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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Οι δύο Μόνιµες Επιτροπές (Μ.Ε.) Χωροταξίας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
ΤΕΕ, εκφράζοντας τον γενικότερο προβληµατισµό τους για το ισχύον πλαίσιο
άσκησης αρµοδιοτήτων σε θέµατα σχεδιασµού του χώρου, κατέληξαν στην
ανάγκη διατύπωσης πρότασης κατευθυντηρίων στρατηγικών επιλογών, ώστε το
σύστηµα σχεδιασµού της χώρας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός
αποκεντρωτικού, αποτελεσµατικού και ευέλικτου διοικητικού µηχανισµού.
Στα πλαίσια αυτά η ∆.Ε. του ΤΕΕ, ενέκρινε την εισήγηση – πρόταση των µελών
της και συνδέσµων της µε τις Μ.Ε., κας Βιβής Μπάτσου και Νίκου Ταχιάου, για
τη δηµιουργία τριών οµάδων εργασίας στη βάση κατευθυντηρίων αρχών, µε
στόχο να καταλήξουν στην πρόταση ενός πλαισίου βάσει του οποίου θα
επανεξετασθεί το ισχύον σήµερα σύστηµα άσκησης αρµοδιοτήτων χωροταξικού
και πολεοδοµικού σχεδιασµού, ώστε να αναδειχθούν οι δυσλειτουργίες και να
οδηγηθούµε στην διατύπωση προτάσεων.
Η παρούσα οµάδα εργασίας, σύµφωνα και µε την Απόφαση ∆Ε 13/Σ23/2004,
ακολουθώντας αυτές τις αρχές έδωσε έµφαση στη διερεύνηση και συνοπτική
παρουσίαση των επιπέδων σχεδιασµού σε επιλεγµένες χώρες της Ευρώπης, στην
ανάδειξη του ρόλου του κάθε επιπέδου πολιτικό-διοικητικής βαθµίδας, καθώς
επίσης και στην ανάδειξη των σύγχρονων τάσεων. Βασιζόµενη κυρίως στις
Εθνικές Εκθέσεις των Κρατών Μελών (the EU compendium of spatial planning
systems and policies), στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στις
κατευθύνσεις του ΕΣΧΑ, παρουσιάζει στη συνέχεια την έκθεσή της
διαρθρωµένη σε τρεις βασικές ενότητες. Στην ενότητα Α γίνεται µια συνοπτική
παρουσίαση των επιπέδων και συστηµάτων του χωρικού σχεδιασµού στις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ενότητα Β αναλύονται επιλεγµένες ευρωπαϊκές
χώρες και τέλος στην ενότητα Γ διατυπώνονται κατευθύνσεις για αναγκαίες
δράσεις.
Ως βασικές πηγές, σύµφωνα και µε την εντολή της ∆.Ε. του ΤΕΕ,
χρησιµοποιήθηκαν, όπως προαναφέρθηκε, το Compendium of spatial planning
systems and policies και ειδικότερα οι εθνικές εκθέσεις των Κρατών Μελών,
καθώς επίσης και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αποτελεί την
συγκρίσιµη αναφορά στα διαφορετικά συστήµατα και πολιτικές που ισχύουν
στις χώρες της Ε.Ε. Επιπλέον, µε πρωτοβουλία της οµάδας εργασίας
αναζητήθηκαν κατά το δυνατόν και άλλες περισσότερο πρόσφατες και
ενηµερωµένες πηγές, ειδικά δε για τις χώρες που εξετάσθηκαν λεπτοµερέστερα.
Όπως περιγράφεται αναλυτικά και στο κεφάλαιο Γ, το υλικό που συνελέγει και
εκτίθεται στην παρούσα µελέτη, παρουσιάζει κατά την εκτίµησή µας ενδιαφέρον
και οδηγεί σε συµπεράσµατα ικανά
να συγκροτήσουν προτάσεις για
διαµόρφωση πολιτικής προς το ΤΕΕ.
Τέλος για λόγους εξαγωγής σφαιρικότερων συµπερασµάτων γύρω από τα
θέµατα που αφορούν το σύστηµα διοίκησης και σχεδιασµού στη χώρα µας,
κρίνουµε αναγκαία την συζήτηση και σύνθεση των αποτελεσµάτων της εργασίας
µας, µε εκείνα των εργασιών των δυο άλλων οµάδων εργασίας του ΤΕΕ, µέσω
µιας ηµερίδας, ανοιχτής συζήτησης ή ακόµα και συνεδρίου. Σε αυτό συνηγορούν
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και οι τελευταίες εξελίξεις και προθέσεις του Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε, που
γνωστοποιήθηκαν πρόσφατα µέσω του ηµερησίου τύπου.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α
A1

Συνοπτική παρουσίαση επιπέδων και
συστηµάτων χωρικού σχεδιασµού στις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Α1-1

Εισαγωγή

Η εξέταση των συστηµάτων χωρικού σχεδιασµού έχει σαν κύρια πηγή την
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «The EU compendium of spatial planning
systems and policies,
European Commission, 1997». Το «compendium»
βασίσθηκε στις εθνικές εκθέσεις των 15 Κρατών Μελών και αναφέρεται στα
συστήµατα σχεδιασµού που ίσχυαν την 1η Ιανουαρίου 1994.
Στόχος του compendium ήταν να παρουσιάσει µία υπεύθυνη και συγκρίσιµη
αναφορά των διαφορετικών συστηµάτων χωρικού σχεδιασµού και των πολιτικών
στην τότε Ε.Ε. χωρίς να αξιολογήσει τα σχετικά προτερήµατα η ελαττώµατα των
διαφορετικών συστηµάτων.
Υπήρξε και µία απόπειρα σύγκρισης µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες της διεύρυνσης,
ανατρέχοντας κυρίως σε πληροφορίες από το πρόγραµµα διακρατικής
συνεργασίας «ESTIA» που εκπονήθηκε στα πλαίσια του INTERREG IIB Ν.Α.
Ευρώπης (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουµανία, Αλβανία, FYROM και Σερβία).
Η πρώτη δυσκολία στην παρουσίαση των συστηµάτων σχεδιασµού είναι οι
διαφορές που παρουσιάζονται από χώρα σε χώρα. Ιδιαίτερα δε στην ορολογία οι
ίδιοι όροι µπορούν να αφορούν διαφορετικές έννοιες ενώ τα επίπεδα σχεδιασµού
όπως στην περίπτωση της «περιφέρειας» εµφανίζουν διαφορές πληθυσµιακού
µεγέθους αλλά και θεσµικής µορφής (κεντρική εξουσία, εκλεγµένη περιφερειακή
κυβέρνηση, ένωση τοπικών αυτοδιοικήσεων). Για τον λόγο αυτό σε άλλες
περιπτώσεις δεν µεταφράζονται ορισµένοι όροι και σε άλλες αναγκαστικά
γίνονται γενικεύσεις για να υπάρξει σύγκριση.
Υποβοηθητικά αναλύονται οι έννοιες:
o

του χωρικού σχεδιασµού,
Ο χωρικός σχεδιασµός (spatial planning) αναφέρεται στις µεθόδους που
χρησιµοποιεί κυρίως ο δηµόσιος τοµέας ώστε να επηρεάσει την µελλοντική
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κατανοµή των δραστηριοτήτων στον χώρο. Ο σχεδιασµός αυτός αποσκοπεί
στην ορθολογική οργάνωση των χρήσεων γης και των διασυνδέσεων
µεταξύ τους, στην εξισορρόπηση της απαίτησης για ανάπτυξη και της
προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και στην επίτευξη κοινωνικών και
οικονοµικών σκοπών. Ο χωρικός σχεδιασµός περιλαµβάνει µέτρα
συντονισµού των χωρικών επιπτώσεων άλλων τοµεακών πολιτικών, ώστε
να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη µεταξύ των περιφερειών και να ελεγχθεί η
αλλαγή χρήσεων γης και ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Στον χωρικό
σχεδιασµό περιλαµβάνονται στοιχεία εθνικού και διακρατικού σχεδιασµού,
περιφερειακής πολιτικής και σχεδιασµού καθώς και λεπτοµερή σχέδια
χρήσεων γης.
o

της περιφερειακής πολιτικής
Η περιφερειακή πολιτική προσπαθεί να επηρεάσει την κατανοµή της
οικονοµικής δράσης και κοινωνικής πρόνοιας ανάµεσα στις περιφέρειες
ώστε να καταπολεµηθεί η «άνιση ανάπτυξη». Η περιφερειακή πολιτική
προωθείται από τις εθνικές κυβερνήσεις συνήθως και περιλαµβάνει
επενδύσεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές, οικονοµικά κίνητρα και
κίνητρα εγκατάστασης ή µη. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα ∆ιαρθρωτικά
Ταµεία έχουν κύριο ρόλο στην διαµόρφωση περιφερειακής πολιτικής.

o

του περιφερειακού σχεδιασµού
Ο περιφερειακός σχεδιασµός είναι συνήθως στρατηγικός και αποπειράται
να διαµορφώσει αναπτυξιακά µοντέλα σε µία περιοχή συνδέοντας τις
αλλαγές στον χώρο µε την οικονοµική και κοινωνική πολιτική. Αφορά ένα
επίπεδο ανάµεσα στο εθνικό και το τοπικό και µπορεί να αναληφθεί από τα
διοικητικά επίπεδα περιφέρειας, νοµού ή ακόµη και αστικής περιφέρειες
(city-regions).

o

του σχεδιασµού χρήσεων γης ή φυσικού σχεδιασµού.
Ο σχεδιασµός αυτός αφορά το τοπικό επίπεδο και έχει αντικείµενο την
διαχείριση ιδιοκτησιακών αλλαγών και χρήσεων γης.

Παρά τις διαφορές που παρουσιάζονται στα συστήµατα σχεδιασµού της
Ευρώπης παρατηρείται η ύπαρξη µίας κοινής συνιστώσας που αφορά την
διαχείριση της οργάνωσης δραστηριοτήτων στο χώρο. Με την διαχείριση
εννοείται η άσκηση ελέγχου µέσω κανονισµών αλλά και η προώθηση χωρικών
στόχων µέσω στρατηγικών ή άλλων µηχανισµών εφαρµογής. ∆ιακρίνονται δε
παρά την ποικιλοµορφία κάποια κοινά στοιχεία και δραστηριότητες ανά επίπεδο:
o

στο Εθνικό επίπεδο
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Η παροχή πλαισίου χωρικού σχεδιασµού σαν κεντρική αναφορά για τον
σχηµατισµό των εργαλείων των κατώτερων επιπέδων και τον συντονισµό
διαπεριφερειακών προτύπων χωρικής ανάπτυξης όταν πρόκειται για θέµατα
εθνικής και διεθνούς εµβέλειας.
o

στο Περιφερειακό επίπεδο
Η διαµόρφωση πολιτικής χωρικής ανάπτυξης που συντονίζει
διαπεριφερειακά πρότυπα χωρικής ανάπτυξης και παρέχει µία αναφορά
στρατηγικής για τα κατώτερα επίπεδα.

o

στο Τοπικό επίπεδο αυτοδιοίκησης
Η παραγωγή κειµένων χωρικού πλαισίου που καθορίζουν γενικά κριτήρια
για την ρύθµιση αλλαγής χρήσεων γης.
Η προετοιµασία εργαλείων χρήσεων γης που καθορίζουν το είδος
δραστηριότητας που θα επιτρέπεται να χωροθετηθεί σε ιδιαίτερες θέσεις.
∆ιαδικασίες για την εξέταση προτάσεων ανάπτυξης ή αλλαγής χρήσεων
γης και ιδιοκτησιών.

o

σε διάφορα επίπεδα
Ειδικοί µηχανισµοί ενθάρρυνσης όπως εφαρµογής στόχων και πολιτικών
που εκφράζονται στα εργαλεία χωρικού σχεδιασµού είτε αφορούν την
ανάπτυξη είτε την προστασία του περιβάλλοντος
Άλλοι κανονιστικοί µηχανισµοί χρήσεων γης όπως περιορισµοί
κατάτµησης, φόροι και εισφορές για την υπεραξία ή αποζηµίωση για
υποβάθµιση καθώς και µηχανισµοί που επιτρέπουν την αναγκαστική
απαλλοτρίωση.

Α1-2

Συνοπτική Θεώρηση Σχολών Χωρικού Σχεδιασµού και των
παραγόντων που τις διαµορφώνουν

Παρά την κοινή αναγνώριση της αναγκαιότητας του χωρικού σχεδιασµού
υπάρχει µία πληθώρα διαφορετικών παραγόντων που καθορίζουν την έννοια του
σχεδιασµού σε κάθε χώρα. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι ιστορικές και
πολιτιστικές συνθήκες, οι γεωγραφικές ιδιοµορφίες και οι µορφές χρήσεων γης,
το συνταγµατικό, διοικητικό και θεσµικό πλαίσιο, τα επίπεδα αστικής και
οικονοµικής ανάπτυξης καθώς και οι πολιτικές και ιδεολογικές προσδοκίες. Κατ’
αυτό τον τρόπο δηµιουργούνται οι διαφορετικές παραδόσεις ή σχολές.
Για να καθορίσει κανείς τα βασικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων
σχεδιασµού υπάρχουν οι εξής 7 ευρείς και αλληλένδετοι παράγοντες:
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o
o
o
o
o
o
o

Η
ευρύτητα
του
συστήµατος
(δηλ.
αν
συµπεριλαµβάνει
κοινωνικοοικονοµικό σχεδιασµό ή µόνο καθορίζει χρήσεις γης).
Η έκταση και ο τύπος του σχεδιασµού σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο (εδώ παρατηρούνται οι µεγαλύτερες διαφοροποιήσεις).
Η θέση της εξουσίας (αποκέντρωση σε τοπική διοίκηση ή αυτοδιοίκηση,
παρακράτηση αρµοδιοτήτων κεντρικά).
Οι σχετικοί ρόλοι του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
Η φύση του θεσµικού συστήµατος (συνταγµατικές προβλέψεις και
διοικητική παράδοση).
Η ωριµότητα ή ολοκλήρωση του συστήµατος.
Η απόσταση µεταξύ εκφρασµένων στόχων και αποτελεσµάτων.

Τα χαρακτηριστικά αυτά βοηθούν στον ορισµό των βασικών σχολών
σχεδιασµού που είναι:
Περιφερειακής ανάπτυξης
Με κύριο εκπρόσωπο την Γαλλία και σε µικρότερο βαθµό την Πορτογαλία.
Ολοκληρωµένου Σχεδιασµού
Ο σχεδιασµός αυτός χαρακτηρίζεται από µία συστηµατική και επίσηµη
ιεράρχηση σχεδίων από το εθνικό στο τοπικό επίπεδο µε εκπροσώπους την
∆ανία, Ολλανδία, Σουηδία, Φινλανδία, Αυστρία, Γερµανία.
∆ιαχείρισης Χρήσεων Γης
Με εκπροσώπους την Βρετανία την Ιρλανδία και το Βέλγιο, αν και οι δύο
τελευταίοι τείνουν να υιοθετήσουν το ολοκληρωµένο µοντέλο.
Πολεοδοµικής ανάπτυξης (Urbanisme)
Χαρακτηρίζεται από έντονη αρχιτεκτονική επιρροή και ενδιαφέρον για τον
αστικό σχεδιασµό, το τοπίο και τον έλεγχο της δόµησης. Εκπροσωπείται από τις
Μεσογειακές χώρες Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα.

Α1-3

Θεσµικό Πλαίσιο και ∆ιοικητική ∆οµή

Ειδικότερα 3 παράγοντες είναι βασικοί για τον καθορισµό των χαρακτηριστικών
του περιεχόµενου και των αρχών Χωρικού Σχεδιασµού:
o

Οι Συνταγµατικές ∆ιατάξεις

Σηµασία έχει η έκταση καθορισµού ατοµικών ή δηµόσιων δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων, όπως το δικαίωµα στην κατοικία, στην δόµηση και στην
προσφυγή κατά αποφάσεων. Επίσης ο καθορισµός της δοµής της διοίκησης και ο
καταµερισµός αρµοδιοτήτων σε σχέση µε τις διαδικασίες χωρικού σχεδιασµού.
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o

Η ∆οµή της ∆ιοίκησης (ενιαία, οµόσπονδη, περιφερειακή)

Σηµαντικός παράγων είναι ο βαθµός αποκέντρωσης εξουσιών, (στην Ελλάδα
χαρακτηρίζεται ανύπαρκτη).
Εθνικό επίπεδο: όλες οι χώρες εκτός Βελγίου
Η Αυστρία διαθέτει περιορισµένες εξουσίες
Η Ελλάδα συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες
Για την Βρετανία, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο σηµαντικές
Περιφερειακό επίπεδο:
Πρωτεύοντα ρόλο έχουν οι περιφέρειες του Βελγίου και τα οµόσπονδα
κρατίδια της Αυστρίας
Σηµαντική αυτονοµία διαθέτουν τα Γερµανικά οµόσπονδα κρατίδια, οι
Ισπανικές και Ιταλικές περιφέρειες
Αξιόλογη εξουσία διαθέτουν οι Γαλλία, ∆ανία, Φινλανδία και Ολλανδία
Λιγότερο σηµαντική η Βρετανία, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο
Τοπικό επίπεδο:Ισχυρότερο στα κράτη µε ενιαία δοµή και αποκέντρωση όπως η
∆ανία, Φινλανδία και Σουηδία
Η Ελλάδα διαθέτει την ασθενέστερη εξουσία
Η δοµή της διοίκησης και ο καταµερισµός της εξουσίας στα διάφορα επίπεδα
έχει κρίσιµες επιπτώσεις στην οργάνωση του χωρικού σχεδιασµού ιδιαίτερα αν
χαρακτηρίζεται αποκεντρωµένο ή συγκεντρωτικό. Ο σχεδιασµός µπορεί να
διευκολύνει την αποτελεσµατικότητα της διοικητικής δοµής µε τον οριζόντιο
συντονισµό των διαφόρων αρχών, υπηρεσιών και υπουργείων και µε την
κατακόρυφη σύνδεση των πολιτικών ανά επίπεδο.
Πρέπει να επισηµανθεί ότι δεν υπάρχει απλή αντιστοιχία µεταξύ της δοµής της
διοίκησης και της πραγµατικής συγκέντρωσης εξουσίας και της ευθύνης του
σχεδιασµού στην πράξη. Ούτε η δοµή αντιστοιχεί πάντα στην ανάγκη
σχεδιασµού για λειτουργικά ολοκληρωµένες ενότητες ή ανταποκρίνεται στις
προσδοκίες των ιδιαίτερων τοπικών κοινωνιών. Σαν αποτέλεσµα απαιτείται
συνεχής αναθεώρηση και αλλαγές στις διαδικασίες σχεδιασµού όπως επίσης και
η εµπλοκή µη εκλεγµένων οργάνων µε ειδικές εξουσίες.
o

Το Θεσµικό Πλαίσιο

Το θεσµικό πλαίσιο στην ευρωπαϊκή ένωση είναι σύνθετο και χαρακτηρίζεται
από πληθώρα νοµοθεσιών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η διάρθρωση
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του θεσµικού πλαισίου είναι σηµαντική για να κατανοήσουµε την λειτουργία του
χωρικού σχεδιασµού, ειδικότερα δε τον αριθµό και τα είδη της νοµοθεσίας
καθώς και τα διοικητικά επίπεδα που συντάσσουν νοµοσχέδια. Παρά την
πολυπλοκότητα διακρίνονται τρεις κοινές γενικές κατηγορίες συστηµάτων.
Πρώτον σε πολλές χώρες υπάρχει ένας κύριος νόµος που αποτελεί την βάση για
τους οικοδοµικούς κανονισµούς και την προετοιµασία εργαλείων σχεδιασµού.
Αυτός ο νόµος συµπληρώνεται από δευτερεύουσα νοµοθεσία που χειρίζεται
θέµατα ιστορικών µνηµείων, αστικών αναπλάσεων και αξιολόγησης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μπορεί να υπάρχει και σχετική νοµοθεσία για
θέµατα αρµοδιοτήτων τοπικής αυτοδιοίκησης και υποδιαίρεσης ιδιοκτησίας. Το
µοντέλο αυτό ακολουθείται κυρίως από τις βόρειο-ευρωπαϊκές χώρες και παρότι
είναι σύνθετο παρέχει µία ασφαλή αναφορά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.
∆εύτερο µία µικρή οµάδα κρατών, η Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία
ακολουθούν διαφορετικό πρότυπο. Η νοµοθεσία τους περιλαµβάνει έναν µεγάλο
αριθµό πράξεων, αποφάσεων και κανονισµών που αφορούν συγκεκριµένα
σχέδια, εργαλεία ή διαδικασίες. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δύσκολο να
καθορισθεί ένα ολοκληρωµένο θεσµικό πλαίσιο για τον χωρικό σχεδιασµό. Σε
αυτές τις χώρες επίσης υπάρχουν πολλά εργαλεία σχεδιασµού που µπορούν να
εφαρµοσθούν για το ίδιο θέµα.
Τρίτον υπάρχει η κατηγορία των οµόσπονδων κρατών όπως είναι η Αυστρία, το
Βέλγιο και η Ισπανία όπου η περιφερειακή κυβέρνηση έχει ή προετοιµάζει το
δικό της θεσµικό πλαίσιο µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται διαφορές στη ίδια
την χώρα. Η Γερµανία επίσης ανήκει σε αυτήν την οµάδα αλλά υπάρχει
µεγαλύτερη οµοιογένεια λόγω της εθνικής νοµοθεσίας της οµοσπονδίας και της
επανένωσης που εισήγαγε απλοποιηµένες ή συµπληρωµατικές διαδικασίες
χωρικού σχεδιασµού στα νέα οµόσπονδα κρατίδια.
Συνολικά παρατηρείται µία δυναµική σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ως προς τα συστήµατα χωρικού σχεδιασµού και στην δεκαετία του 1990
υπήρξαν σηµαντικές αλλαγές. Ενώ οι χώρες της διεύρυνσης προσαρµόζουν την
νοµοθεσία τους στα νέα δεδοµένα.
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Α2.

Συγκριτική θεώρηση του περιεχοµένου των
σχεδίων χωρικής ανάπτυξης, των θεσµικών
διαδικασιών διαχείρισης του χώρου και της
διαµόρφωσης πολιτικών στις ευρωπαϊκές
χώρες

Α2-1

Γενικά

Τα συστήµατα χωρικού σχεδιασµού στις Χώρες Μέλη εξετάζονται ως προς το
πλαίσιο σύνταξης σχεδίων και διαµόρφωσης πολιτικών, τις θεσµικές διαδικασίες
διαχείρισης της ανάπτυξης και τους µηχανισµούς εφαρµογής.

Α2-2.

Πλαίσιο Σύνταξης Σχεδίων και διαµόρφωσης Πολιτικών

Α2-2.1.

Εργαλεία χωρικού σχεδιασµού

Η ευρύτητα των εργαλείων πολιτικής χωρικού σχεδιασµού που
χρησιµοποιούνται καθιστά την σύγκριση ανάµεσα στις χώρες της Ε.Ε. δυσχερή.
Με τον όρο εργαλεία εννοείται το σύνολο των κειµένων που χρησιµοποιούνται
για να εκφράσουν την πολιτική χωρικού σχεδιασµού συµπεριλαµβανοµένων και
αυτών που ονοµάζουµε «σχέδια». Στον πίνακα που ακολουθεί
κατηγοριοποιούνται τα εργαλεία σε τέσσερις οµάδες: εθνική πολιτική και
προοπτικές, στρατηγικό, πλαίσιο και κανονιστικό, ανάλογα µε την µορφή και
τον γενικό στόχο τους.
Εν γένει ως προς τα εθνικού επιπέδου εργαλεία πολιτικής χωρικού σχεδιασµού
δεν φαίνεται να υπάρχει κοινή αντιµετώπιση. Πολύ λίγες χώρες έχουν
διαπιστώσει την ανάγκη ύπαρξης τέτοιου σχεδιασµού και µόνο δύο, η Ολλανδία
και ∆ανία, το έχουν συντάξει.
Ως προς τον στρατηγικό περιφερειακό σχεδιασµό υπάρχει σηµαντική
ποικιλοµορφία στις χώρες της Ευρώπης ως προς τα εργαλεία που προβλέπονται
από την νοµοθεσία και τις προτεραιότητες σύνταξής τους. Τα είδη των
εργαλείων διαφέρουν ανάλογα µε την γεωγραφική έκταση που αφορούν, την
µορφή και το περιεχόµενο τους καθώς και τους στόχους και τις αρµοδιότητες
σύνταξης και έγκρισης τους.
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Τύπος
εργαλείου

Σκοπός

Καλυπτόµενη περιοχή

Υποκατηγορίες

Εθνική Πολιτική
και Προοπτικές

Να καθορίσει τις πολιτικές
και την στρατηγική χωρικού
σχεδιασµού της εθνικής
κυβέρνησης. Περιλαµβάνει
κείµενα γενικών οδηγιών ή
κριτήρια
αποτελεσµατικότητας
ανάπτυξης,
συµπεριλαµβανοµένων και
εθνικών σχεδίων.

Ολόκληρο το κράτος
µέλος, σηµαντικό τµήµα
του ή ειδικές περιοχές.

Εθνικές Προοπτικές

Να καθορίσει πρότυπα
γενικής χωρικής ανάπτυξης
για περιοχές κάτω από το
επίπεδο του κράτους και
πάνω από της κοινότητας.
Εν γένει δεν αναφέρονται σε
συγκεκριµένες θέσεις αλλά
προβλέπεται η εφαρµογή
τους από άλλα σχέδια
κατώτερου επιπέδου.
Συνήθως είναι συνυφασµένα
ή συντονίζονται µε την
κοινωνικο – οικονοµική
πολιτική για την περιοχή.
Τα στρατηγικά σχέδια
µπορεί να είναι ενδεικτικά
µε όρους προτύπων γενικής
ανάπτυξης ή
προγραµµατικά,
καθορίζοντας συγκεκριµένα
µεγέθη ανάπτυξης και
αλλαγών σε υποπεριοχές.

Τα όρια τους συχνά
συµπίπτουν µε εκείνα του
διοικητικού επιπέδου που
τα συντάσσει (περιφέρεια
ή επαρχία) µπορούν όµως
να αφορούν µία
«λειτουργική ζώνη
σχεδιασµού» όπως είναι η
παράκτια ζώνη.

Πλαίσιο
(Masterplan)

Να καθορίσει ένα γενικό
χωρικό πλαίσιο και κριτήρια
για την ρύθµιση χρήσεων
γης σε µία περιοχή.
Αφορούν συγκεκριµένη
περιοχή. Μπορούν να είναι
δεσµευτικά ή µη εν γένει
όµως εφαρµόζονται από
σχέδια κατώτερου επιπέδου.

Γενικά έναν δήµο ή
κοινότητα αλλά όπου οι
τοπικές αυτοδιοικήσεις
είναι µικρές µπορεί να
είναι περισσότερες
καλύπτοντας πιθανά µία
λειτουργική περιοχή
σχεδιασµού όπως για µία
πόλη.

Κανονιστικό

Να ρυθµίσει την ανάπτυξη
και προστασία
συγκεκριµένων τµηµάτων
εδάφους. Μπορεί να
αφορούν σχέδια ρύθµισης
ζωνών, εργαλεία εφαρµογής
ή ειδικά εργαλεία ώστε να
διασφαλισθεί ειδικού τύπου
ανάπτυξη.

Μπορεί να καλύπτει
περιοχές µεγέθους
ιδιοκτησίας, γειτονιάς,
ολόκληρου δήµου ή
κοινότητας ή
περισσοτέρων.

Στρατηγικό

Οδηγίες χωρικής
πολιτικής
Τοµεακά σχέδια/
οδηγίες

Εργαλεία γενικής
στρατηγικής
∆εύτερου επιπέδου
στρατηγικό εργαλείο
για τµήµα περιοχής
Τοµεακά εργαλεία
Σχέδια αστικών
περιφερειών

Μερικές χώρες έχουν
στρατηγικά εργαλεία σε
περισσότερα από ένα
επίπεδο.

Εργαλεία ρύθµισης
ζωνών ελέγχου
Εργαλεία τοπικού
οικοδοµικού ελέγχου
Εργαλεία εφαρµογής

Κατ εξαίρεση εργαλεία
καθορισµού χρήσης
ζωνών µπορούν να
αφορούν µεγαλύτερες
διοικητικές περιφέρειες.

Μπαϊµπά, Σερράος, Τσακιροπούλου, Χατζοπούλου
Μελέτη συστηµάτων και επιπέδου σχεδιασµού σε χώρες της Ευρώπης, ΤΕΕ, Αθήνα, Φεβρ., 2005 (Οµάδα Εργασίας)

16

A2.1. Κατηγοριοποίηση εργαλείων χωρικού σχεδιασµού

Πρώτον µόνο στην Ελλάδα και στο Λουξεµβούργο την ευθύνη σύνταξης του
στρατηγικού σχεδίου έχει η εθνική κυβέρνηση και το µεν Λουξεµβούργο λόγω
µεγέθους είναι ειδική περίπτωση ενώ στην Ελλάδα δεν εφαρµοζόταν µέχρι
πρόσφατα που εγκρίθηκαν τα περιφερειακά πλαίσια.
∆εύτερο υπάρχει άλλη οµάδα χωρών που ο ευρύς στρατηγικός σχεδιασµός
αναλαµβάνεται κυρίως από το περιφερειακό επίπεδο. Επί παραδείγµατι η
Αυστρία και η Γερµανία προωθούν πολιτική στρατηγικού χωρικού σχεδιασµού
στο επίπεδο µεγάλων περιφερειών και υπο-περιφερειών, ενώ τα τελευταία
χρόνια, σηµαντικά βήµατα σε αυτή την κατεύθνση έγιναν και στην Ιταλία. Στη
Γαλλία, Ιρλανδία, Ισπανία και Ιταλία προβλέπονται εργαλεία περιφερειακού
στρατηγικού σχεδιασµού που όµως δεν τυγχάνουν ευρείας εφαρµογής.
Τρίτον υπάρχουν οι χώρες που ο στρατηγικός σχεδιασµός αφορά το τοπικό
επίπεδο όπως είναι η Σουηδία και Φινλανδία. Η Βρετανία επίσης υπάγεται σε
αυτή την κατηγορία επειδή αν και τα περιφερειακά στρατηγικά σχέδια
εκδίδονται από την κεντρική κυβέρνηση η τοπική αυτοδιοίκηση παίζει κεντρικό
ρόλο στην παρασκευή τους.
Τα εργαλεία τοπικού επιπέδου κατηγοριοποιούνται σε εκείνα που αποτελούν
γενικά πλαίσια ανάπτυξης µιας ή περισσοτέρων κοινοτήτων και σε
λεπτοµερέστερα κανονιστικά. Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες µε εξαίρεση
την Ελλάδα τα σχέδια αυτά αποτελούν αρµοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Παρά τις διαφοροποιήσεις όλα τα κράτη µέλη έχουν δύο τύπους σχεδίου στο
επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το πρώτο εν γένει καλύπτει ολόκληρη την
έκταση µιας ή περισσοτέρων κοινοτήτων και παρέχει ένα ευρύ πλαίσιο
αναφοράς για την αλλαγή χρήσεων γης. Σε αυτό το είδος ανήκει το Ρυθµιστικό
σχέδιο, το ΓΠΣ και το ΣΧΟΟΑΠ της Ελλάδας. Το δεύτερο επίπεδο παρέχει
λεπτοµερή ρύθµιση ή πολιτική εφαρµογής. Επίσης µπορεί να υπάρχουν και άλλα
εργαλεία για ειδικές περιπτώσεις όπως για αστικές αναπλάσεις ή νέες οικιστικές
αναπτύξεις. Η ποικιλοµορφία εργαλείων τοπικού επιπέδου είναι µεγαλύτερη στις
µεσογειακές χώρες Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία.
Σε όλα τα Κ.Μ. εκτός Βρετανίας και Ιρλανδίας τα κανονιστικά σχέδια είναι
δεσµευτικά και έχουν καθοριστικό ρόλο στην ρύθµιση της ανάπτυξης.
∆ιακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
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o

Η πρώτη και ευρύτατα χρησιµοποιούµενη είναι τα εργαλεία κανονιστικής
ρύθµισης ζωνών µε παραδείγµατα από Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία και
Πορτογαλία ενώ από την Ελλάδα είναι το σχέδιο πόλεως και η αντίστοιχη
πολεοδοµική µελέτη.

o

Τα εργαλεία οικοδοµικού ελέγχου µε παραδείγµατα από την Φινλανδία,
Αυστρία, Βέλγιο και Σουηδία.

o

Τα εργαλεία εφαρµογής µε παραδείγµατα από όλες τις χώρες και ελληνικό
την πράξη εφαρµογής.

Υπάρχουν επίσης στις περισσότερες χώρες πρότυπα τα οποία πρέπει να
ακολουθηθούν προκειµένου να χορηγηθεί άδεια οικοδοµής. Τέτοια πρότυπα
µπορούν να καλύπτουν πολλά θέµατα όπως αισθητικούς όρους, ύψη κτιρίων,
πυκνότητες, προσβασιµότητα, ποιότητα περιβάλλοντος και υγιεινής καθώς και
ασφάλεια. Εθνικοί οικοδοµικοί κώδικες ή πρότυπα υπάρχουν στην ∆ανία,
Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία και Βρετανία. Επίσης σε χώρες όπως η
Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γερµανία και Σουηδία τα πρότυπα καταρτίζονται
σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.
Α2-2.2.

Συµµετοχική διαδικασία

Παντού υπάρχει διαδικασία ενηµέρωσης και διαπραγµάτευσης από την αρχή που
συντάσσει το σχέδιο και άλλους που θίγονται. Όπου υπάρχει θεσµοθετηµένη
διαδικασία γνωµοδότησης προστατεύονται µεν τα συµφέροντα ειδικών οµάδων
συνήθως όµως έχει αρνητικό αντίκτυπο καθιστώντας την διαδικασία πολύπλοκη
και δαπανηρή. Η γνωµοδότηση άλλων δηµόσιων αρχών είναι πάγια τακτική σε
όλα τα Κ.Μ.
Η συµµετοχή του κοινού διαφέρει ως προς την µέθοδο και το βάθος της νόµιµης
διαδικασίας, γενικά όµως αποτελεί χωριστή διαδικασία και έπεται της αρχικής
διαµόρφωσης του σχεδίου. Ο χρόνος που προβλέπεται να διατυπώσει κανείς
τυχόν αντιρρήσεις σε προτεινόµενο σχέδιο είναι συνήθως ένας µήνας (στην
περίπτωση της Ελλάδας 15 µέρες).
Σε ορισµένες χώρες όπως η Βρετανία προβλέπεται ακρόαση ενώπιον
ανεξάρτητου επιθεωρητή εφόσον υπάρχουν αντιρρήσεις σε προτεινόµενο σχέδιο.
Η διαδικασία όµως αυτή έχει δεχθεί κριτική και επανεξετάζεται επειδή αυξάνει
το κόστος και τον χρόνο που απαιτείται για να υιοθετηθεί ένα σχέδιο. Η
Ολλανδία επίσης προβλέπει την δυνατότητα έκφρασης αντιρρήσεων ενώπιον της
συντάξασας αρχής.
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Η Γαλλία και η Ελλάδα όπως και εν µέρει η Ολλανδία έχουν το δικαίωµα
προσφυγής µετά την έγκριση του σχεδίου στο Συµβούλιο της Επικρατείας.
Χώρες όπως το Βέλγιο και η Γερµανία έχουν γνωµοδοτικούς φορείς που
εκπροσωπούν τα συµφέροντα του κοινού.
Τέλος υπάρχουν καινοτόµοι πειραµατισµοί όπως στην Φινλανδία που εµπλέκουν
στην διαδικασία οµάδες που δεν συµµετέχουν συνήθως, όπως παιδιά και άτοµα
µε ειδικές ανάγκες. Αλλού όπως στην Ολλανδία για να αντιµετωπισθούν οµάδες
πίεσης που εµπόδιζαν την προώθηση του σχεδίου τροποποιήθηκε η διαδικασία
ώστε να απαγορεύεται η επάνοδος στην ίδια αντίρρηση.
Α2-2.3.

∆ιασυνοριακή συνεργασία

Προωθείται κυρίως µέσω της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG και
περιλαµβάνει τρεις τύπους συνεργασίας:
o
o
o

µη θεσµοθετηµένη
θεσµοθετηµένη
κοινή λήψη αποφάσεων

Α2-2.4.

Τοµεακός συντονισµός

Στις περισσότερες χώρες υπάρχει προσπάθεια συντονισµού των διαφορετικών
τοµέων πολιτικής αξιοποιώντας διαφορετικούς µηχανισµούς σε διαφορετικά
επίπεδα διοίκησης και µε διαφορετικό βαθµό επιτυχίας. Εν γένει όµως µε όχηµα
τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης έχει υπάρξει σηµαντική πρόοδος.

Α2-3

Θεσµικές ∆ιαδικασίες διαχείρισης της Ανάπτυξης και
Μηχανισµοί Εφαρµογής

Α2-3.1.

Κανονισµοί και αδειοδοτήσεις

Σε όλες τις χώρες υπάρχει µία βασική άδεια που ρυθµίζει την δόµηση και την
αλλαγή χρήσεων γης και συνήθως χορηγείται από τον δήµο ή την κοινότητα.
Υπάρχουν και ειδικότερες άδειες που αφορούν κατεδαφίσεις, εργασίες σε
ιστορικούς τόπους και κτίρια, περιβαλλοντικό έλεγχο κλπ.
Σε περίπτωση που υπάρχει κανονιστικό σχέδιο η χορήγηση αδείας είναι απλή
εφόσον είναι σύµφωνη µε αυτό. Σε περίπτωση διαφοράς µπορεί πρώτον να
συνταχθεί νέο σχέδιο όπως στην περίπτωση του Λουξεµβούργου. ∆εύτερον να
επιτραπεί σε περίπτωση µικρής διαφοράς ή να γίνε νέο σχέδιο σε περίπτωση
µεγάλης διαφοράς όπως συµβαίνει στην ∆ανία, Γερµανία, Γαλλία, Ολλανδία,
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Πορτογαλία και Σουηδία. Τρίτον να τροποποιηθεί το σχέδιο ώστε να επιτραπεί η
προτεινόµενη ανάπτυξη όπως στην Ολλανδία και Ελλάδα. Και τέταρτον να
δηµιουργηθούν ειδικές διαδικασίες αποδοχής απόκλισης από το σχέδιο όπως
στην περίπτωση της Ιρλανδίας Φινλανδίας και Βρετανίας.
Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κανονιστικό σχέδιο υπάρχουν χώρες που
απαγορεύεται η δόµηση όπως η Γερµανία, η Ολλανδία και η Ιταλία. Σε
ορισµένες χώρες όπως το Βέλγιο και η Φινλανδία µπορούν να υπάρξουν ειδικές
ρυθµίσεις ενώ στην Ελλάδα προβλέπεται η εκτός σχεδίου δόµηση.
Στην Βρετανία το σχέδιο ανάπτυξης είναι το πρώτο που λαµβάνεται υπόψη για
την αδειοδότηση, η άδεια όµως ούτως ή άλλως ακολουθεί χωριστή διαδικασία
είτε υπάρχει σχέδιο είτε όχι.
Ο χρόνος αδειοδότησης προβλέπεται στους δύο – τρεις µήνες για τις
περισσότερες χώρες. Για την Ελλάδα είχε καθορισθεί στις 15 µέρες. Η ∆ανία,
Φινλανδία και Σουηδία δεν έχουν χρονικό περιορισµό.
Στην περίπτωση που δεν χορηγηθεί άδεια στην προθεσµία που έχει καθορισθεί
συνήθως σηµαίνει ότι δεν χορηγείται ενώ αλλού σηµαίνει ότι αυτοδίκαια δόθηκε
όπως στην Ιρλανδία, Ολλανδία και Πορτογαλία.
Ο χρόνος διάρκειας της άδειας κυµαίνεται µεταξύ 1 – 3 ετών. Η Ολλανδία δεν
έχει χρονικό περιθώριο αλλά καθορίζεται από τις αντίστοιχες τοπικές
αυτοδιοικήσεις ενώ στην Βρετανία και Ιρλανδία έχει πενταετή διάρκεια.
Παντού προβλέπεται κάποια µορφή δηµόσιου διαλόγου. Στην ∆ανία, Ιταλία και
Πορτογαλία όµως δεν υπάρχει δηµόσια συµµετοχή εφόσον θεωρείται ότι έχει
καλυφθεί στο προηγούµενο στάδιο του σχεδιασµού. Σε άλλες χώρες όπως η
Αυστρία, Σουηδία και Βρετανία υπάρχει µεγάλη έµφαση στον δηµόσιο διάλογο
ιδιαίτερα των γειτόνων. Επιπλέον διάλογος υπάρχει για την αξιολόγηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπου ακολουθείται χωριστή διαδικασία.
Α2-3.2.

Εφαρµογή

Όλα τα Κ.Μ. έχουν διαδικασίες επιβολής µέτρων κατά αυθαίρετης δόµησης ή
αλλαγής χρήσεων γης. Υπάρχει όµως αρκετή διαφοροποίηση µεταξύ του βαθµού
αυθαίρετης ανάπτυξης από χώρα σε χώρα και το µεγαλύτερο πρόβληµα
παρουσιάζεται στο νότο δηλ. στην Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία.
Παρά την ύπαρξη αρκετών κανονισµών και διαδικασιών επιβολής µέτρων η
αυθαίρετη δόµηση εξακολουθεί να υφίσταται κυρίως στις χώρες που
προαναφέρθηκαν. Ένας από τους λόγους είναι ότι η λήψη µέτρων είναι
ευαίσθητο πολιτικό θέµα και συνήθως αντιµετωπίζεται η αυθαιρεσία µε εκ των
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υστέρων νοµιµοποίηση όπως έγινε στο Βέλγιο, την Ελλάδα και Ιταλία κατά το
παρελθόν.
Α2-3.3.

Ένσταση κατά αποφάσεων

Ενστάσεις κατά αποφάσεων µπορούν να γίνουν κατά της αρχής που έλαβε την
απόφαση ή σε ανώτερο διοικητικό επίπεδο ή στα δικαστήρια. Μπορεί να είναι
επί της ουσίας για τεχνικούς λόγους είτε για τυπικούς, νοµικούς λόγους.
Α2-3.4.

Υπεραξία και αποζηµίωση

Υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις για την φορολόγηση υπεραξίας από την αύξηση
της αξίας γης λόγω ανάπτυξης, που καθρεφτίζεται και στην πληθώρα
µηχανισµών σύλληψής της. Οι µηχανισµοί αυτοί περιλαµβάνουν φορολόγηση,
εισφορές σε γη και χρήµα, µεταπώληση της γης σε αυξηµένη τιµή.
Στις περισσότερες χώρες υφίσταται κάποια µορφή αποζηµίωσης. Σε ορισµένες
χώρες όπως η Γαλλία, Γερµανία και το Βέλγιο η άρνηση χορήγησης αδείας
µπορεί να επιτρέψει την απαίτηση αποζηµίωσης. Επίσης η αναγκαστική
απαλλοτρίωση αποζηµιώνεται παντού µε διαφορετικά όµως κριτήρια ως προς το
ύψος της.
Στην ∆ανία, Φινλανδία και Ελλάδα ο χαρακτηρισµός κοινόχρηστου χώρου
απαιτεί αποζηµίωση. Ενώ στην Γερµανία, Ολλανδία και Σουηδία αλλαγές σε
τοπικό λεπτοµερές σχέδιο µπορεί να θεµελιώσει απαίτηση αποζηµίωσης.
Α2-3.5.

Οργανισµοί και µηχανισµοί ανάπτυξης και προστασίας

Πέρα από τους φορείς και θεσµούς της δηµόσιας διοίκησης υπάρχουν όργανα
και πρωτοβουλίες που συστάθηκαν για να πραγµατοποιήσουν στόχους χωρικής
ανάπτυξης.
Στην εφαρµογή του σχεδιασµού πέρα από την συµµετοχή του δηµοσίου µπορεί
να υπάρχει συνεργασία δηµόσιου / ιδιωτικού φορέα όπως µέσω προγραµµατικών
συµβάσεων ή αποκλειστικά από τον ιδιωτικό τοµέα όπως στην περίπτωση της
Ελλάδας όπου η µεγαλύτερη ανάπτυξη για βιοµηχανία, εµπόριο και κατοικία
αναλαµβάνεται σχεδόν εξολοκλήρου από ιδιωτικά κεφάλαια.
Άλλοι µηχανισµοί είναι εκείνοι της πολιτικής γης όπως η απόκτηση γης κατόπιν
συµφωνίας, το απόθεµα γης, η απαλλοτρίωση, το δικαίωµα προτίµησης, η
κατασκευή έργων υποδοµής και οι κατατµήσεις.
Υπάρχει πληθώρα ειδικών οργανισµών και µηχανισµών που προωθούν την
ανάπτυξη και αφορούν ειδικότερα την περιφερειακή ανάπτυξη, την τοπική
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οικονοµική ανάπτυξη, την αστική ανάπλαση, βασικές υποδοµές, τουριστική
ανάπτυξη, αγροτική ανάπτυξη, συνεργασίες και ειδικές οργανώσεις (κυρίως
περιβαλλοντικές).

Α2-4

Θεώρηση Πολιτικών

Τα κυριότερα θέµατα πολιτικής αφορούν τους εξής τοµείς:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

εµπορική ανάπτυξη
οικονοµική ανάπτυξη
διαχείριση περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονοµιάς
οικιστική πολιτική
βιοµηχανική ανάπτυξη
αναψυχή και τουρισµός
φυσικοί πώροι
µεταφορές
διαχείριση αποβλήτων και ρύπανση

∆ιακρίνονται δε οι πολιτικές σε τέσσερα επίπεδα: Ευρωπαϊκό, εθνικό,,
περιφερειακό και τοπικό. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι τα κοινά χαρακτηριστικά
και οι διαφορές που εµφανίζονται ανάµεσα στις χώρες.
Πέντε παράγοντες επισηµαίνονται συστηµατικά για τον καίριο ρόλο που παίζουν
στην διαµόρφωση της τρέχουσας πολιτικής χωρικού σχεδιασµού:
o
o

o
o
o

η κλίµακα αστικής ανάπτυξης και η αυξανόµενη ζήτηση γης για οικιστική
ανάπτυξη, απασχόληση, αναψυχή και άλλες δραστηριότητες
αυξανόµενη διεθνοποίηση της οικονοµίας, η σχετική ανταγωνιστικότητα
των οικονοµιών της Ευρώπης εσωτερικά και εξωτερικά και οι επιπτώσεις
στην απασχόληση
οι επιπτώσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διεύρυνσης και ειδικότερα
των ευρωπαϊκών πολιτικών
αυξανόµενη ατοµική κινητικότητα όπως εµφανίζεται στα ταξίδια, τον
τουρισµό και την µετανάστευση
η πολιτική πρόκληση να παραχθούν βιώσιµα πρότυπα οικονοµικής και
φυσικής ανάπτυξης

Οι παράγοντες αυτοί παρότι επηρεάζουν διαφορετικά τις περιοχές της Ευρώπης
διαµορφώνουν κάποιες γενικές τάσεις που οφείλει να αντιµετωπίσει ο χωρικός
σχεδιασµός και είναι περιληπτικά:
o

η κοινωνική και οικονοµική πόλωση κεντρικών περιοχών µε αρνητικά
φαινόµενα κορεσµού ενώ συγχρόνως παρουσιάζεται υποβάθµιση της
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o

o
o

υπαίθρου µε πληθυσµιακή µείωση και αποδυνάµωση του ρόλου πολλών
µικρών πόλεων
µετατροπή των χρήσεων γης, απώλεια γεωργικής γης λόγω αστικής
εξάπλωσης και δηµιουργία υποβαθµισµένης και µολυσµένης γης σε
αστικές περιοχές
καταστροφές ή απειλή για την ποιότητα του περιβάλλοντος και πιέσεις σε
ευαίσθητες περιοχές περιβαλλοντικής αξίας και σε φυσικούς πόρους
αυξανόµενα επίπεδα αποβλήτων και συναφή προβλήµατα επανάχρησης,
απόρριψης και ρύπανσης

Μπαϊµπά, Σερράος, Τσακιροπούλου, Χατζοπούλου
Μελέτη συστηµάτων και επιπέδου σχεδιασµού σε χώρες της Ευρώπης, ΤΕΕ, Αθήνα, Φεβρ., 2005 (Οµάδα Εργασίας)

23

Α3.

Συνθετική θεώρηση της δοµής του θεσµικού
συστήµατος σχεδιασµού, της λήψης αποφάσεων
και της εφικτότητας υλοποίησης του
σχεδιασµού

Α3-1.

Συµπεράσµατα

Από την σύγκριση των συστηµάτων χωρικού σχεδιασµού διακρίνουµε δύο
γενικές κατηγορίες.
1.
2.

Ανάλογα µε το σύστηµα λήψης αποφάσεων: αυστηρό (committed),
ελαστικό (discretionary) και ενδιάµεσο (moderate).
Ανάλογα µε τον βαθµό υλοποίησης των στόχων του σχεδιασµού στην
πράξη: συναφές (close), ενδιάµεσο (moderate), ασύµβατο (distant).
ανάλογα µε το σύστηµα λήψης
αποφάσεων

α. ελαστικό
(discretionary)

Βρετανία

ανάλογα µε τον βαθµό υλοποίησης των στόχων
(α) Βρετανία

συναφές (close)

(β) Φινλανδία, Ιρλανδία,
Ολλανδία
(γ) ∆ανία, Γαλλία,
Γερµανία, Λουξεµβούργο,
Σουηδία

β. ενδιάµεσο
(moderate)

Βέλγιο,

(β) Βέλγιο

Φινλανδία, Ιρλανδία,
Ολλανδία

(γ) Πορτογαλία, Ισπανία

γ. αυστηρό
(committed)

Αυστρία, ∆ανία, Γαλλία,
Γερµανία,
Λουξεµβούργο, Σουηδία
Πορτογαλία, Ισπανία,

(γ) Ελλάς, Ιταλία

ενδιάµεσο (moderate)

ασύµβατο (distant)

Ελλάς, Ιταλία,

Α3.1. Κατηγοριοποίηση συστηµάτων ανά χώρα

Τελικά το συµπέρασµα είναι ότι η σχέση µεταξύ του σχεδιασµού, των
κανονιστικών µηχανισµών και της ανάπτυξης είναι σύνθετη και ότι το είδος
οργάνωσης του συστήµατος χωρικού σχεδιασµού δεν προδικάζει την
αποτελεσµατικότητα εφαρµογής των γενικών στόχων πολιτικής. Σηµασία όµως
έχει το σύστηµα χωρικού σχεδιασµού να είναι το κατάλληλο για τις συνθήκες
της συγκεκριµένης χώρας ή περιφέρειας. Καθοριστικό δε ρόλο παίζουν για την
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χρησιµότητά του οι ιστορικές, πολιτιστικές, πολιτικές και άλλες συνθήκες στις
οποίες λειτουργεί το σύστηµα.
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Α4.

Επιλογή ορισµένων χωρών για τις ανάγκες
σύγκρισης µε το αντίστοιχο ελληνικό σύστηµα

Στον πίνακα φαίνονται µε σκίαση οι χώρες που επιλέγηκαν για σύγκριση µε την
Ελλάδα: Βρετανία, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία και Φινλανδία. Υπήρξε
προσπάθεια να αντιπροσωπεύονται τα περισσότερα συστήµατα λήψης
αποφάσεων σε συνδυασµό µε την εφικτότητα υλοποίησης των στόχων του
σχεδιασµού. Επίσης επιλέγηκαν µικρές (Φινλανδία) και σχεδόν όλες οι µεγάλες
χώρες (Γαλλία, Γερµανία και Βρετανία). Επιπλέον η Ιταλία συνδυάζει κοινά
χαρακτηριστικά σαν µεσογειακή γειτονική χώρα µε περιφέρειες που ανήκουν
στον στόχο Ι.
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΛΗΨΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

αυστηρό
(committed)

ΕΛΛΑ∆Α

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

∆ΑΝΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΣΟΥΗ∆ΙΑ

ΒΕΛΓΙΟ

ενδιάµεσο
(moderate)

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ελαστικό
(discretionary)
ασύµβατο
(distant)

ενδιάµεσο
(moderate)

συναφές
(close)

ΒΑΘΜΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΤΟΧΩΝ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
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Β1-1

Γαλλία

Β1-1.1

Πλαίσιο και αρχές

Β1-1.1.1 Πληθυσµός
Σύµφωνα µε την εθνική απογραφή πληθυσµού του 1990, η Γαλλία έχει 58,1
εκατοµµύρια κατοίκους καλύπτοντας 549.000 km2 (56,6 εκατοµµύρια σε έδαφος
544.000 km2 µη υπολογίζοντας τα υπερπόντια εδάφη). Με µια πληθυσµιακή
πυκνότητα 104 κατοίκων ανά km2, η Γαλλία είναι µια από τις λιγότερο
πυκνοκατοικηµένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διασπορά όµως του
πληθυσµού στο χώρο είναι πολύ ανοµοιογενής. Η πλειοψηφία των νοµών στην
κεντρική και νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς επίσης και ορισµένοι νοµοί στα
ανατολικά και στις Άλπεις έχουν λιγότερο από 50 κατοίκους ανά km2, ενώ η
πληθυσµιακή πυκνότητα υπερβαίνει τους 500 κατοίκους ανά km2 µόνο στο
πολεοδοµικό συγκρότηµα του Παρισιού. Πάνω από 42 εκατοµµύρια κάτοικοι
στη µητροπολιτική Γαλλία (εξαιρουµένων των υπερπόντιων εδαφών) ζουν σε
αστικές περιοχές. Η περιφέρεια Ile de France έχει 10.660.000 τους κατοίκους, µε
9.318.000 να συγκεντρώνονται στο πολεοδοµικό συγκρότηµα του Παρισιού
(2.152.000 κάτοικοι αναλογούν στην πόλη του Παρισιού). Η δεύτερη πυκνότερα
κατοικηµένη περιφέρεια είναι η Rhone-Alpes (5.350.000 κάτοικοι). Οι δύο αυτές
περιφέρειας είναι επίσης και οι οικονοµικά πιο ενεργές.
Β1-1.1.2 Σύνταγµα, νοµοθεσία και δικαστικό σύστηµα
Σύµφωνα µε το σύνταγµα, η Γαλλία είναι «αδιαίρετη ∆ηµοκρατία». Εξασφαλίζει
ισότητα έναντι του νόµου για όλους τους πολίτες της. Αυτό καθορίζει τον
ενωτικό χαρακτήρα της γαλλικής ∆ηµοκρατίας. Το άρθρο 72 του συντάγµατος
εγγυάται την αρχή της αυτοδιοίκησης των τοπικών αρχών, υπό τους όρους που
ορίζονται από το νόµο. Εντούτοις, αρµόδιος για την προστασία των εθνικών
συµφερόντων είναι ο «délègue du gouvernement» (εκπρόσωπος του κράτους δηλ. ο νοµάρχης - préfet).
Το γαλλικό σύνταγµα δεν περιέχει οποιεσδήποτε διατάξεις σχετικά µε το
aménagement du territoire ή άλλες που θα µπορούσαν να ερµηνευθούν για να
καθορίσουν την ευθύνη του κράτους σε αυτόν τον τοµέα. Η πολιτική για το
aménagement du territoire στη Γαλλία αναπτύχθηκε µέχρι πολύ πρόσφατα από
τον εκτελεστικό κλάδο της κεντρικής κυβέρνησης και ελλείψει οποιουδήποτε
πραγµατικού δικαστικού πλαισίου. Ο καθορισµός του ρόλου της νοµοθεσίας και
της δικαστικής εξουσίας στο σύνταγµα του 1958 τόνισε αυτήν την τάση
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διευρύνοντας σε σηµαντικό βαθµό το πεδίο των αυτόνοµων θεσµικών εξουσιών.
Εντούτοις, η σηµασία που δίνεται στην αρχή της αυτοδιοίκησης των τοπικών
αρχών από το Conseil constitutionnel (συνταγµατικό δικαστήριο) έχει µειώσει
τις δυνατότητες παρέµβασης από πλευράς της γαλλικής κυβέρνησης και απαιτεί
ένα ουσιαστικότερο θεσµικό πλαίσιο στον τοµέα του aménagement du territoire.
Το θεσµικό πλαίσιο για την πολιτική σχεδιασµού και ανάπτυξης παρέχεται από
τον code de l’ urbanisme (κώδικας αστικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού).
Εντούτοις, για ορισµένα θέµατα, µπορεί να είναι επίσης απαραίτητο να
επιστρατευθεί και ο code rural (κώδικας σχεδιασµού στον αγροτικό χώρο), όπως
επίσης και ο code de la construction et de l’ habitation (κώδικας οικοδόµησης
και στέγασης).
Η Γαλλία κυβερνάται από ένα σύστηµα διπλών αρµοδιοτήτων. Οι αρµοδιότητες
δικαστικής φύσης αντιπροσωπεύουν τη σειρά αρµοδιοτήτων που
αντιµετωπίζονται από το «Cour de cassation» (Ανώτατο Αναθεωρητικό
∆ικαστήριο). Οι αρµοδιότητες διοικητικής φύσης καλύπτουν τη σειρά
αρµοδιοτήτων που βρίσκονται υπό το «Conseil d’ Etat» (Συµβούλιο του
Κράτους = ανώτατο διοικητικό δικαστήριο).
Το Tribunal des Conflits (Court competence dispute tribunal) επιλύει
οποιεσδήποτε διαφωνίες πέρα από την αρµοδιότητα των δύο παραπάνω αρχών.
Το Conseil Constitutionnel (Συνταγµατικό Συµβούλιο) εξασφαλίζει τη συµφωνία
των νόµων προς το σύνταγµα και ενεργοποιείται προτού να δηµοσιευθούν οι
νόµοι. Η αµφισβήτηση της συνταγµατικότητας οποιουδήποτε δηµοσιευµένου
νόµου δεν είναι δυνατή από πλευράς των πολιτών. Εντούτοις οι διεθνείς
συµφωνίες υπερισχύουν έναντι οποιουδήποτε νόµου, ακόµη κι αν αυτός
δηµοσιευθεί µεταγενέστερα.
Τα cours administrative d’ appel (διοικητικά εφετεία) αποτελούν τις δικαστικές
αρχές που εκδικάζουν υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν προηγούµενες
αποφάσεις των tribunaux administratifs (διοικητικών δικαστηρίων). Το Conseil
d’ Etat παραµένει η αρµόδια δικαστική αρχή για αποφάσεις σχετικά µε ultra
virés ενέργειες ενάντια στα κυβερνητικά διατάγµατα. (σύµφωνα µε µια
µεταρρύθµιση του 1995). Όσον αφορά άλλες ενέργειες, το Conseil d’ Etat
ενεργεί ως juge de cassation (ανώτατο αναθεωρητικό δικαστήριο).
Στα πλαίσια των διοικητικών αρµοδιοτήτων µπορούν να διακριθούν δύο
περιοχές: Προσφυγές ενάντια στη νοµιµότητα µιας απόφασης και πλήρεις
δικαιοδοτικές προσφυγές. Σε περίπτωση προσφυγής ενάντια στη νοµιµότητα
µιας διοικητικής απόφασης (νοµιµότητα ή µη νοµιµότητα), ο οποιοσδήποτε
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πολίτης µπορεί να ξεκινήσει µια ενέργεια ultra virés, υπό τον όρο ότι
παρουσιάζει ικανοποιητικούς λόγους για να το κάνει. Σε αυτές τις περιπτώσεις
το διοικητικό δικαστήριο καταργεί την παράνοµη πράξη.
Το διοικητικό δικαστήριο έχει επίσης στην αρµοδιότητά του τις διοικητικές
συµβάσεις που συνάπτει η γαλλική κυβέρνηση, καθώς επίσης και την «εκτός
σύµβασης» ευθύνη των δηµόσιων αρχών.
Τέλος, το διοικητικό δικαστήριο (ή ο πρόεδρος του δικαστηρίου) έχει τη δύναµη
να διατάξει αναστολή διοικητικής απόφασης που αφορά η προσφυγή, καθώς
επίσης και διακοπή ή επανόρθωση µιας σύµβασης που πρόκειται να συναφθεί
κατά παράβαση του νόµου.
Ο juge judiciaire (judicial judge) είναι αρµόδιος για τις διαφωνίες σχετικά µε τον
καθορισµό αποζηµιώσεων σε περιπτώσεις απαλλοτρίωσης.
Β1-1.1.3 Αναπτυξιακή διαδικασία και συνθήκες αγοράς
Γενικά, δεν µπορεί να ειπωθεί ότι το νοµικό πλαίσιο που ισχύει για την
ανάπτυξη, επηρεάζεται από τους νόµους της προσφοράς και της ζήτησης ή την
αγορά της γης. Εντούτοις, µερικά συγκεκριµένα όργανα αντιπροσωπεύουν τις
εξαιρέσεις στον κανόνα. Παραδείγµατος χάριν, το schéma directeur de l’ Ile-deFrance (σχέδιο ανάπτυξης και πολεοδοµικού σχεδιασµού για την περιφέρεια Ile
de France – βλ. code de l’ urbanisme, αρθ. 1.141-1 έως 3) αποτελεί µια τέτοια
περίπτωση. Χρησιµοποιείται για να συγκρατήσει την επέκταση της περιοχής του
Παρισιού, της πιο πυκνοκατοικηµένης περιοχής στη Γαλλία, όπου ο εµπορικός
ανταγωνισµός µεταξύ των διαφορετικών χρήσεων εδάφους οδηγεί στις
υψηλότερες µέσες τιµές γης. Ένα άλλο παράδειγµα παρέχει το schéma d’
aménagement de la Corse (πρόγραµµα περιφερειακού σχεδιασµού της Κορσικής
– βλ. νόµο 13.5.1991, code de l’ urbanisme, αρθ. L 144-1 έως 4). Οι συνθήκες
της αγοράς ασκούν επίσης συχνά µια επιρροή στον τρόπο µε τον οποίο τα
θεσµικά όργανα µπορούν να χρησιµοποιηθούν, παραδείγµατος χάριν σε
περιπτώσεις που υποβάλλονται προτάσεις αναθεώρησης ή µεταβολής ένός plan
d’ occupation des sols (POS) (τοπικού σχεδίου χρήσης εδάφους), ή δηµιουργίας
µιας zone d’ aménagement concerte (ZAC) (ζώνης σχεδιασµού και ανάπτυξης).
Η χρηµατοδότηση της πολιτικής του aménagement du territoire είναι ουσιαστικά
δηµόσια. Σε εθνικό επίπεδο έχουν δηµιουργηθεί συγκεκριµένα ταµεία, το
σηµαντικότερο εκ των οποίων είναι το Fonds d’ intervention pour l’
aménagement du territoire (FIAT) (ταµείο επέµβασης για Aménagement du
Territoire). Η χρηµατοδότηση είναι επίσης δυνατή και µε την κινητοποίηση των
κοινοτικών διαρθρωτικών ταµείων σε επιλέξιµες περιοχές. Σε περιοχές
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αναδιαµόρφωσης, το κράτος κινητοποιεί και το ιδιωτικό κεφάλαιο µεγάλων
εταιριών που εγκαταλείπουν τις εγκαταστάσεις τους, προκειµένου να βοηθήσει
την προσέλκυση νέων εταιριών, µέσω παροχής σε αυτές πόρων κεφαλαίου.
Β1-1.1.4 Οικονοµική ανάπτυξη
Το κράτος είναι αρµόδιο για το σχεδιασµό και την εφαρµογή της απαραίτητης
υποδοµής για την οικονοµική ανάπτυξη υπό µορφή αυτοκινητόδροµων,
σιδηροδροµικών συνδέσεων, εγκαταστάσεων τηλεπικοινωνιών, έρευνας και
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. ∆ιατυπώνει την κατάλληλη νοµοθεσία για να παρέχει
τη νοµική βάση για συνεργασία µεταξύ των τοπικών αρχών προκειµένου να
εφαρµοστούν τα αναπτυξιακά έργα. Εποπτεύει επίσης την εγκατάσταση των
νέων δικτύων τηλεργασίας και τηλεξυπηρετήσεων. Τέλος, ένας επιπλέον σαφής
στόχος του κράτους είναι να δηµιουργήσει µια σαφή «αλληλεγγύη» ή συνοχή
µεταξύ των διαφορετικών τµηµάτων της γαλλικής επικράτειας, µέσω της
παροχής σε εθνικό επίπεδο υποδοµών και της δηµόσιας οικονοµίας. Μερικά
τµήµατα του γαλλικού εδάφους κυβερνώνται από συγκεκριµένες πολιτικές. Ο
καθορισµός επτά ευρέων περιφερειακών περιοχών για λόγους σχεδιασµού
εκφράζει την επιθυµία να συνδεθούν µε συνοχή όλα τα προγράµµατα ανάπτυξης
του κράτους και των τοπικών αρχών σε διαπεριφερειακό επίπεδο και να
διορθωθούν οι περιφερειακές δυσαναλογίες. Αυτά τα επτά τµήµατα είναι τα
ακόλουθα:
o
o
o
o
o
o
o

Grand Nord (ευρύτερος βοράς),
Grand Est (ευρύτερη ανατολή),
Άξονας Saône-Rhône,
Περιφέρεια Midi-Mediterranean,
Centre region (κέντρο),
Atlantic coast region; και
Bassin parisien (λεκανοπέδιο του Παρισιού).

Η διόρθωση της ισορροπίας µεταξύ της επέκτασης στην περιοχή του Παρισιού
και στην επαρχία αντιπροσωπεύει ένα µόνιµο ζήτηµα για το aménagement du
territoire στη Γαλλία. Πράγµατι, στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς, η Γαλλία
πρέπει να είναι σε θέση να παρασύρει το δυναµισµό και την ελκτική δύναµη της
κύριας περιφέρειάς της, όµως αυτή η ανάπτυξη πρέπει να προέλθει και να
ωφελήσει το σύνολο της περιφέρειας του λεκανοπεδίου του Παρισιού. Επιπλέον,
πρέπει να αντισταθµιστεί από την ανάπτυξη ενός πολυπολικού µητροπολιτικού
δικτύου. Επιπροσθέτως, ορισµένες περιοχές αποτελούν αντικείµενο
συγκεκριµένων πολιτικών, λαµβανοµένων υπόψη των γεωγραφικών και
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περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών τους. Παραδείγµατος χάριν, οι ορεινές
περιοχές, οι παράκτιες περιοχές, οι καθορισµένες περιοχές φυσικού κάλλους και
οι περιοχές υψηλού επιπέδου θορύβου κοντά στους αερολιµένες.
Β1-1.1.5 Πολιτική για το περιβάλλον
Η πολιτική για το περιβάλλον διακρίνεται από την πολιτική για το σχεδιασµό.
Εντούτοις έχει αναπτυχθεί ως ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της τελευταίας. Η
εργασία που έγινε από τη DATAR περί το τέλος της δεκαετίας του 1960 εισήγαγε
τη γαλλική πολιτική για το περιβάλλον. Αυτή τη στιγµή, το ministere de l’
environnement (Υπουργείο Περιβάλλοντος) επιτηρεί την εφαρµογή ενός
σηµαντικού νοµοθετικού πλαισίου. Το Plan national pour l’ Environnement
(εθνικό σχέδιο περιβάλλοντος) (1990) έχει διαδραµατίσει έναν σηµαντικό ρόλο,
µε τον καθορισµό στόχων σε περιοχές πολιτικής άµεσα σχετιζόµενες µε την
πολιτική σχεδιασµού, σε τοµείς που αφορούν την ποιότητα των υδάτινων πόρων,
το θαλάσσιο περιβάλλον, την παράκτια προστασία, τη διαχείριση των
αποβλήτων, την προστασία της φύσης, καθώς επίσης και την προστασία του
τοπίου και του αστικού περιβάλλοντος. Η πολιτική για την προστασία της φύσης
και την επαύξηση των αγροτικών περιοχών συνδέεται και µε την αγροτική
πολιτική. Η µελέτη περιβαλλοντικών ζητηµάτων έχει ιδιαίτερη σηµασία για τις
πολιτικές που αφορούν τις ορεινές και τις παράκτιες περιοχές.
Β1-1.1.6 Ευρωπαϊκή Ένωση
Μέχρι τώρα, οι κοινοτικές πολιτικές έχουν ασκήσει περιορισµένη επίδραση στο
γαλλικό σύστηµα του aménagement du territoire. Εντούτοις, ο loi d’ orientation
sur l’ aménagement et le développement du territoire (κατευθυντήριος νόµος για
το χωρικό σχεδιασµό και την ανάπτυξη) της 4ης Φεβρουαρίου του 1995,
βασίζεται στην προϋπόθεση ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση απαιτεί µια
σταθεροποίηση της εθνικής πολιτικής για το σχεδιασµό, µε σκοπό την ενίσχυση
της εθνικής συνοχής και την αποτροπή φαινοµένων αποσύνθεσης, που θα
µπορούσαν να προκύψουν από τη δράση των µηχανισµών της αγοράς. Τα
εργαλεία που χρησιµοποιούνται από την Κοινότητα, όπως τα Προγράµµατα
Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης φαίνεται να µην
έχουν ασκήσει καµία επίδραση στα εργαλεία σχεδιασµού. Το περιεχόµενο των
προγραµµάτων είναι βασισµένο στην contrats de plan Etat-region (σύµβαση
σχεδίων κράτους - περιφερειών) που συζητείται από τη γαλλική κυβέρνηση
(DATAR) στη βάση προτάσεων που γίνονται από τους επάρχους της περιφέρειας
και τις περιφερειακές αρχές, σύµφωνα µε τις προτεραιότητες που καθορίζονται
στο contrats de plan. Ο νόµος της 6ης Φεβρουαρίου 1992 έχει εξουσιοδοτήσει
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τους préfets de région (επάρχους των περιφερειών) να εφαρµόσουν τις εθνικές
και Κοινοτικές πολιτικές που αφορούν την οικονοµική ανάπτυξη και τον
σχεδιασµό, στους τοµείς εκείνους, στους οποίους οι νοµάρχες (préfets de
département) υπάγονται στον έπαρχο της περιφέρειας. Πιο συγκεκριµένα, οι
préfets de région προετοιµάζουν επίσης τα προγράµµατα INTERREG, στη βάση
των προτάσεων που τους υποβάλλονται.
Εντούτοις η επίδραση των Κοινοτικών πολιτικών στο περιεχόµενο των
αναπτυξιακών έργων είναι σηµαντική, λαµβάνοντας υπόψη τα κεφάλαια που
εµπεριέχονται σ’ αυτά. Αυτή είναι π.χ. η περίπτωση των υποδοµών που
χρηµατοδοτούνται, όπως προαναφέρθηκε από την πολιτική για το περιβάλλον. Η
περιφερειακή επίδραση της κοινής αγροτικής πολιτικής επηρεάζει επίσης έντονα
τις πολιτικές της αγροτικής ανάπτυξης. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να
αξιολογηθεί η επίδραση των διευρωπαϊκών δικτύων, όµως θα πρέπει να
σηµειωθεί, ότι η Γαλλία υπήρξε πρωτοπόρος των διευρωπαϊκών δικτύων για τα
προηγούµενα 15 χρόνια, µε το σχεδιασµό του TGV διαµέσου της Ευρώπης και
τις συµφωνίες της για τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας.
Β1-1.1.7 Ευελιξία
Υπάρχουν πολυάριθµα σχέδια, εντούτοις τα µόνα σχέδια που ασκούν δεσµευτική
δράση στην ιδιωτική γη είναι τα plans d’ occupation des sols (POS) (τοπικά
σχέδια χρήσης του εδάφους), που συντάσσονται από τις communes, ή τα
documents d’ urbanisme, σχέδια που χρησιµοποιούνται αντί των POS. Αυτά τα
σχέδια δεν είναι ευέλικτα, υπό την έννοια ότι η αναθεώρησή τους απαιτεί νέες
έρευνες και διαδικασίες δηµοσιοποίησης. Όλα τα άλλα σχέδια µπορούν να
τροποποιηθούν υπό τους ίδιους όρους που διέπουν την αρχική τους διατύπωση.
Εντούτοις αναφορικά µε τα POS, ο νόµος προβλέπει µια διάκριση µεταξύ της
πλήρους αναθεώρησής τους και της τροποποίησης του POS, και της διαγραφής
ορισµένων θέσεων αποθεµάτων γης (reserved sites), οι οποίες υπόκεινται µόνο
σε µια απλουστευµένη διαδικασία. Τελικά, η νοµική προσφυγή σε µια
συµβατική διαδικασία προκειµένου να εφαρµοστεί ένα σχέδιο τείνει να
περιορίσει τη δυνατότητα τροποποίησής του.
Β1-1.1.8 Κυβερνητική δοµή και εξουσίες
Η Γαλλία είναι ένα αποκεντρωµένο ενιαίο κράτος. Είναι εποµένως απαραίτητο
να γίνει µια διάκριση µεταξύ των κρατικών ευθυνών και εκείνων που αναλογούν
στις τοπικές αρχές πριν αναλυθεί η κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ των
διαφορετικών επιπέδων τοπικών αρχών. Ο δήµος, το département και η
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περιφέρεια είναι τοπικές αυτοδιοικούµενες αρχές της ίδιας φύσης (διοικητική
αποκέντρωση).

Κεντρική κυβέρνηση
Στα πλαίσια του νόµου του 1982 περί δικαιωµάτων και ελευθεριών των δήµων,
των départements και των περιφερειών, το κράτος είναι αρµόδιο για την άσκηση
της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς επίσης και της πολιτικής
απασχόλησης. Τα µέτρα πολιτικής που λαµβάνονται από τις τοπικές αρχές είναι
εποµένως αναγκασµένα να τηρήσουν τους κανόνες του aménagement du
territoire. Σύµφωνα µε το νόµο της 6ης Φεβρουαρίου 1992 (αρθ. 2), µόνο ειδικές
ενέργειες που σχετίζονται µε αναπτυξιακές δράσεις εθνικού χαρακτήρα, ή αυτές
των οποίων η εφαρµογή, δυνάµει κάποιου νόµου, δεν µπορεί να µεταβιβαστεί
στο τοπικό επίπεδο, εφαρµόζονται από την κεντρική κυβέρνηση. Όλες οι άλλες
ενέργειες και ειδικότερα εκείνες που εµπλέκουν το κράτος µε τις τοπικές αρχές
πραγµατοποιούνται από τις services déconcentres (αποκεντρωµένες υπηρεσίες
του κράτους), οι οποίες βρίσκονται σε κατώτερο επίπεδο από εκείνο του préfets
de région (έπαρχου της περιφέρειας) και του préfets de département (νοµάρχη).
Ο ρόλος του préfets de région έχει ενισχυθεί. Είναι αρµόδιος για την εφαρµογή
των εθνικών και Κοινοτικών πολιτικών που συνδέονται µε την οικονοµική
ανάπτυξη και τον σχεδιασµό. Επίσης εισηγείται και συντονίζει τις κρατικές
πολιτικές σχετικά µε πολιτιστικά και περιβαλλοντικά θέµατα, καθώς επίσης και
εκείνες που σχετίζονται µε τις αστικές και αγροτικές πολιτικές. (νόµος της 6ης
Φεβρουαρίου 1992, αρθ. 5).
Το διάταγµα της 1ης Ιουλίου 1992 µε τίτλο charte de la déconcentration (χάρτα
της αποκέντρωσης) διευκρινίζει τις λειτουργίες των διάφορων τοπικών επιπέδων
κεντρικής διοίκησης. Πέρα από τις αρµοδιότητες του préfet de Région, το
νοµαρχιακό επίπεδο παραµένει το «χωρικό επίπεδο για την εφαρµογή των
εθνικών και Κοινοτικών πολιτικών» (αρθ. 4). Εντούτοις, ο préfet de
Département δεν τοποθετείται υπό από την εξουσία του préfet de Region, µε
εξαίρεση τα θέµατα της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης και του
aménagement du territoire. Επιπλέον, ο préfet de Département είναι γενική
αστυνοµική αρχή. Τέλος, κάθε département διαιρείται σε διάφορα
arrondissement (districts), τα οποία αποτελούν την εκλογική περιφέρεια ενός
υπο-νοµάρχη, που ενεργεί ως εκπρόσωπος του νοµάρχη (το arrondissement είναι
µια περιοχή για την ενθάρρυνση της τοπικής ανάπτυξης και την άρθρωση
υπηρεσιών τοπικού επιπέδου της κρατικής διοίκησης).
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Τοπικές αρχές
Η Γαλλία υποδιαιρείται σε τρία διαφορετικά επίπεδα τοπικής αυτοδιοίκησης: τις
communes (δήµοι), τα départements και τις régions (περιφέρειες). Η γαλλική
έννοια του δήµου, είναι µια κοινότητα από τοπικούς κατοίκους. Αυτή η οντότητα
δεν καθορίζεται σύµφωνα µε τα λειτουργικά κριτήρια, αλλά αντιπροσωπεύει
αντ’ αυτών µια πολιτική αρχή και ένα πλαίσιο για αντιπροσώπευση. Αυτό εξηγεί
το µεγάλο αριθµό και το µικρό µέσο µέγεθος των δήµων, καθώς επίσης και τη
σηµασία της διαδηµοτικής συνεργασίας, η οποία είναι αρµόδια για την
πλειοψηφία των δηµόσιων υπηρεσιών ή της παροχής υποδοµών, τις οποίες δεν
θα µπορούσε να αντέξει ένας δήµος από µόνος του. Σε χαρακτηριστική
αντίθεση, το département και η région έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε
λειτουργικά κριτήρια. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει µια σύνοψη του γαλλικού
διοικητικού συστήµατος.
∆ήµοι:
στη Γαλλία (Métropole):
Départements d’ outre-mer (DΟΜ) (υπερπόντιοι νοµοί):
Territoires d’ outre-mer (ΤΟΜ) (Overseas territories):

36.771
36.559
113
80
100
96
4

Départements:
στη Γαλλία:
DΟΜ:

26
22
4
4
2

Régions:
στη Γαλλία:
DΟΜ:
Overseas territories:
Τοπικές αρχές που απολαµβάνουν ειδικό καθεστώς (Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon):

Σχ. Β1-1.1. Τοπικές αρχές (Πηγή: EC, 2000, Direction Générale des Collectivités
Locales).
Σύνδεσµοι ∆ήµων
Syndicat à vocation unique (Σύνδεσµοι για ειδικό σκοπό) (SIVU)
Syndicat à vocation multiple (Σύνδεσµοι για πολλαπλούς σκοπούς) (SIVOM)
Districts
Communautés urbaines (Μητροπολιτικοί σύνδεσµοι ∆ήµων)
Syndicats mixtes (Μικτοί σύνδεσµοι)
Syndicats d’ agglomération nouvelle (Σύνδεσµοι νέων πόλεων) .
Communauté de villes (Σύνδεσµοι πόλεων)
Communautés de communes (Αναπτυξιακοί σύνδεσµοι ∆ήµων)

1995
14.490
2.298
322
9
1.123
9
4
756

Σχ. Β1-1.2. Σύνδεσµοι ∆ήµων (Πηγή: EC, 2000, Direction Générale des Collectivités
Locales).

Περισσότερο από τα δύο τρίτα των ∆ήµων έχουν λιγότερο από 700 κατοίκους,
εντούτοις αποτελούν µόνο το 12% του πληθυσµού. Αυτός ο κατακερµατισµός
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των ∆ήµων δεν πρέπει να κρύψει το γεγονός ότι η Γαλλία είναι µια ιδιαίτερα
αστικοποιηµένη χώρα, στην οποία 39 αστικά συγκροτήµατα έχουν
περισσότερους από 150.000 κατοίκους το καθένα. Μεταξύ των αρχών των
δηµοτικών συνδέσµων, η πλειοψηφία έχει µια µόνο λειτουργία. Εντούτοις, το
κράτος ενθαρρύνει την πολυσύνθετη συνεργασία. Οι πιο πρόσφατοι σύνδεσµοι
είναι οι communautés de communes (αναπτυξιακοί σύνδεσµοι δήµων) και οι
communautés de villes (σύνδεσµοι πόλεων) που βασίζονται στο νόµο της 6ης
Φεβρουαρίου 1992 και που προορίζονται να αναλάβουν λειτουργίες σχεδιασµού
και οικονοµικής ανάπτυξης. Η établissement public foncier (αντιπροσωπεία για
τη δηµόσια ιδιοκτησία) (lοi d’ orientation pour la ville – κατευθυντήριος νόµος
για την αστική πολιτική, 13 Ιουλίου 1991) µπορεί να συσταθεί από τους ∆ήµους
µε τον ίδιο τρόπο όπως ένας σύνδεσµος ∆ήµων, όµως απολαµβάνει το νοµικό
καθεστώς µιας δηµόσιας αντιπροσωπείας µε βιοµηχανικό ή εµπορικό χαρακτήρα
και µια διαχείριση ιδιωτικού διακαίου. Χρησιµοποιείται ως εργαλείο
παρέµβασης στις χρήσεις γης και µπορεί παραδείγµατος χάριν, να αποκτήσει γη
για λογαριασµό των µελών της ή του κράτους µε σκοπό την προώθηση αστικών
αναπτυξιακών έργων. Η διαδηµοτική συνεργασία οποιασδήποτε µορφής
αποτελεί αντικείµενο δηµοτικών αποφάσεων.
Οι αρµοδιότητες των διάφορων τοπικών αρχών για την οικονοµική ανάπτυξη και
τον σχεδιασµό βρίσκονται συχνά σε ανταγωνισµό. Εντούτοις:
(1) η περιφέρεια είναι αρµόδια για τον περιφερειακό σχεδιασµό, την οικονοµική
ανάπτυξη και το aménagement du territoire. Είναι επίσης αρµόδια για την
παροχή ιδρυµάτων για τα τελευταία έτη της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
(2) Το Département εξασφαλίζει την ύπαρξη µια ορισµένης «αλληλεγγύης» ή
συνοχής µεταξύ των ∆ήµων και ενεργεί για λογαριασµό του µειονεκτούντος,
παραδείγµατος χάριν στην κατανοµή των κοινωνικών παροχών, εφαρµόζει
πολιτική για την προστασία και την βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος και
υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης. Τέλος είναι αρµόδια για την παροχή ιδρυµάτων
για τα πρώτα έτη της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Περιφερειακό
συµβούλιο

ΝΟΜΟΣ
Γενικό
συµβούλιο

∆ιαδηµοτικές
αρχές

Έπαρχος
Περιφέρειας

Νοµάρχης

Υπό-Νοµάρχης

∆ΗΜΟΣ
∆ηµοτικό
συµβούλιο

Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων
Ιεραρχική σχέση
Έλεγχος κατά τη λήψη αποφάσεων

Σχ. Β1-1.3. ∆ιοικητικό σύστηµα (Πηγή: EC, 2000).

(3) Τέλος οι ∆ήµοι µαζί µε τις αρχές των συνδέσµων, ελέγχουν τη χρήση του
εδάφους και είναι αρµόδιες για την παροχή των τοπικών υπηρεσιών και
υποδοµών.
Οι αρµοδιότητες σε σχέση µε τα θέµατα µεταφορών µοιράζονται µεταξύ του
κράτους και των διάφορων τοπικών αρχών. Σύµφωνα µε το νόµο της 2ας
Μαρτίου 1982, άµεσες και έµµεσες ενισχύσεις µπορούν να τεθούν στην διάθεση
επιχειρήσεων των τοπικών αρχών.
Β1-1.1.9 Πολιτική γης και ποιότητα εδάφους / κτιρίων

Αποθέµατα γης
Η απόκτηση αποθεµάτων γης από τις δηµόσιες αρχές προορίζεται για την
µεταγενέστερη εφαρµογή αναπτυξιακών προγραµµάτων ή έργων που
ικανοποιούν κάποιο από τους στόχους που καθορίζονται από τον code de l’
urbanisme και που αφορούν παραδείγµατος χάριν την κατοικία, την οικονοµική
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ανάπτυξη, τον ελεύθερο χρόνο ή τον τουρισµό, τις δηµόσιες υποδοµές, την
προστασία και βελτίωση του χτισµένου και φυσικού περιβάλλοντος.

Υποχρεωτική απόκτηση γης για δηµόσιο συµφέρον
Οι δηµόσιες αρχές µπορούν να χρησιµοποιήσουν την απαλλοτρίωση όχι µόνο
για να αποκτήσουν τα κτήρια που απαιτούνται για τη λειτουργία των δηµόσιων
υπηρεσιών, αλλά και για την ανάπτυξη των περιοχών που διατίθενται για
κατοικία ή οικονοµικές δραστηριότητες, για την κατεδάφιση παλαιών κτηρίων
προκειµένου να αναπτυχθούν περιοχές κατοικίας και για σκοπούς εξασφάλισης
αποθεµάτων γης για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η απαλλοτρίωση
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο εάν καλύπτεται από µία déclaration d’ utilité
publique (δήλωση που δηλώνει το δηµόσιο συµφέρον), λαµβάνοντας υπόψη τα
συµπεράσµατα µιας προκαταρκτικής δηµόσιας έρευνας.
Η αξία της αποζηµίωσης µπορεί να καθοριστεί µε τη φιλική συµφωνία ή µέσω
του juge de l’ expropriation (αστικό δικαστήριο). Η τρέχουσα αξία υπολογίζεται
κατά την ηµεροµηνία της κρίσης, αλλά µπορεί να υπόκειται σε σηµαντικές
τροποποιήσεις (πραγµατική χρήση ένα έτος πριν από την έναρξη της έρευνας ή
µετά από εκτίµηση της αύξησης της αξίας ως αποτέλεσµα έναρξης εργασιών, ή
τροποποιήσεων στους ισχύοντες κανονισµούς χρήσης του εδάφους) (κώδικας
απαλλοτριώσεων: αρθ. Ι 13-15).

∆ικαίωµα προτίµησης
∆ύο διακεκριµένοι τύποι διαδικασιών είναι σε χρήση: το droit de préemption
urbain (αστικό δικαίωµα προτίµησης) και η zones d’ aménagement diffère (ΖΑD)
(ζώνη µελλοντικής ανάπτυξης). Η καθιέρωση της (ΖΑD) θέτει ένα τέλος στο
δικαίωµα να ασκηθούν δικαιώµατα προτίµησης στον αστικό χώρο σε µια
συγκεκριµένη περιοχή (code de l’ urbanisme: Art.L. 212-2-1, al. 2.). Και στις
δύο περιπτώσεις, τα δικαιώµατα προτίµησης ασκούνται µε προοπτική την
εφαρµογή πολιτικής προγραµµάτων ή αναπτυξιακών έργων, δηµοσίου
συµφέροντος, όπως καθορίζεται από τον code de l’ urbanisme (Art. Ι.300-1).
Αυτά τα δικαιώµατα δεν µπορούν να ασκηθούν προκειµένου να αποκτηθεί το
έδαφος, εκτός από περιπτώσεις όπου η απόκτησή του προορίζεται για ένα ειδικό
αναπτυξιακό πρόγραµµα ή έργο.
Τα αστικά δικαιώµατα προτίµησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους
∆ήµους που διαθέτουν POS και από αρχές δηµοτικών συνδέσµων που έχουν
αρµοδιότητα να διατυπώσουν πολεοδοµικά σχέδια (αρθ. 211-1 και 2).
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Η Zone d’ aménagement diffère (ΖΑD) (ζώνη µελλοντικής ανάπτυξης) µπορεί να
δηµιουργηθεί µε απόφαση του préfet de Département (νοµάρχη), ο οποίος
µπορεί να θέσει και την προσωρινή περίµετρο της ζώνης. Εν συνεχεία, το κράτος
µπορεί να ασκήσει δικαίωµα προτίµησης. Η διάρκεια µιας ΖΑD είναι 14 έτη,
συµπεριλαµβανοµένης και της διάρκειας ισχύος της προσωρινής περιµέτρου
(αρθ. Ι.212-1, 2 and 2-1).
Και στις δυο περιπτώσεις, του αστικού δικαιώµατος προτίµησης και της ZAD, ο
κάτοχος του δικαιώµατος προτίµησης µπορεί να µεταβιβάσει αυτή του την
εξουσία (αρθ. Ι.213-3).

Ανάπτυξη και marketing
Σε έναν επενδυτή µπορούν επίσης να παραχωρηθούν δικαιώµατα απόκτησης
γης, στα πλαίσια µιας convention de concession (συµφωνία παραχώρησης).
Ανάλογα µε το χαρακτήρα του αναπτυξιακού έργου, οι περιοχές ανάπτυξης
µπορούν στη συνέχεια να ενταχθούν στην αγορά. Η τιµή πώλησης δεν µπορεί να
είναι κατώτερη από το κόστος κατασκευής, αν και ορισµένες µεταβιβάσεις
µπορούν να βοηθήσουν στη µείωση της τιµής κόστους.

∆ηµοσιονοµική πολιτική και παροχή γης
Η φορολογία της ιδιοκτησίας είναι κατά µέσον όρο υψηλότερη απ’ ότι των
χρεογράφων, παρά το γεγονός ότι οι επενδύσεις στη γη είναι λιγότερο
κερδοφόρες. Η τακτική αυτή συµβάλλει στον προσανατολισµό των επενδύσεων
προς επιλεγµένα προϊόντα ή αγορές, που αναµένεται να είναι περισσότερο
κερδοφόρες. Η φορολογία των επενδύσεων στην ιδιοκτησία είναι υπό
αναθεώρηση, µε σκοπό την υποστήριξη των επενδύσεων στην ενοικιαζόµενη
κατοικία.

Περιορισµοί στο δικαίωµα δόµησης
Οι ∆ήµοι που δεν καλύπτονται από POS υπόκεινται στους κανόνες του
constructibilité limitée (περιορισµοί στο δικαίωµα οικοδόµησης), που είναι
συγγενείς µε έναν ενισχυµένο κρατικό έλεγχο των εγκρίσεων οικοδόµησης.
Αυτές χορηγούνται από το δήµαρχο, ο οποίος ενεργεί ως κρατικός λειτουργός, ή
από τον νοµάρχη.
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Σύστηµα κατευθυνόµενο προς το σχεδιασµό και την ανάπτυξη
Το γαλλικό σύστηµα σχεδιασµού δεν µπορεί να χαρακτηριστεί σύµφωνα µε τα
κριτήρια που παρουσιάζονται παραπάνω. Έχει καθορισθεί πάντα από τις
προτεραιότητες οικονοµικής ανάπτυξης και από το ρόλο του κράτους. Αυτό
ισχύει σήµερα ακόµα κι αν άλλες προτεραιότητες έρχονται στο προσκήνιο
(ειδικότερα το περιβάλλον και οι πολιτικές που καταπολεµούν τον κοινωνικό
αποκλεισµό) και παρά το γεγονός ότι οι τοπικές αρχές απολαµβάνουν πλέον νέες
αρµοδιότητες σχετικά µε το aménagement du territoire.
Οι αποφάσεις από το κράτος σχετικά µε την οικονοµική ανάπτυξη και το
σχεδιασµό σηµαντικών υποδοµών χρειάζεται να ληφθούν υπόψη στα
πολεοδοµικά σχέδια που συντάσσονται από τις τοπικές αρχές. Στη βάσει των
εξουσιών που του χορηγούνται από τον code de l’ urbanisme και των
συµβατικών πολιτικών του, το κράτος είναι γενικά ικανό να διαπραγµατευθεί µε
τις πολιτικές τοπικών αρχών και τις αποφάσεις ανάπτυξης, που είναι
απαραίτητες. Αυτό δεν αποκλείει το γεγονός, ότι σηµαντικά ιδιωτικά έργα
µπορούν να καθορίσουν ότι ο δηµόσιος τοµέας, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο
προσαρµόζει τις πολιτικές ανάπτυξής του προκειµένου να τις συνδυάσει. Αυτό
δεν είναι κάτι νέο, αν και το θεσµικό πλαίσιο έχει αλλάξει. Η δεκαετία του 1960
παρείχε µερικά καλά παραδείγµατα τέτοιων έργων, όπως τα σηµαντικά
αναπτυξιακά έργα που αναλήφθηκαν προκειµένου να διευθετηθούν οι περιοχές
σιδήρου και χάλυβα του Dunkerque και Fos, ή η τουριστική ανάπτυξη στην ακτή
του Languedoc-Roussillon. Πιο πρόσφατα, το έργο της Eurodisneyland στα
ανατολικά του Παρισιού είναι µια επιπλέον περίπτωση, υπό την έννοια ότι
καθόρισε τόσο την αστική ανάπτυξη της σχετικής περιοχής, όσο και την
αντίστοιχη ανάπτυξη σηµαντικών υποδοµών. Τέλος, στο τοπικό επίπεδο, πολλά
αστικά αναπτυξιακά έργα αναλαµβάνονται από τον ιδιωτικό τοµέα µε την
υποστήριξη των τοπικών αρχών.
Β1-1.1.10 Προτεραιότητες πολιτικής
Οι πολιτικές προτεραιότητες του aménagement du territoire εκφράστηκαν µε τον
ακόλουθο τρόπο στο “Rapport d’ étape du Débat national pour l’ aménagement
du territoire” (έκθεση προόδου της εθνικής συζήτησης σχετικά µε το
aménagement du territoire) που δηµοσιεύθηκε από τη DATAR τον Απρίλιο του
1994. Αυτοί είναι:
(1) Εξασφάλιση µιας περισσότερο ισόρροπης ανάπτυξης στη Γαλλία και µιας
ευρύτερης εθνικής «αλληλεγγύης», καθώς επίσης καταπολέµηση των
κοινωνικών και χωρικών ανισοτήτων.
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(2) Εξασφάλιση ότι η οικονοµική ανάπτυξη εξυπηρετεί τους στόχους της
απασχόλησης, ειδικότερα µέσω της ανάπτυξης υποδοµών και υπηρεσιών
κατάρτισης, καθώς και της βέλτιστης χρήσης των τοπικών αναπτυξιακών πόρων.
(3) Παροχή στη Γαλλία ενός αληθινά ευρωπαϊκού πλαισίου, που θα της
επιτρέψει να διατηρήσει τη θέση της στην καρδιά της Ευρώπης.
Αυτές οι προτεραιότητες διαµορφώνουν τους στόχους του Κατευθυντήριου
Νόµου για το Σχεδιασµό και την Ανάπτυξη της 4ης Φεβρουαρίου 1995, και θα
πρέπει να εξειδικευθούν στο Σχέδιο Εθνικής Ανάπτυξης, σύµφωνα µε τον
παραπάνω νόµο (δεν είχε υιοθετηθεί µέχρι το 2000).
Β1-1.1.11 Πολιτικό σύστηµα, διοικητικό σύστηµα, δηµόσια συµµετοχή
Η επιρροή των συµβούλων στην πολιτική του aménagement du territoire
εξαρτάται προς το παρόν από δύο παράγοντες. Το cumul des mandats (πολλαπλή
άσκηση λειτουργηµάτων) και οι µεµονωµένες αρµοδιότητες των τοπικών αρχών.
Το cumul des mandats αντιπροσωπεύει ένα καθιερωµένο χαρακτηριστικό του
γαλλικού πολιτικού συστήµατος. Η πλειοψηφία των députés (deputies - µέλη του
γαλλικού Κοινοβουλίου) και των sénateurs (γερουσιαστές) είναι επίσης
δήµαρχοι ή γενικοί ή περιφερειακοί σύµβουλοι. Οι περισσότεροι δε από αυτούς
τους συµβούλους είναι σε κάθε περιπτώση δήµαρχοι ή αντιδήµαρχοι ενός ∆ήµου
του Νοµού. Κατά συνέπεια, στη Γαλλία δεν υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ του
εθνικού πολιτικού συστήµατος και του τοπικού πολιτικού συστήµατος.
Αντίθετα, το τελευταίο ασκεί µια καθοριστική επιρροή στη λειτουργία του
εθνικού πολιτικού συστήµατος. Επιπλέον, ο νόµος παρέχει πολύ σηµαντικές
εξουσίες στον τοπικό εκτελεστικό κλάδο.
Ο δήµαρχος, ο πρόεδρος του conseil général (Γενικό Συµβούλιο) και ο πρόεδρος
του conseil régional (Περιφερειακό Συµβούλιο) είναι οι µόνοι φορείς
εκτελεστικής εξουσίας της αντίστοιχης αρχής που αντιπροσωπεύουν. Εκλέγονται
από το Συµβούλιο και η εξουσιοδότησή τους λήγει µόνο εάν παραιτηθούν ή εάν
το Συµβούλιο στο οποίο ανήκουν διαλυθεί βάσει διατάγµατος, µε το αιτιολογικό
ότι δεν είναι πλέον ικανό να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Όσον αφορά τις
σχέσεις µεταξύ των τοπικών συµβούλων και της τοπικής διοίκησης, υπάρχει
πολύ λιγότερος διαχωρισµός µεταξύ των πολιτικών και διοικητικών καθηκόντων
από αυτόν που υφίσταται στην κρατική διοίκηση. Οι εκλεγµένοι αξιοµατούχοι
ασκούν έναν πολύ αµεσότερο έλεγχο της απόδοσης των διοικητικών
καθηκόντων, καθώς επίσης και της επιλογής του βασικού προσωπικού.
Ο καθορισµός των τοπικών αρµοδιοτήτων παρέχει επίσης µεγαλύτερο περιθώριο
ελιγµών σε αυτούς τους αξιωµατούχους. Αν και ο νόµος χορηγεί επίσηµα
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συγκεκριµένες και ουσιαστικές αρµοδιότητες στις τοπικές αρχές, αυτές
ωφελούνται επίσης από αυτό που είναι γνωστό ως «γενικός όρος
αρµοδιοτήτων», ενώ η τρέχουσα νοµοθεσία δεν υπαγορεύει οποιαδήποτε
ιεραρχία µεταξύ των διαφορετικών επιπέδων τοπικών αρχών. Οποιαδήποτε αρχή
µπορεί να επέµβει εκεί όπου ένα τοπικό ενδιαφέρον το δικαιολογεί και υπό τον
όρο ότι το κάνει, χωρίς παραβίαση των κρατικών αρµοδιοτήτων ή των
αρµοδιοτήτων άλλων αρχών.
Οι τοπικοί σύµβουλοι, ειδικότερα οι δήµαρχοι, µαζί µε τους προέδρους των
Départments και των Περιφερειών έχουν πολύ στενές σχέσεις µε τα νοµαρχιακά
διαµερίσµατα (τις υπηρεσίες του Ministère de l’ lntérieur -Υπουργείο
Εσωτερικών- σε νοµαρχιακό επίπεδο) και τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες του
κράτους. Οι µηχανικοί δηµοσίων έργων ή έργων αγροτικής ανάπτυξης που
ανήκουν στο ministère de l’ Equipement (Υπουργείο υποδοµών, κατοικίας,
χωρικού σχεδιασµού, µεταφορών, κλπ.) και στο Ministère de l’ Agriculture
(Υπουργείο Γεωργίας), αναλαµβάνουν ουσιαστική εργασία για τους ∆ήµους.
Άλλοι οργανισµοί που ανήκουν στο κράτος παρέχουν στις τοπικές αρχές
τεχνικές, διοικητικές ή οικονοµικές συµβουλές, παραδείγµατος χάριν οι Agences
de l’ eau (υπηρεσίες υδάτων), οι οποίες είναι υπηρεσίες δηµοσίου δικαίου και τα
Caisse des Dépôts et Consignations (δηµόσια οικονοµικά ινστιτούτα), µε όλες
τις περιφερειακές υπηρεσίες τους και τα υποκαταστήµατα.
Οι directions départementales de l’ Equipement (DDΕ) (τοµεακές υπηρεσίες του
Υπουργείου Υποδοµών σε νοµαρχιακό επίπεδο) εκπληρώνουν επίσης
λειτουργίες αστικού σχεδιασµού και ανάπτυξης, κυρίως εκ µέρους του κράτους,
αλλά και για τις τοπικές αρχές εάν αυτές το απαιτήσουν. Εντούτοις, οι
µεγαλύτερες πόλεις έχουν δηµιουργήσει τις δικές τους services d’ urbanisme
(διευθύνσεις αστικού σχεδιασµού). Οι ∆ήµοι ή οι διαδηµοτικές υπηρεσίες που
ανήκουν στο ίδιο πολεοδοµικό συγκρότηµα έχουν επίσης δηµιουργήσει, από
κοινού µε τις κρατικές υπηρεσίες, agences d’ urbanisme (γραφεία αστικού
σχεδιασµού).
Το κοινό αποτελεί επίσης έναν σηµαντικό συντελεστή στον τοµέα του
σχεδιασµού. Είναι απαραίτητο εδώ να γίνει µια διάκριση µεταξύ της πρόσβασης
του κοινού σε πληροφορίες και στην ίδια τη διαδικασία διαβούλευσης στα
πλαίσια µιας διαδικασίας σχεδιασµού.
Πέρα από τους γενικούς κανονισµούς που διέπουν τη δηµοσιοποίηση
διοικητικών εγγράφων στο κοινό (νόµος της 17ης Ιουλίου 1978), οι µελέτες
επιπτώσεων που απαιτούνται για όλες τις αναπτυξιακές µελέτες και τα έργα που
εκτελούνται από µια δηµόσια αρχή και πιθανά να προκαλέσουν ζηµία στο
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φυσικό περιβάλλον (νόµος της 10ης Ιουλίου 1976), κοινοποιούνται στο κοινό
µέσω δηµόσιας έκθεσης έρευνας, ή κατόπιν αιτήσεως, εάν µια δηµόσια έρευνα
δεν έχει κριθεί απαραίτητη.
Σε σχέση µε τον αστικό σχεδιασµό, το POS δηµοσιοποιείται πρίν από την
έγκρισή του από το δηµοτικό συµβούλιο. Η αναθεώρηση ή τροποποίηση ενός
POS υπόκειται επίσης σε δηµοσιοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα λοιπά
έγγραφα της ίδιας φύσης που παρατίθενται στον code de l’ urbanisme.
Ο χαρακτήρας των δηµόσιων ερευνών τροποποιήθηκε σηµαντικά από το νόµο
της 12ης Ιουλίου 1983, ο οποίος καθιστά απαραίτητη την τήρηση µιας δηµόσιας
έρευνας για «οποιοδήποτε έργο και ανάπτυξη που αναλαµβάνεται από δηµόσιο ή
ιδιωτικό φορέα, όταν µε βάση τη φύση, την ουσία ή τον χαρακτήρα των
σχετικών περιοχών, οι µελέτες αυτές είναι πιθανό να έχουν επιπτώσεις στο
περιβάλλον» (αρθ. 1.).
Οι commissaire - enquêteur (επιθεωρητής) διορίζεται από τον πρόεδρο του
tribunal administratif (διοικητικού δικαστηρίου). ∆ιαθέτουν εκτεταµένες
διερευνητικές εξουσίες µε βάση µαρτυρίες, αποδείξεις ή και επί τόπου έρευνα.
Είναι σε θέση να καλέσουν για ακρόαση οποιονδήποτε µπορεί να έχει σχέση,
εργολάβους και διοικητικές αρχές, να οργανώσουν δηµόσιες συνεδριάσεις
παρουσία εργολάβων και να καταστούν οι ίδιοι διαθέσιµοι σε οποιονδήποτε
επιθυµεί ακρόαση. Η έκθεση και τα συµπεράσµατα της έρευνας
δηµοσιοποιούνται. Πρέπει επίσης να απαριθµούν όλες τις αντιπροτάσεις που
ενδεχοµένως διατυπώθηκαν.
Γενικά, ο νοµάρχης ξεκινά και οργανώνει τη δηµόσια έρευνα αλλά ο δήµαρχος
είναι αρµόδιος και για τα δύο σε σχέση µε θέµατα αστικού σχεδιασµού. Η
διάρκεια της έρευνας δεν µπορεί να είναι συντοµότερη από ένα µήνα. Γενικός
κανόνας είναι ότι η διάρκειά της δεν µπορεί να υπερβεί τους δύο µήνες
(διάταγµα της 23ης Απριλίου 1983, αρθ. 11), αλλά καµία µέγιστη διάρκεια δεν
καθορίζεται σχετικά µε τις περιπτώσεις αστικού σχεδιασµού (code de l’
urbanisme, αρθ. R.123-11.)
Β1-1.1.12 Τοµεακή πολιτική
Σε εθνικό επίπεδο, ο συντονισµός όλων των τοµεακών πολιτικών σχετικά µε το
aménagement du territoire ασκείται από το Comite interministériel de l’
aménagement du territoire - CIAT (∆ιυπουργική Επιτροπή Σχεδιασµού), που
υποβοηθείται από τη DΑTAR. Παραδείγµατα εθνικών schémas directeurs
περιλαµβάνουν τα σχέδια: Universités 2000, schéma directeur des lignes
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ferroviaires a grande vitesse (σχέδιο δικτύου τραίνων υψηλών ταχυτήτων) ή το
schéma routier national (εθνικό οδικό σχέδιο).
Στο περιφερειακό και νοµαρχιακό επίπεδο, ο συντονισµός ασκείται από τον
préfet de Région (έπαρχος της περιφέρειας) και από τον préfet de Département
(νοµάρχης). Ο préfet de Région υποβοηθείται από το conférence administrative
régionale – CAR (περιφερειακό διοικητικό συµβούλιο) που συγκεντρώνει τους
νοµάρχες και τους ανώτερους δηµόσιους κρατικούς υπαλλήλους της
περιφέρειας.
Ο συντονισµός στο επίπεδο των τοπικών αρχών πραγµατοποιείται ουσιαστικά
µέσω του contrat de plan Etat - région (συµβάσεις σχεδίων κράτους περιφερειών). Αυτές συνοδεύονται πάντα από την εγκαθίδρυση µιας εποπτικής
επιτροπής.

Β1-1.2

Τάσεις

Β1-1.2.1 Κεντρική εξουσία / τοπική εξουσία
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, το aménagement du territoire ήταν
µια συγκεντρωτική πολιτική. Εντούτοις, από το 1981 και µετά, η µεταρρύθµιση
της διοικητικής αποκέντρωσης και η µείωση της ικανότητας ανακατανοµής του
κράτους προκάλεσαν µια προσωρινή υποβάθµιση της πολιτικής του
aménagement du territoire. Παρά αυτούς τους παράγοντες, η φιλελευθεροποίηση
της οικονοµίας και η διοικητική αποκέντρωση οδήγησαν σε µια αύξηση των
χωρικών διαφοροποιήσεων, οι οποίες δικαιολογούν τη βαθµιαία επιστροφή σε
µια ισχυρότερη εθνική πολιτική σχεδιασµού και ανάπτυξης. Αυτή η εξέλιξη δεν
αντιστοιχεί σε µια υποχώρηση έναντι της διοικητικής αποκέντρωσης. Σήµερα,
αντιπροσωπεύει µια καθιερωµένη πραγµατικότητα που έχει αλλάξει σηµαντικά
τη λειτουργία της γαλλικής διοίκησης. Κατέστησε αναπόφευκτη την
«αποκέντρωση» της κρατικής διοίκησης και απαίτησε έναν βαθµιαίο
επαναπροσδιορισµό του ρόλου των νοµαρχιών και των αποκεντρωµένων
υπηρεσιών του κράτους. Επιπλέον, καµία εθνική πολιτική στον τοµέα
aménagement du territoire δεν είναι πλέον αποδεκτή χωρίς τη συµµετοχή και τη
συµφωνία της πλειοψηφίας των τοπικών αρχών.
Η πρόσφατη εξέλιξη των οικονοµικών σχέσεων µεταξύ του κράτους και των
communes αποτελεί µια αντανάκλαση τέτοιων τάσεων:
o

Το dotation globale de fonctionnement (block grant) (DGF) αποτελεί το
κύριο εργαλείο µεταφοράς πόρων από το κράτος στους ∆ήµους.
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o
o

o

Αντιπροσωπεύει το 20% του εισοδήµατος και έχει µεταρρυθµιστεί από το
νόµο του 1993.
Σκοπός του νόµου είναι η επανεγκατάσταση της διανεµητικής λειτουργίας,
προς όφελος της διαδηµοτικής συνεργασίας.
Μέρος αυτής της επιχορήγησης είναι το dotation de solidarité urbaine
(αστική επιχορήγηση αλληλεγγύης) που διατίθεται σε δήµους µε µεγάλη
αναλογία κατοίκων που ζουν σε καθεστώς στέρησης.
Οµοίως και το dotation de solidarité rurale (αγροτική επιχορήγηση
αλληλεγγύης) διατίθεται προς όφελος µικρών αγροτικών κέντρων που
υπόκεινται σε δοµικές αναπροσαρµογές.

Ο lοi d’ orientation (Εθνικός Κατευθυντήριος Νόµος της 6ης Φεβρουαρίου του
1992) σχετικά µε τη χωρική διοίκηση της ∆ηµοκρατίας, έχει εισαγάγει ένα
κεφάλαιο για τη διόρθωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Αυτό πηγάζει από
τις συνεισφορές των περιφερειών των οποίων η δυνατότητα φορολογικών
εσόδων ανά κάτοικο είναι υψηλότερη από τον εθνικό µέσο όρο και επιτρέπει
κατ’ επέκταση την επιχορήγηση των περιφερειών των οποίων τα φορολογικά
έσοδα είναι κάτω από τον εθνικό µέσο όρο τουλάχιστον κατά 15%. (αρθ. 64). Η
περιοχή Ile de France είναι συντριπτικά ο κύριος συνεισφέρων σε αυτό το
κεφάλαιο.
Β1-1.2.2 Ευελιξία / σταθερότητα
Ο νόµος ενθαρρύνει την άσκηση των αρµοδιοτήτων του σχεδιασµού και της
ανάπτυξης µέσα σε ένα διαδηµοτικό πλαίσιο. Το κράτος και κατ’ εντολή του, οι
περιφέρειες και οι νοµοί, εµπλέκονται στη διατύπωση πολεοδοµικών σχεδίων. Ο
νόµος καθορίζει την εξουσία που µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι préfets σε
περίπτωση που χρειασθεί να υποστηρίξουν ένα θέµα εξαιρετικού κοινού
συµφέροντος, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.
Για την εφαρµογή αναπτυξιακών έργων και µέτρων που απαριθµούνται σε
διάφορα πολεοδοµικά σχέδια, η τρέχουσα πρακτική παρέχει κάποια ευελιξία,
δεδοµένου ότι είναι συνώνυµη µε τη διαπραγµάτευση µεταξύ των εµπλεκοµένων
µερών, µε σκοπό την προσαρµογή σε συγκεκριµένες ανάγκες και
συγκεκριµένους σκοπούς.
Β1-1.2.3 Κυβερνητική δοµή
Αν και η αναδιάρθρωση των τοπικών αρχών και η διοικητική µεταρρύθµιση σε
διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι πιθανό να έχουν επιπτώσεις
στα αντίστοιχα συστήµατα σχεδιασµού, στη Γαλλία ισχύει το αντίθετο.
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Ο επαναπροσδιορισµός της πολιτικής για το aménagement du territoire έχει µια
θεσµική διάσταση. Ο κύριος σκοπός του νόµου της 2ας Μαρτίου 1982, µε τη
µετατροπή των περιφερειών σε τοπικές αρχές, ήταν η τόνωση του ρόλου τους
στην περιφερειακή ανάπτυξη. Τελικά, ένας από τους κύριους στόχους του νόµου
της 6ης Φεβρουαρίου 1992, που προαναφέρθηκε, ήταν να ενθαρρυνθούν οι ∆ήµοι
σε µεταξύ τους ουσιαστικότερες συνεργασίες στον τοµέα της πολιτικής του
aménagement du territoire, τόσο στις πόλεις όσο επίσης και στην επαρχία.
Β1-1.2.4 Τάσεις πολιτικής
Οι προτεραιότητες που συνδέονται µε την προστασία του περιβάλλοντος
απέκτησαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών ιδιαίτερη σηµασία στον τοµέα
του aménagement du territoire. Αυτή η τάση είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστεί. Αφ’
ενός µεν, η παρούσα έµφαση στην ανάγκη ανάπτυξης σηµαντικών υποδοµών
συνδέεται µε την ανάγκη για εξασφάλιση προστασίας του περιβάλλοντος, τόσο
στο στάδιο του σχεδιασµού, όσο και κατά τη διάρκεια της εφαρµογής. Αφ’
ετέρου δε, ο µεγάλος πλούτος του γαλλικού εδάφους σε αγροτικές περιοχές και
όµορφα τοπία αντιµετωπίζεται ολοένα και περισσότερο ως οικονοµικός πόρος,
που δεν θα πρέπει να σπαταληθεί από άµεσες ή βραχυπρόθεσµες µορφές
ανάπτυξης.
Η politique de la ville (αστική πολιτική) αντιπροσωπεύει µια άλλη πολιτική
προτεραιοτήτων για το aménagement du territoire, εξ αιτίας του γεγονότος ότι ο
κοινωνικός αποκλεισµός σηµαίνει επίσης και εδαφικό αποκλεισµό. Η πολιτική,
που αρχικά αναφέρθηκε ως politique de développement social des quartiers
(πολιτική για την κοινωνική ανάπτυξη αστικών περιοχών) και εν συνεχεία ως
politique de développement social urbain (πολιτική για την αστική κοινωνική
ανάπτυξη), αντιπροσωπεύει µια προσπάθεια απόκρισης απέναντι στις κρίσεις
που αντιµετωπίζονται λόγω των υποβαθµισµένων προαστίων. Από το τέλος της
δεκαετίας του 1980, η έννοια αυτών των πολιτικών διευρύνθηκε. Η λύση
κοινωνικών προβληµάτων θα πρέπει να εγγραφεί ως µακροπρόθεσµος στόχος
στα πλαίσια προγραµµάτων αστικής αναδιαµόρφωσης, τα οποία λόγω των
ολοκληρωµένων στόχων οικονοµικής ανάπτυξης εντοπίζονται στην παροχή
υποδοµών και σε κοινωνικά µέτρα.
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Β1-2

Γερµανία

Β1-2.1

∆ιάρθρωση του κράτους και της διοίκησης

Β1-2.1.1 Βασικές αρχές της οργάνωσης του κράτους
Η κρατική οργάνωση της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας (Ο∆Γ)
διέπεται σύµφωνα µε το Θεµελιώδη Νόµο (Grundgesetz) της 23.5.1949 από
τέσσερις βασικές αρχές: Η Ο∆Γ είναι δηµοκρατία, κράτος δικαίου, κοινωνικό
κράτος και οµοσπονδιακό κράτος.
Η αρχή της δηµοκρατίας απαιτεί τη γενική (χωρίς εξαίρεση) νοµιµοποίηση της
κρατικής εξουσίας από τον λαό. Αυτή ασκείται µέσω εκλεγµένων από το λαό
εκπροσώπων, οι οποίοι αποτελούν το κοινοβούλιο (Bundestag) και την
κυβέρνηση (Bundesregierung). Ο γερµανικός λαός ασκεί εποµένως την
κυριαρχία του µέσω εκπροσώπησης, στο πνεύµα µιας έµµεσης κοινοβουλευτικής
δηµοκρατίας, από το νοµοθετικό και το εκτελεστικό όργανο (Bundestag και
Bunsderegierung αντιστοίχως), τα οποία και λαµβάνουν τις διάφορες αποφάσεις,
σύµφωνα µε το σύνταγµα.
Η αρχή του κράτους δικαίου, επιτάσσει τη δέσµευση της κρατικής δράσης µε
κανόνες δικαίου και µε νόµους. Κεντρικό στοιχείο αυτής της αρχής αποτελεί ο
(οριζόντιος) επιµερισµός των εξουσιών. Οι λειτουργίες της κρατικής εξουσίας
ανατίθενται εποµένως σε µεταξύ τους ανεξάρτητα όργανα της νοµοθετικής,
εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η
κατάχρηση της κρατικής εξουσίας και η κρατική αυθαιρεσία.
Η αρχή του κοινωνικού κράτους υποχρεώνει το κράτος σε εξασφάλιση
ισότητας ευκαιριών και κοινωνικής δικαιοσύνης και εποµένως και σε προστασία
των κοινωνικά αδύνατων. Προς υλοποίηση αυτής της αρχής υφίσταται ένα ευρύ
δίκτυο κοινωνικών νόµων, ενώ παράλληλα είναι δυνατές και επεµβάσεις σε
θεµελιώδη δικαιώµατα. Για παράδειγµα, το δικαίωµα στην ιδιοκτησία
περιορίζεται από τη ρητή σύνδεση της χρήσης της µε την αρχή του δηµόσιου
οφέλους.
Η αρχή του οµοσπονδιακού κράτους χαρακτηρίζει τη µε βάση το δηµόσιο
δίκαιο µεταξύ τους σύνδεση µιας σειράς πολιτειών (Länder), µεταξύ των οποίων
και του συνολικού κράτους (Bund) επιµερίζεται η άσκηση της κρατικής
εξουσίας. Η αρχή αυτή, του κατακόρυφου επιµερισµού των εξουσιών, που
βρίσκεται σε αντίθεση µε µια κεντρική κρατική δοµή, έχει ιδιαίτερη σηµασία για
την κατανόηση της διάρθρωσης του γερµανικού κράτους και της διοίκησης. Ο
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επιµερισµός τη κρατικής ισχύος µεταξύ της Οµοσπονδίας (Bund) και των 16
Οµόσπονδων Κρατών (Länder), σηµαίνει ότι κρατική οντότητα δεν διαθέτει
µόνο η Οµοσπονδία, αλλά και τα Οµόσπονδα Κράτη. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι τα
Οµόσπονδα Κράτη δεν απολαµβάνουν πλήρους αυτονοµίας, αλλά ασκούν
κυριαρχία που περιορίζεται σε συγκεκριµένους τοµείς, σύµφωνα µε το σύνταγµα
του κράτους, και την οποία υλοποιούν µέσω της δικής τους νοµοθετικής,
εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας. Το επίκεντρο της νοµοθεσίας βρίσκεται
βέβαια στην Οµοσπονδία, ενώ τα Οµόσπονδα Κράτη είναι αρµόδια κυρίως για
την άσκηση της διοίκησης.
Η οµοσπονδιακή δοµή του κράτους, έχει ιδιαίτερη σηµασία και για τη χωρική
οργάνωση και ανάπτυξη στη Γερµανία, διότι σε αντίθεση µε ένα κεντρικά
οργανωµένο κράτος, αναδεικνύει περιφερειακές ιδιαιτερότητες και
πρωτοβουλίες. Μπορεί εποµένως µε αυτόν τον τρόπο να διαµορφωθεί πλήθος
οικονοµικών, πολιτιστικών και πολιτικών κέντρων, προς όφελος καλύτερα
εξισορροπηµένων χωρικών δοµών.
Β1-2.1.2 Ανώτατα οµοσπονδιακά όργανα και υπηρεσίες
Ανώτατα όργανα της Οµοσπονδίας είναι (Σχ. Β1-2.1): Το Οµοσπονδιακό
Κοινοβούλιο (Bundestag), το Οµοσπονδιακό Συµβούλιο (Bundesrat), ο
Πρόεδρος της Οµοσπονδίας (Bundespräsident) και η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση
(Bundesregierung). Επιπλέον, στις λειτουργίες της οµοσπονδιακής εξουσίας
συγκαταλέγονται τα Οµοσπονδιακά ∆ικαστήρια (Bundesgerichte), καθώς επίσης
και η Οµοσπονδιακή ∆ιοίκηση (Bundesverwaltung) (Σχ. Β1-2.1).

Οµοσπονδιακό Κοινοβούλιο (Bundestag)
Το Οµοσπονδιακό Κοινοβούλιο απαρτίζεται από 662 µέλη, µε τετραετή θητεία
και εκπροσωπεί το γερµανικό λαό στην άσκηση της κρατικής κυριαρχίας του.
Αποτελεί παράλληλα το ανώτατο, αποφασιστικής σηµασίας για τη νοµοθετική
διαδικασία, οµοσπονδιακό όργανο. Σε περιπτώσεις που προβλέπονται από το
Θεµελιώδη Νόµο (Grundgesetz), απαιτείται για την έκδοση νόµων η συµφωνία
του Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat). Η αρµοδιότητα της Οµοσπονδίας
στο νοµοθετικό έργο, ρυθµίζεται σύµφωνα µε την ακόλουθες κατηγορίες:
● Αποκλειστική νοµοθέτηση της Οµοσπονδίας. Αφορά την αποκλειστική
αρµοδιότητα της Οµοσπονδίας και περιλαµβάνει τοµείς δικαίου, που οφείλουν
να ρυθµισθούν µε ενιαίο τρόπο για όλα τα Οµόσπονδα Κράτη. Αυτό ισχύει
κυρίως για τα ζητήµατα εξωτερικής πολιτικής, την άµυνα, την προστασία
συνόρων, τη νοµισµατική πολιτική, καθώς επίσης και τις εναέριες µεταφορές.
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● Ανταγωνιστική νοµοθέτηση. Τα Οµόσπονδα Κράτη µπορούν να εκδώσουν
νόµους, εφόσον και για όσο χρόνο η Οµοσπονδία δεν ρυθµίζει τα
συγκεκριµένα πεδία µε δικούς της νόµους. Σ’ αυτή την κατηγορία υπάγεται το
αστικό, το ποινικό, το οικονοµικό, το εργατικό και το εµπράγµατο δίκαιο,
καθώς επίσης και τοµείς του δικαίου που αφορούν την κατοικία, την
ακτοπλοΐα, την οδική κυκλοφορία, τη διαχείριση αποβλήτων, την
ατµοσφαιρική ρύπανση και την καταπολέµηση του θορύβου.
● Νοµοθέτηση / πλαίσιο της Οµοσπονδίας (κατευθυντήρια). Η Οµοσπονδία
οφείλει να περιορίζεται σε γενικές κατευθυντήριες αρχές, οι οποίες
εξειδικεύονται από νόµους των Οµόσπονδων Κρατών. Στην κατηγορία αυτή
ανήκουν τοµείς, όπως η χωροταξία, η προστασία του περιβάλλοντος και του
τοπίου, καθώς επίσης και η διαχείριση των υδάτινων πόρων.
Στοιχεία Κύριες λειτουργίες
του οµοσπονδι- της κρατικής
εξουσίας
ακού κράτους

Νοµοθετική

Εκτελεστική

∆ικαστική

(Legislative)

(Exekutive)

(Judikative)

(Κυβέρνηση, διοίκηση)
Πρόεδρος της Οµοσπονδίας (Bundespräsident)
Οµοσπονδία
(Bund)

Οµοσπονδιακό
Κοινοβούλιο
(Bundestag)

Οµοσπονδιακό Συµβούλιο (Bundesrat)

Οµοσπονδιακή
Κυβέρνηση
(Bundesregierung)
Οµοσπονδιακός
καγκελάριος
(Bundeskanzler)
Οµοσπονδιακοί
υπουργοί
(Bundesminister)

Κράτος

Οµοσπονδιακή
∆ιοίκηση
(Bundsverwaltung)

Οµόσπονδο
Κράτoς
(Land)

Οµόσπονδο
Κοινοβούλιο (Landtag)

Οµόσπονδη
Κυβέρνηση
(Landesregierung)
Πρωθυπουργός
(Ministerpräsident)
Οµόσπονδοι
υπουργοί
(Landesminister)

Οµοσπονδιακά
∆ικαστήρια
(Bundesgerichte)
Οµοσπονδιακό
συνταγµατικό
δικαστήριο
(Bundesverfassungsg
ericht)
Ανώτατα δικαστήρια
(Oberste
Gerichtshöfe)

Συνταγµατικά /
αστικά δικαστήρια
(Verfassungs- bzw.
Staatsgerichtshof)
Λοιπά δικαστήρια
εκτός από τα
ανώτατα δικαστήρια

Οµόσπονδη ∆ιοίκηση
(Landsverwaltung)
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Αυτοδιοίκηση

∆ιοικητική
περιφέρεια
(Νοµός)
(Regierungsbezi
rk)
Επαρχία
(Kreis)
∆ήµος –
Κοινότητα
(Gemeinde)

Περιφερειακός
πρόεδρος
(Regierungspräsident)
Τοπικό Κοινοβούλιο
(Kreistag)

Τοπική ∆ιοίκηση
(Kreisverwaltung)

∆ηµοτικό / Κοινοτικό
Συµβούλιο (Gemeindebzw. Stadtrat)

∆ηµοτική / Κοινοτική
∆ιοίκηση (Gemeindebzw. Stadverwaltung)

Σχ. Β1-2.1. Κρατική και διοικητική δοµή στην Ο∆Γ (πηγή: Turowski, 2001).

Επιπλέον των παραπάνω αρµοδιοτήτων, το Οµοσπονδιακό Κοινοβούλιο είναι
επιφορτισµένο µε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης,
την εκλογή του Οµοσπονδιακού Καγκελάριου, καθώς επίσης και τον καθορισµό
του προϋπολογισµού και τον οικονοµικό έλεγχο.

Οµοσπονδιακό Συµβούλιο (Bundesrat)
Η δοµή ενός οµοσπονδιακού κράτους, απαιτεί την ύπαρξη ενός κρατικού
οργάνου, το οποίο απ’ τη µια πλευρά θα µεριµνά για τα συµφέροντα των
Οµόσπονδων Κρατών κατά τις πολιτικές και νοµοθετικές αποφάσεις της
Οµοσπονδίας και απ’ την άλλη θα δρα ως µεσολαβητής και ως σύνδεσµος,
µεταξύ Οµοσπονδίας και Οµόσπονδων Κρατών. Το όργανο αυτό στην
περίπτωση της Ο∆Γ είναι το Οµοσπονδιακό Συµβούλιο.
Ως κεντρικό οµοσπονδιακό στοιχείο, υλοποιεί στην ουσία την εκπροσώπηση των
Οµόσπονδων Κρατών και εγγυάται την επιρροή τους στην Οµοσπονδία ως
παράγοντας εξισορρόπησης απέναντι στο Οµοσπονδιακό Κοινοβούλιο.
Συµµετέχει κατά τη νοµοθετική διαδικασία και την διοικητική δράση της
Οµοσπονδίας. Απαρτίζεται από 68 µέλη των κυβερνήσεων των Οµόσπονδων
Κρατών, µε εκπροσώπηση ανάλογη µε το πληθυσµιακό µέγεθος του κάθε
Οµόσπονδου Κράτους.

Πρόεδρος της Οµοσπονδίας (Bundespräsident)
Ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας αποτελεί τον αρχηγό του κράτους και εκπροσωπεί
την Ο∆Γ σε επίπεδο διεθνών σχέσεων µε άλλα κράτη. Η εξωτερική πολιτική
αποτελεί όµως αντικείµενο της Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης. Αν και ο Πρόεδρος
της Οµοσπονδίας παίζει κυρίως ρόλο διεθνούς εκπροσώπησης του κράτους,
δύναται λόγω της ουδέτερης θέσης του να συµβάλει στην εξισορρόπηση
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συµφερόντων και στον κοινωνικοπολιτικό προσανατολισµό των πολιτών.
Εκλέγεται από µια Οµοσπονδιακή Συνέλευση που συστήνεται ειδικά γι αυτό το
σκοπό.

Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση (Bundesregierung)
Η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση (Kabinett) ασκεί την κρατική διοίκηση στα
πλαίσια της εκτελεστικής εξουσίας. Ως πολιτικό κατευθυντήριο όργανο,
διαχειρίζεται τις κρατικές και πολιτικές υποθέσεις, για τις οποίες είναι αρµόδια η
Οµοσπονδία. Αυτό ισχύει κυρίως για την εξωτερική, την αµυντική και την
νοµισµατική πολιτική.
Η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση αποτελείται από τον Οµοσπονδιακό Καγκελάριο
(Bundeskanzler) και τους Οµοσπονδιακούς Υπουργούς (Bundesminister), οι
οποίοι διορίζονται, µετά από πρόταση του Καγκελάριου, από τον Πρόεδρο της
Οµοσπονδίας. Η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση αποτελεί συλλογικό όργανο, στο
οποίο όµως ο Καγκελάριος, βάσει των αρµοδιοτήτων του κατέχει εξέχουσα θέση
και γι αυτό φέρει και την ευθύνη των χειρισµών. Εκλέγεται από το
Οµοσπονδιακό Κοινοβούλιο και λογοδοτεί σ’ αυτό.
Οι Οµοσπονδιακοί Υπουργοί διευθύνουν αυτόνοµα και µε δική τους ευθύνη, στο
πλαίσιο πάντα των κυβερνητικών κατευθύνσεων του Καγκελάριου, τα
αντικείµενα που τους ανατίθενται. Για θέµατα χωρικού σχεδιασµού σε
οµοσπονδιακό επίπεδο αρµόδιος είναι ο Υπουργός κυκλοφορίας, δόµησης και
κατοικίας.
Η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση ασκεί τον έλεγχο της Οµοσπονδιακής ∆ιοίκησης
(Bundesverwaltung). Αυτή αποτελεί µέρος ενός πολύπλοκου συστήµατος
επιµερισµού αρµοδιοτήτων µεταξύ Οµοσπονδίας και Οµόσπονδων Κρατών,
κατά την οποία η οµόσπονδη και οι οµοσπονδιακή διοίκηση κατά κανόνα
συνυπάρχουν αυτοτελώς.

Οµοσπονδιακή ∆ιοίκηση (Bundsverwaltung)
Σύµφωνα µε την αρχή της οµοσπονδιακότητας, τα διοικητικά αντικείµενα
επιµερίζονται επίσης µεταξύ Οµοσπονδίας και Οµόσπονδων Κρατών. Στα
πλαίσια αυτού του επιµερισµού διακρίνονται οι εξής µορφές διοίκησης: αµιγής
οµοσπονδιακή διοίκηση, οµόσπονδη διοίκηση κατ’ εντολή της Οµοσπονδίας και
αµιγής οµόσπονδη διοίκηση.
Η αµιγής οµοσπονδιακή διοίκηση περιορίζεται, σε σχέση µε την οµόσπονδη
διοίκηση, σε λίγους µόνο τοµείς. ∆ιαρθρώνεται δε ως εξής:
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● Ανώτατες οµοσπονδιακές υπηρεσίες. Αυτές αποτελούν τους διοικητικούς
µηχανισµούς του Προέδρου της Οµοσπονδίας (Bundespräsidialamt), του
Οµοσπονδιακού Καγκελάριου (Bundeskanzleramt), καθώς επίσης και των
µεµονωµένων Οµοσπονδιακών Υπουργών (Bundesministerien). Σ’ αυτή την
κατηγορία ανήκουν επίσης το Οµοσπονδιακό Ελεγκτικό Συνέδριο και το
γραφείο τύπου της Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης.
● Ανώτερες οµοσπονδιακές υπηρεσίες. Αυτές είναι αυτόνοµες κεντρικές
υπηρεσίες για ολόκληρη την επικράτεια της Ο∆Γ, ανήκουν όµως στον
ευρύτερο υπηρεσιακό χώρο των ανώτατων οµοσπονδιακών υπηρεσιών και
υπάγονται στις εντολές τους. Από χωροταξική άποψη ιδιαίτερη σηµασία
έχουν οι εξής:
στην αρµοδιότητα του Οµοσπονδιακού Υπουργείου κυκλοφορίας, δόµησης
και κατοικίας: Οµοσπονδιακή Υπηρεσία δόµησης και χωροταξίας,
Οµοσπονδιακή Υπηρεσία σιδηροδρόµων, Οµοσπονδιακή Υπηρεσία οδικών
µεταφορών.
στην αρµοδιότητα του Οµοσπονδιακού Υπουργείου περιβάλλοντος,
προστασίας της φύσης και ασφάλειας ατοµικών αντιδραστήρων:
Οµοσπονδιακή Υπηρεσία για την προστασία της φύσης, Οµοσπονδιακή
Υπηρεσία περιβάλλοντος.
στην αρµοδιότητα του Οµοσπονδιακού Υπουργείου εσωτερικών:
Στατιστική Οµοσπονδιακή Υπηρεσία.
στην αρµοδιότητα του Οµοσπονδιακού Υπουργείου οικονοµίας και
τεχνολογίας: Ρυθµιστική υπηρεσία τηλεπικοινωνιών και ταχυδροµείου.
● Μέσες οµοσπονδιακές υπηρεσίες. Αυτές υπάγονται σε κάποια ανώτατη
οµοσπονδιακή υπηρεσία. Η αρµοδιότητά τους εκτείνεται σε ένα µόνο µέρος
της οµοσπονδιακής επικράτειας. Σηµαντικές τέτοιες υπηρεσίες είναι η
Ανώτατη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών, οι ∆ιοικήσεις των επιµέρους στρατιωτικών
τοµέων, καθώς επίσης και οι ∆ιευθύνσεις υδάτων και ακτοπλοΐας.
Β1-2.1.3 Οµόσπονδα Κράτη
Καθένα από τα 16 Οµόσπονδα Κράτη (Länder) διαθέτει δικό του Σύνταγµα και
σαφώς οροθετηµένη εδαφική έκταση. Αποτελεί επιπλέον αυτόνοµη πολιτική
οντότητα, µε δική του νοµοθεσία, δική του κυβέρνηση και διοίκηση, καθώς
επίσης και δική του δικαιοσύνη.
Τα Οµόσπονδα Κράτη οφείλουν να ασκούν τις αρµοδιότητες που τους
αναλογούν µε βάση τον Θεµελιώδη Νόµο και τα επιµέρους οµόσπονδα
Συντάγµατα. Επίκεντρο των αντικειµένων τους αποτελεί ο τοµέας της διοίκησης,
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καθώς επίσης και η συµµετοχή (µέσω του Οµοσπονδιακού Συµβουλίου) στο
οµοσπονδιακό νοµοθετικό έργο.
Νοµοθετικό όργανο των Οµόσπονδων Κρατών είναι το Οµόσπονδο
Κοινοβούλιο (Landtag). Αξίζει να σηµειωθεί, ότι τα Οµόσπονδα Κράτη
περιορίζονται σε νοµοθετικό έργο για τοµείς, που είτε δεν καλύπτονται από την
Οµοσπονδία, είτε δεν αναφέρονται στο Θεµελιώδη Νόµο. Όσον αφορά την
κατευθυντήρια νοµοθέτηση (πλαίσιο) της Οµοσπονδίας, τα Οµόσπονδα Κράτη
έχουν αρµοδιότητα θεσµικής συγκεκριµενοποίησης (εξειδίκευσης). Έτσι, στον
τοµέα της χωροταξίας εκδίδονται οµόσπονδοι νόµοι για το σχεδιασµό
(Landesplanungsgesetze), προς εκπλήρωση του κατευθυντήριου Οµοσπονδιακού
Χωροταξικού Νόµου (Bundesraumordnungsgesetz)
Το Οµόσπονδο Κοινοβούλιο (Landesparlament) υλοποιεί τη λαϊκή
εκπροσώπηση στο οµόσπονδο επίπεδο. Αποτελεί εποµένως το µοναδικό, άµεσα,
µε δηµοκρατικές διαδικασίες νοµιµοποιηµένο, δηλαδή εκλεγµένο από το λαό,
κρατικό όργανο. Πέρα από το νοµοθετικό έργο, το Οµόσπονδο Κοινοβούλιο
αποφασίζει για τη διαµόρφωση της Οµόσπονδης Κυβέρνησης και επιτηρεί τη
δραστηριότητά της.
Η Οµόσπονδη Κυβέρνηση (Landesregierung) αποτελείται από τον
Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς που καθορίζονται απ’ αυτόν. Ο
Πρωθυπουργός εκλέγεται από το Οµόσπονδο Κοινοβούλιο. Σε κάθε Οµόσπονδο
Κράτος υπάρχει ένας Υπουργός αρµόδιος για τη χωροταξία και το σχεδιασµό.
Η δοµή και αρµοδιότητες των Οµόσπονδων ∆ιοικήσεων παρουσιάζουν από
άποψη οργανωτική και ουσιαστική εξαιρετικές διαφοροποιήσεις και είναι
εποµένως γι αυτό το λόγο δύσκολο να κατανοηθεί και να περιγραφεί. Σε γενικές
γραµµές όµως η Οµόσπονδη ∆ιοίκηση µπορεί να περιγραφεί ως ακολούθως:
Η διοικητική αρµοδιότητα των Οµόσπονδων Κρατών διακρίνεται σε αυτή που
προκύπτει κατ’ εντολή της Οµοσπονδίας (Bundesauftragsverwaltung) και σε
αυτή που είναι αµιγώς οµόσπονδη (Landeseigenverwaltung). Αναφορικά µε την
πρώτη περίπτωση ασκείται το οµοσπονδιακό δίκαιο από τα Οµόσπονδα Κράτη,
κατ’ εντολή της Οµοσπονδίας. Ενδιαφέρον παράδειγµα από την άποψη της
χωροταξίας, αποτελεί ο σχεδιασµός, η κατασκευή και η συντήρηση των
οµοσπονδιακών υπεραστικών οδικών αξόνων. Όσον αφορά τη δεύτερη
περίπτωση, τα Οµόσπονδα Κράτη οφείλουν να καλύψουν αντικείµενα, για τα
οποία έχουν αποκλειστική αρµοδιότητα. Αυτό ισχύει για παράδειγµα, για τα
σχολεία, την αστυνοµία, καθώς επίσης και την Οµόσπονδη Χωροταξία
(Landesplanung). Επιπλέον η Οµόσπονδη ∆ιοίκηση οφείλει να εφαρµόσει ένα
µεγάλο µέρος των οµοσπονδιακών νόµων, για δικό της όφελος και µε δική της
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ευθύνη. Αυτό ισχύει π.χ. για τοµείς όπως η πολεοδοµία, η βιοτεχνία και η
προστασία του περιβάλλοντος.
Η δοµή της διοίκησης στα Οµόσπονδα Κράτη χαρακτηρίζεται από τη
συνεργασία κρατικών υπηρεσιών (άµεση κρατική διοίκηση) και οργανισµών
δηµοτικής αυτοδιοίκησης (έµµεση κρατική διοίκηση).
Στην ανώτατη βαθµίδα της γενικής κρατικής διοίκησης βρίσκονται, στο
οµόσπονδο επίπεδο, τα Υπουργεία για διάφορα τοµεακά αντικείµενα.
Η πλειοψηφία των Οµόσπονδων Κρατών έχει επιµερίσει την περιοχή κυριαρχίας
της και έχει συστήσει για κάθε επιµέρους πεδίο αντίστοιχες κρατικές υπηρεσίες.
Αυτό το µέσο επίπεδο κρατικής διοίκησης υλοποιείται από τις υπηρεσίες των
∆ιοικητικών Περιφερειών (Νοµών) (Regierungsbezirke), οι οποίες
συγκεντρώνουν όλες τις αρµοδιότητες για όλα τα θέµατα που αφορούν τη
χωρική έκτασή τους και που δεν ασκούνται από κάποια άλλη διαφορετική
διοικητική αρχή. Οι υπηρεσίες των ∆ιοικητικών Περιφερειών (Νοµών) ασκούν
εποµένως, στην επικράτειά τους, µια συντονιστική λειτουργία σε οριζόντιο
επίπεδο, καθώς επίσης και µια διαµεσολαβητική λειτουργία µεταξύ των
οµόσπονδων Υπουργείων, στο ανώτερο επίπεδο, και των οργανισµών δηµοτικής
(τοπικής) αυτοδιοίκησης, στο κατώτερο επίπεδο. Προϊστάµενος αυτής της
ενδιάµεσης υπηρεσίας είναι ο Περιφερειακός Πρόεδρος (Regierungspräsident).
Οι υπηρεσίες των ∆ιοικητικών Περιφερειών οφείλουν να εκπληρώνουν
σηµαντικές αρµοδιότητες και στον τοµέα της οµόσπονδης χωροταξίας.
Αν και η οµοσπονδιακή αρχή ανήκει στα αµετακίνητα σηµεία του γερµανικού
Συντάγµατος, η παρουσία των σηµερινών Οµόσπονδων Κρατών δεν είναι
αµετάβλητη, αλλά είναι δυνατόν µε βάση σχετικές ρυθµίσεις του Θεµελιακού
Νόµου να προωθηθεί µια αναδιοργάνωση τη οµοσπονδιακής επικράτειας. Η
εξασφάλιση οικονοµικά ανταγωνιστικότερων και µεγαλύτερων Οµόσπονδων
Κρατών, µέσω µιας τέτοιας αναδιοργάνωσης, αποτελεί εποµένως πλέον
αντικείµενο διαρκούς συζήτησης στην Ο∆Γ.
Β1-2.1.4 ∆ηµοτική (τοπική) αυτοδιοίκηση
Η κατώτερη βαθµίδα της κρατικής ισχύος αποτελείται από τις Κοινότητες
(Gemeinden) που δεν ανήκουν σε Επαρχία (πόλεις), τις Επαρχίες (Landkreise)
και τις Κοινότητες που ανήκουν σε Επαρχίες. Οι Κοινότητες και οι Επαρχίες
αποτελούν οργανισµούς που αναφέρονται σε συγκεκριµένη χωρική έκταση και
για την οποία ασκούν δηµόσια διοίκηση. Αυτοί, ως οργανισµοί τοπικής
αυτοδιοίκησης, έχουν το δικαίωµα να ρυθµίζουν µε δική τους ευθύνη, στα
πλαίσια των νόµων, όλες τις υποθέσεις τοπικού ενδιαφέροντος
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(Selbsverwaltungsangelegenheiten). Επιπλέον είναι υποχρεωµένοι, κατ’ εντολή
του κράτους (της Οµοσπονδίας και των Οµόσπονδων Κρατών) να
διεκπεραιώνουν για λογαριασµό του συγκεκριµένες υποθέσεις. Γίνεται εποµένως
κατανοητό, ότι στα πλαίσια της αρχής της αµοιβαίας στήριξης, υφίσταται στην
Ο∆Γ µια διάκριση µεταξύ, αφενός µεν του δηµοτικού / τοπικού επιπέδου των
Κοινοτήτων και Επαρχιών και αφετέρου δε του κρατικού επιπέδου της
Οµοσπονδίας και των Οµόσπονδων Κρατών.

Κοινότητες (Gemeinden)
Οι Κοινότητες αποτελούν τη βάση της κρατικής δοµής την Ο∆Γ. Με βάση το
µέγεθος και τη σηµασία τους διαχωρίζονται σε Κοινότητες που δεν ανήκουν σε
Επαρχίες (kreisfreien Gemeinden) (πόλεις), και σε Κοινότητες που ανήκουν σε
Επαρχίες (kreisangehörigen Gemeinden).
Στη σφαίρα αρµοδιοτήτων των Κοινοτήτων ανήκουν όλα τα αντικείµενα, τα
οποία αγγίζουν άµεσα την τοπική κοινωνία και τους πολίτες της, όπως η
τροφοδοσία και η αποχέτευση /αποκοµιδή, τα δηµόσια µέσα µαζικών
µεταφορών, το τοπικό οδικό δίκτυο και το σύνολο του πολεοδοµικού
σχεδιασµού (kommunale Planungshoheit). Επίσης η κατασκευή και συντήρηση
σχολείων, νοσοκοµείων, πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων είναι
δηµοτικές / τοπικές υποθέσεις. Απ’ αυτές εξαιρούνται µόνο τοµείς, οι οποίοι
λόγω της ιδιαιτερότητάς τους (άµυνα, εξωτερική πολιτική, κλπ.), η επειδή είναι
αναγκαίος ένας ενιαίος χειρισµός τους σε περιφερειακό ή οµοσπονδιακό επίπεδο,
για λόγους ίσης µεταχείρισης των πολιτών, µεταβιβάζονται σε άλλα κυβερνητικά
ή διοικητικά επίπεδα. Για την αποτελεσµατική εκπλήρωση των αυτοδιοικητικών
τους αρµοδιοτήτων, οι Κοινότητες έχουν το δικαίωµα να εκδίδουν θεσµικές
ρυθµίσεις γενικής ισχύος (Satzungen).
Τα όργανα των Κοινοτήτων και τα συστατικά τους στοιχεία καθορίζονται στους
Κοινοτικούς Κανονισµούς των Οµόσπονδων Κρατών (Gemeindeverfassungen,
Gemeindeordnungen). Αυτοί, για ιστορικούς λόγους, σε ορισµένες περιπτώσεις
αποκλίνουν µεταξύ τους σηµαντικά. Ενιαία είναι παρόλα αυτά η βασική
δηµοτική / τοπική δοµή σε όλα τα Οµόσπονδα Κράτη, µε έµφαση αφενός µεν
στην άµεση εκλογή από τους πολίτες, των τοπικών εκπροσώπων (Gemeinderat,
Stadtrat), ως πολιτικών αποφασιστικών συµβουλίων, στο πνεύµα ενός δηµοτικού
/ τοπικού κοινοβουλίου και αφετέρου δε σ’ αυτή καθαυτή τη δηµοτική διοίκηση
(Kommunalverwaltung). Σηµαντικές διαφοροποιήσεις υφίστανται αναφορικά µε
την κατευθυντήρια λειτουργία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της ∆ηµοτικής
∆ιοίκησης, καθώς επίσης και τη διαµόρφωση και δικτύωσή τους µε βάση τις
αντίστοιχες αρµοδιότητές τους. Έτσι, στην πλειοψηφία των Οµόσπονδων
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Κρατών, ο ∆ήµαρχος είναι και πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενώ
συγχρόνως βρίσκεται και στην κορυφή της διοίκησης. Ορισµένα λίγα
Οµόσπονδα Κράτη περιορίζουν τη λειτουργία του ∆ηµάρχου (Bürgermeister,
Oberbürgermeister) στην προεδρία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αναθέτουν
τη διεύθυνση της διοίκησης σε έναν ∆ηµοτικό ∆ιευθυντή (Gemeindedirektor,
Oberstadtdirektor). Αυτός έχει την ευθύνη της υλοποίησης, µε τη βοήθεια της
διοίκησης, των αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Γενικά θα πρέπει να διαπιστώσουµε, ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και η ∆ηµοτική
∆ιοίκηση, αποτελούν για τον πολίτη τις αρµόδιες αρχές για την επίλυση των
προβληµάτων που τον αφορούν άµεσα και για την παροχή των αναγκαίων
υπηρεσιών. Αντιθέτως, γίνεται ολοένα και πιο φανερό, ότι λόγω της
αυξανόµενης ανάγκης για περιφερειακό συντονισµό των σχεδιασµών και µέτρων
µε χωρικές επιπτώσεις, οι κρίσιµες αποφάσεις δεν λαµβάνονται στο δηµοτικό /
τοπικό επίπεδο, αλλά στο περιφερειακό, στο οµόσπονδο, ή και στο
οµοσπονδιακό. Οι Κοινότητες βρίσκονται εποµένως ολοένα και περισσότερο στο
πεδίο τριβής, της δηµοτικής / τοπικής αυτονοµίας τους µε την περιφερειακή /
κρατική, εκ των άνω επιβολή αποφάσεων. Αυτό ισχύει σε σηµαντικό βαθµό και
για τη χωροταξία.
Σε ορισµένα Οµόσπονδα Κράτη πέτυχε ένα σύνολο Κοινοτήτων να συνδεθεί,
ώστε να προωθήσει από κοινού διοικητικές αρµοδιότητες, µέσω κοινών
οργανωτικών σχηµάτων. Ανάλογα µε τις εκάστοτε οµόσπονδες ρυθµίσεις,
χρησιµοποιούνται και διαφορετικές ορολογίες για να περιγράψουν αυτούς τους
συνδέσµους (π.χ. Samtgemeinde, Verbandsgemeinde, κλπ.).

Επαρχίες (Kreise)
Οι Επαρχίες αποτελούν δηµοτικούς συνδέσµους (Kommunalverbände) µε
δικαίωµα αυτοδιοίκησης. Απαρτίζονται από ένα σύνολο Κοινοτήτων. Οι
Επαρχίες αναλαµβάνουν αντικείµενα το οποία υπερβαίνουν τις διοικητικές και
οικονοµικές δυνατότητες των µικρών Κοινοτήτων. Απ’ την άλλη πλευρά, οι
Επαρχίες οφείλουν να εκπληρώνουν και κρατικές αρµοδιότητες, οι οποίες τους
ανατίθενται βάσει νόµου. Στον τοµέα του σχεδιασµού του χώρου, τέτοιες
αρµοδιότητες συνδέονται για παράδειγµα µε αντικείµενα των Οικοδοµικών
Κανονισµών και του περιβαλλοντικού δικαίου.
Σηµαντικά όργανα των Επαρχιών είναι το Τοπικό (επαρχιακό) Κοινοβούλιο
(Kreistag), ως άµεσα από τον πληθυσµό εκλεγµένο συµβούλιο αποφάσεων και η
Τοπική (επαρχιακή) ∆ιοίκηση (Kreisverwaltung). Πρόεδρος του Τοπικού
(επαρχιακού) Κοινοβουλίου και προϊστάµενος της Τοπικής ∆ιοίκησης είναι ο
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Οµόσπονδος Σύµβουλος (Landrat). Σε µερικά Οµόσπονδα Κράτη ο Οµόσπονδος
Σύµβουλος προεδρεύει µόνο του Τοπικού Κοινοβουλίου. Σ’ αυτές τις
περιπτώσεις προΐσταται της Τοπικής ∆ιοίκησης ένας Τοπικός (επαρχιακός)
∆ιευθυντής (Oberkreisdirektor).

Β1-2.2

Το σύστηµα του χωρικού σχεδιασµού στην Ο∆Γ

Η οµοσπονδιακή κρατική οργάνωση της Ο∆Γ σε Οµοσπονδία, Οµόσπονδα
κράτη και Κοινότητες (ως οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης), καθορίζει σε
σηµαντικό βαθµό και το σύστηµα του χωρικού σχεδιασµού. Αντιστοίχως
αποκεντρωµένος είναι εποµένως και ο σχεδιασµός στην Ο∆Γ, ο οποίος
χαρακτηρίζεται από τον επιµερισµό των αρµοδιοτήτων και αντικειµένων µεταξύ
Οµοσπονδίας, Οµόσπονδων Κρατών και Κοινοτήτων (Σχ. Β1-2.2).
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Σχ. Β1-2.2. Το σύστηµα του χωρικού σχεδιασµού στην Ο∆Γ (πηγή: Turowski, 2001).

Ο χωρικός σχεδιασµός (Raumplanung) στην Ο∆Γ αποτελεί εποµένως ένα
σύστηµα επιπέδων σχεδιασµού που διαφοροποιούνται µεταξύ τους σε επίπεδο
θεσµικό, οργανωτικό και περιεχοµένου. Τα επίπεδα αυτά διαθέτουν απ’ τη µια
πλευρά αυτοτελή θεσµικά πλαίσια (Σχ. Β1-2.3), ενώ απ’ την άλλη είναι µεταξύ
τους διασυνδεδεµένα λόγω της αρχής της αµοιβαιότητας, καθώς επίσης και λόγω
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πολυεπίπεδων κανονισµών στους τοµείς της πληροφόρησης, της συµµετοχής,
του συντονισµού και της δεσµευτικότητας.
Θεσµικό πλαίσιο για το σχεδιασµό και τη δόµηση
(Planungs- und Baurecht)
Χωροταξικό δίκαιο

Θεσµικό πλαίσιο για τη δόµηση

(Raumordnungsrecht)

(Öffentliches Baurecht)

Οµοσπονδιακός
Χωροταξικός νόµος

Πολεοδοµικό δίκαιο
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(Baugesetzbuch)
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Οµοσπονδιακός νόµος
για το υπεραστικό
οδικό δίκτυο
Οµοσπονδιακός νόµος
για την προστασία από
εκποµπές ρύπων
Οµοσπονδιακός νόµος
για την προστασία της
φύσης
κλπ.
Οµόσπονδοι νόµοι για
τον τοµεακό σχεδιασµό

Σχ. Β1-2.3. Το σύστηµα του θεσµικού πλαισίου για το σχεδιασµό στην Ο∆Γ (πηγή:
Turowski, 2001).

Ο Χωρικός σχεδιασµός στην Ο∆Γ βασίζεται απ’ τη µια πλευρά στη
«Χωροταξία» (Raumordnung) και απ’ την άλλη στην «Πολεοδοµική Ανάπτυξη
και Οργάνωση» (Städtebauliche Entwicklung und Ordnung).
«Χωροταξία» είναι, σύµφωνα µε τον ορισµό του Οµοσπονδιακού
Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου (16.6.1954), ο καθολικός (zusammenfassend),
υπερτοπικός (überörtlich) και επιτελικός (übergeordnet) σχεδιασµός µε σκοπό
την οργάνωση και την ανάπτυξη του χώρου. Ο όρος «καθολικός» χαρακτηρίζει
την εντολή προς τη χωροταξία, να συντονίζει τους τοµεακούς σχεδιασµούς
(Fachplanungen) που έχουν σηµασία για το χώρο και να τους
αλληλοπροσαρµόζει. Ο όρος «υπερτοπικός» περιγράφει το πεδίο δράσης της
χωροταξίας, το οποίο ξεπερνά τα χωρικά και υλικά κυριαρχικά δικαιώµατα της
δηµοτικής (τοπικής) αυτοδιοίκησης και των µεµονωµένων Κοινοτήτων. Οι δύο
παραπάνω προσδιορισµοί της χωροταξίας (καθολικός και υπερτοπικός),
στοιχειοθετούν την «επιτελική» θέση της στο γερµανικό σύστηµα σχεδιασµού.
Όλοι οι φορείς σχεδιασµού πρέπει, στα πλαίσια των χωρικών σχεδιασµών και
µέτρων τους, να λαµβάνουν υπόψη τους της απαιτήσεις της χωροταξίας.
«Χωρικοί» χαρακτηρίζονται οι σχεδιασµοί και τα µέτρα εκείνα, µέσω των
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οποίων είτε απαιτείται η χρήση χώρου, είτε επηρεάζεται η χωρική εξέλιξη ή
λειτουργία µιας περιοχής.
Σκοπός της χωροταξίας, βάσει του Χωροταξικού Νόµου (Raumordnungsgesetz),.
είναι, η ανάπτυξη, η οργάνωση και η εξασφάλιση του συνολικού χώρου της
Ο∆Γ, καθώς επίσης και των επιµέρους περιοχών του, µέσω καθολικών και
υπερτοπικών Χωροταξικών Σχεδίων (Raumordnungspläne), όπως επίσης και
µέσω συντονισµού και προσαρµογής άλλων σηµαντικών για το χώρο Σχεδίων
και µέτρων. Κατά τη διαδικασία αυτή οφείλουν α) να συντονισθούν οι µεταξύ
τους διαφορετικές απαιτήσεις σε χώρο και να εξισορροπηθούν οι
παρουσιαζόµενες στα διάφορα επίπεδα σχεδιασµού αντιθέσεις και β) να ληφθεί
πρόνοια για τις διάφορες χωρικές λειτουργίες και χρήσεις.
Ο Χωροταξικός Νόµος καθορίζει ως αξίωµα για την εκπλήρωση των στόχων της
χωροταξίας, την κατεύθυνση µιας βιώσιµης χωρικής εξέλιξης, η οποία οφείλει να
συνταιριάζει τις κοινωνικές και οικονοµικές απαιτήσεις που επιδρούν στο χώρο µε
τις οικολογικές του λειτουργίες και να οδηγεί σε µια διαρκή και ισόρροπη
οργάνωση. Σ’ αυτό το πλαίσιο οφείλουν να τηρηθούν όλες οι γνωστές µας αρχές
της αειφόρου χωρικής ανάπτυξης.
Η «Πολεοδοµική Ανάπτυξη και Οργάνωση» αποτελεί ουσιαστικό συστατικό
στοιχείο της δηµοτικής / τοπικής αυτοδιοίκησης και ασκείται, βάσει των νόµων,
από τις Κοινότητες µε δική τους ευθύνη. Σ’ αυτό το πλαίσιο οφείλει, σύµφωνα
µε το Πολεοδοµικό ∆ίκαιο (Baugesetzbuch), να εξασφαλίζει, µέσω της
εξισορρόπησης των διαφόρων ιδιωτικών και δηµόσιων συµφερόντων, καθώς
επίσης και της αναίρεσης και αποτροπής πολεοδοµικών προβληµάτων, µια
αειφόρο πολεοδοµική εξέλιξη και µια κοινωνικά δίκαιη χρήση του εδάφους.
Β1-2.2.1 Οµοσπονδιακή Χωροταξία (Bundesraumordnung)
Ο Θεµελιώδης Νόµος (Grundgesetz) αναθέτει στην Οµοσπονδία (Bund) την
αρµοδιότητα κατευθυντήριας νοµοθέτησης (Rahmengesetzgebung) για τον τοµέα
της χωροταξίας. Κατόπιν αυτού, η Οµοσπονδία οφείλει να ρυθµίσει µόνο τα
βασικά ερωτήµατα της χωροταξίας, ενώ για τα Οµόσπονδα Κράτη πρέπει να
εξασφαλίζεται το ανάλογο νοµοθετικό πεδίο δράσης. Παράλληλα αναλογεί στην
Οµοσπονδία η αρµοδιότητα , δυνάµει της φύσης του θέµατος, για ρύθµιση της
Οµοσπονδιακής Χωροταξίας. Σε εφαρµογή των παραπάνω η Οµοσπονδία
εξέδωσε τον Χωροταξικό Νόµο (Bundesraumordnungsgesetz).
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του γερµανικού συστήµατος σχεδιασµού και
συγχρόνως ισχυρή έκφραση της οµοσπονδιακής αρχής της κρατικής οργάνωσης,
αποτελεί το γεγονός, ότι η Οµοσπονδία δεν διαθέτει κανένα θεσµοθετηµένο
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επιτελικό εργαλείο σχεδιασµού, για να µπορεί να καθορίσει δεσµευτικούς
στόχους για τη χωρική οργάνωση και εξέλιξη της οµοσπονδιακής επικράτειας.
Αυτό το αντικείµενο αναλογεί στα Οµόσπονδα Κράτη. Παρά αυτό το
διαχωρισµό των αρµοδιοτήτων, η Οµοσπονδία δεν έχει περιορισθεί σε τυπικές –
οργανωτικές ρυθµίσεις, αλλά, έχει καθορίσει κανονιστικά, στα πλαίσια του
Χωροταξικού Νόµου, χωροταξικούς στόχους που αναφέρονται και σε θέµατα
περιεχοµένου και ουσίας του χωροταξικού σχεδιασµού. Αυτές οι αρχές της
χωροταξίας αποτελούν κατευθύνσεις περιεχοµένου για τη χωρική οργάνωση,
εξέλιξη και εξασφάλιση της οµοσπονδιακής επικράτειας. Θα πρέπει δε, κατά τη
διαδικασία στάθµισης των διαφόρων συµφερόντων, ή κατά την αξιολόγηση
σχεδίων, να λαµβάνονται υπόψη σε όλους τους σηµαντικούς για το χώρο
σχεδιασµούς και τα αντίστοιχα µέτρα και να διαµορφώνονται µε ουσιαστικό και
συγκεκριµένο τρόπο από τα Οµόσπονδα Κράτη στα χωροταξικά τους σχέδια, ως
βασικοί χωροταξικοί στόχοι.
Σκοπός της Χωροταξίας της Οµοσπονδίας είναι να συµβάλλει προς την
υλοποίηση των αρχών της χωροταξίας, στο πνεύµα των κατευθύνσεων µιας
βιώσιµης χωρικής ανάπτυξης. Επιπλέον, η οµοσπονδιακή χωροταξία οφείλει να
αναπτύσσει σε συνεργασία µε τα Οµόσπονδα Κράτη και µε βάση τα Χωροταξικά
Σχέδια, κατευθυντήριες εικόνες της χωρικής ανάπτυξης της οµοσπονδιακής
επικράτειας, καθώς επίσης και των χωροταξικών συσχετίσεων που ξεπερνούν τα
όρια των Οµόσπονδων Κρατών. Με τον τρόπο αυτό οφείλουν να εξασφαλισθούν
οι βάσεις για τον συντονισµό σηµαντικών για το χώρο σχεδιασµών και µέτρων
της Οµοσπονδίας και τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Οµοσπονδία συµµετέχει
επίσης, σε συνεργασία µε τα Οµόσπονδα Κράτη, σε µια χωροταξία σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου. Οµοσπονδία και
Οµόσπονδα Κράτη δρουν επιπλέον στη διασυνοριακή συνεργασία µε γειτονικά
κράτη, στον τοµέα της χωροταξίας.
Η Οµοσπονδία, πέρα από τον τοµέα της χωροταξίας, δραστηριοποιείται επίσης
και σε µια σειρά από άλλα ζητήµατα, που έχουν σηµασία για την ανάπτυξη της
οµοσπονδιακής επικράτειας, τόσο σε επίπεδο νοµοθεσίας, όσο και σε επίπεδο
διοίκησης. Αυτό ισχύει για τους χωρικούς τοµεακούς σχεδιασµούς
(Fachplanungen) (π.χ. κυκλοφορία), για τον τοµέα των επενδύσεων και
επιδοτήσεων, καθώς επίσης και γα τον οικονοµικό και φορολογικό τοµέα.
Αξίζει επίσης να σηµειωθεί, ότι η Οµοσπονδία οφείλει να καταθέτει στο
Οµοσπονδιακό Κοινοβούλιο, σε τακτά χρονικά διαστήµατα µια Χωροταξική
Έκθεση (Raumordnungsbericht). Πρόκειται για µια καταγραφή της υφιστάµενης
κατάστασης και των τάσεων της χωρικής εξέλιξης της οµοσπονδιακής
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επικράτειας, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών υλοποιηµένων ή
προγραµµατισµένων σχεδιασµών, της χωρικής κατανοµής των χωρικών
σχεδιασµών και µέτρων της Οµοσπονδίας και της ΕΕ για την Ο∆Γ, καθώς
επίσης και των χωρικών επιπτώσεων στην Ο∆Γ των πολιτικών τη ΕΕ.
Η χωροταξική αρµοδιότητα στο οµοσπονδιακό επίπεδο έχει ανατεθεί στον
οµοσπονδιακό Υπουργό κυκλοφορίας, δόµησης και κατοικίας. Ειδικό συµβούλιο
(Beirat) γνωµοδοτεί στον Υπουργό για θεµελιώδη ζητήµατα χωροταξίας.
Β1-2.2.2 Οµόσπονδη Χωροταξία (Landesplanung)
Οι θεσµικές βάσεις για την Οµόσπονδη Χωροταξία τίθενται στον Οµόσπονδο
Χωροταξικό Νόµο και εξειδικεύονται για καθένα Οµόσπονδο Κράτος, στους
Οµόσπονδους Χωροταξικούς Νόµους (Landesplanungsgesetze). Η οµόσπονδη
Χωροταξία αποτελεί το µέρος εκείνο της οµόσπονδης δηµόσιας διοίκησης, που
ασχολείται µε την έκδοση καθολικών και υπερτοπικών Χωροταξικών Σχεδίων,
καθώς επίσης και το συντονισµό άλλων σηµαντικών για το χώρο σχεδιασµών και
µέτρων. Η Οµόσπονδη Χωροταξία παίζει εποµένως ρόλο τόσο σχεδιασµού, όσο
και συντονισµού. Και για τις οι δύο αυτές λειτουργίες η Οµόσπονδη Χωροταξία
είναι εξοπλισµένη µε µια αποδοτική, θεσµικά κατοχυρωµένη εργαλειοθήκη.

Γενικά για το σχεδιασµό
Η ρόλος του σχεδιασµού που παίζει η Οµόσπονδη Χωροταξία, βασίζεται στην
υποχρέωση των Οµόσπονδων Κρατών, να εκδίδουν για την περιοχή της
κυριαρχίας τους καθολικά και υπερτοπικά χωροταξικά σχέδια. Η υποχρέωση
αυτή δεν υφίσταται µόνο για τα Οµόσπονδα Κράτη Βερολίνο, Βρέµη και
Αµβούργο. Σε αυτές τις τρεις Πόλεις – κράτη (Stadtstaaten) είναι δυνατόν τα
χωροταξικά σχέδια να αντικατασταθούν από Σχέδια Χρήσεων Γης.
Τα χωροταξικά σχέδια οφείλουν να συγκεκριµενοποιούν, διατυπώνοντας
µεσοπρόθεσµους στόχους, τις βασικές χωροταξικές αρχές της Οµοσπονδίας για
την χωρική έκταση του Οµόσπονδου Κράτους. Οι στόχοι αυτοί, που
διατυπώνονται εποµένως στα οµόσπονδα χωροταξικά σχέδια, οφείλουν να
λαµβάνονται υπόψη σε όλα τα χωρικής σηµασίας σχέδια και µέτρα των
δηµόσιων φορέων σχεδιασµού, καθώς επίσης και των φορέων ιδιωτικού δικαίου,
εφόσον οι τελευταίοι δραστηριοποιούνται σε αντικείµενα δηµόσιου
συµφέροντος.
Οι στόχοι αυτοί είναι είτε µακροπρόθεσµοι καθολικοί, που αποσκοπούν στη
βελτίωση της χωρικής και οικιστικής δοµής (π.χ. ανάπτυξη προβληµατικών
περιοχών, δηµιουργία συστήµατος ιεραρχηµένων κέντρων, κλπ), είτε τοµεακοί
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µε χωρικές επιπτώσεις, προς εξασφάλιση των χωρικών προϋποθέσεων για την
προώθηση τοµεακών πολιτικών (π.χ. καθορισµός θέσεων για εγκαταστάσεις
τροφοδοσίας και αποχέτευσης / αποκοµιδής υπερτοπικής σηµασίας,
χαρακτηρισµός προστατευόµενων περιοχών, κλπ).
Τα χωροταξικά σχέδια αποτελούν κεντρικής σηµασίας εργαλείο σχεδιασµού για
την Οµόσπονδη Χωροταξία. Αν και οι διαδικασίες σύνταξης και θεσµοθέτησής
τους διαφέρουν από Κράτος σε Κράτος, όµως διακρίνονται ορισµένα βασικά
κοινά στάδια, τα οποία παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµµα (Σχ. Β1-2.4).
Αξίζει να σηµειωθεί, ότι στο πλαίσιο των συµµετοχικών διαδικασιών (2ο στάδιο)
κοινοποιείται το προσχέδιο του Χωροταξικού Σχεδίου στο κοινό και τίθεται µε
αυτόν τον τρόπο σε εντατική συζήτηση, µε βάση διαφορετικές και αποκλίνουσες
χωρικές απαιτήσεις και απόψεις για τη χρήση του χώρου. Μεγάλη σηµασία έχει
η συµµετοχική αυτή διαδικασία για τις Κοινότητες. Οι χωροταξικοί στόχοι
µπορούν να αποκτήσουν δεσµευτικότητα έναντι των Κοινοτήτων, µόνο εφόσον
οι τελευταίες έχουν συµµετάσχει επαρκώς κατά τη διατύπωση αυτών των
στόχων. Με αυτόν τον τρόπο οφείλει να εξασφαλισθεί ότι προβληµατισµοί και
προτάσεις από πλευράς των Κοινοτήτων διεισδύουν στη διαδικασία αποφάσεων
της Οµόσπονδης Χωροταξίας.
∆ιαδικασία επεξεργασίας του σχεδίου
Σύνταξη ενός προσχεδίου, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων στοιχείων (π.χ. αναλύσεις,
προγνώσεις, γνωµοδοτήσεις, κλπ.) από την υπηρεσία οµόσπονδου σχεδιασµού (Landesplanungsstelle)
Συµµετοχική διαδικασία
Ακρόαση / συντονισµός προς διαµόρφωση αποφάσεων, σε συνεργασία µε:
τους δηµόσιους φορείς σχεδιασµού, ειδικότερα δε µε την Οµοσπονδία και τους φορείς της
δηµοτικής / τοπικής αυτοδιοίκησης
τους οργανισµούς της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής
τα Συµβούλια Σχεδιασµού (Planungsbeiräte)
∆ιαδικασία για την επίτευξη δεσµευτικότητας
Εξασφάλιση δεσµευτικότητας των Χωροταξικών Σχεδίων µέσω:
νοµοθετήσεων
αποφάσεων της Οµόσπονδης Κυβέρνησης ή
έγκρισης ή δήλωσης δεσµευτικότητας εκ µέρους των οµόσπονδων υπηρεσιών σχεδιασµού
(Landesplanungsbehörden)
Λήξη διαδικασίας µε τη δηµοσίευση / κοινοποίηση του Χωροταξικού Σχεδίου

Σχ. Β1-2.4. Στάδια έκδοσης Χωροταξικών Σχεδίων (σε οµόσπονδο και περιφερειακό
επίπεδο) (πηγή: Turowski, 2001).
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Στοιχεία σχεδιασµού
Για να καθορίσουν χωροταξικούς στόχους, τα Χωροταξικά Σχέδια βασίζονται σε
µια σειρά από Στοιχεία Σχεδιασµού (Planungselemente), τα οποία έχουν
ιδιαίτερη σηµασία ως συνθετικά στοιχεία και ως εργαλεία. Σ’ αυτά ανήκουν τα
παρακάτω:
● Χωρικές κατηγορίες. Αποτελούν περιοχές οροθετηµένες µε συγκεκριµένα
κριτήρια, οι οποίες διακρίνονται από οµοιογενή χαρακτηριστικά και δοµές. Σ’
αυτές οφείλουν να ακολουθηθούν αντίστοιχοι στόχοι. Οι σηµαντικότερες
χωρικές κατηγορίες είναι: Πυκνοκατοικηµένος / αστικός χώρος
(Verdichtungsräume), περιαστικός χώρος (Ordnungsräume), αγροτικός χώρος
(ländliche Räume) και χώρος µε δοµικά προβλήµατα (strukturschwache
Räume).
● Συστήµατα κεντρικών τόπων (Zentrale – Orte - System). Μετά τον πόλεµο
αποτέλεσε στοιχείο µεγάλης σηµασίας, ενώ σήµερα εξακολουθεί να παίζει
ένα σηµαντικό ρόλο για την περαιτέρω εξέλιξη της Ο∆Γ. Πρόκειται για ένα
µοντέλο ιεραρχικής διάρθρωσης της επιφανειακής τροφοδοσίας του
πληθυσµού µε δηµόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες καθώς επίσης και θέσεις
εργασίας. Η λειτουργία αυτής της τροφοδοσίας υλοποιείται από τους
λεγόµενους «Κεντρικούς Τόπους» διαφόρων βαθµίδων. Ειδικότερα
διακρίνονται οι εξής βαθµίδες:
Βασικό κέντρο (Grundzentrum), κατώτερο κέντρο (Unterzentrum) και
µικρό κέντρο (Kleinzentrum). Αποτελούν κεντρικούς τόπους που
εξυπηρετούν την κάλυψη των καθηµερινών αναγκών του πληθυσµού στην
εγγύτερη περιοχή της κατοικίας.
Μέσο κέντρο (Mittelzentrum). Αποτελεί κεντρικό τόπο που εξυπηρετεί
την κάλυψη περισσότερο εξειδικευµένων αναγκών του πληθυσµού.
Ανώτερο κέντρο (Oberzentrum). Αποτελεί κεντρικό τόπο που εξυπηρετεί
την κάλυψη σπάνιων και ιδιαίτερα εξειδικευµένων αναγκών του
πληθυσµού στην ευρύτερη περιοχή της κατοικίας.
Για καθένα από τους παραπάνω κεντρικούς τόπους έχουν εξελιχθεί από την
οµοσπονδιακή και οµόσπονδη χωροταξία αντίστοιχοι κατάλογοι µε τον αναγκαίο
εξοπλισµό. Αποτελούν το πλαίσιο για όλους τους δηµόσιους φορείς σχεδιασµού
και εξυπηρετούν παράλληλα, ως κατευθυντήριο βοήθηµα τις δηµόσιες και
ιδιωτικές επενδύσεις.
● Άξονες. Αποτελούν στοιχεία που χαρακτηρίζονται από συγκέντρωση
γραµµικών κυκλοφορικών και τεχνικών υποδοµών, ή και από πυκνή
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ακολουθία οικιστικών συγκεντρώσεων.
συνδετήριοι άξονες και οι οικιστικοί άξονες.

∆ιακρίνονται

εποµένως

οι

● Λειτουργίες. ∆ιακρίνονται γενικότερες ζώνες χαρακτηρισµών ή λειτουργιών
(π.χ. ζώνες προστασίας περιβάλλοντος, γεωργίας, τουρισµού, κλπ.) και
ειδικότερες αστικού τύπου χρήσεις γης (π.χ. κεντρικές λειτουργίες,
παραγωγικές δραστηριότητες, υπηρεσίες, κατοικία, κλπ.)
● Ποσοτικοί δείκτες. Αποτελούν προδιαγραφές σχεδιασµού που αφορούν την
επιδιωκόµενη ποσοτική ανάπτυξη, µεταξύ άλλων, του πληθυσµού, των
θέσεων εργασίας, του τοµέα της κατοικίας, των οικιστικών περιοχών, κλπ.
Ο οµοσπονδιακός Χωροταξικός Νόµος του 1998 εξέδωσε για πρώτη φορά
γενικές προδιαγραφές περιεχοµένου για τα οµόσπονδα Χωροταξικά Σχέδια.
Σύµφωνα µε αυτές, τα χωροταξικά σχέδια οφείλουν να περιλαµβάνουν ρυθµίσεις
για τη χωρική δοµή και ειδικότερα για την επιδιωκόµενη δοµή των οικισµών,
του ελεύθερου χώρου και των υποδοµών, καθώς επίσης και για τοµείς µε
ιδιαίτερη σηµασία για το χώρο, όπως είναι το περιβάλλον, η κυκλοφορία και η
προστασία από εκποµπές ρύπων. Η χρήση αυτών των προδιαγραφών,
αναµένεται να οδηγήσει µελλοντικά σε περισσότερο ενιαία και µεταξύ τους
συγκρίσιµα χωροταξικά σχέδια.

Ο συντονιστικός ρόλος της Χωροταξίας στην Ο∆Γ
Η οµόσπονδη χωροταξία, πέρα από το ρόλο που παίζει στον τοµέα της έκδοσης
χωροταξικών σχεδίων, οφείλει µέσω διαρκούς συντονισµού να συµβάλει στην
επίτευξη και υλοποίηση των χωροταξικών στόχων. Γι αυτό το σκοπό η
Οµόσπονδη Χωροταξία έχει στη διάθεσή της µια σειρά τυπικών και άτυπων
εργαλείων. Τα σηµαντικότερα απ’ αυτά είναι τα εξής: Επιρροή στον
πολεοδοµικό σχεδιασµό (Bauleitplanung), υποχρέωση πληροφόρησης,
οµοσπονδιακή και οµόσπονδη Χωροταξική Έκθεση (Raumordnungsbericht /
Landesentwicklungsbericht),
χωροταξικό
κτηµατολόγιο
(Raumordnungskataster),
διαδικασία
χωροταξικού
ελέγχου
(Raumordnungsverfahren), απαγόρευση χωροταξικά αντίθετων σχεδιασµών και
µέτρων, διαδικασία απόκλισης στόχων (Zielabweichungsverfahren).
Β1-2.2.3 Περιφερειακός σχεδιασµός (Regionalplanung)
Με εξαίρεση το Κράτος του Saarland, καθώς επίσης και τις τρεις Πόλεις –
Κράτη, τα Οµόσπονδα Κράτη έχουν συστήσει ένα επιπλέον αυτοτελές επίπεδο
σχεδιασµού, τον Περιφερειακό Σχεδιασµό. Ο Περιφερειακός Σχεδιασµός
αποτελεί συνδετήριο κρίκο µεταξύ της κρατικής οµόσπονδης Χωροταξίας και
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του δηµοτικού Πολεοδοµικού Σχεδιασµού. Από θεσµική άποψη, ο
Περιφερειακός Σχεδιασµός, ως µέρος της οµόσπονδης Χωροταξίας αποτελεί
κρατική υπόθεση. Από άποψη όµως οργανωτική και πολιτικής σχεδιασµού, ο
Περιφερειακός Σχεδιασµός εκτιµάται ως κοινή υπόθεση του κράτους και της
αυτοδιοίκησης.
Ο Χωροταξικός Νόµος δίνει στα Οµόσπονδα Κράτη δύο βασικά οργανωτικά
σχήµατα για τον Περιφερειακό Σχεδιασµό: Είτε αποτελούνται οι φορείς του
Περιφερειακού Σχεδιασµού από Περιφερειακούς Συνδέσµους Σχεδιασµού
(regionale Planngsgemeinschaften), που προκύπτουν από συνδέσµους
Κοινοτήτων, είτε αποτελούν φορέα Περιφερειακού Σχεδιασµού οι ίδιες οι
κρατικές υπηρεσίες. Στη δεύτερη περίπτωση οι Κοινότητες και οι σύνδεσµοι
Κοινοτήτων συµµετέχουν στον Περιφερειακό Σχεδιασµό στη βάση τυπικών
διαδικασιών.
Ο Χωροταξικός Νόµος δεν περιλαµβάνει κάποιον ορισµό της έννοιας της
«Περιφέρειας». Επειδή ο ορισµός και ο χωρικός καθορισµός των Περιφερειών
δεν µπορεί να τεκµηριωθεί επαρκώς µε επιστηµονικά κριτήρια, αναπτύσσεται
εξαιρετικά έντονη πολιτική επιρροή κατά τη διαµόρφωση των Περιφερειών.
Τα Περιφερειακά Σχέδια οφείλουν να εξελίσσονται από τα οµόσπονδα
Χωροταξικά Σχέδια. Οι φορείς τους οφείλουν εποµένως να εξειδικεύουν για την
περιφέρειά τους οµόσπονδους χωροταξικούς στόχους. Γίνεται εποµένως σαφές,
ότι το ουσιαστικό περιεχόµενο των Περιφερειακών Σχεδίων (αντιστοίχως όπως
συµβαίνει και στο οµόσπονδα χωροταξικά σχέδια) αποτελείται από
δεσµευτικούς χωροταξικούς στόχους.
Βάσει του νεώτερου Χωροταξικού Νόµου, εξουσιοδοτούνται τα Οµόσπονδα
Κράτη, σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές, ή άλλα πολύπλοκα οικιστικά πλέγµατα
να εξελίξουν και να εισαγάγουν έναν νέο τύπο σχεδίου, το Περιφερειακό
Σχέδιο Χρήσεων Γης. Το σχέδιο αυτό που αναλαµβάνει να παίξει το ρόλο ενός
Περιφερειακού Σχεδίου και συγχρόνως και ενός ενιαίου για περισσότερες
κοινότητες Σχεδίου Χρήσεων Γης, οφείλει να τηρεί τις απαιτήσεις τόσο του
εκάστοτε οµόσπονδου Χωροταξικού Νόµου, όσο και του Οµοσπονδιακού
Πολεοδοµικού ∆ικαίου. Η συγχώνευση δύο διαφορετικών επιπέδων σχεδιασµού
αναµένεται να οδηγήσει σε σηµαντική εξοικονόµηση δυνάµεων, χρόνου και
πόρων.
Β1-2.2.4 Πολεοδοµικός Σχεδιασµός (Bauleitplanung)
Στη βάση του Πολεοδοµικού Κώδικα (Baugesetzbuch), οι Κοινότητες
επιφορτίζονται µε τον Πολεοδοµικό Σχεδιασµό (Bauleitplanung), τον οποίο και
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προωθούν µε αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Ο Πολεοδοµικός Σχεδιασµός έχει
σκοπό να προετοιµάσει και να κατευθύνει την κτιριακή ή και άλλη χρήση των
οικοπέδων στην έκταση της Κοινότητας.
Τα Πολεοδοµικά Σχέδια που εκδίδονται από την Κοινότητα, οφείλουν, στο
πνεύµα µιας βιώσιµης ανάπτυξης, να εγγυώνται µια κοινωνικά δίκαιη χρήση του
εδάφους που να ανταποκρίνεται στο κοινό καλό και συγχρόνως να συµβάλουν
στην εξασφάλιση ενός αξιοβίωτου περιβάλλοντος και στην προστασία και
ανάπτυξη των φυσικών στοιχείων του χώρου.
Αντικείµενο του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού αποτελεί ο χαρακτηρισµός
(Widmung) των επιφανειών για συγκεκριµένες χρήσεις (π.χ. κατοικία, βιοτεχνία,
κοινωνικές λειτουργίες, κλπ.). Επιπλέον είναι δυνατόν να καθορίζονται
περιορισµοί (π.χ. µέγιστη δοµήσιµη επιφάνεια, µέγιστο ύψος κτιρίων, κλπ.),
δεσµεύσεις (π.χ. κατοικίες για συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού) και όροι για
την υλοποίηση των διαφόρων χρήσεων (π.χ. υποχρέωση αντιθορυβικής
προστασίας, φύτευση, κλπ.).
Ο Πολεοδοµικός Σχεδιασµός (Bauleitplanung) περιλαµβάνει δύο στάδια:
● Το Σχέδιο Χρήσεων Γης (Flächennutzungsplan) είναι το προπαρασκευαστικό
Πολεοδοµικό Σχέδιο για το σύνολο της έκτασης της Κοινότητας. Αποτελεί
ένα δεσµευτικό για τις υπηρεσίες, κοινοτικό / δηµοτικό κατευθυντήριο
εργαλείο, το οποίο δεσµεύει τις υπηρεσίες σχεδιασµού, χωρίς όµως να
αναπτύσσει καµία άµεση θεσµική δράση προς τα έξω (προς τους πολίτες). Στη
βάση της προτιθέµενης πολεοδοµικής εξέλιξης και των αναγκών της
Κοινότητας, το Σχέδιο Χρήσεων Γης καθορίζει σε γενικές γραµµές το είδος
της χρήσης του εδάφους. Τα Σχέδια Χρήσης Γης παρουσιάζονται κατά
κανόνα σε κλίµακα 1:10.000, και σε ορισµένες περιπτώσεις και σε κλίµακα
1:20.000.
● Η Πολεοδοµική Μελέτη (Bebauungsplan) είναι το δεσµευτικό, για ένα σαφώς
ορισµένο τµήµα της Κοινότητας, Πολεοδοµικό Σχέδιο. Αποτελεί έναν
πολεοδοµικό κανονισµό, που αποφασίζεται από την Κοινότητα και είναι
εποµένως δεσµευτικός για τον καθένα. Η Πολεοδοµική Μελέτη περιέχει τον
θεσµικά δεσµευτικό καθορισµό της πολεοδοµικής εξέλιξης και οργάνωσης.
Αποτελεί τη βάση για περαιτέρω αναγκαία µέτρα που υλοποιούνται σε
εφαρµογή του Πολεοδοµικού Κώδικα (π.χ. αναδασµό, απαλλοτρίωση,
πολεοδοµική ανάπλαση, κλπ.). Η Πολεοδοµική Μελέτη σχεδιάζεται σε
κλίµακα 1:500 ή 1:1.000.
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Το Σχέδιο Χρήσεων Γης αποτελεί το πλαίσιο για την έκδοση Πολεοδοµικών
Μελετών. Τα δύο αυτά σχέδια διαφοροποιούνται µεταξύ τους κυρίως όσον
αφορά τη χωρική εµβέλειά τους, το βαθµό λεπτοµέρειας και εξειδίκευσης του
περιεχοµένου τους, τη νοµική τους µορφή και τη θεσµική τους δράση
(δεσµευτικότητα). Κατά τα άλλα υπάγονται σε ενιαίους κανόνες, ειδικά όσον
αφορά τις αρχές σχεδιασµού και τη διαδικασία έκδοσής τους (Σχ. Β1-2.5).
Τα Πολεοδοµικά Σχέδια οφείλουν να προσαρµόζονται προς τους στόχους της
χωροταξίας. Μέσω αυτής της υποχρέωσης προσαρµογής, ο Πολεοδοµικός
Κώδικας λαµβάνει υπόψη του την ανάγκη λειτουργικής συναρµογής µεταξύ
Οµόσπονδου / Περιφερειακού και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού. Συγχρόνως
τονίζεται η σηµασία του Οµόσπονδου / Περιφερειακού Σχεδιασµού, ως πλαισίου
για τον Πολεοδοµικό Σχεδιασµό.
Β1-2.2.5 Τοµεακός σχεδιασµός (Fachplanung)
Ο Οµόσπονδος Χωροταξικός, ο Περιφερειακός και ο Πολεοδοµικός Σχεδιασµός
αποτελούν καθολικούς σχεδιασµούς, αφού οι αποφάσεις τους για το χώρο
στοχεύουν στο συντονισµό και στη συγκέντρωση όλων ανεξαιρέτως των
σχεδιασµών και µέτρων που έχουν σηµασία για το χώρο. Από αυτούς τους
καθολικούς σχεδιασµούς θα πρέπει να διακριθούν οι Τοµεακοί Σχεδιασµοί, οι
οποίοι προωθούν συστηµατικά µέτρα, που είναι αναγκαία για την εξέλιξη
συγκεκριµένων και καθορισµένων αντικειµένων ή τοµέων.
Οι Τοµεακοί Σχεδιασµοί προωθούνται από τις κάθε φορά αρµόδιες τεχνικές
(τοµεακές) υπηρεσίες (τοµεακά υπουργεία της Οµοσπονδίας και των
Οµόσπονδων Κρατών, δηµοτικοί φορείς και λοιποί φορείς δηµοσίου δικαίου).
1. Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για έκδοση ενός Πολεοδοµικού Σχεδίου (Aufstellungsbeschluss)
και δηµόσια ανακοίνωσή της.
2. Επεξεργασία του πολεοδοµικού προσχεδίου.
3. Ενηµέρωση και ακρόαση των δηµοτών (προτιµώµενη συµµετοχή πολιτών).
4. Συµµετοχή των φορέων δηµόσιου συµφέροντος.
5. Επεξεργασία του πολεοδοµικού σχεδίου και έγκρισή του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
(Auslegungsbeschluss).
6. Παροχή δυνατότητας σε καθέναν πολίτη να ενηµερωθεί για το σχέδιο και να καταθέσει απόψεις ενστάσεις (δηµόσια ανάρτηση του πολεοδοµικού σχεδίου).
7. Εξέταση των απόψεων – ενστάσεων.
8. Επεξεργασία του οριστικού πολεοδοµικού σχεδίου.
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9. Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Για τις Πολεοδοµικές Μελέτες απαιτείται απόφαση για
θεσµική ρύθµιση (Satzung).
10. Έγκριση της ανώτερης διοικητικής υπηρεσίας (για τα Σχέδια Χρήσης Γης και για τις
Πολεοδοµικές Μελέτες που δεν έχουν προέλθει ως εξειδίκευση Σχεδίων Χρήσεων Γης).
11. Θεσµική δράση µέσω δηµόσιας ανακοίνωσης της έγκρισης (ή της απόφασης για θεσµική ρύθµιση
σε περιπτώσεις Πολεοδοµικών Μελετών, για τις οποίες δεν απαιτείται έγκριση).

Σχ. Β1-2.5. ∆ιαδικασία έκδοσης Πολεοδοµικών Σχεδίων (πηγή: Turowski, 2001).

Οι Τοµεακοί Σχεδιασµοί, οι οποίοι, λόγω της χωρικής τους επίδρασης είναι
ιδιαίτερα σηµαντικοί για τη Χωροταξία, διαθέτουν αυτοτελή θεσµικά πλαίσια.
Τα σηµαντικότερα στο επίπεδο της Οµοσπονδίας καλύπτουν τοµείς όπως:
κυκλοφορία και επικοινωνίες, τροφοδοσία και αποχέτευση / αποκοµιδή, άµυνα,
περιβάλλον και προστασία της φύσης, γεωργία. Οι σχετικοί οµοσπονδιακοί
νόµοι συγκεκριµενοποιούνται σε ορισµένους τοµείς από αντίστοιχους
οµόσπονδους νόµους.
Οι Τοµεακοί Σχεδιασµοί εξυπηρετούν κυρίως την υλοποίηση έργων τεχνικής
υποδοµής, που εντάσσονται στους παραπάνω τοµείς. Επιπλέον σε ορισµένους
Τοµεακούς Σχεδιασµούς προβλέπονται περιορισµοί για συγκεκριµένες περιοχές,
µε σκοπό την προστασία του δηµόσιου συµφέροντος. Αυτό ισχύει κυρίως για τις
περιπτώσεις καθορισµού περιοχών προστασίας της φύσης, του τοπίου, των
υπόγειων ή των επιφανειακών υδάτων, ζωνών στρατιωτικών εγκαταστάσεων,
και εκτάσεων µε οικιστικούς περιορισµούς σε περιοχές αεροδροµίων.
Οι Τοµεακοί Σχεδιασµοί χαρακτηρίζονται από δύο διαφορετικές µεταξύ τους
µορφές δράσης. Απ’ την µια πλευρά αποτελούνται από προπαρασκευαστικά
τοµεακά σχέδια ενώ απ’ την άλλη από διαδικασίες αδειοδότησης για
συγκεκριµένες µελέτες.
Σηµαντική είναι επίσης η νοµική µορφή µε την οποία ολοκληρώνεται η
διαδικασία του τοµεακού σχεδιασµού. Σε ορισµένες περιπτώσεις ο Τοµεακός
Σχεδιασµός χαρακτηρίζεται από µια τυπική, νοµικά ρυθµισµένη διαδικασία
καθορισµού του σχεδίου, η οποία ολοκληρώνεται µε την έγκρισή του. Αυτή η
διοικητική πράξη περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες για τη µελέτη εγκρίσεις.
Όµως υπάρχει και ένας µεγάλος αριθµός Τοµεακών Σχεδιασµών, για τους
οποίους ούτε η διαδικασία ρυθµίζεται, ούτε και η ολοκλήρωσή τους προβλέπεται
µέσω µιας συγκεκριµένης διοικητικής πράξης (π.χ. σχεδιασµός αναγκών σε
εγκαταστάσεις υγείας).
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Οι Τοµεακοί Σχεδιασµοί δρουν κατά κανόνα πέρα από την κυριαρχική σφαίρα
των Κοινοτήτων και είναι δυνατόν εποµένως να επηρεασθούν από τον
πολεοδοµικό σχεδιασµό µόνο σε περιορισµένο βαθµό. Ο συντονισµός εποµένως
από πλευράς οµόσπονδου και περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασµού είναι
απαραίτητος. Για το σκοπό αυτό οι νόµοι των τοµεακών σχεδιασµών περιέχουν
τις λεγόµενες χωροταξικές ρήτρες (Raumordnungsklauseln), οι οποίες
υποχρεώνουν τους αντίστοιχους Τοµεακούς Σχεδιασµούς σε συνυπολογισµό των
απαιτήσεων της χωροταξίας.

Β1-2.3

Τάσεις

Β1-2.3.1 Κεντρική – τοπική εξουσία
Η Γερµανία έχει µια ισχυρή οµοσπονδιακή παράδοση, η οποία οδήγησε στην
αναδιαµόρφωση των πρώην Länder (οµόσπονδων κρατιδίων) στο ανατολικό
τµήµα της Γερµανίας µετά από την επανένωση. Η θέση των Gemeinden (δήµοι)
είναι επίσης ισχυρή και προστατεύεται από το σύνταγµα. Η σύγχρονη διοίκηση
και η διαθεσιµότητα της τεχνολογίας σηµαίνουν ότι η ανάγκη για συνεργασία
µεταξύ των τριών επιπέδων Bund, Länder και Gemeinden είναι υψηλό.
Εντούτοις, η Γερµανία παραµένει οµοσπονδιακή και αποκεντρωµένη χώρα.
B1-2.3.2 Ευελιξία - σταθερότητα
Σύµφωνα µε το BauGB η περιοχή των Gemeinden διαιρείται σε τρεις ζώνες που
αφορούν την αδειοδότηση προκειµένου για ανοικοδόµηση κτιρίων, ως εξής: (ι)
περιοχές που καλύπτονται από B-Plan (πολεοδοµικό σχέδιο), (ιι) οικιστικές
περιοχές χωρίς B-Plan και (ιιι) περιαστικές µη αναπτυγµένες περιοχές χωρίς BPlan, που είναι αγροτικές περιοχές και άλλες χέρσες περιοχές.
Στις περιοχές που καλύπτονται από ένα B-Plan υπάρχει συνολικός έλεγχος της
δόµησης, ο οποίος παρέχει σαφήνεια ρυθµίσεων για όλα τα συµβαλλόµενα µέρη
που επηρεάζονται. Εντούτοις τα B-Plan δεν συντάσσονται για όλες τις περιοχές
που είναι πιθανόν να ανοικοδοµηθούν, δεδοµένου ότι συχνά δεν συντάσσονται
ούτε και για τις ήδη οικιστικές ή περιαστικές µη αναπτυγµένες περιοχές, εκτός
φυσικά κι αν ένα προβλεπόµενο σηµαντικό αναπτυξιακό έργο απαιτεί ότι θα
πρέπει να έχει συνταχθεί ένα B-Plan. Σε περιοχές χωρίς B-Plan -οικιστικές
περιοχές και περιαστικές µη αναπτυγµένες περιοχές- υπάρχει µια δεδοµένη
ευελιξία, η οποία επιτρέπει την υποβολή προτάσεων δηµόσιου ή τοπικού
ενδιαφέροντος.
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Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στο BauGB (οµοσπονδιακός πολεοδοµικός και
οικοδοµικός κώδικας) και στα LBOs (κρατικοί οικοδοµικοί κανονισµοί κτηρίου)
έχουν εισαγάγει περισσότερη ευελιξία στο σύστηµα σχεδιασµού. Ενδιαφέρον
έχουν τα παρακάτω σηµεία:
o

o
o

o

o

Οι κανονισµοί των B-Plan έχουν γενικά χαλαρώσει για να επιτρέψουν τη
µετατροπή των σοφιτών στα υπάρχοντα κτήρια και συγκροτήµατα
κατοικιών σε χώρους για οικιστική χρήση.
Συνεργασία µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων προωθήθηκε µέσω
εισαγωγής της αστικής σύµβασης ανάπτυξης στο BAUGE.
Εισαγωγή του Vorhaben- und Erschließungsplan (VuE-Plan) (σχέδιο έργων
και υποδοµών) δίνει στον επενδυτή τη δυνατότητα να προετοιµάσει ένα
δεσµευτικό σχέδιο για ένα προτεινόµενο αναπτυξιακό έργο και τη σχετική
υποδοµή του και να συνάψει µια νόµιµη σύµβαση µε την Gemeinde για την
οικοδόµηση του κτιριακού έργου και της υποδοµής σύµφωνα µε το σχέδιο.
Μέχρι πρότινος, µόνο η Gemeinde µπορούσε να προετοιµάσει ένα B-plan
και να παρέχει την απαραίτητη υποδοµή.
Στα περισσότερα από τα Länder (οµόσπονδα κρατίδια) η κατασκευή
µονοκατοικιών και των µικρών συγκροτηµάτων κατοικιών µέσα σε µια
περιοχή που καλύπτεται από ένα B-plan, δεν απαιτεί Baugenehmigung
(άδεια οικοδόµησης). Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται µόνο να
ειδοποιηθούν οι αρχές για την πρόταση και να τους παρασχεθεί η
πιστοποίηση ενός αρχιτέκτονα, ότι το προτεινόµενο κτίριο συµµορφώνεται
µε το B-plan και το LΒΟ.
Χαλάρωση του ελέγχου (στο πλαίσιο της παραγράφου 35 BauGB)
προκειµένου να επιτραπούν η κατοικία και η µικρής κλίµακας εµπορικές
και βιοµηχανικές δραστηριότητες, σε ειδικά οριζόµενες περιαστικές µη
αναπτυγµένες περιοχές, οι οποίες (ι) δεν είναι κυρίως γεωργικού
χαρακτήρα και (ιι) ήδη έχουν σηµαντικό αριθµό κατοικιών.

Το 1997 το BauGB αναθεωρήθηκε επειδή οι ειδικοί κανονισµοί για τα νέα
οµόσπονδα κρατίδια έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 1997. Αυτό παρείχε µια
ευκαιρία να ισχύσουν σε ολόκληρη τη χώρα, οι ειδικές διατάξεις που
λειτουργούσαν στα νέα οµόσπονδα κρατίδια (όπως έγινε µε την εισαγωγή σε
εθνικό επίπεδο του VuE-Plan το 1993).
Γενικά, οι αλλαγές στοχεύουν στην επιτάχυνση των διαδικασιών προετοιµασίας
και έγκρισης των τοπικών σχεδίων χρήσης εδάφους και στην εισαγωγή
περισσότερης ευελιξίας στα τοπικά σχέδια, χωρίς µείωση της ποιότητας του
σχεδιασµού και της νοµικής ασφάλειας για τους επενδυτές και τους πολίτες. Το
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Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau (οµοσπονδιακό
Υπουργείο Χωροταξίας, δόµησης και πολεοδοµίας) ενεργοποίησε µια ευρέως
φάσµατος έρευνα για να προετοιµάσει την αναθεώρηση του BauGB.
B1-2.3.2 Κυβερνητική δοµή
Μεταξύ 1966 και 1975, έλαβε χώρα µια µεταρρύθµιση της τοπικής διοίκησης
στα παλαιά οµόσπονδα κρατίδια. Πριν από το 1966 υπήρχαν περίπου 24.000
Gemeinden (δήµοι), οι οποίοι µειώθηκαν σε περίπου 8.500 µέχρι το 1975. Ο
αριθµός των Landkreise (νοµοί) µειώθηκε επίσης από πάνω από 400 σε 237.
Αυτή η διαδικασία της διοικητικής µεταρρύθµισης πραγµατοποιήθηκε επίσης και
στα νέα οµόσπονδα κρατίδια µετά την επανένωση το 1990. Ο αριθµός
Landkreise µειώθηκε από 189 σε 87. Η µεταρρύθµιση των Gemeinden δεν έχει
ακόµη ολοκληρωθεί. Γενικά, οι µικρότεροι Gemeinden πρόκειται να
διατηρηθούν και να διαµορφωθούν σε ενιαίους διοικητικούς συνδέσµους.
Η αναδιοργάνωση στο επίπεδο οµόσπονδων κρατιδίων προβλέπεται στο
Grundgesetz. Οι διαπραγµατεύσεις για την συνένωση του Land του
Βραδεµβούργου και του Land του Βερολίνου ολοκληρώθηκαν από τις υπηρεσίες
των δύο οµόσπονδων κρατιδίων και εγκρίθηκαν από τους εκλεγµένους
αντιπροσώπους. Όµως το σχετικό δηµοψήφισµα που πραγµατοποιήθηκε το Μάιο
του 1996 στο Land του Βραδεµβούργου, είχε αρνητικό αποτέλεσµα. Μια γενική
αναδιοργάνωση των άλλων οµόσπονδων κρατιδίων σε όλη τη Γερµανία είναι
εποµένως πλέον ιδιαίτερα απίθανη.
B1-2.3.2 Πολιτική
Στην τρέχουσα σκέψη για το χωρικό σχεδιασµό στη Γερµανία και στις
συζητήσεις σχετικά µε τη χωρική ανάπτυξη στην Ευρώπη µπορεί να εντοπισθεί
µια σειρά από ευρέα ζητήµατα πολιτικής. Αυτά περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων:

Πολυκεντική δοµή του χώρου και οικιστικών περιοχών
Οι εύστοχα και καλά ισορροπηµένες πολυκεντρικές δοµές του χώρου και των
οικιστικών περιοχών (µε έναν µεγάλο αριθµό υψηλής βαθµίδας κέντρων σε
ολόκληρη τη Γερµανία και ένα ιεραρχηµένο και αποκεντρωµένο δίκτυο των
κεντρικών τόπων σε περιφερειακό επίπεδο), που υπάρχουν στα παλαιά
οµόσπονδα κρατίδια έχουν αποδειχθεί ευρέως ευνοϊκές, ακόµη και από την
άποψη της ανταγωνιστικότητας στη Ευρώπη. Στα νέα οµόσπονδα κρατίδια,
προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην εξασφάλιση µιας αποτελεσµατικής
οικιστικής δοµής, µέσω ενίσχυσης και ανάπτυξης του δικτύου κεντρικών τόπων.
Μπαϊµπά, Σερράος, Τσακιροπούλου, Χατζοπούλου
Μελέτη συστηµάτων και επιπέδου σχεδιασµού σε χώρες της Ευρώπης, ΤΕΕ, Αθήνα, Φεβρ., 2005 (Οµάδα Εργασίας)

70

Η χωρική κατανοµή της ιεραρχίας των αστικών κέντρων στα παλαιά οµόσπονδα
κρατίδια, έχει αποδείξει ότι η αρχή της πολυκεντρικής δοµής ικανοποιεί πάρα
πολύ τις απαιτήσεις στέγασης του πληθυσµού και τις επιχειρησιακές ανάγκες για
εµπορικές και βιοµηχανικές περιοχές. Στα µεγαλύτερα αστικά συγκροτήµατα, οι
πολυκεντρικές χωρικές και οικιστικές δοµές µπορούν να διαδραµατίσουν
σηµαντικό ρόλο στον περιορισµό της αστικής διάχυσης και εποµένως να
βοηθήσουν και στην αποτροπή της καταστροφής των εναποµεινάντων πόρων της
περιφέρειας όσον αφορά το φυσικό χώρο, το τοπίο και τον τουρισµό.

Αστικά δίκτυα
Το θέµα της επέκτασης και της ανάπτυξης των αστικών δικτύων έχει κερδίσει
µεγάλη σηµασία. Τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα ωφελούνται από τα
αποτελέσµατα της αµοιβαίας οικονοµίας και των αµοιβαίων υποδοµών που
προκύπτουν από την ανταλλαγή υπηρεσιών και την εξειδίκευση των
λειτουργιών. Η γερµανική έποψη περί αστικών δικτύων είναι ότι αυτά θα πρέπει
να διαχωρίζονται µεταξύ τους µε ζώνες πρασίνου και να δοµούνται µε βάση µια
ιεραρχία κεντρικών τόπων. Το Raumordnungspolitischer Orientirungsrahmen
(οδηγίες - πλαίσιο για τον περιφερειακό – χωρικό σχεδιασµό) που υιοθετείται
από το ΜΚRΟ το 1992, αναγνωρίζει, ότι η δηµιουργία των αστικών δικτύων
είναι µεγάλης σπουδαιότητας για την ανάπτυξη της χωρικής δοµής στα νέα
οµόσπονδα κρατίδια.

Επιβαρηµένες περιφέρειες πόλεων
Οι µεγαλύτερες περιοχές πόλεων στη Γερµανία αποτελούν «ατµοµηχανές»
οικονοµικής ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο και έχουν υπό αυτήν τη µορφή
µια σηµαντική επιρροή στη µορφή χωρικής ανάπτυξης σε όλη τη χώρα.
Εντούτοις, η αποδοτικότητά τους διαβρώνεται από σηµαντικά προβλήµατα
συµπεριλαµβανοµένων και των παρακάτω:
o
Κυκλοφοριακή συµφόρηση ως αποτέλεσµα της αυξανόµενης κυκλοφορίας
επιβατικών αυτοκινήτων.
o
Μείωση της περιβαλλοντικής ποιότητας (ατµοσφαιρική ρύπανση, θόρυβος,
κλπ.).
o
Έλλειψη περιοχών κατοικίας
Οι αστικές περιοχές που επηρεάζονται από τα παραπάνω προβλήµατα είναι το
Βερολίνο, το Αµβούργο, η περιοχή Ruhr, το Ντίσελντορφ, η Κολωνία, η
ευρύτερη Φρανκφούρτη, η ευρύτερη Στουτγάρδη και το ευρύτερη Μόναχο. Μια
σειρά συντονισµένων µέτρων πολιτικής είναι απαραίτητα για να προστατεύσουν
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την αποδοτικότητα αυτών των περιοχών. Μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα
εξής:
o
o

o
o
o

Βελτίωση στις τοπικές δηµόσιες συγκοινωνίες µέσω ολοκληρωµένων
περιφερειακών συστηµάτων µεταφορών.
Στενή συνεργασία µεταξύ των κεντρικών πόλεων και των γύρω δήµων,
ειδικά για τη χωροθέτηση βιοµηχανικών περιοχών και περιοχών κατοικίας,
την προστασία των φυσικών πόρων, την παροχή αγαθών και υπηρεσιών και
τη διάθεση των αποβλήτων.
Βελτίωση της χωρικής σχέσης µεταξύ κατοικίας και απασχόλησης.
Ανάπτυξη νέων πόλεων και βελτίωση της χωρικής κατανοµής λειτουργιών.
Παγίωση του διαπεριφερειακού σχεδιασµού και βελτίωση της συνεργασίας
µεταξύ των Gemeinden.

Κατοικία
Στα µέσα της δεκαετίας του 1980 θεωρήθηκε ότι η ζήτηση για κατοικία θα
µειωνόταν, λόγω πληθυσµιακής στασιµότητας και ενός πολύ χαµηλού ποσοστού
γεννήσεων. Κατά συνέπεια, η οµοσπονδία (Bund) ανέστειλε την προώθηση της
κοινωνικής κατοικίας. Εντούτοις, τα γεγονότα από το 1989 και µετά, έχουν
επιφέρει µεταβαλλόµενες συνθήκες, οι οποίες περιλαµβάνουν: αύξηση του
αριθµού οικογενειών και ειδικότερα του αριθµού νοικοκυριών ενός ατόµου,
αύξηση στα εισοδήµατα µε συνέπεια τη ζήτηση για κατοικία µεγαλύτερης και
καλύτερης ποιότητας, και υψηλά επίπεδα εσωτερικής µετανάστευσης.
Σήµερα υπάρχει πλέον έλλειψη κατοικίας για τις χαµηλές και µέσες
εισοδηµατικές οµάδες στα κύρια αστικά κέντρα. Η θέσπιση του
Wohnungsbauförderungsgesetz (οµοσπονδιακός νόµος για την προώθηση της
κατοικίας) το 1994 παρέχει εργαλεία για την προώθηση της κατασκευής νέας
κατοικίας, τα οποία στοχεύουν στη µείωση της τρέχουσας έλλειψης κατοικίας.
Ένα σχετικό ζήτηµα αποτελεί ο βαθµός στον οποίο η διάθεση περιοχών για
κατοικία σε νέες περιοχές (greenfield sites) θα µπορούσε να επιβαρύνει το
φυσικό περιβάλλον.

Μεταφορές
Η συνεχώς επεκτεινόµενη κυκλοφορία ιδιωτικών αυτοκινήτων και µεταφορών
αγαθών, έχει ως συνέπεια την ολοένα και µεγαλύτερη επιβάρυνση στο οδικό
δίκτυο και την ποιότητα του περιβάλλοντος, ειδικά στις πυκνοδοµηµένες
οικιστικές περιοχές. Οι πολιτικές για την ανακούφιση των προβληµάτων που
προκύπτουν είναι βασισµένες στα εξής σηµεία:
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o
o
o
o
o
o

Βελτίωση της αλληλεξάρτησης των θέσεων κατοικίας και απασχόλησης.
Προτεραιότητα για τις τοπικές δηµόσιες συγκοινωνίες στις
πυκνοδοµηµένες αστικές περιοχές.
Μετατόπιση της διαπεριφερειακής µεταφοράς αγαθών και επιβατών από το
δρόµο στο σιδηρόδροµο και στις θαλάσσιες / ποτάµιες οδούς.
Επέκταση και συντονισµός του ευρωπαϊκού δικτύου υψηλών ταχυτήτων.
Παροχή νέων και βελτίωση κυκλοφοριακών διαδροµών βορρά - νότου και
ανατολής – δύσης, ιδιαίτερα για τη σιδηροδροµική κυκλοφορία.
Αντιµετώπιση των διαφόρων δυσχερειών στο σύστηµα µεταφορών.

Προστασία περιβάλλοντος
Η βιώσιµη προστασία περιβαλλοντικών πόρων
γίνεται ολοένα και
σηµαντικότερος στόχος του χωρικού σχεδιασµού. Αποτελεί πλέον απαίτηση, ότι
κάθε B-plan υπόκειται σε µια διαδικασία εκτίµησης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, η οποία αναλαµβάνεται ως τµήµα των διαδικασιών για την
προετοιµασία των σχεδίων.

Μετατροπή παλαιών στρατιωτικών εγκαταστάσεων
Μετά από την απόσυρση του πρώην σύµφωνου της Βαρσοβίας και µέρους των
δυνάµεων του NATO, ένας µεγάλος αριθµός παλαιών στρατιωτικών
εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη Γερµανία κατέστη διαθέσιµος για πολιτικές
χρήσεις. Πολλές από τις περιοχές που χρησιµοποιούνταν στο παρελθόν για
στρατιωτικές ασκήσεις ή αεροδρόµια, καλύπτουν τεράστιες εκτάσεις, ιδιαίτερα
στα νέα οµόσπονδα κρατίδια (Länder). Όλες αυτές οι εκτάσεις αποτελούν έναν
σηµαντικό πόρο για περιφερειακή ανάπτυξη. Εντούτοις, στις περισσότερες
περιπτώσεις οι περιοχές αυτές απαιτούν εκτενή αποκατάσταση, αναδιαµόρφωση
και σε µερικές περιπτώσεις αποµάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων και
αποκατάσταση του µολυσµένου εδάφους.
Η µετατροπή των παλαιών στρατιωτικών περιοχών απαιτεί διαδικασίες ανάλογες
µε αυτές που περιλαµβάνονται στην αναδιάρθρωση των παραδοσιακών
βιοµηχανικών περιοχών. Σε µερικές περιπτώσεις οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις
µπορούν να αξιοποιηθούν για τη στέγαση νέων πολιτικών εφαρµογών (π.χ.
αερολιµένες). Άλλες περιοχές, κοντά σε οικιστικές περιοχές µπορούν να
επαναξιοποιηθούν για να προσφερθούν για χρήσεις βιοµηχανίας, κατοικίας, ή
αναψυχής (π.χ. περιοχές που βρίσκονται µέσα ή γύρω από το Βερολίνο).
Πολλές από τις εν λόγω περιοχές, αν και έχουν φιλοξενήσει στρατιωτικές
χρήσεις, είναι συχνά υψηλής οικολογικής ποιότητας. Αυτό, σε συνδυασµό µε το
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συχνά απέραντο µέγεθός τους, απαιτεί να χρησιµοποιηθούν ως σηµαντικό
συστατικό στο διαπεριφερειακό δίκτυο των ανοιχτών χώρων. Οι παλαιές
στρατιωτικές περιοχές µικρότερης οικολογικής σπουδαιότητας πρόκειται να
αναπτυχθούν για χρήσεις βιοµηχανίας και κατοικίας, σύµφωνα µε τις τοπικές και
περιφερειακές απαιτήσεις.

∆ιασυνοριακή συνεργασία
Η διασυνοριακή συνεργασία ξεκίνησε στη δεκαετία του 1970 µε την καθιέρωση
των διµερών επιτροπών χωροταξίας µε τις Κάτω Χώρες, το Βέλγιο, την Ελβετία
και την Αυστρία. Συγχρόνως, την ίδια περίοδο διαµορφώθηκαν και κυβερνητικές
επιτροπές µεταξύ Γερµανίας, Γαλλίας, Λουξεµβούργου και Γερµανίας, Γαλλίας,
Ελβετίας. Συνεργασία στα σύνορα Γερµανίας - ∆ανίας πραγµατοποιείται σε
περιφερειακό επίπεδο.
Η Deutsch-Niederlandische Raumordnungskommission (γερµανικο - ολλανδική
επιτροπή χωροταξίας) έχει παραγάγει την εντατικότερη συνεργασία µέχρι
σήµερα, µε συνέπεια την υποχρεωτική διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ
τοπικών αρχών και στις δύο πλευρές των συνόρων, η οποία συµφωνήθηκε από
τις εθνικές κυβερνήσεις από το 1990.
Μετά τη γερµανική επανένωση, σηµειώθηκε επίσης πρόοδος και στις συµφωνίες
για µέτρα διασυνοριακής συνεργασίας µε τους ανατολικούς γείτονες της
Γερµανίας. Το 1992 δηµιουργήθηκε η γερµανο -πολωνική επιτροπή χωροταξίας.
Μια παρόµοια επιτροπή καθιερώνεται αυτήν την περίοδο και µε την Τσεχία. Το
BMBau εµπλέκεται επίσης σε από κοινού προγράµµατα χωρικού σχεδιασµού µε
τα ανατολικοευρωπαϊκά κράτη της Βαλτικής (Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία).
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Β1-3

Ηνωµένο Βασίλειο

Β1-3.1

Γενική επισκόπηση

B1-3.1.1. Εισαγωγή
Η θεώρηση αυτή βασίσθηκε στο Compendium και αναφέρεται κυρίως σε
στοιχεία που ίσχυαν την 1η Ιανουαρίου 1994.
Η Βρετανία έχει ένα ώριµο και δυναµικό σύστηµα πολεοδοµικού και
χωροταξικού σχεδιασµού. Η κεντρική κυβέρνηση επιβλέπει και ελέγχει το
σύστηµα σχεδιασµού και δηµοσιεύει εθνικές και περιφερειακές οδηγίες. Οι
τοπικές αυτοδιοικήσεις διαχειρίζονται την ανάπτυξη και διαµορφώνουν εργαλεία
τοπικής πολιτικής. Υπάρχει επίσης µεγάλος αριθµός οργάνων που
υποστηρίζονται από την κυβέρνηση και που αναλαµβάνουν ευρείες
αρµοδιότητες προστασίας της γης και διαδικασίες εφαρµογής.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του συστήµατος είναι:
● Ολοκληρωµένη διαχείριση χρήσεων γης και ανάπτυξης (εκτός γεωργικής και
δασικής γης) διαχωρισµένη όµως από τον οικοδοµικό έλεγχο, τον έλεγχο
ρύπανσης και τις µεταφορές.
● Ελαστικότητα και ευελιξία στην λήψη αποφάσεων – οι εθνικές και
περιφερειακές οδηγίες και τα τοπικά εργαλεία πολιτικής αποτελούν βασικές
αναφορές αλλά δεν είναι δεσµευτικές.
● ∆εν υπάρχουν εθνικά ή περιφερειακά σχέδια χρήσεων γης αλλά γενικές
οδηγίες (guidance) δηµοσιεύονται από την κεντρική κυβέρνηση για τις
περιφέρειες και για αρκετά θέµατα πολιτικής
● Οι αποφάσεις λαµβάνονται από τους πολιτικούς εκπροσώπους µετά από
εισήγηση των «planning officers» πολεοδόµων στελεχών της διοίκησης και
υπάρχει ελάχιστη δικαστική ανάµειξη.
● Υπάρχουν ελάχιστα δικαιώµατα ή φόροι και τοπικές συµφωνίες είσπραξης
τελών υπεραξίας
● Υπάρχει κατοχύρωση χωριστής επαγγελµατικής τάξης πολεοδόµων –
χωροτακτών (planners) µε σηµαντική επιρροή στην εκπαίδευση των
πολεοδόµων – χωροτακτών.
● Υπάρχει έµφαση στον περιορισµό της αστικής επέκτασης «urban
containment»
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B1-3.1.2. Ιστορικό
Οι αρχές του ελέγχου των χρήσεων γης και του χωρικού σχεδιασµού
καθορίσθηκαν στην Πράξη περί Σχεδιασµού Πόλεων και Υπαίθρου «Town and
Country Planning Act» του 1947. Εκτός από προβλέψεις για πιστώσεις ο νόµος
αυτός έχει αλλάξει ελάχιστα έκτοτε. Ο κύριος νόµος στην Αγγλία είναι το
«Town and Country Planning Act» του 1990 όπως τροποποιήθηκε από την
Πράξη περί Σχεδιασµού και Αποζηµίωσης «Planning and Compensation Act»
του 1991.
B1-3.1.3. Περιφερειακές διαφοροποιήσεις
Η θεώρηση αυτή αφορά κατά κύριο λόγο την Αγγλία, γίνονται όµως κάποιες
αναφορές στην Σκοτία, Ουαλία και Β. Ιρλανδία. Η Σκοτία παρουσιάζει
ενδιαφέρον διότι το νοµικό σύστηµά της όπως και της υπόλοιπης Ευρώπης
βασίζεται στο Ρωµαϊκό δίκαιο και όχι το εθιµικό της Αγγλίας αλλά και για την
νησιωτικότητά της που έχει κοινά χαρακτηριστικά µε την Ελλάδα.
B1-3.1.4. Λειτουργία του συστήµατος
Τα κύρια στοιχεία του συστήµατος είναι:
● Κάθε ανάπτυξη (οικοδοµικές δραστηριότητες, αλλαγές ιδιοκτησιακές και
χρήσεων γης όπως καθορίζονται στην Πράξη) απαιτούν προκαταρτική άδεια
από την τοπική αυτοδιοίκηση που ονοµάζεται άδεια σχεδιασµού «planning
permission» µε ελάχιστες εξαιρέσεις µικρών επεκτάσεων σε υφιστάµενες
οικοδοµές και για ορισµένες µορφές ανάπτυξης που σχετίζονται µε την
γεωργία και την δασοπονία. Η άδεια αυτή δίδεται πριν την έκδοση
οικοδοµικής αδείας.
● Οι τοπικές αρχές σχεδιασµού οφείλουν να συντάξουν εργαλεία τοπικής
πολιτικής υπό την µορφή αναπτυξιακών σχεδίων. Στόχος αυτών των σχεδίων
είναι να συµβιβάσουν την ανάγκη ανάπτυξης και την ανάγκη προστασίας του
φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος. Επίσης τα σχέδια πρέπει να
αντανακλούν εθνικές και περιφερειακές πολιτικές.
● Οι αποφάσεις να δοθεί άδεια «ανάπτυξης» «admission for development» (που
σηµαίνει κάτι σαν έγκριση χωροθέτησης δραστηριοτήτων) δίδεται από την
αρχή σχεδιασµού όταν ζητηθεί. Τυπικά οι αποφάσεις λαµβάνονται από τους
τοπικούς πολιτικούς µετά από εισήγηση των πολεοδόµων στελεχών της
διοίκησης «planning officer». Η απόφαση πρέπει να είναι σύµφωνη µε το
αναπτυξιακό σχέδιο εκτός αν υπάρχουν άλλοι βάσιµοι λόγοι. Εν τούτοις το
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αναπτυξιακό σχέδιο δεν είναι νοµικά δεσµευτικό και δεν εξασφαλίζει
δικαιώµατα ανάπτυξης.
● Οι τοπικές αρχές σχεδιασµού έχουν εξουσίες εκτελεστικές ώστε η ανάπτυξη
και οι χρήσεις να συµµορφώνονται προς τις διατάξεις.
● Εάν οι τοπικές αρχές σχεδιασµού αρνηθούν να δώσουν άδεια (planning
permission), δικαιούται ο ενδιαφερόµενος να αποτανθεί στον αρµόδιο
Υπουργό «Secretary of State» για θέµατα πολιτικής και στα δικαστήρια για
νοµικά θέµατα.
Η νοµοθεσία του 1947 προβλέπει αποζηµιώσεις και εισφορές για υποβάθµιση ή
υπεραξία περιουσίας. Επί του παρόντος δεν υπάρχει εισφορά για ανάπτυξη ούτε
αποζηµίωση σε περίπτωση άρνησης έκδοσης αδείας. Υπάρχει όµως πρόβλεψη
για Συµφωνίες κατόπιν διαπραγµάτευσης µεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και επιχειρηµατιών που ονοµάζονται υποχρεώσεις σχεδιασµού «planning
obligations». Οι υποχρεώσεις αυτές µπορεί να εξασφαλίσουν υποδοµές ή
εξυπηρετήσεις που διαφορετικά δεν θα παρέχοντο και αποτελούν προαιρετικές
συµφωνίες παρά επίσηµα νοµικά κείµενα.
B1-3.1.5. ∆ιακριτικά χαρακτηριστικά
Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του Βρετανικού σχεδιασµού που το διακρίνει από
κάθε άλλο ευρωπαϊκό σύστηµα είναι η ευελιξία του συστήµατος στην λήψη
αποφάσεων. Οι ετήσιες αιτήσεις (planning permission) είναι σχετικά σταθερές,
περίπου 500 000 στην Αγγλία, 40 000 στην Ουαλία, 50 000 στην Σκοτία και 19
000 στην Β. Ιρλανδία. Από αυτές δόθηκαν άδεις στο 80% (90% στην Σκοτία και
Ιρλανδία). Μικρό ποσοστό, περίπου 100 αιτούντες, αποτείνεται στην κεντρική
κυβέρνηση.
Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις συντάσσουν λεπτοµερείς τοπικές οδηγίες πολιτικής µε
αργούς όµως ρυθµούς και αποσπασµατικά, τελευταία όµως έχουν επιταχυνθεί οι
ρυθµοί. Τα δοµικά σχέδια «structure plans» έχουν ολοκληρωθεί για το
µεγαλύτερο τµήµα της χώρας.
Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η συγκέντρωση αρµοδιοτήτων στο κέντρο. H
νοµοθεσία, οι κανονισµοί και οι «εντολές» δίνονται κεντρικά µέσω της βουλής.
Η εθνική πολιτική και διαδικασία ακολουθείται πιστά και αναφέρεται ρητά σε
διενέξεις. Οι πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων οργάνων για
την προώθηση της ανάπτυξης παρακολουθείται και ελέγχεται στενά από την
κεντρική κυβέρνηση. Τα σχέδια εξετάζονται εξονυχιστικά ώστε να διασφαλισθεί
ότι συµφωνούν µε την εθνική και περιφερειακή πολιτική.
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Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι η διοικητική φύση της λήψης αποφάσεων. Τα
δικαστήρια έχουν περιορισµένο ρόλο και µόνο όταν πρόκειται για ερµηνεία
νόµου. Στις περισσότερες προσφυγές ο υπουργός αναθέτει την εξέταση σε
επιθεωρητή που δρα σαν ανεξάρτητος κριτής. Περισσότερες από 26 000
προσφυγές κατατίθενται ετήσια και από αυτές περίπου ένα τρίτο δικαιώνεται.
Τέταρτο η λαϊκή συµµετοχή είναι βασικό συστατικό της σύνταξης του σχεδίου
και των κανονισµών. Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων και σε
ανεξάρτητο επιθεωρητή. ∆εν προβλέπεται νοµική προσφυγή κατά του
αποτελέσµατος παρά µόνο για την τήρηση της διαδικασίας. Υπάρχει όµως και
πάλι η δυνατότητα προσφυγής στην κεντρική κυβέρνηση των άµεσα
ενδιαφεροµένων και όχι τρίτων.
Ο σχεδιασµός αφορά σχεδόν αποκλειστικά τον έλεγχο των χρήσεων γης. Οι
τοπικές αυτοδιοικήσεις έχουν χωριστά τµήµατα ή τοµείς σχεδιασµού διακριτά
από άλλες λειτουργίες.
Τέλος η Βρετανία έχει ένα πολυπληθές σώµα επαγγελµατιών πολεοδόµων –
χωροτακτών που έχουν εκπαιδευθεί αποκλειστικά για αυτό τον σκοπό και δεν
προέρχονται από άλλες ειδικότητες ή επαγγέλµατα.

Β1-3.2

Περιεχόµενο και αρχές

B1-3.2.1. Σύνταγµα, νοµοθεσία και δικαστικό σύστηµα
Η Βρετανία είναι ενιαίο κράτος που περιλαµβάνει 4 χώρες και 3 νοµικά
συστήµατα . Για τον λόγο αυτό προβλέπεται διαφορετική επί µέρους νοµοθεσία
και διοικητική διαίρεση για τον σχεδιασµό σε κάθε χώρα.
Σε κανένα τµήµα της Βρετανίας δεν υπάρχει σαφώς κωδικοποιηµένο Σύνταγµα.
Στοιχεία συνταγµατικά υφίστανται σε πολλούς νόµους, δικαστικές υποθέσεις και
στην εθιµική πρακτική. Οι νόµοι καθορίζουν τις σχέσεις µεταξύ του νοµοθετικού
(Βουλή), του εκτελεστικού (η Κυβέρνηση, τα Υπουργεία και τα δηµόσια
όργανα) και του δικαστικού και περιορίζουν την εξουσία της µοναρχίας και της
Βουλής και εξασφαλίζουν τα δικαιώµατα των πολιτών. ∆εν καθορίζονται
συνταγµατικά δικαιώµατα ή υποχρεώσεις για τον χωρικό σχεδιασµό παρά µόνο
ότι προβλέπεται στους νόµους.
Η Βρετανική Βουλή θεσµοθετεί την βασική νοµοθεσία που εγκαθιδρύει την
δοµή και την διαδικασία του χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού και τις
συναφείς δραστηριότητες. Αυτή η βασική νοµοθεσία (Πράξεις της Βουλής)
συζητείται και στις δύο Βουλές (των Κοινοτήτων και Λόρδων) και ελέγχεται
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εξονυχιστικά από βουλευτικές επιτροπές. Οι Πράξεις εξουσιοδοτούν τους
Υπουργούς να συντάσσουν δευτερεύουσα ή υποκείµενη νοµοθεσία
(συµπεριλαµβανοµένων κανονισµών και εντολών). Αυτά κατατίθενται στην
Βουλή αλλά συνήθως δεν συζητούνται. Οι Υπουργοί επίσης εκδίδουν
εγκυκλίους (επεξηγηµατικές των πράξεων και κανονισµών) και άλλες οδηγίες
πολιτικής.
Στην Αγγλία η βασική νοµοθεσία είναι :
● The Town and Country Planning Act 1990 (TCPA 1990) (Πράξη περί
Σχεδιασµού Πόλεων και Υπαίθρου)
● The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 (Πράξη
περί Χαρακτηρισµού Κτηρίων και Περιοχών Προστασίας)
● The Planning (Hazardous Substances) Act 1990 (περί Επικίνδυνων Ουσιών)
Όλα έχουν τροποποιηθεί σηµαντικά από την Πράξη περί Σχεδιασµού και
Αποζηµίωσης «Planning and Compensation Act» του 1991 (PCA 1991).
Υπάρχουν πολλά θεσµικά εργαλεία που απαρτίζουν την δευτερεύουσα ή
υποκείµενη νοµοθεσία. Τα κυριότερα είναι:
● The Town and Country Planning General Development Order 1988 (Γενική
Αναπτυξιακή Εντολή Χωροταξίας και Πολεοδοµίας) που αντικαταστάθηκε
από the Town and Country Planning (General Development Procedure) Order
1995 (GDPO) και το the Town and Country Planning (General Permitted
Development) Order 1995 (GPDO) (Εντολές περί διαδικασίας και
επιτρεπόµενης ανάπτυξης)
● The Town and Country Planning (Use Classes) Order 1987 (Εντολή περί
κατηγορίας χρήσεων)
● The Town and Country Planning (Development Plan) Regulations 1991, Sl No
2794 (Κανονισµοί περί αναπτυξιακού σχεδίου).
● The Town and Country Planning (Listed Buildings and Buildings in
Conservation Areas) Regulations 1990 (Κανονισµοί περί Χαρακτηρισµού
Κτηρίων και Περιοχών Προστασίας)
● The Town and Country Planning (Modification and Discharge of Planning
Obligations) Regulations 1992 (Κανονισµοί περί τροποποίησης και
απαλλαγής υποχρέωσης άδειας σχεδιασµού)
● The Town and Country Planning (Control of Advertisements) Regulations
1992 (Κανονισµοί για τον έλεγχο της διαφήµισης)
Στην Σκοτία η βασική νοµοθεσία είναι:

Μπαϊµπά, Σερράος, Τσακιροπούλου, Χατζοπούλου
Μελέτη συστηµάτων και επιπέδου σχεδιασµού σε χώρες της Ευρώπης, ΤΕΕ, Αθήνα, Φεβρ., 2005 (Οµάδα Εργασίας)

79

● The Town and Country Planning (Scotland) Act του 1972 που θα
αντικαθίστατο από το The Town and Country Planning (Scotland) Act του
1997
● The Local Government (Scotland) Act 1973
H κυριότερη υποκείµενη νοµοθεσία είναι:
● The Town and Country Planning (Structure and Local Plans) (Scotland)
Regulations 1983 (δοµικά και τοπικά σχέδια)
● The Town and Country Planning (Use Classes) (Scotland) Order 1989
● The Town and Country Planning (General Permitted Development) (Scotland)
Order 1992
● The Town and Country Planning (General Development Procedure)
(Scotland) Order 1992
Τα δικαστήρια έχουν έναν εποπτικό ρόλο στον χωρικό σχεδιασµό σε ότι αφορά
την νοµιµότητα των πράξεων της διοίκησης. Τα υιοθετηµένα σχέδια και οι
αποφάσεις µπορούν να αµφισβητηθούν στο ανώτερο δικαστήριο (High Court)
από τους έχοντες νόµιµο συµφέρον εντός 6 εβδοµάδων µόνο για την περίπτωση
που οι αρχές υπερέβησαν τις αρµοδιότητές τους (ultra vires). Οι προσφυγές
συνήθως αφορούν την άρνηση έκδοσης αδείας και οι αντίστοιχες δικαστικές
αποφάσεις κοινό δίκαιο και δίκαιο υπόθεσης (case law).
B1-3.2.2. Αναπτυξιακή διαδικασία και συνθήκες αγοράς
Στο µεγαλύτερο τµήµα της χώρας η ανάπτυξη προωθείται κυρίως από τον
ιδιωτικό τοµέα. Η εµπορική ή οικιστική ανάπτυξη χρηµατοδοτείται από ιδιωτικά
κεφάλαια επιχειρηµατιών και από τραπεζικό δανεισµό. Οι θεσµοί αφορούν
κυρίως την ιδιοκτησία ολοκληρωµένων κατασκευών.
Σε ορισµένες περιοχές κυρίως όπου υπάρχουν κυβερνητικοί στόχοι ή της τοπικής
αυτοδιοίκησης για αστική ανάπλαση µπορεί να διατίθεται δηµόσια
χρηµατοδότηση είτε σαν επιδότηση ή δανεισµός σαν κίνητρο ανάπτυξης. Σε
αυτές τις περιοχές µπορεί να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη µέσω θετικών πολιτικών
σχεδιασµού στο τοπικό σχέδιο ή µε την εισαγωγή απλοποιηµένης ζώνης
σχεδιασµού «simplified planning zone». Σε ειδικές περιοχές «urban development
corporations» εταιρείες αστικής ανάπτυξης αποτελούν την αρχή σχεδιασµού µε
ειδικές αρµοδιότητες και χρηµατοδότηση που προωθούν την ανάπτυξη και
ανταποκρίνονται ταχύτατα σε προτάσεις ανάπτυξης. Τέλος ο δηµόσιος τοµέας
ενθαρρύνει την ανάπτυξη µε την πρώιµη παροχή υποδοµής.
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Το σύστηµα σχεδιασµού έχει σαν πρόθεση να συµβιβάσει απαιτήσεις
περιβαλλοντικές και κοινωνικές µε εκείνες της αγοράς. Η πολιτική αξίωνε να
υπάρξει αειφόρος ανάπτυξη αλλά τα σχέδια όφειλαν να είναι και ρεαλιστικά ως
προς τις απαιτήσεις της αγοράς. Ο βαθµός ανάπτυξης διαφέρει στις διάφορες
περιοχές και για τον λόγο αυτό υπάρχουν ειδικές διευθετήσεις για την
προσέλκυση επενδύσεων σε προβληµατικές οικονοµικά περιοχές.
Για την οικιστική πολιτική υπάρχει µία καλά λειτουργούσα διαδικασία σε τοπικό
επίπεδο σύνδεσης δηµογραφικών προβλέψεων και µεταναστευτικών ρευµάτων
µε την διαθεσιµότητα γης. Επίσης και για εµπορευµατικούς χώρους υπάρχει
καλή συσχέτιση µεταξύ τρεχόντων και µελλοντικών καταναλωτικών τάσεων και
διαθέσιµων τετραγωνικών δοµηµένης επιφάνειας. Για άλλες χρήσεις όπως
βιοµηχανία και γραφεία δεν υπάρχει καλή πρακτική και συνήθως υπολογίζονται
οι ανάγκες βάσει της εµπειρίας του παρελθόντος. Για τα ορυκτά η αρχή
σχεδιασµού πρέπει να υπολογίσει την µελλοντική ζήτηση για να κερδίσει τον
ορυκτό πλούτο της περιοχή της.
B1-3.2.3. Οικονοµική ανάπτυξη
Η κεντρική κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση µε την βοήθεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιωτικών και εθελοντικών τοµέων διαθέτουν εξουσίες
και πιστώσεις ώστε να προωθήσουν την οικονοµική ανάπτυξη. Η προσέλκυση
επενδύσεων (σε βιοµηχανία και υπηρεσίες), η δηµιουργία και συντήρηση θέσεων
εργασίας προάγεται µέσω ποικίλων έκτακτων οργάνων, προγραµµάτων και
πρωτοβουλιών.
Η κεντρική διοίκηση προωθεί επιλεκτική περιφερειακή ενίσχυση και άλλες
µορφές ενισχύσεων και πρωτοβουλιών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δηµόσιους
φορείς σε περιοχές οικονοµικής υστέρησης που ονοµάζονται «assisted areas»
βοηθούµενες περιοχές. ∆ιάφορα εργαλεία περιφερειακής πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης κατευθύνονται σε αυτές τις περιοχές.
Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις έχουν έκτακτες αρµοδιότητες για οικονοµική
ανάπτυξη ενώ οι προτεραιότητες διαφέρουν ανά περιοχή. Άλλοι ενδιαφέρονται
περισσότερο για την βιοµηχανική γη και ιδιοκτησία ιδιαίτερα όπου υπάρχει
σηµαντική αποβιοµηχάνιση σε µεγάλες πόλεις. Άλλες δίνουν έµφαση στην
προσέλκυση εσωτερικών επενδύσεων ή στην παροχή επιχειρηµατικής στήριξης
και συµβουλευτικών υπηρεσιών για τοπικές επιχειρήσεις. Οι τοπικές
αυτοδιοικήσεις ακολουθώντας την πολιτική της κεντρικής διοίκησης
αναλαµβάνουν ρόλο περισσότερο διευκόλυνσης παρά άµεσης παροχής
υπηρεσιών για οικονοµική ανάπτυξη.
Μπαϊµπά, Σερράος, Τσακιροπούλου, Χατζοπούλου
Μελέτη συστηµάτων και επιπέδου σχεδιασµού σε χώρες της Ευρώπης, ΤΕΕ, Αθήνα, Φεβρ., 2005 (Οµάδα Εργασίας)

81

Και στα δύο επίπεδα τοπικό / περιφερειακό υπάρχει περιορισµένος συντονισµός
απασχόλησης / οικονοµικής αναπτυξιακής πολιτικής και του συστήµατος
χωρικού σχεδιασµού. Παρότι τα σχέδια χωροταξικών κατευθύνσεων καθώς και
τα αναπτυξιακά εξετάζουν τα οικονοµικά δεδοµένα της περιοχής ο σχεδιασµός
βασίζεται στις χρήσεις γης και δεν αντανακλά υποχρεωτικά τα προγράµµατα, τις
προτεραιότητες και δράσεις για οικονοµική ανάπτυξη. Επίσης τα Κοινοτικά
Πλαίσια Στήριξης που χρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. είναι συνήθως
διαχωρισµένα από το σύστηµα σχεδιασµού χρήσεων γης.
B1-3.2.4. Περιβαλλοντική Πολιτική
Η Περιβαλλοντική πολιτική αποτελεί θέµα αυξανόµενου ενδιαφέροντος όπως
δείχνουν πολλές πολιτικές θέσεις που δηµοσίευσε η κεντρική κυβέρνηση
συµπεριλαµβανοµένων των «Sustainable Development – The U.K. Strategy»
(1994) (Αειφόρος Ανάπτυξη - η Βρετανική Στρατηγική), «This Common
Inheritance» (1990) (αυτή η κοινή Κληρονοµιά) και το «U.K. state of the
Environment Report» (Βρετανική Έκθεση για την κατάσταση του
Περιβάλλοντος). Οι Περιβαλλοντικές προτεραιότητες επηρεάσθηκαν από
παγκόσµιες και ευρωπαϊκές ανησυχίες παρά την αντίθεση της κυβέρνησης λόγω
της γενικής κατεύθυνσης ενίσχυσης της ελεύθερης αγοράς. Επίσης Κοινοτικές
Οδηγίες επέδράσαν σηµαντικά την κυβερνητική πολιτική και διαδικασία για το
περιβάλλον.
«Η Βρετανική Στρατηγική» υποστηρίζει ότι το σύστηµα σχεδιασµού των
χρήσεων γης εξασφαλίζει την συµβατότητα της ανάπτυξης µε τους στόχους της
αειφορίας. Η περιβαλλοντική πολιτική είναι αρµοδιότητα του Υπουργού
Περιβάλλοντος «Secretary of the State for the Environment» (που από το 1997
µετονοµάσθηκε σε «Secretary of State for Transport, the Environment and the
Regions» Υπουργό Μεταφορών, Περιβάλλοντος και των Περιφερειών), ο
Υπουργός αυτός έχει και την ευθύνη του Χωροταξικού και Πολεοδοµικού
Σχεδιασµού.
Η «Environment Select Committee» Περιβαλλοντική Επίλεκτη Επιτροπή της
Βουλής των Κοινοτήτων έχε παίξει σηµαντικό ρόλο στην εξονυχιστική εξέταση
των περιβαλλοντικών κυβερνητικών πολιτικών όπως για παράδειγµα για την
όξινη βροχή.
Το Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και ∆ιατροφής «Ministry of Agriculture,
Fisheries and Food (MAFF)» επίσης διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην
διατήρηση της αγροτικής γης και των συναφών δραστηριοτήτων που εξαιρείται
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του χωροταξικού ελέγχου. Από το 1986 δε έχει επωµισθεί και αρµοδιότητες
προστασίας.
Ειδικότερα η συµβολή του σχεδιασµού στην διαµόρφωση περιβαλλοντικής
πολιτικής είναι η εξής:
● Προετοιµασία εθνικών οδηγιών για ειδική περιβαλλοντική προστασία καθώς
και έλεγχο όλων των οδηγιών ώστε να υιοθετούν περιβαλλοντικές
προτεραιότητες.
● Προετοιµασία σχεδίων χρήσεων γης – αναπτυξιακά σχέδια (development
plans) (συµπεριλαµβανοµένων σχεδίων απορριµµάτων και ορυκτών) που
οφείλουν να εξετάζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προτάσεων και να
τίθενται υπό στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση «environmental
appraisal».
● Εξέταση αιτήσεων ανάπτυξης χρήσεων γης ώστε να είναι σύµφωνα εκτός από
τις εθνικές και τοπικές πολιτικές και µε περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα όπως
είναι τα θέµατα ενέργειας και πόρων.
● Αξιολόγηση αποτελεσµάτων στο περιβάλλον «environmental impact
assessment (EIA)» (µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων) µεγάλων
αναπτυξιακών προγραµµάτων σαν τµήµα της διαδικασίας έγκρισης.
● Το πρόγραµµα ερευνών του κύριου Υπουργείου σχεδιασµού «Department of
the Environment (DOE)» (Περιβάλλοντος) που από το 1997 έγινε
«Department of the Environment, Transport and the Regions»
(Περιβάλλοντος, Μεταφορών και των Περιφερειών)
Παρά τα παραπάνω εκτεθέντα ο µεγαλύτερος περιβαλλοντικός έλεγχος ασκείται
από άλλη νοµοθεσία εκτός του πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού και
κυρίως µέσω του «Environment Protection Act» του 1990 (Πράξη
Περιβαλλοντικής Προστασίας). Επίσης πολλοί άλλοι φορείς έχουν ειδικές
αρµοδιότητες για τον έλεγχο της προστασίας τπυ περιβάλλοντος. Η Εθνική Αρχή
των Ποταµών «National Rivers Authority (NRA)» και «Her Majesty’s
Inspectorate of Pollution (HMIP)» (Επιθεώρηση Ρύπανσης) ενώθηκαν ώστε να
αποτελέσουν την Υπηρεσία Περιβάλλοντος «Environment Agency».
B1-3.2.5. Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι πολιτικές και τα προγράµµατα της Ε.Ε. µε αυξανόµενο ενδιαφέρον
σχετίζονται µε θέµατα χωροταξίας και πολεοδοµίας. Ιδιαίτερα οι
χρηµατοδοτήσεις της περιφεριακής πολιτικής αξιοποιούνται ώστε να
αναβιώσουν και να αναπτυχθούν µειονεκτικές και περιφερειακές περιοχές.
Πολλές αρχές σχεδιασµού δραστηριοποιούνται σε διευρωπαϊκές συνεργασίες. Η
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Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επηρεάζει την
πρακτική του σχεδιασµού στο πεδίο της Περιβαλλοντικής πολιτικής. Επίσης Η
Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και τα προγράµµατα αναζωογόνησης της
υπαίθρου επηρεάζουν τις αγροτικές περιοχές. Ενδεικτική είναι η ίδρυση
αυξανόµενου αριθµού γραφείων στις τοπικές αυτοδιοικήσεις µε αρµοδιότητες σε
ευρωπαϊκά θέµατα. Η ανάγκη µεγαλύτερου συντονισµού µεταξύ των εθνικών,
περιφερειακών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων και πολιτικών απασχολεί την
Βρετανία και είχε σαν αποτέλεσµα την ίδρυση περιφερειακών γραφείων
συντονισµού «integrated regional offices»
B1-3.2.6. Ελαστικότητα – Προσαρµοστικότητα - Ευελιξία
Το βασικό χαρακτηριστικό του Βρετανικού συστήµατος είναι η ευελιξία που
δίνει διακριτική ευχέρεια στην λήψη αποφάσεων σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο.
Η κεντρική διοίκηση δηµοσιεύει οδηγίες για την τρέχουσα πολιτική που
µπορούν όµως να παρακαµφθούν από µία δήλωση ή οµιλία Υπουργού. Επίσης οι
άδειες για ανάπτυξη βασίζονται στην κυβερνητική πολιτική και τα τοπικά σχέδια
της αυτοδιοίκησης, όµως τυπικά ο Υπουργός «Secretary of State» έχει τον τελικό
λόγο. Υπάρχουν θεσµοθετηµένες διαδικασίες δηµόσιων ακροάσεων «public
inquiries» ή γραπτές ενστάσεις όπου ο ενδιαφερόµενος µπορεί να προσκοµίσει
επιπλέον στοιχεία. Ο Υπουργός ή ο εντεταλµένος Επιθεωρητής «planning
inspector» αποφασίζουν. Η απόφαση αυτή δεν µπορεί να αµφισβητηθεί παρά
µόνο δικαστικά για υπέρβαση εξουσίας (ultra vires).
Και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει διακριτική ευχέρεια και αυτονοµία στην λήψη
αποφάσεων. Τα αναπτυξιακά σχέδια υιοθετούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση
και δεν απαιτούν κεντρική έγκριση. Κάθε αίτηση εξετάζεται κατά περίπτωση και
το αναπτυξιακό σχέδιο δεν αποτελεί νοµικά δεσµευτικό κείµενο. Εν τούτοις οι
αποφάσεις πρέπει να συµφωνούν µε το σχέδιο εκτός αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι
για το αντίθετο. Επίσης τα αναπτυξιακά σχέδια πρέπει να συµφωνούν µεταξύ
τους και µε εθνικές και περιφερειακές οδηγίες.
Υπάρχουν και άλλοι έλεγχοι για την τήρηση αυτής της ευελιξίας.
1.

2.
3.

Η κυβέρνηση προωθεί την βιώσιµη ανάπτυξη. Η τοπική αυτοδιοίκηση
όµως είναι εκείνη που οφείλει να βρει λόγους για την τυχόν απόρριψη
έγκρισης.
Ο Υπουργός δηµοσιεύει εµπεριστατωµένες οδηγίες που εν γένει
ακολουθούνται στην λήψη αποφάσεων.
Η έγκριση κανονισµών πρέπει να συνάδει µε τον σχεδιασµό και η
κυβέρνηση ελέγχει κεντρικά την µορφή και το περιεχόµενο των σχεδίων.
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4.

5.
6.

Ο Υπουργός έχει την δυνατότητα παρέµβασης στο επίπεδο του
σχεδιασµού ή στην διαδικασία λήψης αποφάσεων εφόσον υπάρχει
απόκλιση από τον εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό σχεδιασµό, αν και
σπανίως έχει γίνει χρήση αυτής της εξουσίας.
Εάν απορριφθεί αίτηµα ανάπτυξης ο ενδιαφερόµενος και όχι τρίτοι έχουν
δικαίωµα προσφυγής στον Υπουργό.
Τα δικαστήρια έχουν έναν εποπτικό ρόλο στο σύστηµα σχεδιασµού και τα
υιοθετηµένα σχέδια ή οι αδειοδοτήσεις µπορούν να προσβληθούν στο
ανώτατο δικαστήριο «High Court».

B1-3.2.7. Κυβερνητική ∆οµή και εξουσίες
Οι βασικές συνιστώσες του διοικητικού συστήµατος της Βρετανίας είναι τα
Υπουργεία και οι εκτελεστικές τους υπηρεσίες, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις και µη
υπηρεσιακοί δηµόσιοι φορείς «non-departmental public bodies (NDPBs)» που
µερικές φορές περιγράφονται σαν ηµι-αυτόνοµοι οργανισµοί «quangos». Τα
κύρια Υπουργεία είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Μεταφορών και των
Περιφερειών και της Εθνικής Κληρονοµιάς «National Heritage». Κάθε ένα έχει
έναν «Secretary of State» (ανώτερο Υπουργό) και κυβερνητική υπηρεσία
υπεύθυνη για την χωροταξία – πολεοδοµία και τις περισσότερες άλλες
δραστηριότητες που αφορούν τον χωρικό σχεδιασµό. ∆εν υπάρχει περιφερειακό
επίπεδο διοίκησης αλλά η κεντρική κυβέρνηση της Αγγλίας διαθέτει 10
«integrated regional offices» (κυβερνητικά γραφεία που συντονίζουν το έργο
διαφόρων υπηρεσιών περιφερειακού επιπέδου.
Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει δύο δοµές ανάλογα µε την περιοχή (βλέπε πίνακα
διοικητικής οργάνωσης). Η δοµή της τοπικής διοίκησης βρίσκεται υπό
αναθεώρηση. Στις Μητροπολιτικές περιοχές της Αγγλίας και στην νησιωτική
έκταση της Σκότιας υπάρχει ενιαία δοµή. Οι υπόλοιπες περιοχές διαθέτουν δύο
επίπεδα. Όλες οι τοπικές διοικήσεις έκτος της Σκότιας έχουν αρµοδιότητες
σχεδιασµού. Τα δύο επίπεδα στην Αγγλία αποτελούνται από 39 κοινοτικά
συµβούλια «county councils» και 296 διαµερίσµατος «district councils».
Υπάρχουν 33 ενιαίοι ∆ήµοι στο Λονδίνο «Boroughs» και 36 «unitary
metropolitan
district
councils»
(ενιαία
µητροπολιτικά
συµβούλια
διαµερισµάτων). Υπάρχουν επίσης 10200 ενορίες «parishes» στην Αγγλία. Αυτή
η χαµηλότερη βαθµίδα διοίκησης έχει περιορισµένο θεσµικό ρόλο στο σύστηµα
σχεδιασµού.
Η δοµή της τοπικής αυτοδιοίκησης αναδιοργανώθηκε σταδιακά και
υπολογιζόταν ότι µέχρι το 1998 η Αγγλία θα διέθετε 33 ∆ήµους και 36
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συµβούλια διαµερισµάτων στο Λονδίνο (χωρίς αλλαγή), 34 κοινοτικά συµβούλια
και 238 συµβούλια διαµερίσµατος και 46 νέες ενιαίες διοικήσεις.
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Ηνωµένο Βασίλειο
Βουλή

Εθνική
Κυβέρνηση

θεσµοθετεί νόµους για όλο το
Η.Β. αλλά χωριστές Πράξεις για
Αγγλία και Ουαλία,
Σκοτία και Βόρειο Ιρλανδία

Χώρα

Περιφέρεια

Αγγλία
Υπουργεία
προετοιµάζει την
πολιτική κάθε χώρας

Τοπικό επίπεδο
∆ηµόσια όργανα

Περιφερειακά γραφεία
συντονισµού
Τα Υπουργεία συντονίζουν
την εφαρµογή στο
περιφερειακό επίπεδο

Τα Υπουργεία επιχορηγούν
όργανα που δρουν απευθείας
στο τοπικό επίπεδο

Γραφείο Ουαλίας
Κυβέρνηση
Σκοτίας
Υπουργείο
Περιβάλλοντος
Βόρειας Ιρλανδίας
Τα υπουργεία εκδίδουν
περιφερειακές οδηγίες

Τοπική
Αυτοδιοίκηση

Η τοπική αυτοδιοίκηση συντονίζει
ώστε να αποστείλει γνωµοδότηση
στην κεντρική κυβέρνηση για την
φύση της περιφερειακής οδηγίας

Οι ενιαίες
αυτοδιοικήσεις
συντάσσουν τα
στρατηγικά
και τα
λεπτοµερή
έδ

Στις διεπίπεδες
αυτοδιοικήσεις, το
ανώτ. επίπεδο
συντάσσει το
δοµικό σχέδιο
το κατωτ. επίπεδο
συντάσσει τα
λεπτοµερή σχέδια

Πίνακας Β1-3.1. ∆ιοικητική οργάνωση.
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Οι Υπουργοί έχουν την συνολική ευθύνη του συστήµατος σχεδιασµού και
αρκετές διακριτικές αρµοδιότητες. Είναι οι τελικοί κριτές σε θέµατα πολιτικής
και υπόκεινται µόνο στον έλεγχο της Βουλής και των δικαστηρίων. Μπορούν να
θεσµοθετούν δευτερεύουσα (υποκείµενη) νοµοθεσία όπως κανονισµούς και
εντολές καθώς και να δηµοσιεύουν οδηγίες πολιτικής και διαδικασιών για το
σύστηµα σχεδιασµού που εν γένει ακολουθείται πιστά. Έχουν ευρείες εξουσίες
να επανεξετάσουν οποιαδήποτε αίτηση ή σχέδιο για δική τους κρίση ή να
ενεργήσουν εκ µέρους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι Υπουργοί εξουσιοδοτούν
επιθεωρητές «planning inspectors» για να εξετάζουν προσφυγές εναντίον
αποφάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Οι τοπικές αρχές σχεδιασµού που συνήθως ταυτίζονται µε την τοπική
αυτοδιοίκηση είναι ο κύριος φορέας χωρικού σχεδιασµού. Όπου υπάρχουν δύο
επίπεδα διοίκησης οι αρµοδιότητες µοιράζονται ανάµεσα στα επίπεδα αυτά. Η
κοινότητα έχει την ευθύνη υιοθέτησης του δοµικού σχεδίου, των σχεδίων
ορυκτών και απορριµµάτων και περιορισµένο διακανονισµό κοινοτικών
θεµάτων. Τα συµβούλια διαµερίσµατος έχουν την ευθύνη υιοθέτησης του
τοπικού σχεδίου διαµερίσµατος, τον λεπτοµερέστερο διακανονισµό της
ανάπτυξης και άλλα θέµατα όπως τον έλεγχο διατηρητέων κτιρίων. Επίσης ένας
αριθµός δηµοσίων οργάνων (quangos) επιδρούν σηµαντικά στην λειτουργία του
συστήµατος
σχεδιασµού.
Αυτά
τα
όργανα
δηµιουργούνται
και
χρηµατοδοτούνται µερικά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και έχουν
συγκεκριµένες αρµοδιότητες και υποχρεώσεις σε ειδικούς τοµείς. Είναι
ανεξάρτητα από την κεντρική διοίκηση αλλά µπορούν να την συµβουλεύουν και
να καθορίζουν πολιτικές στον τοµέα ευθύνης τους. Τέτοιοι φορείς είναι τα
«Countryside Commission», «English Heritage», «English Nature», «the
National Rivers Authority», «Her Majesty’s Inspectorate of Pollution» και
«urban development corporations (UDCs)» για την ύπαιθρο, την κληρονοµιά,
την φύση, τους ποταµούς, την ρύπανση και τελευταίες οι εταιρείες αστικής
ανάπτυξης..
B1-3.2.8. Πολιτική γης και ποιότητα γης και κτιρίων
Ο κύριος µοχλός εξασφάλισης γης για οικιστική ανάπτυξη είναι η µελέτη
διαθεσιµότητας γης «land availability study». Κάθε τοπική αυτοδιοίκηση
προετοιµάζει αν είναι δυνατό σε συνεργασία µε εργολάβους κατοικιών 5ετές
σχέδιο που δείχνει ότι υπάρχει διαθεσιµότητα γης για κατοικία. Κατ’ αυτό τον
τρόπο λαµβάνονται υπόψη και οι µηχανισµοί της αγοράς. Κάποιες αρχές
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ετοιµάζουν αντίστοιχα σχέδια για βιοµηχανική χρήση και γραφεία αν και η
κατοικία έχει τον κυρίαρχο ρόλο στο Βρετανικό σύστηµα.
Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις έχουν την δυνατότητα άσκησης αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης για να ενισχύσουν την ιδιωτική ανάπτυξη. Ο Υπουργός πρέπει
να βεβαιώσει την αναγκαστική απαλλοτρίωση γης και να λάβει υπόψη το
αναπτυξιακό σχέδιο και την ύπαρξη αδειοδοτήσεων.
Φορολογικά κίνητρα προβλέπονται µόνο στις επιχειρηµατικές ζώνες «Enterprise
zones» όπου δίδεται έκπτωση από εθνική και τοπική φορολογία για
περιορισµένο χρόνο. Ενισχύσεις δίνονται για την εξυγίανση υποβαθµισµένης γης
και για την αναζωογόνηση περιοχών µε οικονοµικές ανάγκες.
Από τους επιχειρηµατίες ζητείται η πληρωµή στους αρµόδιους φορείς για την
παροχή υποδοµών όπως νερού άλλα δεν υπάρχει µηχανισµός είσπραξης
υπεραξίας από βελτίωση παρά επανειληµµένες προσπάθειες θέσπισής του. Η
Πράξη του 1947 «Town and Country Planning Act» εθνικοποίησε το δικαίωµα
ανάπτυξης γης. Καµία ανάπτυξη (µε µικρές εξαιρέσεις) δεν επιτρέπεται χωρίς
την άδεια του κράτους και ένας φόρος «development land tax» επιβάλλεται κατά
την έγκριση της αδείας. Το ποσό όµως µειωνόταν σταδιακά και καταργήθηκε
πλήρως το 1985. Ο µόνος τρόπος που η αυτοδιοίκηση µπορεί να εισπράξει
ανάλογη εισφορά είναι µέσω οικειοθελών συµφωνιών που ονοµάζονται
«planning obligations» υποχρεώσεις σχεδιασµού. Η δυνατότητα αυτή υπήρχε
από το 1933 αλλά άρχισε να χρησιµοποιείται µετά την κατάργηση του φόρου
ανάπτυξης γης και µετά τις περικοπές που επιβλήθηκαν στην δηµόσια
χρηµατοδότηση υποδοµών. Μόνο όµως το 1% των εγκρίσεων συνοδεύεται από
τέτοιες συµφωνίες.
Υπάρχουν ελάχιστα δικαιώµατα αποζηµίωσης λόγω σχεδιαστικών πράξεων.
Προβλέπεται µόνο στην περίπτωση που η απόρριψη αδειοδότησης επιφέρει τόση
ζηµιά ώστε δεν µπορεί να αξιοποιηθεί η έκταση.
Υπάρχει ένας αριθµός κυβερνητικών οργάνων που δηµιουργεί κατηγορίες
χρήσεων γης που επηρεάζουν τον σχεδιασµό, τα κυριότερα από αυτά φαίνονται
στον επόµενο πίνακα:
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Κυβερνητικά Όργανα

Μέσα

Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και
∆ιατροφής
«Ministry of Agriculture, Fisheries and
Food »

Ταξινόµηση της ποιότητας αγροτικής γης

Υπουργείο Άµυνας
«Ministry of Defense»

Πλήρης έλεγχος γης ιδιοκτησίας του

Αγγλική φύση
«English Nature»

Καθορισµός εκτάσεων ειδικού
επιστηµονικού ενδιαφέροντος
«sites of special scientific interest »
(SSSIs)

Υπουργείο Εθνικής Κληρονοµιάς
«Department of National Heritage»

Χαρακτηρισµός διατηρητέων κτιρίων
«Designation of listed buildings»

Επιτροπή Υπαίθρου
«Countryside Commission»

Περιοχές εξαιρετικού φυσικού κάλους
«Areas of outstanding natural beauty»
(AONBs)

Πίνακας Β1-3.2. Κυβερνητικά Όργανα.

B1-3.2.9. Με έµφαση σχεδιασµού/ µε έµφαση αναπτυξιακή
Η Πράξη του 1991 «The Planning and Compensation Act» επιβεβαίωσε την
κυβερνητική άποψη ότι η ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται στον σχεδιασµό. Κατ’
αυτό τον τρόπο η ανάπτυξη που συµφωνεί µε το τοπικό σχέδιο έχει ευνοϊκή
µεταχείριση. Η γενική πολιτική περιορισµού της ανάπτυξης στην ύπαιθρο
εφαρµόζεται και στις πράσινες ζώνες «green belts» εδώ όµως υπάρχει µία
επιπλέον πρόθεση προστασίας.
Παρόλα αυτά υπάρχει η δυνατότητα έγκριση ανάπτυξης που δεν προβλέπεται
από το αναπτυξιακό σχέδιο εφόσον ο ενδιαφερόµενος µπορεί να αποδείξει την
σκοπιµότητα της. Αυτό έχει µεγαλύτερη δυνατότητα επιτυχίας εάν έχει περάσει
αρκετός χρόνος από την έγκριση του σχεδίου ή αν δεν προβλέπεται η
συγκεκριµένη χρήση ή αν υπάρχουν εξαιρετικές συνθήκες.
B1-3.2.10. Πολιτικές προτεραιότητες
Κατά τις δεκαετίες του 80 και 90 η Βρετανική Κυβέρνηση προώθησε πολιτικές
µε έµφαση στην ελεύθερη αγορά. Αποτέλεσµα αυτού υπήρξε ο περιορισµός των
δηµόσιων δαπανών, µέτρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, ιδιωτικοποίηση
δηµόσιων υπηρεσιών και εθνικοποιηµένων βιοµηχανιών και απελευθέρωση των
επιχειρήσεων από τους ελέγχους. Αργότερα η Κυβέρνηση υποχρεώθηκε από την
Ε.Ε. και άλλα διεθνή συµφέροντα να ανταποκριθεί στις επιπτώσεις παγκόσµιων
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περιβαλλοντικών θεµάτων παρότι η επιθυµία προώθησης οικονοµικής
ανάπτυξης παραµένει. Οι επιπτώσεις στο σύστηµα σχεδιασµού ποικίλουν. Στην
δεκαετία του 80 ο σχεδιασµός δέχτηκε κριτική και κατηγορήθηκε σαν τροχοπέδη
της ανάπτυξης.
Από το τέλος της δεκαετίας του 80 κυριάρχησε µία θετικότερη άποψη για τον
σχεδιασµό σαν µηχανισµός διαχείρισης των αναπόφευκτων συγκρούσεων
µεταξύ ανησυχιών για την προστασία του περιβάλλοντος και επιθυµιών για
οικονοµική µεγέθυνση. Έτσι ενισχύθηκε η αξιοπιστία του συστήµατος
σχεδιασµού µε πιο ολοκληρωµένα και λεπτοµερή σχέδια. Επίσης άλλες αλλαγές
πολιτικής περιλαµβάνουν µεγαλύτερες εξουσίες εφαρµογής, στενότερες σχέσεις
µεταξύ µεταφορών και σχεδιασµού χρήσεων γης και ενίσχυση του ρόλου του
σχεδιασµού στον έλεγχο της ρύπανσης και την προστασία των ακτών.
Οι κυβερνητικές προτεραιότητες διατυπώνονται σε σειρά κειµένων που
ονοµάζονται «planning policy guidelines» (οδηγίες πολιτικής σχεδιασµού) όπου
διατυπώνεται η άποψη ότι το σύστηµα του σχεδιασµού µπορεί να συνεισφέρει
στην βιώσιµη ανάπτυξη. Τα σχέδια πρέπει να είναι ρεαλιστικά ώστε να
εξασφαλίζεται ο ανταγωνισµός µεταξύ επιχειρηµατιών και να παρέχονται
κίνητρα ανάπτυξης.
∆ύο άλλες πολιτικές επίσης προωθήθηκαν. Πρώτον η αποµείωση του ρόλου της
τοπικής αυτοδιοίκησης σαν παροχέα και φορέα ανάπτυξης. Τώρα η
αυτοδιοίκηση θεωρείται διευκολυντής παρά πρωταγωνιστής της ανάπτυξης, ενώ
αυξήθηκε η χρηµατοδότηση έκτακτων φορέων από την κεντρική κυβέρνηση.
∆εύτερον υπήρξε ώθηση για αποτελεσµατικότερη διαχείριση του συστήµατος.
Σηµαντική προσοχή δίνεται στην επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων και στην
απλοποίηση των διαδικασιών σχεδιασµού.
B1-3.2.11 Πολιτικό σύστηµα, διοικητικό σύστηµα και συµµετοχική διαδικασία
Τα εκλεγµένα µέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης (councillors) εκπροσωπούν την
εκλογική τους περιφέρεια – τοµείς (divisions) στα κοινοτικά συµβούλια και τα
τµήµατα (wards) στα συµβούλια διαµερίσµατος. Όλα τα µέλη εκλέγονται ανά
τετραετία στις κοινότητες και το ένα τρίτο κάθε 3 χρόνια στις Μητροπολιτικές
περιοχές. Στα διαµερίσµατα εκλογές µπορούν να γίνουν για το ένα τρίτο ετήσια
για 3 χρόνια και για όλα τα µέλη κάθε 4 χρόνια.
Τα εκλεγµένα µέλη δεν µπορούν να έχουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε την
αυτοδιοίκηση και οφείλουν να δηλώνουν τυχόν ίδια συµφέροντα των ιδίων ή
των συζύγων τους κατά την συζήτηση θεµάτων. Στην τελευταία περίπτωση δεν
λαµβάνουν µέρος στην ψηφοφορία. Υπάρχει επίσης ένας εθνικός κώδικας
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δεοντολογίας για τα µέλη. Προβλέπεται δε µόνο ένα επίδοµα ειδικής ευθύνης και
εξόδων για αυτούς (το 1993 ανήρχετο στις 7 500 λίρες Αγγλίας). Τέλος δεν
έχουν προσωπικούς αξιωµατούχους (officers) να τους βοηθούν, υπάρχει όµως
στενή συνεργασία των προέδρων των επιτροπών µε τους αντίστοιχους
ανώτερους αξιωµατούχους (departmental chief officer).
Εξ αρχής υπάρχει καθαρός διαχωρισµός του πολιτικού ρόλου από εκείνη των
αξιωµατούχων (υπηρεσιακών παραγόντων). Επαγγελµατίες αξιωµατούχοι
«Professional officers» είναι µόνιµοι υπάλληλοι στην κεντρική και τοπική
διοίκηση και συµβουλεύουν τους πολιτικούς που είναι εκείνοι που έχουν την
τελική ευθύνη όλων των αποφάσεων. Στην τοπική αυτοδιοίκηση για κάθε
σηµαντική ∆ιεύθυνση υπάρχει αντίστοιχη επιτροπή εκλεγµένων µελών στους
οποίους προωθούνται όλες οι σηµαντικές αποφάσεις. Στην πράξη βέβαια οι
υπηρεσιακοί παράγοντες επηρεάζουν σηµαντικά την επιλογή των θεµάτων
(agenda) και την λήψη αποφάσεων. Οι αξιωµατούχοι (officers) είναι
επαγγελµατίες (παρά διοικητικοί υπάλληλοι) µε εξειδίκευση στον τοµέα τους.
Εργάζονται για την διοίκηση και συµβουλεύουν όλα τα εκλεγµένα µέλη
ανεξαρτήτως πολιτικής παράταξης.
Τυπικά οι αποφάσεις για θέµατα τοπικής πολιτικής και οι αδειοδοτήσεις δίνονται
από το Συµβούλιο της τοπικής αυτοδιοίκησης συχνά όµως εξουσιοδοτείται µία
επιτροπή του Συµβουλίου. Μετά το 1968 υπάρχει η δυνατότητα εξουσιοδότησης
αξιωµατούχων για µικρής σηµασίας θέµατα χωρίς την έγκριση του Συµβουλίου.
Γενικά είναι στην διακριτική ευχέρεια της τοπικής αυτοδιοίκησης να αποφασίσει
τι θα εξουσιοδοτήσει. Επίσης ο Υπουργός µπορεί να µεταφέρει αρµοδιότητες σε
επιθεωρητές για τρέχουσες αποφάσεις σε ενστάσεις εναντίον της απόρριψης
έγκρισης αδειοδότησης ή άλλα θέµατα.
Η διαχείριση του χωρικού σχεδιασµού διακρίνει τρία είδη: την διαµόρφωση
πολιτικών, τον έλεγχο της ανάπτυξης «development control» που είναι
κανονισµοί (regulations) και τις διαδικασίες εφαρµογής. Εναλλακτικές δοµές
στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουν συγκεντρώσει όλες αυτές τις λειτουργίες ανά
γεωγραφική περιοχή. Κάθε τοπική αυτοδιοίκηση έχει έναν ανώτερο υπάλληλο
«chief planning officer» που συνήθως είναι µέλος της διαχειριστικής οµάδας
(management team). Επίσης ο σχεδιασµός µπορεί να είναι στην ίδια ∆ιεύθυνση
µε άλλες λειτουργίες όπως οι οικοδοµικές άδειες, τα δηµόσια έργα, η αναψυχή
και ο ελεύθερος χρόνος.
Υπάρχει µία σχετικά ισχυρή επαγγελµατική οργάνωση πολεοδόµων –
χωροτακτών στην Βρετανία το «Royal Town Planning Institute» (RTPI) µε
18000 µέλη από τους οποίους οι 13000 έχουν πλήρη άδεια άσκησης
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επαγγέλµατος (fully accredited) µετά από εξετάσεις και 2 ετών ανάλογη
εµπειρία. Περίπου το ήµισυ των εργαζοµένων στις υπηρεσίες σχεδιασµού της
τοπικής αυτοδιοίκησης είναι µέλη του RTPI.
Ο ιδιωτικός τοµέας του χωρικού σχεδιασµού είναι σηµαντικός και αυξανόµενος.
Το 1993 υπήρχαν περισσότερα από 1000 γραφεία εγγεγραµµένα στον κατάλογο
µελετητών - συµβούλων του RTPI, αν και πρόκειται για µικρές κυρίως µονάδες 1
– 2 ατόµων. Σηµαντική συµβουλευτική εργασία αναλαµβάνεται από τον ιδιωτικό
τοµέα κυρίως εκπροσωπώντας επιχειρηµατίες που ζητούν άδεια ανάπτυξης
(development).
Μικρός αριθµός µελετητών απασχολείται και από τους δύο τοµείς ιδιωτικό και
δηµόσιο. Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις αξιοποιούν τους δικούς τους υπαλλήλους
για την σύνταξη κανονισµών και σχεδίων.
Ως προς την συµµετοχική διαδικασία υπάρχουν ευκαιρίες δηµόσιου διαλόγου
κατά την υιοθέτηση εργαλείων πολιτικής, κανονισµών χρήσεων γης και άλλων
δραστηριοτήτων σχεδιασµού. Βέβαια το κόστος και η πολυπλοκότητα τις
διαδικασίας συχνά αποθαρρύνει την συµµετοχή. Το κοινό έχει την δυνατότητα
στα αρχικά στάδια όταν δηµοσιοποιείται ένα σχέδιο να διατυπώσει απόψεις. Στη
συνέχεια υπάρχει η δυνατότητα επίσηµης αντίρρησης σε τοπικά σχέδια ενώπιον
ανεξάρτητου επιθεωρητή. Επίσης θεωρητικά υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής
στα δικαστήρια που όµως λόγω υψηλού κόστους χρησιµοποιείται µόνο από
επιχειρηµατίες και µεγάλες οµάδες συµφερόντων. Πολλές τοπικές
αυτοδιοικήσεις προωθούν εκτεταµένη λαϊκή συµµετοχή πέρα από τις τυπικές
τους υποχρεώσεις. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει σηµαντική συµµετοχή αλλά
περισσότερο διατύπωση αντιρρήσεων. Για τον λόγο αυτό δίνεται µεγαλύτερη
έµφαση στην διευκόλυνση διατύπωσης αντιρρήσεων.
Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να τηρεί πρωτόκολλο αιτήσεων αδειοδότησης
(planning applications) που µπορεί να συµβουλευθεί κανείς. Επίσης πρέπει η
αυτοδιοίκηση να γνωστοποίηση το αίτηµα µε τοιχοκόλληση (site notice) ή µε
ενηµέρωση των γειτόνων. Αιτήµατα µε µεγάλη βαρύτητα πρέπει να
δηµοσιευθούν και στον τοπικό τύπο. Η συµµετοχή περιορίζεται στην διατύπωση
γραπτών σχολίων.
Οι συνεδριάσεις των Κοινοτικών Συµβουλίων και Επιτροπών είναι ανοικτές στο
κοινό και ορισµένες αρχές προβλέπουν και συµµετοχή του κοινού. Η πρόσβαση
του κοινού προβλέπεται από την Πράξη του 1985 «Access to Information Act»
που υποχρεώνει επίσης τις τοπικές αρχές να δηµοσιοποιούν την ηµερήσια
διάταξη, τα πρακτικά και τα σχετικά κείµενα. Το 1992 κατά επιταγή Ευρωπαϊκής
Οδηγίας ο Κανονισµός «Environmental Information Regulations» υποχρεώνουν
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όλες τις δηµόσιες αρχές και ορισµένες ιδιωτικές να τηρούν κατάλογο σχετικών
πληροφοριών και να παρέχουν αιτούµενες πληροφορίες εντός δίµηνης
προθεσµίας. Περαιτέρω πληροφόρηση προωθείται µέσω της Χάρτας του Πολίτη
«Citizen’s Charter» µία κυβερνητική πρωτοβουλία παροχής δεικτών απόδοσης
του δηµόσιου τοµέα, µε στόχο την βελτίωση της ποιότητας και επιλογής των
παρεχοµένων υπηρεσιών. Πολλές Χάρτες εκδόθηκαν µετά από αυτά από τους
κυριότερους παροχείς υπηρεσιών και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις που εκθέτουν
το επίπεδο των υπηρεσιών που πρέπει να αναµένει το κοινό και πως παρέχονται.
Ο οδηγός «Development Control - A charter guide and Planning: Charter
standards» δηµοσιεύθηκαν το 1993 και το 1994 κοινά από την Κυβέρνηση και
το National Planning Forum. Το 1994 δηµοσιεύθηκε το «Local Environment
Charter» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Πέρα από την περιορισµένη συµµετοχή στις λειτουργίες σχεδιασµού και
σύνταξης κανονισµών, το κοινό έχει την δυνατότητα να εξετασθούν οι
αντιρρήσεις τους από έναν τρίτο κριτή. Αυτός θα είναι ο Βουλευτικός Επίτροπος
«Parliamentary Commissioner» (για αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης ή των
επιθεωρητών) ή ο Επίτροπος για την τοπική αυτοδιοίκηση «ombudsman»
(συνήγορος πολίτη).
B1-3.2.12. Πληθυσµός και στατιστικές
Το 1992 ο πληθυσµός της Βρετανίας ήταν σχεδόν 58 εκατοµµύρια. Είναι η 11η
κατά σειρά πυκνοκατοικηµένη χώρα του κόσµου. Η υψηλότερη πυκνότητα είναι
στην Αγγλία (368 άτοµα/χλµ2) και ειδικότερα στην νοτιοανατολική περιοχή (746
άτοµα/χλµ2). Ο πληθυσµός το 2001 ανεµένετο να αυξηθεί σε 61 εκατοµµύρια.
Περιοχές όπως η Σκοτία και η Βόρειος Αγγλία χάνουν πληθυσµό ενώ ο νότος
πέρα από την φυσική αύξηση δέχεται και εσωτερική µετανάστευση. Επίσης
υπάρχει τάσης εγκατάλειψης των αστικών περιοχών µε κατεύθυνση περιαστικές
και αγροτικές περιοχές.
Επιπλέον παρατηρείται γήρανση του πληθυσµού που θα έχει επιπτώσεις στην
δοµή των νοικοκυριών. Υπολογιζόταν για το 2012 µία αύξηση νοικοκυριών κατά
14%. Η αυξηµένη ζήτηση σε κατοικία και υποδοµές που θα προκληθεί θα έχει
δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ιδιαίτερα στο νότο. Ενώ η εγκατάλειψη
των πόλεων δηµιουργεί προβλήµατα υποβάθµισης και κενών εκτάσεων.
B1-3.2.13. Τοµεακή Πολιτική
Υπάρχει ισχυρή παράδοση αυτονοµίας των υπηρεσιών στην Βρετανία σε τοπικό
και κεντρικό επίπεδο µε αποτέλεσµα να υπάρχει δυσκολία συντονισµού µεταξύ
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τους ιδιαίτερα σε ότι αφορά χρηµατοδοτικά προγράµµατα. Υπάρχουν µικρής
κλίµακας πρωτοβουλίες για τον συντονισµό ειδικών στρατηγικών αστικών
αναπλάσεων µέσω οµάδων αστικής δράσης (city action teams) και εταιρειών
αστικών κέντρων (inner city partnerships).
Το 1994 η κυβέρνηση εισήγαγε τον θεσµό των περιφερειακών γραφείων
«integrated regional offices (IROs)» µε σκοπό τον συντονισµό των
χρηµατοδοτικών προγραµµάτων διαφόρων κυβερνητικών υπηρεσιών στο
περιφερειακό επίπεδο και την εξασφάλιση µεγαλύτερης ανταπόκρισης στις
τοπικές προτεραιότητες. Επίσης οι δαπάνες για αστικές αναπλάσεις έχουν
υπαχθεί σε ένα πρόγραµµα, το «Single Regeneration Budget (SRB)». Επίσης
επρόκειτο να συσταθεί µία αντίστοιχη Υπουργική Επιτροπή «Ministerial
Committee on Regeneration» ώστε να εποπτεύει τις ενέργειες αυτές. Ο
συντονισµός µεταξύ τοπικών αυτοδιοικήσεων επιτυγχάνεται µε κοινές
συνεργασίες ανά περιφέρεια όπως για την νοτιοανατολική Αγγλία µέσω του
«London and South-East Regional Planning Conference». Επίσης στις
περισσότερες περιφέρειες έχουν συσταθεί ανάλογα όργανα που όµως
αναφέρονται κυρίως σε θέµατα χρήσεων γης και ελάχιστα σε αναπτυξιακές
πολιτικές.

Β1-3.3

Τάσεις

Οι αρχές του συστήµατος δεν έχουν αλλάξει από το 1947. Υπήρξαν όµως
σηµαντικές αλλαγές στην πράξη καθώς και στους φορείς, στα εργαλεία και τις
διαδικασίες. Οι κυριότερες αλλαγές αφορούν:
o Την αναγκαιότητα του σχεδιασµού να συνεργασθεί µε την ελεύθερη αγορά
και το ιδιωτικό κεφάλαιο παρά να κατευθύνεται η ανάπτυξη από τον δηµόσιο
τοµέα
o Την αντιµετώπιση του αυξανόµενου κατακερµατισµού της διακυβέρνησης και
της ιδιωτικοποιηµένης παροχής υπηρεσιών
o Την διευκόλυνση και διαχείριση πολύ µεγαλύτερης συµµετοχής και ενστάεων
του κοινού
o Την αύξηση του ελέγχου της κεντρικής κυβέρνησης στην λειτουργία του
συστήµατος χωρικής ανάπτυξης µε την ταυτόχρονη αποκέντρωση
αρµοδιοτήτων στις περιφέρειες
o Την προσαρµογή στις Ευρωπαϊκές και ∆ιεθνείς υποχρεώσεις
Ειδικότερα οι τάσεις µπορούν να συνοψισθούν στους τοµείς κεντρική/ τοπική
εξουσία, ευελιξία/ σταθερότητα, κυβερνητική δοµή, συντονισµός πολιτικών.
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B1-3.3.1. Κεντρική/ τοπική εξουσία
Οι τάσεις λειτουργίας του συστήµατος χαρακτηρίστηκαν από την αποδυνάµωση
της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά την συντηρητική διακυβέρνηση και ενίσχυση
της κεντρικής εξουσίας και άλλων επιλεγµένων φορέων. Περιορίσθηκαν οι
αρµοδιότητες της τοπικής διοίκησης σε τοµείς όπως η διαχείριση επιδοτήσεων, η
κατασκευή και διαχείριση κατοικιών και ο έλεγχος της παροχής δηµόσιων
συγκοινωνιών καθώς και η ελευθερία επιβολής τοπικών φόρων που πλέον
ελέγχεται προσεκτικά από την κεντρική κυβέρνηση.
Η επιθυµία της κεντρικής εξουσίας είναι να αυξηθεί ο έλεγχος της τοπικής
αυτοδιοίκησης και να αλλάξει ο ρόλος της από παροχέα σε διευκολυντή. Ο
στόχος επίσης είναι πολλές υπηρεσίες να ανατίθενται στον ιδιωτικό τοµέα. Σε
αυτό το πνεύµα υπηρεσίες αρχιτεκτονικές αλλά και διαχείρισης περιουσίας
υπόκεινται σε υποχρεωτικό διαγωνισµό (compulsory competitive tendering –
CCT) και εξωτερική ανάθεση. Αυτό επιτρέπει στον ιδιωτικό τοµέα να λαµβάνει
µέρος στην εκδήλωση ενδιαφέροντος αν και συνήθως ο δηµόσιος τοµέας
επιτυγχάνει τις περισσότερες αναθέσεις. Οι χρήσεις γης δεν υπόκεινται σε
υποχρεωτικό διαγωνισµό αλλά ο δηµόσιος τοµέας πρέπει να αποδείξει την
αποτελεσµατικότητα και οικονοµική εφικτότητα του σχεδιασµού.
Η έλλειψη πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο πίεσε την κυβέρνηση να ενισχύσει
περιφερειακά γραφεία της κυβέρνησης για τον διατοµεακό συντονισµό και
εφαρµογή πολιτικής. Σε αυτό το πνεύµα την τελευταία δεκαετία
δηµιουργήθηκαν περιφερειακά επιµελητήρια και συνελεύσεις (chambers and
assemblies), η Μητροπολιτική αρχή του ευρύτερου Λονδίνου (Greater London
Authority), η απαίτηση στρατηγικού χωρικού σχεδιασµού στο επίπεδο αυτό και
τέλος η δηµιουργία περιφερειακών αρχών ανάπτυξης (regional development
agencies) που διαχειρίζονται τα κυριότερα εθνικά χρηµατοδοτικά προγράµµατα.
Αντίστοιχα υπήρξαν νέες θεσµικές ρυθµίσεις όπως:
o 1998 Regional Development Agencies Act (Πράξη Περιφερειακών Αρχών
Ανάπτυξης)
o 1999 Greater London Authority Act (Πράξη Μητροπολιτικής Αρχής
Ευρύτερου Λονδίνου)
Εξακολουθεί όµως να υπάρχει πίεση για µεγαλύτερη ενίσχυση της περιφέρειας..
B1-3.3.2. Ευελιξία/ σταθερότητα
Η βασική αρχή της ευελιξίας στο Βρετανικό σύστηµα παραµένει. Όµως
λαµβάνονται µέτρα ώστε να αυξηθεί η σταθερότητα και συνάφεια µεταξύ
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πολιτικής και λήψης αποφάσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση υποχρεώθηκαν οι
τοπικές αυτοδιοικήσεις να παράγουν ολοκληρωµένη και επίκαιρη πολιτική
χρήσεων γης. Κατ αυτό τον τρόπο αναµένεται να περιορισθούν αµφιβολίες που
οδηγούν σε προσφυγές κατά αρνήσεων ανάπτυξης. Η µεγαλύτερη όµως
λεπτοµέρεια στον σχεδιασµό δηµιουργεί προβλήµατα και καθυστερήσεις στην
υιοθέτησή τους.
Η διακριτική ευχέρεια αξιωµατούχων (υπαλλήλων) της τοπικής αυτοδιοίκησης,
εκλεγµένων εκπροσώπων του Υπουργού και των επιθεωρητών του επίσης
περιορίζεται.
B1-3.3.3. Κυβερνητική ∆οµή
Η κυβέρνηση προτίθεται να καταργήσει τα δύο επίπεδα τοπικής αυτοδιοίκησης
και στις περισσότερες περιπτώσεις να επιβάλλει ενιαία διοίκηση. Αυτό θα έχει
σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία ακόµα µεγαλύτερων τοπικών αυτοδιοικήσεων
(ήδη είναι µεγάλες). Ως προς την υιοθέτηση ειδικών ρυθµίσεων για την σύνταξη
και έγκριση στρατηγικής πολιτικής υπεύθυνα είναι τα κοινοτικά συµβούλια
(county councils). Αυτό µε την σειρά του θα ενισχύσει έκτακτα όργανα και
εθελοντικές συνεταιριστικές οµάδες.
Πέρα από την τάση της κεντρικής εξουσίας να περιορίσει τις δραστηριότητες της
τοπικής αυτοδιοίκησης και να µεταφέρει αρµοδιότητες σε µη εκλεγµένα όργανα
και στον ιδιωτικό τοµέα παρατηρείται ότι κοινωφελείς οργανισµοί δικτύων
ηλεκτρισµού, φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών και σιδηροδρόµων έχουν
ιδιωτικοποιηθεί. Επίσης συνεχίζεται η προσπάθεια καλύτερου συντονισµού της
κυβερνητικής πολιτικής κυρίως µέσω των περιφερειακών οργάνων.
Οι τάσεις αυτές περιορισµού αρµοδιοτήτων ήταν αποτέλεσµα δυσφήµησης του
σχεδιασµού στην Βρετανία τις τελευταίες δεκαετίες, πρόσφατα όµως υπήρξε µία
παλινόρθωση του χωρικού σχεδιασµού και αναµόρφωση του νοµοθετικού
πλαισίου. Χαρακτηριστικό δε της αναβάθµισης αυτής είναι ότι το αρµόδιο
Υπουργείο αφού άλλαξε διάφορες ονοµασίες υπάγεται στο γραφείο του
αναπληρωτή πρωθυπουργού «office of the deputy prime minister».
B1-3.3.4. Συντονισµός Πολιτικών
Εντείνεται η επίγνωση της αναγκαιότητας συντονισµού της δράσης διαφόρων
κυβερνητικών οργάνων και Υπουργείων (συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων υγείας
και απασχόλησης) στο περιφερειακό επίπεδο. Επίσης διαφαίνεται καλύτερος
συντονισµός χρηµατοδότησης οικονοµικής ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης
χρήσεων γης. Οι εταιρικές συνεργασίες (τύπου προγραµµατικών συµβάσεων) θα
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εξακολουθήσουν να είναι σηµαντικές για την τοπική αυτοδιοίκηση όπως και η
ανάθεση έργων συµπεριλαµβανοµένων και υπηρεσιών συµβούλου.
Συνοπτικά οι κύριες πολιτικές προτεραιότητες που διαµορφώνονται είναι:
o διαχείριση συγκρούσεων για την παροχή γης για κατοικία (κυρίως στον νότο)
o βασικές επενδύσεις σε υποδοµές και αλλαγή έµφασης από κατασκευή δρόµων
και ιδιωτικές µεταφορές σε δηµόσιες µεταφορές
o εφαρµογή συµπράξεων δηµόσιου – ιδιωτικού τοµέα
o χρηµατοδοτήσεις µέσω διαγωνισµών
o αστικές αναπλάσεις, αναζωογόνηση και βιωσιµότητα κέντρων πόλεων
o αξιοποίηση υποβαθµισµένων, κενών και µολυσµένων εκτάσεων
o αγροτική ανάπτυξη και πολυαπασχόληση
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Β1-4

Ιταλία

Β1-4.1

∆ιοικητική οργάνωση1

Β1-4.1.1 Γενικά
Η νοµοθετική βάση της χωροταξικής ανάπτυξης στην Ιταλία, βασίζεται στο νόµο
1150 του 1942. Στο κέντρο του συστήµατος βρίσκεται το Piano Regolatore
Generale (Γενικό Ρυθµιστικό Σχέδιο) το βασικό εργαλείο για ολόκληρη τη
χώρα. Περιέχει πολιτικές στρατηγικές και διαχειρίζεται αλλαγές µικρής
κλίµακας χρήσεων γης.
Οι περιφέρειες - Regioni - το 1970 ανταποκρίνονται στην προσπάθεια
αποκέντρωσης των υπευθυνοτήτων, ειδικά σε θέµατα που αφορούν τον
πολεοδοµικό σχεδιασµό. Οι ∆ήµοι δε, συµµετέχουν διακριτικά εγκαταλείποντας
ευρείας κλίµακας περιεχοµένου σχεδιασµό. Μια σηµαντική αλλαγή ήρθε στο
νόµο του 1942 ο οποίος ορίζει ως διάρκεια ισχύος του Σχεδίου της Περιφέρειας
τα δέκα (10) χρόνια.
Στα µέσα της δεκαετίας του 1970, εισάγεται ένα νέο Πολεοδοµικό εργαλείο το
«Σχέδιο Αποκατάστασης» – Piano di Recupero – το οποίο διαχειρίζεται την
ανάπλαση περιοχών, ήδη δοµηµένων.
Στη δεκαετία του 80 εισάγεται µια νέα παράµετρος, το περιβάλλον. Με το νόµο
431/85 έχουµε τα «Περιβαλλοντικά Σχέδια» και µε το νόµο 183/89 σχέδια για
την προστασία και διαχείριση της συλλεκτήριας υδάτινης λεκάνης.
Τέλος κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, κάποιες σηµαντικές νοµοθετικές
ρυθµίσεις, οδήγησαν σε νέες και πιo αποτελεσµατικές επεµβάσεις για την
αποκατάσταση και ανανέωση των πόλεων.
Τα «Ολοκληρωµένα Προγράµµατα» – programmi integrali – και τα
«Προγράµµατα Πολεοδοµικής Αποκατάστασης» – programmi di recupero –
αποτελούν το πρώτο δείγµα, αν και σε πειραµατικό στάδιο (91-93) της
µετάβασης από ένα σύστηµα σχεδιασµού του χώρου βασισµένο σένα αυστηρό
σχέδιο ζώνης και κανόνων, σένα πιο ελαστικό σχεδιασµό βασισµένο στη
συνεργασία ανάµεσα στο δηµόσιο και ιδιωτικό παράγοντα.
Το ισχύον σύστηµα είναι βασισµένο πάνω σε αυτό που λέµε µητροπολιτική
πόλη – citta metropolitana. Το σύστηµα αυτό προτείνει έντεκα (11)

1. Πληροφορία από το compendium
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πολεοδοµικές ενότητες µε τον µεγαλύτερο πληθυσµό της χώρας, όπου οι
εκλεγµένες περιφερειακές αρχές, ορίζουν ένα διαχειριστικό πλαίσιο, το οποίο
µεταφράζεται ως το «τείχος της µητροπολιτικής πόλης» µέσα στο οποίο
υπάρχουν και λειτουργούν µητροπολιτικοί δήµοι. Αυτό το σύστηµα οδήγησε στη
δηµιουργία νέων εργαλείων πολεοδοµικού σχεδιασµού.
● Το χωροταξικό συντονιστικό σχέδιο (piano territoriale di coordinamento P.T.C) που είναι περισσότερο σχέδιο στρατηγικής όπου οι δήµοι έχουν την
υπευθυνότητα να παράξουν τα πλέον παραδοσιακά πολεοδοµικά αναπτυξιακά
σχέδια.
Η κυβερνητική εξουσία ασκείται σε τέσσερα επίπεδα : την κεντρική εξουσία, τις
περιφέρειες (20), τις επαρχίες (103) και τους ∆ήµους (8102).
Β1-4.1.2 Κεντρική Εξουσία
Η Κεντρική Εξουσία έχει την ευθύνη ενός γενικού προγραµµατισµού και τις
πολιτικές ανά τοµέα διαχείρισης, την κατανοµή των πόρων στις περιφέρειες, την
σύνταξη των νόµων.
Εκφράζεται από τα Υπουργεία και δύο Οργανισµούς Συντονισµού: της CIPE
(∆ιυπουργική Επιτροπή υπεύθυνη για οικονοµικό προγραµµατισµό) και της CIPI
(∆ιυπουργική επιτροπή για τη βιοµηχανική πολιτική).
Β1-4.1.3 Περιφέρειες
Σχηµατίστηκαν το 1970 και οι αρµοδιότητές τους προσδιορίστηκαν µεταξύ 1970
και 1977. Πέντε (5) από τις είκοσι (20) Περιφέρειες ( οι αποκαλούµενες
περιφέρειες µε «ειδικό καθεστώς») λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, έχουν µια
σχετική αυτονοµία λειτουργιών και αποφάσεων. Είναι οι δύο Νησιωτικές
Περιφέρειες της Σικελίας και Σαρδηνίας και τρεις Συνοριακές (ακριτικές)
Περιφέρειες οι: Valle d’ Aosta, Friuli – Venezia – Giulia, Trentino Alto – Adige.
Οι Περιφέρειες έχουν την ευθύνη του Σχεδιασµού τους και πλήρη εξουσία να
νοµοθετούν. ∆ιανέµουν τους πόρους στους ∆ήµους, διαχειρίζονται απευθείας
κάποια προγράµµατα και ελέγχουν όλες τις δραστηριότητες των ∆ήµων.
Εγκρίνουν τα P.T.C και P.P (εξειδικευµένο σχέδιο)
Β1-4.1.4 Επαρχίες
Οι Επαρχίες έχουν µια ελάχιστη συµµετοχή στο Χωροταξικό Σχεδιασµό που
αφορά κυρίως την υποστήριξη οδικών αξόνων και ορισµένων επιπέδων
εκπαίδευσης.
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Β1-4.1.5 ∆ήµοι
Οι ∆ήµοι είναι το κεντρικό σηµείο αναφοράς του Προγραµµατισµού για την
ανάπτυξη και την µεταµόρφωση του τοπίου. ∆εν έχουν καµία διοικητική
αυτονοµία. Όλα τα προγράµµατα τους εξαρτώνται από την µεταφορά πόρων από
την Κεντρική Εξουσία στις Περιφέρειες και τέλος στους ∆ήµους.
Το σύστηµα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης άλλαξε µε την απευθείας εκλογή του
∆ηµάρχου. Αυτός χρίζει τους συµβούλους του, οι οποίοι δεν εκλέγονται. Ο
αριθµός τους ποικίλλει από τέσσερις έως οκτώ και εξαρτάται από το µέγεθος του
∆ήµου. Κάθε δράση του ∆ηµάρχου πρέπει να εγκρίνεται από το ∆ηµαρχιακό
Συµβούλιο. Κάθε απόφαση του ∆ήµου πρέπει να εγκρίνεται από το Συµβούλιο
Ελέγχου της Περιφέρειας, το οποίο πιστοποιεί τη νοµιµότητα.
Με τη νέα µεταρρύθµιση που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προσδιορίστηκε
ένα νέο επίπεδο διοίκησης, η µητροπολιτική πόλη. Εκτός από τον εκλεγµένο
∆ήµαρχο έχουµε και την Μητροπολιτική Κυβέρνηση. Χρησιµοποιήθηκε το
Αγγλικό µοντέλο. Η αναφορά µεταξύ του χωρικού σχεδιασµού και των
πολιτικών σε διάφορους τοµείς, ορίζεται από το Χωροταξικό Συντονιστικό
Σχέδιο (P.T.C) σε επίπεδο Περιφέρειας. Το Γενικό Ρυθµιστικό Σχέδιο (PRG)
πρέπει να λαµβάνει υπόψη του όλες τις υποδείξεις του Χωρικού Σχεδίου
Συντονισµού (P.T.C).

Β1-4.2

Οδηγίες για την πολιτική γης2

Β1-4.2.1 Γενικά
Η ισχύουσα πολεοδοµική νοµοθεσία για την περιφέρεια στηρίζεται στη δεκαετία
του 80, όπου συναντάµε το Ν.40/80 και Ν.61/85 γενικών κατευθύνσεων, το
Ν.80/80 για την αξιολόγηση και ανάδειξη των ιστορικών κέντρων και το
Ν.24/85 για τις αγροτικές περιοχές. Κατ’ εφαρµογή αυτής της νοµοθεσίας οι
Περιφέρειες και οι ∆ήµοι δηµιούργησαν τα εξής εργαλεία σχεδιασµού: το
Χωροταξικό Συντονιστικό Σχέδιο Περιφέρειας (PTRC) και πολλά πολεοδοµικά
σχέδια σε επίπεδο περιφέρειας και όλοι οι ∆ήµοι απέκτησαν από ένα Γενικό
Ρυθµιστικό Σχέδιο (PRG). Μ’ αυτόν τον τρόπο απετράπει η ευκαιριακή
ανάπτυξη οικιστικών και παραγωγικών ζωνών που να µη συνοδεύεται από
αξιολόγηση πραγµατικών αναγκών και από µια προσεκτική αξιοποίηση, από
πλευράς πολιτείας, των ήδη υπαρχόντων περιοχών. Η νοµοθεσία αυτή είχε

2. Πληροφορία από τον νόµο του περιφερειακού συµβουλίου της περιoχής του Veneto - Απρίλιος 2004.
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κάποια όρια ως προς το βαθµό υλοποίησης και αυτά εξαρτώνται από: την
έλλειψη εργαλείων παρέµβασης στο χώρο, µακροχρόνιες και µη συγκεκριµένες
διαδικασίες για την εφαρµογή του σχεδιασµού, σφιχτοί µηχανισµοί και
διαδικασίες. Όλο αυτό είχε σαν αποτέλεσµα µια καθυστέρηση στο σχεδιασµό σε
σχέση µε την οικονοµική και κοινωνική πρόοδο και την απαίτηση µιας
ταυτόχρονης αλλαγής.
Έτσι γεννήθηκαν «Οι οδηγίες για την πολιτική γης» στην περιφέρεια του Veneto
που ισχύουν ανάλογα και για τις άλλες περιφέρειες.

Αντικείµενο
Οι οδηγίες για την πολιτική γης στο Veneto καθορίζουν τις υποχρεώσεις κάθε
εµπλεκόµενης αρχής, τους κανόνες για τις χρήσεις γης σύµφωνα µε καθορισµένα
κριτήρια και τη µείωση ή ελαχιστοποίηση των ρίσκων, την προστασία του
περιβάλλοντος, την επαναξιολόγηση της γης προκειµένου τελικά να πετύχουµε
την καλύτερη ποιότητα ζωής.

Επίπεδα σχεδιασµού
Η πολιτική γης υλοποιείται µέσω του Χωροταξικού και Πολεοδοµικού
Σχεδιασµού του ∆ήµου, της Επαρχίας και της Περιφέρειας.
Ο σχεδιασµός περιλαµβάνει:
● Το σχέδιο οργάνωσης χρήσεων γης σε επίπεδο δήµου (PAT) και το σχέδιο
δηµοτικών παρεµβάσεων (PI) που αποτελούν το Ρυθµιστικό Σχέδιο του
∆ήµου, το σχέδιο χρήσεων σε διαδηµοτικό επίπεδο (PATI) και σχέδια
πολεοδοµικής δράσης (PUA).
● Συντονιστικό σχέδιο χρήσεων γης σε επίπεδο επαρχίας (PTCP)
● Συντονιστικό σχέδιο χρήσεων γης σε επίπεδο περιφέρειας (PTRC)
Με την έγκριση των σχεδίων αυτών, οι αρµόδιες αρχές καθορίζουν ένα πλαίσιο
που περιλαµβάνει:
● τους γενικούς στόχους και τις στρατηγικές επιλογές χρήσεων γης που θα
πρέπει να ακολουθηθούν σε σχέση και µε τις γενικότερες προβλέψεις σε
ανώτερο επίπεδο.
● Οδηγίες για ουσιαστική και διαρκή ανάπτυξη του χώρου.
Τα σχέδια αυτά περιλαµβάνουν επίσης όλη τη νοµοθεσία που καλύπτει την
προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, σύµφωνα µε το
διάταγµα 490/99 « ενιαίο κείµενο νοµοθετικών ρυθµίσεων για πολιτιστικά και
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περιβαλλοντικά αγαθά κατ’ εφαρµογή του άρθρου 1 του Ν.8/97, ν.352» και
άλλες τροποποιήσεις.

Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής στρατηγικής (VAS) από τα εργαλεία
του χωρικού σχεδιασµού
H VAS περιλαµβάνει κατευθύνσεις σύµφωνα µε την οδηγία της Ε.Ε. 2001/42 της
27ης Ιουνίου 2001 τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουν οι δήµοι, οι επαρχίες και
οι περιφέρειες στα διάφορα εργαλεία σχεδιασµού: στο συντονιστικό σχέδιο
χρήσεων γης σε επίπεδο περιφέρειας (PTRC), συντονιστικό σχέδιο χρήσεων γης
σε επίπεδο επαρχίας (PTCP), στο σχέδιο οργάνωσης χρήσεων γης σε επίπεδο
δήµου (PAT) και σε διαδηµοτικό επίπεδο (PATI).
Β1-4.2.2 Συµµετοχικές διαδικασίες για τον σχεδιασµό
Οι δήµοι, οι επαρχίες και η περιφέρεια για τον πολεοδοµικό και χωροταξικό
σχεδιασµό, λαµβάνουν υπόψη την γνώµη και άλλων δηµοσίων φορέων και
διαχειριστικών αρχών, σύµφωνα µε το δηµόσιο συµφέρον.
Οικονοµικοί και κοινωνικοί παράγοντες έχουν αξιόλογα συµφέροντα πάνω στο
σχεδιασµό και σε διάφορους τοµείς, όπως στήριξη δηµοσίων υπηρεσιών και
δηµόσιας χρήσης.

Συµφωνίες µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα
Οι δήµοι, οι επαρχίες και η περιφέρεια στα πλαίσια που επιτρέπει η νοµοθεσία,
µπορούν να έρθουν σε συµφωνία µε ιδιώτες, εάν οι προτάσεις και πρωτοβουλίες
τους για τον σχεδιασµό αξιολογούνται για το δηµόσιο συµφέρον.

Προγραµµατική συµφωνία
Για τον καθορισµό και την υλοποίηση των προγραµµάτων για παρεµβάσεις ή για
δηµοσία έργα η για έργα δηµοσίου ενδιαφέροντος που απαιτούν την
ολοκληρωµένη και συντονισµένη δράση των δήµων, των επαρχιών, της
Περιφέρειας, κρατικές διαχειριστικές αρχές και άλλοι φορείς του δηµοσίου ή
ιδιωτικού τοµέα, µπορεί να προταθεί µια προγραµµατική συµφωνία σύµφωνα µε
το άρθρο 34 του διατάγµατος 18 Αυγούστου 2000, ν.267 “Ενιαίο κείµενο των
νόµων κατά διαταγή των τοπικών αρχών” και άλλες τροποποιήσεις.
Από τη στιγµή που οι ενδιαφερόµενοι φορείς καταλήξουν σε κάποια
προγραµµατική συµφωνία, για δέκα µέρες παραµένει στη γραµµατεία του δήµου.
Γνωστοποιείται στους ιδιοκτήτες του δήµου και στη επαρχία µέσω
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αφισοκολλήσεων. Μέχρι είκοσι µέρες µετά την λήξη της ανάρτησης, µπορεί ο
οποιοσδήποτε να υποβάλει ένσταση.
Μετά από τριάντα µέρες από την προθεσµία ενστάσεων, ο δήµος εξετάζει τις
ενστάσεις και καλεί όλους τους εµπλεκόµενους φορείς για να παρθούν τελικές
αποφάσεις.
Η προγραµµατική συµφωνία υπογράφεται από τις διαχειριστικές αρχές και τους
δηµόσιους φορείς που συνέβαλαν στην συµφωνία. Όπου η προγραµµατική
συµφωνία επιφέρει αλλαγές στο σχέδιο οργάνωσης χρήσεων γης του δήµου
(PAT), είναι απαραίτητη η σύµφωνη γνώµη της επαρχίας και η συµφωνία
επικυρώνεται από τον πρόεδρο της επαρχίας. Όπου επιφέρει αλλαγές στο σχέδιο
δηµοτικών παρεµβάσεων (ΡΙ) η συµφωνία επικυρώνεται από τον δήµαρχο.
Η απόφαση του δηµάρχου έχει την έγκριση του δηµοτικού συµβουλίου σε
διάστηµα τριάντα ηµερών από την ηµέρα υπογραφής της συµφωνίας. Η
προγραµµατική συµφωνία τίθεται σε εφαρµογή, δεκαπέντε µέρες µετά τη
δηµοσίευσή της:
● στο albo pretorio (πίνακα ανακοινώσεων) του δήµου όταν επιφέρει αλλαγές
στο σχέδιο δηµοτικών παρεµβάσεων (ΡΙ) και
● στο Bollettino Ufficiale (Επίσηµο ∆ελτίο) της περιφέρειας (BUR), όταν
επιφέρει αλλαγές στο σχέδιο οργάνωσης χρήσεων γης σε επίπεδο δήµου
(PAT)
Β1-4.2.3 Συντονισµός και σύνθεση των πληροφοριών

Παρατηρητήριο χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού
Η γνώση και η πληροφορία της χωροταξικής δυναµικής στη περιφέρεια και η
αξιολόγηση των επιπτώσεων από τα εργαλεία σχεδιασµού, γίνεται από το
ελεγχόµενο από την Περιφερειακή Αρχή, παρατηρητήριο χωροταξικού και
πολεοδοµικού σχεδιασµού, µε τη συµµετοχή των εκπροσώπων δηµοσίων
φορέων και ενδιαφερόµενων επιστηµονικών κατηγοριών.
Το παρατηρητήριο επεξεργάζεται, δηµοσιεύει και παρέχει στοιχεία και
αναλύσεις που αφορούν τον σχεδιασµό.

Χαρτογραφία
Όλα τα εργαλεία για τον χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό αποδίδονται σε
χάρτες που ακολουθούν τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί από
την Περιφερειακή Αρχή.
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Γνωστικό πλαίσιο και βάσεις πληροφοριών
Είναι το ολοκληρωµένο σύστηµα πληροφοριών και δεδοµένων, απαραίτητων για
την περιφέρεια, σε θεµατικές που αφορούν τα εργαλεία για τον χωροταξικό και
πολεοδοµικό σχεδιασµό.
Οι βάσεις πληροφοριών που αποτελούν το γνωστικό πλαίσιο είναι µέρος του
δηµοτικού συστήµατος πληροφόρησης, του επαρχιακού, του περιφερειακού και
των δηµοσίων και ιδιωτικών υποκειµένων, των οποίων οι λειτουργίες είναι προϊόν
συνεργασίας και επικαιροποίησης των βάσεων δεδοµένων αναφορικά µε τη χώρα
και µε το περιβάλλον. Περιέχουν δεδοµένα και πληροφορίες που προέρχονται από
τη συστηµατική καταγραφή και γνώση των φυσικών και κοινωνικο-οικονοµικών
απόψεων στη χώρα, του χωροταξικού σχεδιασµού και του προγραµµατισµού σε
επίπεδο περιφέρειας και σε τοπικό επίπεδο.
Η Περιφερειακή Αρχή καθορίζει συνθήκες και τρόπους για την ανταλλαγή και
συµπλήρωση των δεδοµένων και των πληροφοριών, µέσω της σύνδεσης µε
διάφορα συστήµατα πληροφόρησης, µε στόχο τη δηµιουργία ενός ενιαίου
δικτύου. Προς αυτό το σκοπό κάθε διαχειριστική αρχή χρησιµοποιεί το δικό της
σύστηµα πληροφόρησης και σε άµεση σχέση µε τα συστήµατα πληροφόρησης
άλλων δηµοσίων διαχειριστικών αρχών.

Παράµετροι για την αξιολόγηση του γνωστικού αντικειµένου
Η Περιφερειακή Αρχή επιβεβαιώνει τα αρχεία των δεδοµένων και των
απαραίτητων πληροφοριών για τη δηµιουργία του γνωστικού πλαισίου, µε στόχο
την δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου δείκτη ποιότητας (ICQ).
Προσδιορίζει τις παραµέτρους βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί και θα
προσδιορισθεί η ελάχιστη αποδοτική αξία του δείκτη ποιότητας (IQ) για την
εγκυρότητα του γνωστικού πλαισίου.

Β1-4.3

Εργαλεία «Πολιτικής Γης»

Β1-4.3.1 Σχεδιασµός σε επίπεδο δήµου για την πολιτική γης

Ρυθµιστικό Σχέδιο του ∆ήµου (PRC)
● Ο πολεοδοµικός σχεδιασµός του δήµου αναπτύσσεται µέσω του Ρυθµιστικού
του Σχεδίου (PRC) που περιλαµβάνει δοµικά στοιχεία του Σχεδίου
Οργάνωσης Χρήσεων Γης του δήµου (PAT) και λειτουργικά στοιχεία του
Σχεδίου των Παρεµβάσεων (PI).
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● Το Σχέδιο Οργάνωσης Χρήσεων Γης (PAT) είναι το εργαλείο σχεδιασµού που
υπογραµµίζει τις στρατηγικές επιλογές της οργάνωσης και της ανάπτυξης για
την πολιτική γης στο δήµο.
● Το Σχέδιο των Παρεµβάσεων (ΡΙ) είναι το πολεοδοµικό εργαλείο, που σε
αντιστοιχία και µε οδηγό το ΡΑΤ, µεθοδεύει και προωθεί παρεµβάσεις που
οργανώνουν και αλλάζουν το χώρο προγραµµατίζοντας την υλοποίησή τους,
µε τις απαραίτητες υπηρεσίες και την ανάλογη υποδοµή.
● Το ∆ιαδηµοτικό Σχέδιο Οργάνωσης Χρήσεων Γης (PATΙ) είναι το εργαλείο
σχεδιασµού που συντονίζει τις στρατηγικές επιλογές και τις θεµατικές που
αφορούν την πολιτική γης σε περισσότερους δήµους.
● Η έγκριση του Συντονιστικού Χωροταξικού Σχεδίου Περιφέρειας (PTRC),
του Συντονιστικού Χωροταξικού Σχεδίου Επαρχίας ((PTCP) και των
διαφόρων εκδοχών τους υποχρεώνει τους δήµους να προσαρµόσουν το Σχέδιο
Οργάνωσης Χρήσεων Γης (PAT) και το Σχέδιο των Παρεµβάσεων (ΡΙ) τους,
το ολιγότερο µέσα σένα χρόνο.

Περιεχόµενο του Σχεδίου Οργάνωσης Χρήσεων Γης (ΡΑΤ)
Το ΡΑΤ βασίζεται στις προβλέψεις δεκαετούς προγράµµατος, και ορίζει τα
αντικείµενα και το περιεχόµενο των παρεµβάσεων και των αποδεκτών
τροποποιήσεων και ειδικότερα:
● πιστοποιεί και προσφέρει όλη την πληροφορία που χρειάζεται και καλύπτει το
γνωστικό αντικείµενο του σχεδιασµού σε επίπεδο δήµου
● εξειδικεύει µε ειδική νοµοθεσία, τις γενικές κατευθύνσεις για την προστασία
του περιβάλλοντος, τα γεωλογικά, γεωµορφολογικά, υδρογεωλογικά
χαρακτηριστικά, την ιστορικό – αρχαιολογική κληρονοµιά και την
αρχιτεκτονική
● προσδιορίζει τους χώρους παρέµβασης µε στόχο την επαναξιολόγηση και
αναβάθµισή τους, όπως και χώρους ικανούς για απευθείας επεµβάσεις µε
σκοπό την βελτίωση της ποιότητας της πολεοδοµίας και χωροταξίας
● καταγράφει ζώνες ως βιότοπους δηµοτικού ενδιαφέροντος και λαµβάνει
µέτρα ικανά στο να αποτρέψουν ή ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις
τυχόν παρεµβάσεων
● χωροθετεί πάρκα και φυσικά αποθέµατα δηµοτικού ενδιαφέροντος
● προσδιορίζει το ανώτατο ποσοτικό όριο που µια αγροτική ζώνη µπορεί να
αλλάξει χρήση έχοντας υπόψη τη σχέση ανάµεσα στην καλλιεργούµενη
αγροτική γη (SAU) και την έκταση του ∆ήµου (STC)
● ενισχύει την ανάπτυξη των ιστορικών κέντρων
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● προσδιορίζει για τις οµοιογενείς περιοχές (ΑΤΟ), τις θεωρητικές παραµέτρους
του µεγέθους τους, τα ποσοτικά και τα φυσικά όρια, για την ανάπτυξη
κατοικίας, βιοµηχανίας, εµπορίου, τουριστικούς υποδοχείς και τις
παραµέτρους για χρήσεις γης που στο σύνολό τους καθορίζουν συµβατές
λειτουργίες
● προσδιορίζει ζώνες προς πολεοδόµηση στις οποίες υπάρχει πάντα η
δυνατότητα για νέες κατασκευές και επεκτάσεις
● προσδιορίζει ζώνες που µπορούν να υλοποιηθούν σύνθετα προγράµµατα
● θέτει κριτήρια για περιοχές που µπορούν να δεχτούν εγκαταστάσεις για
δίκτυα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας σε δηµόσια χρήση
● επεξεργάζεται νοµοθεσία µε την κατασκευαστική έννοια σε εφαρµογή των
νόµων της περιφέρειας σε άλλους τοµείς.
Σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο οι οµοιογενείς περιοχές (ΑΤΟ) στις οποίες
διαιρείται ο δήµος, χαρακτηρίζονται µε βάση την αξιολόγηση του γεωγραφικού
τους χαρακτήρα, του ιστορικού, του ανάγλυφου και της ίδρυσής τους.
Το ΡΑΤ αποτελείται από:
● µια τεχνική έκθεση που αναλύει και προσδιορίζει τα απαραίτητα για την
αξιολόγηση του περιεχοµένου του περιβάλλοντος και της χωροταξίας
● γραφήµατα που δείχνουν τις σχεδιαστικές τάσεις
● τεχνική νοµοθεσία που δίνει κατευθύνσεις, περιγραφές και δεσµούς, πολλές
φορές µε αρχιτεκτονικές αναφορές σε αξιόλογα κτίρια, σε σχέση µε
χαρτογραφικούς δείκτες
● µια τράπεζα πληροφοριών που περιλαµβάνει το γνωστικό αντικείµενο.
Οι ∆ήµοι µε πληθυσµό µικρότερο των 5000 κατοίκων µπορούν σύµφωνα µε το
νόµο να δώσουν ένα ΡΑΤ σε απλούστερη µορφή.

Μεθοδολογία εφαρµογής – εφικτότητα και τροποποιήσεις στο Σχέδιο
Οργάνωσης Χρήσεων Γης (ΡΑΤ)
● Η ∆ηµοτική Αρχή επεξεργάζεται ένα προκαταρτικό σχέδιο, το προωθεί στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο για την τελική αποδοχή του σχεδίου.
● Μετά τις οκτώ µέρες από την αποδοχή, το σχέδιο αναρτάται στο δήµο προς
διάθεση του κοινού για τριάντα συνεχείς µέρες. Η ανάρτηση στο δήµο
γνωστοποιείται µε δηµοσίευση σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφηµερίδες και
στο πίνακα του δήµου.
● Τις επόµενες τριάντα µέρες από την λήξη της ηµεροµηνίας ανάρτησης και
αφού µαζευτούν οι παρατηρήσεις το σχέδιο διαβιβάζεται στην επαρχία.
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● Η Επαρχιακή Αρχή εγκρίνει το σχέδιο µέσα σε εκατόν είκοσι µέρες από την
ηµέρα παραλαβής του. Με το πέρας αυτής της προθεσµίας το σχέδιο
θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.
● Το σχέδιο τίθεται σε ισχύ δεκαπέντε µέρες µετά την δηµοσίευσή του στο
Bollettino Ufficiale (Επίσηµο ∆ελτίο) της Περιφέρειας (BUR).
● Το εγκεκριµένο σχέδιο βρίσκεται στη γραµµατεία του ∆ήµου στη διάθεση του
κοινού και έχει απεριόριστη ισχύ.

Μεθοδολογία εφαρµογής – εφικτότητα και τροποποιήσεις στο
∆ιαδηµοτικό Σχέδιο Οργάνωσης Χρήσεων Γης (ΡΑΤΙ)
● Το ∆ιαδηµοτικό Σχέδιο Οργάνωσης Χρήσεων Γης (PATΙ) είναι το εργαλείο
σχεδιασµού που συντονίζει τις στρατηγικές επιλογές και τις θεµατικές που
αφορούν την πολιτική γης σε συντονισµό µε περισσότερους δήµους. Ο
συντονισµός αυτός επιτυγχάνεται µε τους ενδιαφερόµενους δήµους µέσα από
το Συντονιστικό Χωροταξικό Σχέδιο Επαρχίας (PTCP) ή το Συντονιστικό
Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας (PTRC) ανάλογα µε το αν αφορά µία ή
περισσότερες επαρχίες.
● Το ΡΑΤΙ προβλέπει µια ενιαία πολεοδοµική και οικοδοµική ανάπτυξη για
ζώνες διαδηµοτικές που όµως παρουσιάζουν µια οµοιογένεια.
● Προσδιορίζει µια βάση για προτερήµατα και ειδική µεταχείριση µεταξύ
δήµων ενδιαφεροµένων µέσω συµφωνίας.
● Όταν το ΡΑΤΙ αφορά δήµους που ανήκουν σε περισσότερες επαρχίες τότε στις
διαδικασίες συµµετέχουν και οι ενδιαφερόµενες επαρχίες και η Περιφέρεια
και τέλος είναι απαραίτητη και η δική τους συναίνεση στην έγκριση του
σχεδιασµού.
● Τίθεται σε ισχύ δεκαπέντε µέρες µετά τη δηµοσίευσή του στο Bollettino
Ufficiale (Επίσηµο ∆ελτίο) της Περιφέρειας (BUR). Έχει απεριόριστη ισχύ.

Περιεχόµενο του Σχεδίου των Παρεµβάσεων (ΡΙ)
Το Σχέδιο Παρεµβάσεων (ΡΙ), έχει σχέση µε το πολυετές ισοζύγιο του δήµου, µε
το τριετές πρόγραµµα δηµοσίων έργων και µε άλλους τοµείς του δήµου που
προβλέπονται από εθνικούς και περιφερειακούς νόµους και υλοποιείται µέσω
απευθείας παρεµβάσεων ή µέσω των Πολεοδοµικών Σχεδίων ∆ράσης (PUA)
Το ΡΙ σε συνέχεια και ενεργοποιώντας το Σχέδιο Οργάνωσης Χρήσεων Γης
(PAT) στη βάση επικαιροποίησης του γνωστικού αντικειµένου προβλέπει:
● ∆ιαιρεί τα όρια του δήµου σε ζώνες οµοιογενείς σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται από την Περιφερειακή Αρχή
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● Προσδιορίζει τις ζώνες παρέµβασης των Πολεοδοµικών Σχεδίων ∆ράσης
(PUA)
● Ορίζει τις παραµέτρους για τροποποιήσεις στα PUA
● Προσδιορίζει τις ελάχιστες ζώνες παρέµβασης, τις χρήσεις γης και όρους
δόµησης
● Ορίζει τους τρόπους παρέµβασης σε παραδοσιακούς κηρυγµένους οικισµούς
● Ορίζει τον τρόπο ενεργοποίησης των παρεµβάσεων ανάπλασης και
διατήρησης
● Προσδιορίζει εάν οι πιθανές αναπλάσεις έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις
● Ορίζει και χωροθετεί τα έργα και τις δηµόσιες ή δηµοσίου ενδιαφέροντος
υπηρεσίες
● Ενισχύει την ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων, σε αυτόνοµες
ζώνες
● Υπαγορεύει την ειδική ανάπτυξη µε αναφορά τα ιστορικά κέντρα, τις
προστατευόµενες περιοχές και τις αγροτικές ζώνες
● Υπαγορεύει τη νοµοθεσία ως εργαλείο παρέµβασης, που προέρχεται από τους
νόµους της Περιφέρειας άλλων τοµέων µε κύρια αναφορά στην εµπορική
δραστηριότητα, στον πολεοδοµικό σχεδιασµό του οδικού δικτύου, των χώρων
στάθµευσης, το σχέδιο της υποδοµής φωταγώγησης.
Το ΡΙ αποτελείται από:
● Μια προγραµµατική έκθεση που δείχνει τους χρόνους, τις προτεραιότητες των
εργασιών και το οικονοµικό πλάνο
● Τα γραφήµατα που δείχνουν τις σχεδιαστικές τάσεις
● Την τεχνική νοµοθεσία των εργασιών
● Ένα εγχειρίδιο για την αρχιτεκτονική ποιότητα και την περιβαλλοντική
ισορροπία
● Το κτηµατολόγιο
● µια τράπεζα πληροφοριών που περιλαµβάνει την επικαιροποίηση του
γνωστικού αντικειµένου.

Μεθοδολογία εφαρµογής – εφικτότητα και τροποποιήσεις στο Σχέδιο
των Παρεµβάσεων (ΡΙ)
● Ο δήµαρχος διαθέτει ένα έγγραφο στο οποίο φαίνονται, σύµφωνα µε το
ιδιοκτησιακό, οι πολεοδοµικές τροποποιήσεις, οι παρεµβάσεις, τα δηµόσια
έργα που θα υλοποιηθούν και οι επιπτώσεις τους και το επεξηγεί στην έδρα
του δήµου σε ειδική συνεδρία του δηµοτικού συµβουλίου.
● Το Σχέδιο Παρεµβάσεων (ΡΙ) υιοθετείται και εγκρίνεται από το δηµοτικό
συµβούλιο. Η αποδοχή του σχεδίου µεθοδεύτηκε µέσα από συµµετοχικές
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●

●
●
●

●

διαδικασίες και άλλων δηµοσίων φορέων και κοινωνικο - οικονοµικών
παραγόντων που πιθανόν ενδιαφέρονται.
Σε οκτώ µέρες από την αποδοχή του, το σχέδιο διατίθεται στο κοινό για
τριάντα συνεχείς µέρες, Αναρτάται στην έδρα του δήµου και οποιοσδήποτε
µπορεί να υποβάλει ενστάσεις. Η ειδοποίηση της ανάρτησης γίνεται µε
δηµοσίευση σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφηµερίδες.
Εξήντα µέρες µετά και την εξέταση των ενστάσεων το δηµοτικό συµβούλιο
αποφασίζει για τις ενστάσεις και εγκρίνει το σχέδιο.
Πλήρες αντίγραφο του εγκεκριµένου σχεδίου στέλνεται στην επαρχία και
άλλο κρατείται στο δήµο για να το συµβουλεύονται ελεύθερα.
το σχέδιο τίθεται σε ισχύ δεκαπέντε µέρες µετά τη δηµοσίευσή στο Bollettino
Ufficiale (Επίσηµο ∆ελτίο) της Περιφέρειας (BUR) της ανακοίνωσης για την
έγκριση του µε ευθύνη του δήµου.
Η έγκριση του σχεδίου και των παραλλαγών του σηµαίνει την κατάργηση των
πολεοδοµικών σχεδίων δράσης (PUA).

Β1-4.3.2 Σχέδια Πολεοδοµικής ∆ράσης (PUA)

Γενικά
To σχέδιο πολεοδοµικής δράσης είναι αποτέλεσµα δηµόσιας ή ιδιωτικής
πρωτοβουλίας ή, συνεργασία δηµόσιας και ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Προσδιορίζει την πολεοδοµική, αρχιτεκτονική και υποδοµών οργάνωση και
αναδεικνύει τις προβλεπόµενες επεµβάσεις µε:
●
●
●
●
●
●

Το σχέδιο λεπτοµερειών (Ρiano Ρarticolareggiato)
Το σχέδιο για την εργατική κατοικία
Το σχέδιο των ζωνών για την εγκατάσταση παραγωγικών µονάδων
Το σχέδιο αποκατάστασης
Το σχέδιο για το περιβάλλον
Το ολοκληρωµένο πρόγραµµα µε τους «κανόνες για τη δηµόσια κατοικία»

Μεθοδολογία εφαρµογής – εφικτότητα και τροποποιήσεις στο Σχέδιο
πολεοδοµικής δράσης
● Το σχέδιο πολεοδοµικής δράσης υιοθετείται από την ∆ηµοτική Αρχή και
εγκρίνεται από το δηµοτικό συµβούλιο. Όταν το σχέδιο είναι αποτέλεσµα
ιδιωτικής πρωτοβουλίας η δηµοτική αρχή το εγκρίνει σε διάστηµα ενενήντα
ηµερών ή το απορρίπτει γιατί δεν είναι σύµφωνο µε τις προβλεπόµενες αρχές.
● Εντός πέντε ηµερών από την αποδοχή το σχέδιο αναρτάται στη γραµµατεία
του δήµου για δέκα µέρες. Η ανάρτηση γνωστοποιείται στο πίνακα
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●
●

●

●
●
●

ανακοινώσεων του δήµου και µέσω αφισοκόλλησης. Στις επόµενες είκοσι
µέρες οι ιδιοκτήτες των ακινήτων µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις ενώ
οποιοσδήποτε µπορεί να εκφράσει παρατηρήσεις.
Σε τριάντα µέρες από την λήξη των ενστάσεων η δηµοτική αρχή εγκρίνει το
σχέδιο κρίνοντας και τις ενστάσεις και παρατηρήσεις.
Το εγκεκριµένο σχέδιο διατίθεται στη γραµµατεία του δήµου, στην
περίπτωση των σχεδίων πολεοδοµικής δράσης µε δηµόσια πρωτοβουλία και
γνωστοποιείται σε κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου που επηρεάζεται από το σχέδιο
µέσα σε τριάντα µέρες.
τα σχέδια πολεοδοµικής δράσης µε ιδιωτική πρωτοβουλία παρουσιάζονται
από το 51% των ακινήτων µε βάση καταστατικό ή τουλάχιστον το 75% των
ζωνών που συµβάλουν στη δράση.
το σχέδιο τίθεται εν ισχύ δεκαπέντε µέρες µετά τη δηµοσίευση στον πίνακα
ανακοινώσεων του δήµου της έγκρισής του.
η αποδοχή του σχεδίου προσδιορίζει σαφώς τα έργα προς δηµόσιον όφελος
για τα επόµενα δέκα χρόνια.
µπορούν να γίνουν δεκτές τροποποιήσεις που υπογράφονται µόνο από τους
ιδιοκτήτες που περιλαµβάνονται στην τροποποίηση, από τη στιγµή που δεν
συγκρούονται µε τα κριτήρια των πολεοδοµικών σχεδίων δράσης (PUA),
σύµφωνα µε τις παραµέτρους που προσδιορίζει το σχέδιο των παρεµβάσεων
(PI).

Β1-4.3.3 Σχεδιασµός σε επίπεδο επαρχίας για την πολιτική γης

Περιεχόµενο Συντονιστικού Χωροταξικού Σχεδίου Επαρχίας (PTCP)
Το Συντονιστικό Χωροταξικό Σχέδιο Επαρχίας είναι το εργαλείο σχεδιασµού
που υπογραµµίζει τους στόχους και τις θεµελιώδεις αρχές για την οργάνωση γης
σε επίπεδο επαρχίας, σε αντιστοιχία µε τις κατευθύνσεις για την κοινωνικό –
οικονοµική ανάπτυξη της επαρχίας, κυρίως σε ότι αφορά τις επικρατούσες
τάσεις, τα γεωλογικά, γεωµορφολογικά, υδρογεωλογικά, τοπίου και
περιβάλλοντος χαρακτηριστικά, και ειδικά :
● αξιολογεί και αξιοποιεί τα δεδοµένα και τις πληροφορίες που αφορούν την
οργάνωση γης σε επίπεδο επαρχίας
● προσδιορίζει τις ζώνες µε φυσικό ενδιαφέρον και τα είδη της χλωρίδας και
πανίδας Κοινοτικού ενδιαφέροντος και σχετικών οργανώσεων
● ορίζει προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος και για ασφαλείς
παρεµβάσεις ειδικά όταν αυτές συνεπάγονται πιθανές επιπτώσεις γεωλογικές,
υδραυλικές και υδρογεωλογικές
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● προσδιορίζει τους γενικούς κανόνες και την στρατηγική για την αξιολόγηση
της αγρό - δασικής κληρονοµιάς και της εξειδικευµένης γεωργίας σε σχέση
µε τους στόχους που θέτει ο προγραµµατισµός στον αγροτικό και δασικό
τοµέα
● προσδιορίζει ζώνες για χωροθέτηση πάρκων και ζώνες προστασίας βιοτόπων
και άλλων φυσικών στοιχείων σε επίπεδο επαρχίας, όπως και αρχές για την
ανάδειξη και προστασία τοπίων φυσικού κάλλους
● προσδιορίζει και αναπτύσσει οικολογικούς διαδρόµους, δηµιουργώντας ένα
δίκτυο σύνδεσης µεταξύ των ζωνών προστασίας, των βιοτόπων, των ποταµών
και των περιοχών αναδασµού
● επιβλέπει τα ιστορικά κέντρα, εντοπίζει τα προς διατήρηση κτίσµατα και
σύνολα αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος
● προσδιορίζει τους στόχους και τα βασικά εργαλεία της οργάνωσης του
χωρικού σχεδιασµού, τα συστήµατα υποδοµών, εξοπλισµών, δικτύων και
επεµβάσεων δηµοσίου ενδιαφέροντος σε επίπεδο επαρχίας
● προσδιορίζει τις ζώνες για την χωροθέτηση εγκαταστάσεων βιοµηχανικών,
βιοτεχνικών, τουριστικών και µεγάλων εµπορικών κέντρων
● εντοπίζει ζώνες µε πιθανότητα οργανωµένης δόµησης από συνεργασία
µεταξύ διαφορετικών δήµων
● θέτει τα κριτήρια για την αξιολόγηση των παραγωγικών επαρχιών
Το Συντονιστικό Χωροταξικό Σχέδιο Επαρχίας (ΡTCP) αποτελείται από:
● Μια προγραµµατική έκθεση που παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της ανάλυσης
και την αξιολόγηση για τις απαραίτητες χωρικές παρεµβάσεις και
προσδιορίζει τις κατευθύνσεις για την κοινωνικό – οικονοµική ανάπτυξη σε
επίπεδο επαρχίας
● Τα γραφήµατα που δείχνουν τις σχεδιαστικές τάσεις
● Την τεχνική νοµοθεσία που ορίζει προδιαγραφές, προϋποθέσεις και
δεσµεύσεις
● Μια τράπεζα πληροφοριών που περιλαµβάνει τα δεδοµένα των πιο πάνω
σηµείων.

Μεθοδολογία εφαρµογής – εφικτότητα και τροποποιήσεις στο
Συντονιστικό Χωροταξικό Σχέδιο Επαρχίας
● Η Αρχή της Επαρχίας επεξεργάζεται ένα πλαίσιο σχεδίου που περιλαµβάνει
όσα περιγράφονται στο κεφάλαιο Β1 – 4.2.1 για τα «Επίπεδα Σχεδιασµού»,
το οποίο διαβιβάζει στην Περιφέρεια, στις γειτονικές επαρχίες, στους δήµους,
στις ορεινές περιοχές, στους υποστηρικτικούς φορείς για την προστασία του
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περιβάλλοντος και στους δηµόσιους φορείς και στις δηµόσιες υπηρεσίες
δικτύων και υπηρεσιών επαρχιακού επιπέδου.
Για τη δηµιουργία του πλαισίου ακολουθούνται και οι συµµετοχικές
διαδικασίες που περιγράφονται στο Β1 – 4.2.2
Στη συνέχεια εγκρίνεται από το επαρχιακό συµβούλιο
Σε διάστηµα είκοσι ηµερών από την έγκριση το σχέδιο παραµένει στη
γραµµατεία της επαρχίας και γνωστοποιείται µέσω του Επίσηµου ∆ελτίου
της Περιφέρειας (ΒUR) και στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε δήµου της
επαρχίας, δίνοντας πληροφορίες για τα σηµεία όπου ο κάθε πολίτης µπορεί
να πληροφορηθεί από τα στοιχεία του σχεδιασµού. Επίσης δηµοσιεύεται σε
δύο τοπικές εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας σε επίπεδο επαρχίας. Μέσα σε
διάστηµα τριάντα ηµερών από τη δηµοσιοποίησή του οποιοσδήποτε µπορεί
να δει τα στοιχεία του σχεδίου, ενώ για τις επόµενες τριάντα µέρες µπορεί να
υποβάλει ένσταση.
Μετά τη λήξη της περιόδου των ενστάσεων, στις επόµενες εξήντα µέρες, η
Επαρχία διαβιβάζει στην Περιφέρεια το σχέδιο, µαζί µε τις ενστάσεις και την
γνωµοδότηση του επαρχιακού συµβουλίου.
Η Αρχή της Περιφέρειας, σε διάστηµα εκατόν ογδόντα µερών από την
παραλαβή του, τοποθετείται στο προτεινόµενο σχεδιασµό ελέγχει την
συµβατότητά του µε το Συντονιστικό Χωροταξικό Σχέδιο της Περιφέρειας
(PTRC), λαµβάνει υπόψη τις ενστάσεις και µε τη σύµφωνη γνώµη του
συµβουλίου το εγκρίνει.
Από τη στιγµή που η Αρχή της Περιφέρειας εντοπίσει ασυµβατότητα µε το
PTRC, επιστρέφει το σχέδιο στην Επαρχία προς επαναξιολόγηση. Εάν το
επαρχιακό συµβούλιο δεν απαντήσει σε διάστηµα ενενήντα µερών ή εάν δεν
συµπεριλάβει τις προβλεπόµενες τροποποιήσεις από το PTRC, τότε η Αρχή
της Περιφέρειας το επιστρέφει ή αφού εξαιρέσει τα σηµεία που δεν συµφωνεί
το εγκρίνει.
Το εγκεκριµένο σχέδιο διατίθεται στη γραµµατεία της επαρχίας και των
δήµων στη διάθεση του κοινού.
Το σχέδιο τίθεται σε εφαρµογή δεκαπέντε µέρες µετά τη ανακοίνωση της
έγκρισής του στο Επίσηµο ∆ελτίο της Περιφέρειας (BUR).
Οι τροποποιήσεις στο σχέδιο ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες µε αυτές που
περιγράψαµε παραπάνω.

Για να εξασφαλίσουµε την ευελιξία του συστήµατος για το χωροταξικό και
πολεοδοµικό σχεδιασµό, τα σχέδια οργάνωσης του χώρου σε επίπεδο δήµων και
διαδηµοτικό, µπορούν να περιλάβουν προτάσεις τροποποίησης στο Συντονιστικό
Χωροταξικό Σχέδιο Επαρχίας, εάν αυτές οι προτάσεις δεν αντιτίθενται επί της
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ουσίας στο χωρικό σχεδιασµό. Σε αυτή τη περίπτωση η όποια τροποποίηση
εγκρίνεται από το επαρχιακό συµβούλιο και διαβιβάζεται στην Αρχή της
Περιφέρειας. Αυτή εντός εξήντα µερών θα πρέπει να δικαιολογήσει την πιθανή
αντίθετη γνώµη της, άλλως η τροποποίηση θεωρείται εγκεκριµένη.
Β1-4.3.4 Σχεδιασµός σε επίπεδο περιφέρειας για την πολιτική γης

Περιεχόµενο του Συντονιστικού Χωροταξικού Σχεδίου Περιφέρειας
(PTRC)
Το Συντονιστικό Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας, σε αντιστοιχία µε το
περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραµµα (PRS), προσδιορίζει τους στόχους και τις
βασικές κατευθύνσεις που θα πρέπει να έχει η οργάνωση του χώρου στην
περιφέρεια, όπως επίσης τις στρατηγικές και δράσεις για την υλοποίησή τους.
Συγκεκριµένα:
● Συλλέγει τα δεδοµένα και τις πληροφορίες, που είναι απαραίτητα για τον
καθορισµό του πλαισίου, εντός του οποίου θα κινηθεί ο χωρικός σχεδιασµός
στην περιφέρεια.
● Προσδιορίζει τις ζώνες και τα αγαθά που προκύπτουν από την ανάδειξη
φυσικών στοιχείων, προστασία και αποκατάσταση περιοχών µε φυσική,
ιστορική και µνηµειακή σηµασία, περιοχές µε είδη χλωρίδας και πανίδας
Κοινοτικού ενδιαφέροντος και σχετικών οργανώσεων.
● Προσδιορίζει τα κριτήρια για την προστασία και συντήρηση των
πολιτιστικών, αρχιτεκτονικών και αρχαιολογικών αγαθών, ορίζοντας την
ταυτότητα των ιστορικό – πολιτιστικών χώρων, δηµιουργώντας σχήµατα
οργάνωσης, αξιολόγησης και επαναπροσδιορισµού του χώρου για την
ανάδειξη των περιβαλλοντικών αξιών τοπίου
● Προσδιορίζει το σύστηµα για την προστασία φυσικών ζωνών σε επίπεδο
περιφέρειας
● Ορίζει το σχήµα των δικτύων υποδοµής και το σύστηµα εξοπλισµού και
υπηρεσιών, σε επίπεδο εθνικό και περιφερειακό
● Αναδεικνύει τα έργα και τις πρωτοβουλίες ή τα προγράµµατα παρέµβασης
ειδικού ενδιαφέροντος σε περιοχές ιδιαίτερης σηµασίας για το χωρικό
σχεδιασµό
● Θέτει κριτήρια για τον προσδιορισµό ζωνών για βιοµηχανικές και αγροτικές
εγκαταστάσεις, µεγάλες κατασκευές προς πώληση και τουριστικές
παρεµβάσεις
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● Προσδιορίζει τις πιθανές περιοχές για το συντονισµένο χωρικό σχεδιασµό
µεταξύ των δήµων περισσοτέρων περιφερειών σύµφωνα µε το ∆ιαδηµοτικό
Σχέδιο Οργάνωσης Χρήσεων Γης (PATI). (βλέπε κεφ.Β1-4.3.1)
Τα σχέδια των τοµέων και τα σχέδια ανάπτυξης των µεγάλων δικτύων και
υπηρεσιών, αποτελούν πάντα αντικείµενο συντονισµού, µε το PTRC και το
ολοκληρώνουν και το τροποποιούν, όποτε προβλέπεται, µέσω ειδικής
νοµοθεσίας. Τέλος για να έχουµε ένα σχεδιασµό εφικτό και ανταποκρινόµενο
στις απαιτήσεις,, προβλέπεται η δυνατότητα τροποποιήσεων και
επικαιροποιήσεων στο PTRC.

Μεθοδολογία εφαρµογής – εφικτότητα και τροποποιήσεις στο
Συντονιστικό Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας
● Η Αρχή της Περιφέρειας επεξεργάζεται ένα πλαίσιο σχεδίου µε το
περιεχόµενο του κεφαλαίου Β1 – 4.2.1 «επίπεδα σχεδιασµού» και το
διαβιβάζει στις επαρχίες, στους δήµους, στις ορεινές περιοχές και στους
υποστηρικτικούς φορείς για την προστασία του περιβάλλοντος
● Για τη δηµιουργία του πλαισίου ακολουθούνται οι συµµετοχικές διαδικασίες
όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο Β1- 4.2.2
● Μετά τη φάση των συµµετοχικών διαδικασιών η Αρχή της περιφέρειας
εγκρίνει το σχέδιο.
● Για διάστηµα τριάντα ηµερών από την έγκριση το σχέδιο βρίσκεται στη
γραµµατεία της περιφερειακής Αρχής και στις επαρχίες. Γνωστοποιείται
µέσω του Επίσηµου ∆ελτίου της Περιφέρειας (ΒUR) δίνοντας πληροφορίες
για τα σηµεία, όπου ο κάθε πολίτης µπορεί να πληροφορηθεί από τα στοιχεία
του σχεδιασµού. Επίσης δηµοσιεύεται σε δύο τοπικές εφηµερίδες ευρείας
κυκλοφορίας σε επίπεδο περιφέρειας.
● Εντός εκατόν είκοσι ηµερών από τη δηµοσίευση, οι τοπικοί φορείς, οι
ορεινές περιοχές, οι αυτόνοµες αρχές, οι οργανώσεις και οι οικονοµικές και
κοινωνικές επιχειρήσεις, καθώς και όποιος εµπλέκεται στο σχεδιασµό,
µπορεί να εκφράσει στην Αρχή της περιφέρειας, ενστάσεις και προτάσεις.
● Η Περιφερειακή Αρχή, µέσα στις επόµενες εκατόν είκοσι µέρες, διαβιβάζει
στο Περιφερειακό Συµβούλιο προς επικύρωση το εγκεκριµένο σχέδιο µε τις
παρατηρήσεις και τις πιθανές τροποποιήσεις
● Το σχέδιο επικυρώνεται µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
● Το σχέδιο τίθεται σε εφαρµογή δεκαπέντε µέρες µετά τη δηµοσίευση στο
BUR της σχετικής απόφασης επικύρωσης του
● Οι τροποποιήσεις στο σχέδιο ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες υποβολής και
έγκρισης µε αυτές που περιγράψαµε παραπάνω. Οι τροποποιήσεις που δεν
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αντιστρατεύονται το ουσιαστικό περιεχόµενο του σχεδιασµού, εγκρίνονται
από την Περιφερειακή Αρχή µε τη σύµφωνη γνώµη της συµβουλευτικής
επιτροπής.
Για να εξασφαλίσουµε την ευελιξία του συστήµατος για το χωροταξικό και
πολεοδοµικό σχεδιασµό, τα σχέδια οργάνωσης του χώρου σε επίπεδο δήµων και
διαδηµοτικό, µπορούν να περιλάβουν προτάσεις τροποποίησης στο Συντονιστικό
Χωροταξικό Σχέδιο της Περιφέρειας, εάν αυτές οι προτάσεις δεν αντιτίθενται επί
της ουσίας στο χωρικό σχεδιασµό. Σε αυτή τη περίπτωση η όποια τροποποίηση
εγκρίνεται από την Αρχή της περιφέρειας µε τη σύµφωνη γνώµη της
συµβουλευτικής επιτροπής και τίθεται σε εφαρµογή δεκαπέντε µέρες µετά τη
δηµοσίευση στο BUR της σχετικής απόφασης επικύρωσης του.

Στρατηγικά σχέδια
● Το Συντονιστικό Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας (PTRC), µπορεί να
προβλέψει τα έργα και τις πρωτοβουλίες ή τα προγράµµατα παρέµβασης
ειδικού ενδιαφέροντος σε περιοχές ιδιαίτερης σηµασίας για το χωρικό
σχεδιασµό
● Για την υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων η διαχειριστική αρχή, που έχει
την αρχική ευθύνη του έργου ή των παρεµβάσεων ή των προγραµµάτων των
παρεµβάσεων, επιδιώκει την συµφωνία ενός προγράµµατος, (βλέπε κεφάλαιο
Β1 – 4.2.2 «προγραµµατική συµφωνία») που διασφαλίζει το συντονισµό
δράσεων, προσδιορίζει τους χρόνους, τους τρόπους, την επιδότηση και ότι
άλλο απαιτείται.

Περιφερειακή Τεχνική αξιολόγηση (VTR)
● Η εκτίµηση των όσων προβλέπονται από τον Πρόεδρο ή από την
Περιφερειακή Αρχή και αφορά τα εργαλεία για την άσκηση της χωροταξικής
πολιτικής προέρχεται από τη λεγόµενη Περιφερειακή Τεχνική Αξιολόγηση,
που εκφράζεται από τον Περιφερειακό Γραµµατέα.
● Ο Περιφερειακός Γραµµατέας, εκφράζει προς τις δηµοτικές και επαρχιακές
αρχές που εισηγούνται το σχεδιασµό, τη γνώµη του ως επιτροπή που έχει ο
ίδιος συστήσει και στελεχώσει µε αντιπροσώπους της περιφέρειας στους εξής
τοµείς:
1.
2.
3.
4.

Πολεοδοµίας και περιβαλλοντικών αγαθών
Μεταφορών και υποδοµών
Γεωλογίας
Προστασίας του χώρου
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5. Θεσµοθέτησης νόµων και δικαίου
6. Αγροπεριβαλλοντικές πολιτικές
● Είναι πιθανόν ο Περιφερειακός Γραµµατέας να ζητήσει τη γνώµη και άλλων
αντιπροσώπων άλλων περιφερειών και άλλων δηµοσίων φορέων.
● Μέχρις ότου οριστεί ο Περιφερειακός Γραµµατέας ο υπεύθυνος για την
Περιφερειακή Τεχνική Αξιολόγηση, οι σχετικές δράσεις καλύπτονται από τον
Γραµµατέα της Περιφέρειας σε θέµατα πολεοδοµίας.
Β1-4.3.5 Ειδική νοµοθεσία για τις διαδικασίες

Μέτρα προστασίας
Από τη στιγµή που εγκρίνεται το σχέδιο µέχρι την δηµοσίευση και εφαρµογή
του, τίθενται σε ισχύ µια σειρά µέτρων, όπως:
● µέτρα προστασίας
● αναστολή των δραστηριοτήτων στην οικοδοµή και στον πολεοδοµική
οργάνωση εφόσον έρχονται σε αντίθεση µε τα όσα προβλέπονται από το
σχεδιασµό
● ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Αρχής ή ο Πρόεδρος της επαρχίας µπορεί να
διακόψει εργασίες που βρίσκονται σε αντίθεση µε τα προβλεπόµενα από το
σχεδιασµό είτε σε επίπεδο περιφέρειας είτε σε επίπεδο επαρχίας

Β1-4.4

Πολιτική γης3

Β1-4.4.1 Γενικά
Η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για τη δηµιουργία ενός Εθνικού Πλαισίου σε
αντικατάσταση του νόµου για την Πολεοδοµία του 1942, ταυτίζεται µε τη
θέλησή για ενίσχυση της µεταρρύθµισης για την πολιτική γης.
Στον πολιτικό διάλογο στην Ιταλία, η γη σαν χώρος όπου βρίσκουν εφαρµογή η
οικολογία και η ίδια η ζωή, τα σχήµατα του περιβάλλοντος και οι ποικίλες
εκφράσεις των πολεοδοµικών εφαρµογών, όπου βρίσκουν λόγο ύπαρξης
πολιτιστικά αγαθά και περιβαλλοντικά και δίκτυα υποδοµής, αυτή η γη είναι
απούσα.

3. Πληροφορία από την Περιφερειακή Αρχή της περιοχής της Τοσκάνης- Απρίλιος 2003.
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∆εν υπήρξε ποτέ και ίσως δε θα υπήρχε ποτέ, εάν δεν άρχιζαν να θέτουν το
πολιτικό ζήτηµα του «τι είναι η γη σήµερα και πως µπορούµε να εξοπλιστούµε
για να την διαχειριστούµε» για να ασκηθεί δηλαδή «πολιτική γης».
Β1-4.4.2 Τι είναι «πολιτική γης»
Μέχρι το 1995 στην Τοσκάνη πολιτική γης σήµαινε «την δράση των δηµοσίων
οργανισµών που κατεύθυνε την δηµόσια και ιδιωτική δραστηριότητα, προς
όφελος της ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται την διαφάνεια και την
συµµετοχή των πολιτών στις επιλογές.
Σήµερα γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης αυτού του ρόλου βλέποντας την πολιτική
γης από µια πιο σφαιρική µατιά, που διασφαλίζει τη συνεργασία και τον
συντονισµό δράσης των πολιτικών όλων των τοµέων που είναι ικανοί να
διαχειριστούν τους πόρους µε διπλό όφελος, την ουσιαστική υποστηρικτική
ανάπτυξη και την µέγιστη εφικτότητα στη δράση των τοµέων.
Η γη σήµερα είναι το αντικείµενο – κλειδί για την διαχείριση των αντιφατικών
καιρών της σύγχρονης οικονοµίας, αλλά και το πιο ευαίσθητο, όπου οι
οργανισµοί και οι διαχειριστές γης είναι σήµερα, σε σχέση µε το παρελθόν,
περισσότερο αυτόνοµοι από την δύναµη του οικονοµικού κεφαλαίου.
Από τη µια δεν πρέπει να συγχέεται ο ρόλος του προγραµµατισµού µε αυτό του
χωροταξικού σχεδιασµού, από την άλλη δε µπορεί να θεωρείται η χωροταξία
σαν εκτελεστικό όργανο του προγραµµατισµού και αντίστροφα.
Η πολιτική ιδέα είναι εν ολίγοις να κρατηθεί ζωντανή µια δηµιουργική – γόνιµη
σχέση µεταξύ των πολιτικών γης και των πολιτικών για την ανάπτυξη, σένα
πεδίο που είναι παραδοσιακά στη βάση της µεταρρύθµισης και σένα µεγάλο
βαθµό µέρος της νεωτεριστικής περιφερειακής πολιτικής.
Β1-4.4.3 Εργαλεία

Η Περιφέρεια
Είναι αυτή που προσδιορίζει τη γενική στρατηγική µε το σχέδιο χρήσεων γης σε
σχέση µε το περιφερειακό σχέδιο ανάπτυξης (σύµφωνα µε τη λογική του
τελευταίου PRS-Περιφερειακό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα)
Προσδιορίζει µε άλλα λόγια, τη δυνατή σχέση ανάµεσα στο γενικό
προγραµµατισµό για την ανάπτυξη και τον χωροταξικό σχεδιασµό.
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Η Επαρχία
Στην επαρχία έχει ανατεθεί η υποχρέωση να προσδιορίσει τα προγράµµατα
υποστήριξης της ανάπτυξης. Το PTC (Χωροταξικό Συντονιστικό Σχέδιο) πρέπει
να συνδιαλέγεται µε σαφείς οδηγίες τις περιφερειακές στρατηγικές για την
πολιτική διαχείριση της δηµοτικής γης.
Σύµφωνα µε το κριτήριο της διαφοροποίησης το PTC της Επαρχίας πρέπει να
δηλώνει αυτά που είναι απαραίτητα στο σχεδιασµό του δήµου και που ο δήµος
δεν µπορεί να διαχειριστεί µε ικανοποιητικό τρόπο εφόσον ξεπερνούν τα όρια
του.

Ο ∆ήµος
Ο δήµος έχει την υποχρέωση της διαχείρισης των πόρων στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων του, για τις αλλαγές και τα οφέλη που αφορούν τη γη στα
διοικητικά όρια του δήµου.
Αρχές

Εργαλεία

Αντικείµενο

∆ιαδικασία έγκρισης
και διάρκεια

ΚΡΑΤΟΣ

Οικονοµία,
κατευθύνσεις για
πολεοδοµικά και
σχέδια χρήσεων γης

Εφαρµογή
κατευθύνσεων και
εγγύηση στην
συνεργασία των
διαφόρων χωρικών
δραστηριοτήτων

Νόµοι ή Υπουργικές
αποφάσεις

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Συντονιστικό
χωροταξικό σχέδιο
περιφέρειας

Σχεδιασµός σε ευρεία
περιφερειακή κλίµακα.

Το σχέδιο εγκρίνεται
από τις ίδιες τις
περιφέρειες.

Στόχοι και
κατευθύνσεις για την
οργάνωση του χώρου,
στρατηγικές και
δράσεις για την
υλοποίηση.

∆ιάρκεια χωρίς όρια.

Συντονιστικό
χωροταξικό σχέδιο
επαρχίας

Σχεδιασµός σε επίπεδο
επαρχίας.

Το σχέδιο εγκρίνεται
από τις επαρχίες.

Κατευθύνσεις για τον
σχεδιασµό των δήµων

∆ιάρκεια χωρίς όρια.

Γενικό Ρυθµιστικό
Σχέδιο

Σχέδιο χρήσεων γης σε
επίπεδο δήµου

Σχέδια Πολεοδοµικής
∆ράσης

Σχέδια που
εξειδικεύουν τις
κατευθύνσεις του
γενικού πολεοδοµικού
σχεδίου

Εγκρίνεται από την
περιφέρεια
∆ιάρκεια χωρίς όρια
Εγκρίνεται από τον
δήµο
∆ιάρκεια το πολύ δέκα
χρόνια.

ΕΠΑΡΧΙΑ

∆ΗΜΟΣ

Σχέδιο Παρεµβάσεων
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Οικοδοµικές άδειες

Προγράµµατα δράσης
του δήµου σε πλαίσια
που προβλέπονται από
εθνικούς και
περιφερειακούς
στόχους
Έλεγχος σε
οποιαδήποτε
παρέµβαση µε
επίπτωση στον
πολεοδοµικό
σχεδιασµό.

Εγκρίνεται από το
δηµοτικό συµβούλιο

Ισχύει ένα χρόνο µέχρι
να ξεκινήσουν οι
εργασίες και µετά για
τρία χρόνια

Πίνακας Β1-4.1. Η ιεράρχηση των κυρίων θεσµικών οργάνων και τα εργαλεία σε
επίπεδο εθνικό, περιφερειακό και τοπικό.
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Περιοχή κατοικίας
4.5 µ2/κ για εκπαίδευση
2.0 µ2/κ για δηµόσια κτίρια
9.0 µ2/κ για ελεύθερους
κοινόχρηστους χώρους
2.5 µ2/κ για στάθµευση

18 µ2/κ

1.0 µ2/κ ιδιωτικός χώρος για
στάθµευση για κάθε 10 µ3

Περιοχή εµπορίου
80 µ2 δηµόσιας γης για κοινωφελείς
δραστηριότητες, ελεύθερους
κοινόχρηστους χώρους και χώρους
στάθµευσης για κάθε 100 µ2 µικτά
1.0 µ2/κ ιδιωτικός χώρος για
στάθµευση για κάθε 10 µ3

Περιοχή βιοµηχανίας

Το 10% της συνολικής έκτασης
προβλέπεται για κοινωφελείς
δραστηριότητες, ελεύθερους
κοινόχρηστους χώρους και χώρους
στάθµευσης

Πίνακας Β1-4.2. Ελάχιστα standards προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία
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Β1-4.4.4 Τάσεις

Κεντρική εξουσία / τοπική εξουσία
Ένα από τα κεντρικά προβλήµατα στην Ιταλία, υπήρξε η συνεχής σύγκρουση
µεταξύ της κεντρικής εξουσίας και των τοπικών εξουσιών.
Η νέα τάση µε την τελευταία αναθεώρηση από πλευράς Κράτους, είναι η
συνεχώς αυξανόµενη δύναµη των Περιφερειών που µαζί µε τις φορολογικές
ρυθµίσεις που δυναµώνουν την αυτονοµία των δήµων, οδηγούν στην ενίσχυση
της αποκεντρωτικής διαδικασίας.

Ελαστικότητα / σταθερότητα
Καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία αποκέντρωσης έπαιξε ο νόµος του 1990, που
αποτελεί το προοίµιο για τη θεσµοθέτηση της περιφερειακής νοµοθεσίας και τη
στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών σχεδιασµού υπό τον τίτλο «προγραµµατική
συµφωνία» (accordo di programma).
Ο νόµος και η επερχόµενη µεταρρύθµιση υιοθετεί κριτήρια βιώσιµης ανάπτυξης
και αµιγώς ιδιωτικο-οικονοµικού περιεχοµένου, εµπεριέχει όµως στοιχεία
αβεβαιότητας εξ αιτίας κυρίως των θεσµικών αγκυλώσεων και καθυστερήσεων
σε εθνικό νοµοθετικό επίπεδο, σε θέµατα χρήσεων γης, φορολογίας και
αποζηµιώσεων ιδιοκτησιών στη διαδικασία εφαρµογής του σχεδιασµού.

Πολιτική
Τα περιβαλλοντικά ζητήµατα παίζουν σηµαντικό ρόλο στη χάραξη νέων
στρατηγικών και στις επιλογές χωρικών παρεµβάσεων. Υπάρχει συνεχής
προσπάθεια να επιτευχθεί ισορροπία ανάµεσα στις παραµέτρους που θέτουν οι
πολιτικές (πολλές φορές αυστηρές) για την προστασία του περιβάλλοντος και
στην χωρική ανάπτυξη σε νέες περιοχές παρέµβασης.
Σηµαντικός επίσης είναι ο ρόλος της κυβερνητικής εξουσίας, µε µια σειρά
αλλαγές που επήλθαν σε ολόκληρη τη βαθµίδα της εξουσίας συνοδευόµενες και
από µια σειρά ρυθµίσεων, µε εντελώς διαφορετικές εφαρµογές για την κάθε
πόλη, αφήνοντας περιθώρια ευελιξίας ως προς τους υιοθετούµενους στόχους.
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Β1-5 Φινλανδία
Β1-5.1

Θεώρηση των συστηµάτων του χωρικού σχεδιασµού

Β1-5.1.1 Γενική θεώρηση
Η Φινλανδία µπήκε στην Ε.Ε. το 1995 ενώ συνέβαιναν µια σειρά αλλαγές σε
επίπεδο χωρικής διαχείρισης και νοµοθεσίας.
Η Φινλανδία έχει µια µακρά ιστορία σε σχέση µε το χωρικό σχεδιασµό.
● Πριν από τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο η πλειοψηφία του πληθυσµού της ζούσε
στην ύπαιθρο σε στενή σχέση µε τη φύση. Το πρώτο πολεοδοµικό σχέδιο µε
τη σύγχρονη έννοια του όρου, εγκρίθηκε από την eduskunta (Βουλή) το 1931
και απαντούσε στα πολλά προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στη χώρα
εξαιτίας της βιοµηχανοποίησης.
● Μετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, το δοµηµένο περιβάλλον, άλλαξε
δραµατικά. Υπήρξε µεγάλη και µε ταχείς ρυθµούς, εσωτερική µετανάστευση,
από το βορρά προς νότο, µε ανοικοδόµηση, νέες θέσεις εργασίας και νέες
υπηρεσίες, σηµατοδοτώντας µια περίοδο γρήγορης πολεοδόµησης και
βιοµηχανοποίησης. Πολλά από τα σηµερινά προβλήµατα έχουν τις ρίζες τους
σε αυτό το παρελθόν.
Σηµαντικά στοιχεία της ισχύουσας νοµοθεσίας για την πολεοδοµική οργάνωση
και την οικοδοµή στην Φινλανδία, στηρίζονται στο rakennuslaki του 1958
(Οικοδοµική ∆ράση) το οποίο αναθεωρήθηκε το 1990 και το 1994.
∆ίδεται µεγάλη ελευθερία στα finnishkunnat (∆ήµους) που θα παίξουν ένα
σηµαντικό ρόλο στα τοπικά πολεοδοµικά σχέδια και στην οικοδοµή. Η
«Οικοδοµική ∆ράση» καλύπτει τόσο τον οικοδοµικό, όσο και τον σχεδιασµό των
χρήσεων γης.
Οι αναθεωρήσεις του 1989 και 1990 ενισχύουν την αυτονοµία των δήµων, για
αποφάσεις που αφορούν τοπικά σχέδια. Ενθαρρύνεται η δηµόσια συµµετοχή
στον πολεοδοµικό σχεδιασµού.
Το 1990 οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης ενσωµατώνονται στην «Οικοδοµική
∆ράση» και ενισχύεται η δυνατότητα αλλαγών στο σχεδιασµό. Η αναθεώρηση
του 1994 βάζει και την περιβαλλοντική διάσταση στο χωρικό σχεδιασµό.
Έτσι η Φινλανδία δίνει έµφαση στην οικονοµική και οικολογική χρήση του
χώρου, στη δηµόσια συµµετοχή, στην προστασία και βελτίωση του υπάρχοντος
αστικού και αγροτικού ιστού, στο φυσικό περιβάλλον.
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Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Υπουργείο Εσωτερικών,
υπεύθυνοι για την Γενική
Περιφερειακή Ανάπτυξη,
άλλα Υπουργεία
Περιφερειακό
Περιβαλλοντικό Κέντρο

Γειτονικά Περιφερειακά
συµβούλια
Άλλες διαδηµοτικές
συναφείς εξουσίες

Περιφερειακές Εξουσίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Κυβερνητικές
αντιπροσωπίες

∆ήµοι – µέλη

Περιφερειακός σχεδιασµός
● Στρατηγικός περιφερειακός
σχεδιασµός
● Περιφερειακός οικοδοµικός σχεδιασµός
Περίοδος
4-ετίας

Περιφερειακή
ανάπτυξη
διαχείριση
αναπτυξιακού έργου

Σχ. Β1-5.1. Το σύστηµα του Περιφερειακού Σχεδιασµού

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
(5 εκ.)
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
(200 000 – 1 300 000)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ (13)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (20)

ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
(200 – 500 000)
(µέση πόλη 32 000)
(µέσος αγροτικός δήµος 5 200)
δεσµός µεταξύ σχεδιαστικών ενοτήτων
έγκριση σχεδίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΣΧΕ∆ΙΟ

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ
ΣΧΕ∆ΙΟ

∆ΗΜΟΙ
(455)

ΣΧΕ∆ΙΟ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ
υπεύθυνοι για τη σύνταξη σχεδίου
σχεδιαστικές οδηγίες στα διάφορα επίπεδα

Σχ. Β1-5.2. Η πορεία του σχεδιασµού χρήσεων γης.
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Β1-5.1.2 Θεσµικά όργανα
Εθνικό επίπεδο
Το ymparistoministerio (Υπουργείο Περιβάλλοντος) είναι υπεύθυνο σε εθνικό
επίπεδο για την χωροταξική πολιτική, την προστασία του περιβάλλοντος, τις
χρήσεις γης, την οικοδοµική και κτιριακή πολιτική. Ετοιµάζει τη νοµοθεσία του
χωροταξικού σχεδιασµού. Εγκρίνει τα τοπικά σχέδια στις πρωτεύουσες των
περιφερειών µε τα allueelliset ymparistoke skukset (τα Περιφερειακά τµήµατα
του Υπουργείου, αντίστοιχες ΠΕΧΩ).
Μια σηµαντική παράµετρος για το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι τα «ειδικά
προγράµµατα», τα «υποστηρικτικά προγράµµατα προστασίας». Αυτά είναι
προγράµµατα για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς, του τοπίου,
της χλωρίδας και πανίδας, του υδροφόρου ορίζοντα. Αυτά τα προγράµµατα είναι
βασικό εργαλείο, κυρίως δια µέσου των περιφερειών, για την αγορά γης από το
Κράτος ή για ανταλλαγή γης µεταξύ Κράτους και ιδιωτών ιδιοκτητών γης.
Επίπεδο Περιφέρειας

Επαρχίες
Η Φινλανδία είναι χωρισµένη σε 11 laanit (επαρχίες). Μεσάζων µεταξύ των
τοπικών αρχών και της κεντρικής εξουσίας, βρίσκονται οι επαρχιακές εξουσίες,
οι ονοµαζόµενες laaninhallitukset – “γραφεία επαρχιακής αρχής”. Αυτά ανήκουν
στην παραδοσιακή τοπική αυτοδιοίκηση δεν φτιάχνουν πολεοδοµικά σχέδια.

Περιφερειακά κέντρα περιβάλλοντος
Ανήκουν στην Κρατική ∆ιαχείριση και είναι υπεύθυνα για την προστασία του
περιβάλλοντος µε την ευρύτερη έννοια : φυσικό περιβάλλον, προστασία
πολιτιστικής κληρονοµιάς, προστασία υδροφόρου ορίζοντα, οδηγός χρήσεων
γης.

Περιφερειακά συµβούλια
Έχουν την ευθύνη για την γενική ανάπτυξη των περιφερειών τους και την
ευθύνη για την οργανική συνεργασία µεταξύ των δήµων της περιφέρειας.
Τα περιφερειακά συµβούλια δεν ανήκουν στην Κρατική διαχείριση, όπως οι
περιφέρειες και τα περιφερειακά κέντρα περιβάλλοντος. Ιδρύθηκαν το 1994 για
να ισχυροποιήσουν τη θέση των περιφερειών και είναι υπεύθυνα για την
προστασία των χρήσεων γης στην περιφέρεια. Ο ρόλος των περιφερειακών
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συµβουλίων, στα οποία συµµετέχουν αντιπρόσωποι των δηµοτικών συµβουλίων,
είναι σηµαντικός στην ανάπτυξη του χώρου γιατί το Περιφερειακό Σχέδιο είναι
µια από τις κύριες ευθύνες του.

Τα Περιφερειακά συστήµατα σχεδιασµού
Περιλαµβάνουν δυο συµπληρωµατικά στοιχεία τα οποία, προετοιµάζονται από
τα περιφερειακά συµβούλια και βασίζονται στις περιφερειακές συνθήκες και
ανάγκες.
Τα seutusuunnitelma (στρατηγικά περιφερειακά σχέδια) τα οποία συντάσσονται
κατά τη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων µεταξύ των δηµοτικών εκλογών, είναι
ένα πολιτικό ντοκουµέντο που δίνει γενικές κατευθύνσεις. Περιγράφει κυρίως τα
αντικείµενα των χρήσεων γης και αποτελεί εργαλείο για προγραµµατισµό, δεν
έχει νοµική ισχύ.
Από την άλλη είναι το seutukaava (το θεσµοθετηµένο περιφερειακό σχέδιο
χρήσεων γης) το οποίο αφού εγκριθεί από το Κράτος αποτελεί το θεσµικό
πλαίσιο που θα κινηθεί η αυτοδιοίκηση και οι ιδιοκτήτες γης. Εγγυάται γενικά
την εφαρµογή των χρήσεων γης και ελέγχει κάθε δραστηριότητα για την
πολεοδοµική ανάπτυξη, τις µεταφορές και την προστασία της φύσης.

Τα Aland Islands
Το αρχιπέλαγος Aland αποτελεί µια αυτόνοµη περιφέρεια που περιλαµβάνει 6
500 νησιά ανάµεσα στα 25 000 ακατοίκητα. Υπάρχει αυτόνοµη κυβέρνηση που
ασκεί ευρέως, νοµοθετικές και διαχειριστικές αρµοδιότητες.
Τοπικό επίπεδο

∆ήµοι
Οι ∆ήµοι αποτελούν το βασικό πυρήνα της τοπικής αυτοδιοίκησης και είναι
υπεύθυνοι για τα πολεοδοµικά σχέδια και τις οικοδοµικές άδειες στα όρια του
∆ήµου. Υπάρχουν 455 ∆ήµοι εκ των οποίων 102 είναι Αστικά Κέντρα.
Ανεξάρτητα από το µέγεθός τους, έχουν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις.

Τοπικά Σχέδια
Η «Οικοδοµική ∆ράση», δίνει στους ∆ήµους το δικαίωµα αποφάσεων, σε
τοπικές χρήσεις γης και οικοδοµικές άδειες. Σε τοπικό επίπεδο έχουµε το
Πολεοδοµικό Σχέδιο το οποίο µπορεί να καλύπτει ολόκληρο το ∆ήµο ή τµήµα
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του. Ενώ σαν επιµέρους έχουµε το Σχέδιο Πόλης το Σχέδιο Αναδασµού και το
Σχέδιο Ακτών.
Β1-5.1.3 Συνάφεια και αρχές

Σύνταγµα, νοµοθεσία και σύστηµα δικαιοσύνης
Η Φινλανδία είναι µια πολύπλευρη κοινοβουλευτική δηµοκρατία. Οι επίσηµες
γλώσσες είναι τα Φινλανδικά, τα Σουηδικά και τα Σάµι. Η ιδιωτική ιδιοκτησία
καλύπτεται από το σύνταγµα του 1919. Σύµφωνα µε το σύνταγµα υπεύθυνος για
τη φύση και τη βιοποικιλότητά της, το περιβάλλον και την πολιτιστική
κληρονοµιά είναι ο καθένας. ∆ηµόσιες υπηρεσίες παρέχουν τη δυνατότητα
στους πολίτες να συµµετάσχουν σε αποφάσεις που αφορούν το άµεσο
περιβάλλον τους. Σύµφωνα µε το σύνταγµα, είναι η Βουλή που αποφασίζει αν
για σηµαντικά θέµατα δηµοσίου ενδιαφέροντος, όπως προστασία της φύσης,
υποθαλάσσιες έρευνες, αξιόλογα τοπία, ιστορικά κτίρια και πολύτιµα στοιχεία
περιβάλλοντος, θα προχωρήσουν σε ρυµοτοµήσεις ή σε αναγκαστική
απαλλοτρίωση. Αυτό υλοποιείται µε κατά περίπτωση ειδική Πράξη που περνά
από τη Βουλή.
Η Οικοδοµική ∆ράση, που επίσης καλύπτει σχέδια χρήσεων γης, εγκρίθηκε το
1958, έχει όµως υποστεί πολλές τροποποιήσεις. Η ισχύουσα Οικοδοµική ∆ράση
αποτελείται από τέσσερις ενότητες:
●
●
●
●

Γενικές κατευθύνσεις
Κατευθύνσεις που αφορούν πόλεις
Κατευθύνσεις που αφορούν αγροτικούς δήµους και υποστηρικτικά σχέδια
∆ιάφορες κατευθύνσεις

Κάθε τοπικό σχέδιο χρήσεων γης πρέπει να περάσει από δύο στάδια δηµόσιας
συµµετοχής πριν την τελική έγκριση από το δηµοτικό συµβούλιο. Μετά την
έγκριση του, παράγοντες που ζουν στον δήµο, εταιρείες, οργανώσεις, κ.α., και
έχουν συµφέροντα που θίγονται, µπορούν να υποβάλουν ένσταση στις Κρατικές
Αρχές, όπως είναι τα Περιφερειακά Περιβαλλοντικά Κέντρα ή το Υπουργείο
Περιβάλλοντος. Περίπου το 10% των εγκεκριµένων, από τα δηµοτικά
συµβούλια, σχεδίων γίνονται αντικείµενο ενστάσεων. Οι ενστάσεις δεν αφορούν
µόνο το σχεδιασµό, αλλά πολλές φορές τις διαδικασίες και νοµοθετικές
ρυθµίσεις που τον ακολουθούν.
Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή ∆ράση του 1994 δίνει στα Περιφερειακά
Συµβούλια το ρόλο µιας γενικής αναπτυξιακής αρχής, που είναι αυτός των
εργαλείων σχεδιασµού και των στρατηγικών του χώρου. Τα Περιφερειακά
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Συµβούλια δραστηριοποιούνται σε διεθνείς συνεργασίες, σε πρωτοβουλίες για
την χωρική ανάπτυξη και διασυνοριακές συνεργασίες.
Εκτός από την Οικοδοµική ∆ράση, υπάρχουν και άλλα νοµοθετήµατα που
επηρεάζουν τον χωρικό σχεδιασµό όπως η ∆ράση για την Προστασία των
κτιρίων το 1985, ∆ράση για την Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Συγκρούσεων το
1994, η Περιφερειακή Αναπτυξιακή ∆ράση το 1993, η ∆ράση για την Εξαγορά
Ακίνητης Περιουσίας και Ειδικών ∆ικαιωµάτων το 1977, ∆ράση για την
απόκτηση αγροτικής και δασικής γης και την φορολογία στη γη το 1992.
Επιπλέον κάποια νοµοθετήµατα δίνουν σε, εθνικές, περιφερειακές και τοπικά
αρχές δικαιώµατα να παρεµβαίνουν στα αναπτυξιακά προγράµµατα. Τέτοια είναι
νοµοθετήµατα που αναφέρονται στην περίθαλψη, πυροπροστασία, πολιτική
ασφάλεια, εργασιακά δικαιώµατα, οδικό και θαλάσσιο δίκτυο, ηλεκτρική
ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, προστασία της φύσης, αναψυχή, ύδρευση, διαχείριση
απορριµµάτων, ατµοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση.

Αναπτυξιακή διαδικασία και ζήτηση
Οι δηµοτικές αρχές συντονίζουν τα εργαλεία για την οικοδοµική ανάπτυξη
δηµοσίου ή ιδιωτικού συµφέροντος µέσο τοπικών παραγωγικών προγραµµάτων.
Ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρείες δρουν ως εργολάβοι. Οι δηµοτικές αρχές
µπορούν επίσης να συµβάλουν στην ανάπτυξη χρηµατοδοτώντας, κτιριακές
υποδοµές και δηµόσιες υπηρεσίες, έχοντας την πλήρη υπευθυνότητα και για τις
δύο. Οργανισµοί του ιδιωτικού τοµέα, όπως τράπεζες, χρηµατοδοτούν την
ανάπτυξη σε ιδιόκτητες εκτάσεις, είναι όµως δυνατόν να δανειοδοτηθούν από το
κράτος.
Το κράτος ενθαρρύνει τις δηµοτικές αρχές, µε στεγαστικό προϋπολογισµό, στην
παραγωγή δηµόσιας στέγης κατά τη διάρκεια οικονοµικής ύφεσης. Έτσι η
συνολική οικοδοµική παραγωγή το 1993, που θεωρείται χρονιά ύφεσης, ήταν 31
000 κατοικίες (6 κατοικίες για 1000 κατοίκους). Από αυτές το 81% επιδοτήθηκε
από το κράτος και το 19% χρηµατοδοτήθηκε από τον ιδιωτικό τοµέα, πράγµα
που δηλώνει ότι η µείωση στη παραγωγή οφείλεται κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα.

Οικονοµική ανάπτυξη
Ο πληθυσµός είναι συγκεντρωµένος κυρίως στη νότια και νοτιοδυτική χώρα,
στην περιφέρεια του Ελσίνκι και της Ταµπέρα, στις περιφέρειες του Τουρκού,
όπου συντελείται η πιο εντατική οικονοµική ανάπτυξη, και επίσης σε λιγότερο
σηµαντική έκταση στην περιφέρεια της Ούλου στο βορρά. Η παραδοσιακή
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βιοµηχανική συγκέντρωση των µονάδων παραγωγής ξυλείας κατά µήκος των
λιµνών, ιδιαίτερα στα νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά είναι πολύ ισχυρή.
Μερικές από τις πλέον ισχυρές βιοµηχανίες είναι αυτές της παραγωγής χάρτου,
µετάλλου και µηχανολογικών προϊόντων και προϊόντων υψηλής τεχνικής (high –
tech), όπως ηλεκτρονικής τηλεπικοινωνίας. Οι περιφέρειες του νότου και
κάποιες του βορρά όπως η Ούλου που παράγει υψηλή τεχνολογία, έχουν
προσαρµοσθεί πολύ καλά στη σύγχρονη βιοµηχανία. Οι βόρειες και ανατολικές
περιφέρειες βασίζονται στον τουρισµό, στις κρατικές επιδοτήσεις για τους
αγρότες και λειτουργούν ως πύλες εισόδου στα σύνορα.

Περιβαλλοντική πολιτική
Η ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, είναι
υπεύθυνη για τις γενικές στρατηγικές και πολιτικές για το περιβάλλον. Είναι
υπεύθυνη για την οικονοµική διαχείριση του περιβάλλοντος, την περιβαλλοντική
πολιτική στο σχεδιασµό, την περιβαλλοντική πληροφορία και έρευνα και τα
τεχνολογικά προγράµµατα. Είναι µια διεύθυνση µε συντονιστικό χαρακτήρα.
Η ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικής Προστασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
είναι υπεύθυνη για την προστασία της φύσης σε πολεοδοµικές και αγροτικές
περιοχές σχετικά µε πιθανή εγκατάσταση βιοµηχανιών, µε περιβαλλοντικές
επιπτώσεις και ενεργειακό απόθεµα.
Η ∆ιεύθυνση Χρήσεων Γης του Υπουργείου περιβάλλοντος είναι υπεύθυνη για
εθνικά, περιφερειακά και ορισµένα τοπικά ζητήµατα χρήσεων γης, πολιτικές και
δίκτυα εθνικού πολεοδοµικού σχεδιασµού, προστασία της φύσης και
αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς.
Η περιβαλλοντική διαχείριση από την πλευρά του κράτους αναθεωρήθηκε
πρόσφατα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Έρευνα, πληροφορία και ειδικές
υπηρεσίες για την κεντρική εξουσία, µετά το Μάη του 1995, παρέχεται από το
Φινλανδικό Ινστιτούτο Περιβάλλοντος (ΦΙΠ) (Suomen ymparistokeskus SYKE).
Το περιβάλλον για την περιφέρεια και ο χωρικός σχεδιασµός επιβλέπονται από
τα περιφερειακά περιβαλλοντικά κέντρα. Το ΦΙΠ και τα περιφερειακά
περιβαλλοντικά κέντρα ανήκουν στον κρατικό µηχανισµό και εξαρτώνται από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Ε.Ε. επέφερε αλλαγές κυρίως στις πολιτικές για την περιφερειακή ανάπτυξη.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα για την ανάπτυξη των περιφερειών υπό τον τίτλο
«Στόχοι», η Φινλανδία κατά το 94% ανήκει στο Στόχο 2 (Περιφέρειες που
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υποφέρουν από πτώση της βιοµηχανικής ανάπτυξης 5%, Στόχος 5β 28%, και 6
ζώνες 61%). Ο χωρικός σχεδιασµός στη Φινλανδία περιλαµβάνει προγράµµατα
περιφερειακής πολιτικής που µπορούν να φανούν χρήσιµα για την
περιβαλλοντική πολιτική της Ε.Ε. Ενεργή συµµετοχή στα ∆ιευρωπαϊκά δίκτυα
και προγράµµατα, όπως το Europe 2000+ και το ESDP είναι πολύ σηµαντικά για
την Περιφερειακή Ανάπτυξη στη Φινλανδία. Η Φινλανδία έχει ενεργό ρόλο στην
άσκηση και ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής πολιτικής της Ε.Ε. σε αυτή την πλευρά
της Βαλτικής Θάλασσας, όπως και στα βόρειο – δυτικά της Ρωσίας.
Η διασυνοριακή συνεργασία µε τη Σουηδία και τη Νορβηγία είναι πάντα
δυναµική και µε µακρά παράδοση. Πολλά περιφερειακά συµβούλια έχουν
συµπεριλάβει στα περιφερειακά τους σχέδια ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα και παίρνουν
πρωτοβουλίες για διασυνοριακές συνεργασίες µε τις γείτονες χώρες, όπως µε τη
Ρωσία, µε κοινό σύνορο πάνω από 1 300 km και µε τις χώρες της Βαλτικής. Το
άνοιγµα στην Αγ. Πετρούπολη και την Ταλίν, έθεσε σε νέες βάσεις την πολιτική
και οικονοµική γεωγραφία της Φινλανδίας στο νέο σύµπλεγµα της Βαλτικής
Θάλασσας. Ένα σηµαντικό πεδίο συνεργασίας είναι η VASAB (Όραµα και
στρατηγικές γύρο από τη Βαλτική Θάλασσα 2010).
Το 61% της επιφάνειας της χώρας της Φινλανδίας καλύπτεται από το Στόχο 6
που περιλαµβάνει όµως µόνο το 17% του πληθυσµού. Το ανάγλυφο των
περιφερειών του Στόχου 6, χαρακτηρίζεται από δήµους που χωρίζονται µεταξύ
τους από µεγάλες δασικές εκτάσεις και µεγάλες λίµνες. Οι δήµοι αυτοί
περιλαµβάνουν κοινότητες µε πάνω από 60 000 κατοίκους. Μακριά από
τεχνολογική υποδοµή παίζουν σπουδαίο ρόλο στην οικονοµική και κοινωνική
ζωή της περιφέρειας και είναι πρώτης προτεραιότητας.

Κυβερνητική δοµή και εξουσία
Υπουργείο Περιβάλλοντος
Η ∆ιεύθυνση Χρήσεων Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος επιβλέπει τα
περιφερειακά και πολεοδοµικά σχέδια και εξασφαλίζει εθνικής σηµασίας
ζητήµατα του χωρικού σχεδιασµού. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος επικυρώνει τα
περιφερειακά σχέδια και τα πολεοδοµικά σχέδια των εδρών των περιφερειών.
Επίσης έχει την τελική ευθύνη της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς σε εθνικό
επίπεδο και την προστασία της φύσης. Η ∆ιεύθυνση Κατοικίας και Κτιρίων είναι
υπεύθυνη για την πολιτική της στέγης σε εθνικό επίπεδο. Οι ∆ήµοι είναι
υπεύθυνοι για τη στεγαστική πολιτική σε τοπικό επίπεδο. Εργολάβοι είναι
συνήθως ιδιωτικές εταιρείες.
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Άλλα σχετικά υπουργεία
Στο χωρικό σχεδιασµό εµπλέκονται και άλλοι κυβερνητικοί µηχανισµοί όπως, το
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, το Φινλανδικό Ινστιτούτο
Περιβάλλοντος FEI, το Υπουργείο Γεωργίας και ∆ασών, το Υπουργείο
Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, κ.ά. Συνήθως γνωµοδοτούν για ζητήµατα
που αφορούν τον Εθνικό Χωρικό Σχεδιασµό.
Περιφερειακά συµβούλια
Η περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική και το χωροταξικό σχέδιο µεταφέρθηκε
από την επαρχιακή διακυβέρνηση στα Περιφερειακά συµβούλια. Η εξέλιξη του
περιφερειακού σχεδιασµού και οι πόροι χρηµατοδότησης για την ενεργοποίησή
του, ανήκουν τώρα στην ίδια ενότητα. Είναι σηµαντικό να καταλάβουµε ότι η
Φινλανδία έχει δυϊκό σύστηµα διαχείρισης. Οι επαρχίες ανήκουν στην Κρατική
διαχείριση. Οι περιφέρειες µε τα περιφερειακά τους συµβούλια είναι σε
περιφερειακή βάση συνεργαζόµενες ενότητες δήµων µε τα δηµοτικά τους
συµβούλια, είτε πρόκειται για αστικούς δήµους είτε για αγροτικούς.
∆ήµοι
Το σχέδιο χρήσεων γης σε επίπεδο ∆ήµου, αποτελεί το κύριο εργαλείο για τη
χωροθέτηση και προγραµµατισµό βασικών υπηρεσιών, τεχνικών υποδοµών,
οικιστικής ανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο. Το
δηµοτικό συµβούλιο είναι που αποφασίζει για τα χωρικά σχέδια.

Πολιτική γης και ποιότητα γης και στέγης
Οι δήµοι έχουν την ευθύνη για την πολιτική γης εντός των ορίων τους. Κάποιοι
είναι περισσότερο δραστήριοι από άλλους όσων αφορά την πολιτική γης. Η
δηµόσια γη στους αστικούς δήµους είναι περισσότερη από αυτή στους
αγροτικούς δήµους. Στους αστικούς δήµους το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι
περίπου: δηµοτική γη 24%, ιδιωτική γη 70%, δηµόσια 4%, εκκλησιαστική και
άλλη 2%. Υπολογίζεται ότι ο µέσος όρος ιδιοκτησιακού καθεστώτος για όλους
τους δήµους είναι: δηµοτική 2%, ιδιωτική γη 68%, δηµόσια 29%
(συγκεντρώνεται στις βόρειες και ανατολικές περιφέρειες), εκκλησιαστική και
άλλη 1%.
Κάποιοι µεγάλοι δήµοι δεν σχεδιάζουν σε αδόµητες ιδιωτικές εκτάσεις. Αντίθετα
αγοράζουν τη γη που θα ήθελαν να αναπτύξουν. Σε δήµους µε αδύναµη πολιτική
γης, η ανάπτυξη επιτυγχάνεται µε συµφωνίες µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού
παράγοντα. Παρεµβάσεις ευρείας κλίµακας σε ιδιωτικές εκτάσεις συχνά
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υλοποιούνται κατόπιν συµφωνίας µεταξύ δήµου, κατασκευάστριας εταιρείας και
ιδιοκτητών.
Ο δήµος µπορεί να απαλλοτριώσει µια αδόµητη έκταση, εάν το δηµοτικό
συµβούλιο αποφασίσει να την συµπεριλάβει στο σχεδιασµό του. Η
απαλλοτρίωση συνήθως επιτυγχάνεται µε τιµή κοινής αποδοχής ως αποζηµίωση
για τον ιδιοκτήτη. Ο δήµος, σε πολλές περιπτώσεις, έχει τον πρώτο λόγο στην
αγορά ακίνητης περιουσίας. Εργαλεία για την άσκηση µιας δυνατής τοπικής
πολιτικής γης υπάρχουν, όµως δεν αξιοποιούνται συχνά, πολιτικοί λόγοι και το
σύστηµα αποζηµιώσεων, τα καθιστούν δυσβάστακτα για την τοπική οικονοµία.
Το Τµήµα Οικοδοµικών και Κτιριακών έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος
είναι υπεύθυνο για οικοδοµικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, π.χ. Οικοδοµικός
Κανονισµός για τη Φινλανδία. Προβλεπόµενες λεπτοµέρειες, για τον έλεγχο και
επίβλεψη, στην πολιτική γης και στην οικοδοµή, νοµοθετούνται µε διατάγµατα
και δηµοτικές ρυθµίσεις. Το Κτιριακό Απόθεµα της Φινλανδίας ελέγχει την
ποιότητα και το κόστος στη δηµόσια κατοικία σε συνεργασία µε τις «αρχές για
την άσκηση οικοδοµικού ελέγχου» από το δήµο.
∆υνατότητα επενδύσεων
Είναι στη δικαιοδοσία του δήµου να υποδείξει και να εντάξει περιοχές στο
σχέδιο για ανάπτυξη. Όµως οι διακυµάνσεις της αγοράς στη Φινλανδία είναι
ταχύτατες και γι αυτό δύσκολο να τις παρακολουθήσουν οι δήµοι. Οι ανάγκες
της αγοράς παίζουν καθοριστικό ρόλο ειδικά στη λεπτοµερή διαµόρφωση του
χωρικού σχεδιασµού µε σκοπό την ανάπτυξη. Για παράδειγµα πολλοί χώροι
υπηρεσιών, δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της οικονοµικής έκρηξης το 1980,
και ένας σηµαντικός αριθµός αυτών χρησιµοποιήθηκαν στις αρχές του 1990 και
µια περισσότερο εκτεταµένη χρήση έχουµε πάλι στα µέσα του 1990. Αυτή η
διακύµανση που εξαρτάται από τις περιστάσεις της αγοράς, τα τελευταία χρόνια
είναι τυπική για πολλούς αστικούς δήµους.
Πολιτικές προτεραιότητες
Ο προγραµµατισµός του 1995, περιλάµβανε αντικείµενα συναφή µε το χωρικό
σχεδιασµό. ∆όθηκε ιδιαίτερη έµφαση στο γεγονός ότι όλες οι περιοχές της
χώρας, αστικές και αγροτικές, θα πρέπει να αναπτυχθούν ισόβαρα. Θα πρέπει να
επισηµάνουµε ότι οι αρχές για µια ουσιαστική ανάπτυξη είναι ισχυρότερες στην
διαχείριση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος.
Ακολουθώντας την τάση του Βορρά, προωθήθηκε η αποκέντρωση µε
αντιπροσωπευτικές αποφάσεις στο χωρικό σχεδιασµό σε τοπικό επίπεδο, για το
µεγαλύτερο µέρος των δήµων. Όσων αφορά την οικοδοµική ανάπτυξη, η
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επικρατούσα άποψη είναι η ενθάρρυνση για την δηµιουργία αναπτυξιακών
σχεδίων µε την συνεργασία του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. Ο από κοινού
αντικειµενικός στόχος είναι τυπικός: ο δηµόσιος τοµέας µπορεί να χρηµατοδοτεί
την ανάπτυξη, να δηµιουργεί τα σχέδια και την τεχνική υποδοµή, και ο ιδιωτικός
τοµέας να οικοδοµεί.
Πολιτικό σύστηµα, διαχειριστικό σύστηµα και δηµόσια συµµετοχή
Οι βουλευτικές εκλογές γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια. Υπουργοί αλλάζουν
σύµφωνα µε τα εκλογικά αποτελέσµατα. Οι κυβερνήτες των Επαρχιών
διορίζονται από τον Πρωθυπουργό, και τα «γραφεία Επαρχιακής Αρχής»επαρχιακές κυβερνήσεις- στελεχώνονται από δηµοσίους υπαλλήλους. ∆εν
υπάρχουν περιφερειακές εκλογές στη Φινλανδία. Τα Περιφερειακά συµβούλια
προκύπτουν από την συνεργασία των δήµων και δεν ανήκουν στην κρατική
διαχείριση. Τα δηµοτικά συµβούλια λογοδοτούν στο liittovaltuusto –«κοινό
συµβούλιο»- που αποτελεί το αποφασιστικό σώµα του περιφερειακού
συµβουλίου. Επί κεφαλής στα Περιφερειακά συµβούλια είναι το
maakuntajohtajat –«διευθύνοντες σύµβουλοι»- που είναι διορισµένοι
επαγγελµατίες. Για τα περιφερειακά σχέδια, τα περιφερειακά συµβούλια έχουν
µόνιµα επαγγελµατικά στελέχη.
Οι δηµοτικές (τοπικές) εκλογές για τα δηµοτικά συµβούλια γίνονται κάθε
τέσσερα χρόνια. Επιπλέον του εκλεγµένου δηµοτικού συµβουλίου και των
διοικητικών, εκλέγονται και επιτροπές σε διάφορους διαχειριστικούς τοµείς.
Υποχρεωτικές είναι οι επιτροπές για τον οικοδοµικό έλεγχο και το χωρικό
σχεδιασµό.
Πληθυσµός και στατιστικά στοιχεία
Ο πληθυσµός της Φινλανδίας είναι 5 εκ. Το ηλικιακό προφίλ είναι το ίδιο για
ολόκληρη τη χώρα, 20% νέοι, 65% µεσήλικες και 15% ηλικιωµένοι. Ο
πληθυσµός γηράσκει. Ως το 2015 προβλέπεται ότι το ποσοστό των ηλικιωµένων
θα φθάσει στο 20%. Βασισµένοι στη σηµερινή τάση, υπολογίζεται ότι θα
υπάρξει πληθυσµιακή αύξηση µέχρι το 2015 και µετά θα αρχίσει σταδιακή
µείωση. Εάν οι γεννήσεις και η µετανάστευση παρουσιάσουν ελαφρά αύξηση
όπως διαφαίνεται µε τα σηµερινά δεδοµένα, τότε ο πληθυσµός θα φθάσει µέχρι
το 2030 περίπου τα 6 εκ. Υπάρχει συγκέντρωση πληθυσµού στην Περιφέρεια
του Ελσίνκι (21%) και στα κύρια περιφερειακά κέντρα του Τουρκού, Τάµπερε
και Ούλου. Υπάρχουν µεγάλες διαφορές µεταξύ περιφερειών. Για παράδειγµα
στην επαρχία της Ουουσίµαα, που περιλαµβάνει την Περιφέρεια του Ελσίνκι, ο
πληθυσµός είναι 1,3 εκ. και η πυκνότητα 126 κατ / km2 . Η εικόνα για τη
Λαπλάντ είναι 200 000 κατ. µε µόνο 2 κατ / km2.
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Ο αστικός πληθυσµός αυξήθηκε από 32% το 1950 στο περίπου 80% στα µέσα
του 1990. Η αύξηση της συγκέντρωσης του πληθυσµού προς τις περιφέρειες µε
µεγάλη συγκέντρωση, αναµένεται να συνεχισθεί και τα επόµενα χρόνια, παρά το
ότι η γήρανση του πληθυσµού συνεπάγεται τη µείωση της εσωτερικής
µετανάστευσης. Το 2015 το κοµµάτι του πληθυσµού που θα ζει στην Περιφέρεια
του Ελσίνκι θα φθάσει το 22%.
Οι δήµοι της Φινλανδίας διαφέρουν µεταξύ τους σε τοµείς που αφορούν το
εισόδηµα και τις δαπάνες, την πυκνότητα του πληθυσµού, τις κλιµατολογικές
συνθήκες, τα τοπικά έθιµα, τη γλώσσα, ακόµα και τον χαρακτήρα των κατοίκων.
Κατά µέσο όρο το 40% των εσόδων των δήµων προέρχονται από φόρους και το
24% από κρατικές επιχορηγήσεις. Το υπόλοιπο προέρχεται από διάφορες πηγές,
πληρωµές, επιδόµατα και δάνεια.
Τοµεακή πολιτική
Η «Οικοδοµική ∆ράση», το ∆ιάταγµα και άλλες νοµοθετικές ρυθµίσεις,
προσδιορίζουν τους τοµείς που πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη στη διαδικασία του
χωροταξικού σχεδιασµού. Οι τοµείς αυτοί αφορούν στην περίθαλψη,
πυροπροστασία, πολιτική ασφάλεια, εργασιακά δικαιώµατα, οδικό και θαλάσσιο
δίκτυο, ηλεκτρική ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, προστασία της φύσης, αναψυχή,
ύδρευση, διαχείριση απορριµµάτων, ατµοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση.
Β1-5.1.3. Τάσεις

Κεντρική – τοπική εξουσία
Η παρούσα τάση είναι να εκσυγχρονισθεί το σύστηµα εποπτείας από την πλευρά
του Κράτους δια µέσου επικυρώσεων, ώστε να επιτρέπει σε λεπτοµερή σχέδια
που δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα πολεοδοµικά και περιφερειακά σχέδια, να
υλοποιηθούν χωρίς επικυρώσεις. Μετά το 1990 η αναθεώρηση της
«Οικοδοµικής ∆ράσης», περίπου το ένα τρίτο όλων των ρυµοτοµικών σχεδίων
έχουν εγκριθεί από τους δήµους, χωρίς επικύρωση από το Κράτος (περιφερειακά
περιβαλλοντικά κέντρα και Υπουργείο Περιβάλλοντος). Η έγκριση των σχεδίων
δεν αφαιρεί το δικαίωµα του πολίτη για ένσταση επί του σχεδιασµού. Σε κάθε
περίπτωση οι πολίτες έχουν δικαίωµα υποβολής ένστασης, σε ρυµοτοµικά
σχέδια, στις κρατικές υπηρεσίες και στη συνέχεια στην Ανώτατη ∆ιαχειριστική
Αρχή. Η τάση είναι να διασφαλισθούν και να εφαρµοστούν οι εθνικές
κατευθύνσεις των χρήσεων γης διαµέσου κυρίως των περιφερειακών σχεδίων.
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Ελαστικότητα / εφικτότητα
Το σύστηµα χωρικού σχεδιασµού ακολουθεί µια ιδανική ιεραρχία, όπου το
σχέδιο λεπτοµερειών θα ακολουθεί τις εγκεκριµένες κατευθυντήριες γραµµές. Η
διαδικασία τροποποίησης ενός σχεδίου είναι η ίδια µε αυτή της δηµιουργίας ενός
νέου σχεδίου. Υπάρχει µια τάση ενίσχυσης της δηµόσιας συµµετοχής στην
αρχική διαδικασία του σχεδιασµού, τότε δηλαδή που µπορούν να συζητηθούν
αποτελεσµατικά, οι βασικές αρχές και λύσεις στο σχεδιασµό. Αυτό µπορεί να
µειώσει στο ελάχιστο το πλήθος και το χρόνο στη µετέπειτα διαδικασία των
ενστάσεων.

Κυβερνητική δοµή
Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ζητήµατα που αφορούν την προστασία της
Φύσης και τις Χρήσεις Γης, αντιµετωπίζονται από το ίδιο «Τµήµα Χρήσεων
Γης», διευκολύνοντας έτσι τις σχέσεις ανάµεσα στην προστασία της φύσης και
το χωρικό σχεδιασµό. Το «Ινστιτούτο Περιβάλλοντος της Φινλανδίας» (SYKE)
είναι ένας ειδικός οργανισµός που υπηρετεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τα
Περιβαλλοντικά Περιφερειακά Κέντρα, το οποίο διαχειρίζεται ζητήµατα
περιβάλλοντος σε επίπεδο Περιφέρειας. Επίσης εγκρίνει εγκαταστάσεις
αναψυχής και πληροφοριών και ενισχύει εκτεταµένες έρευνες. Τα
Περιβαλλοντικά Περιφερειακά Κέντρα αποτελούν εργαλεία αποκέντρωσης του
Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η Γενική Περιφερειακή Ανάπτυξη και ο Γενικός
Περιφερειακός Σχεδιασµός ανήκουν στα maakunnalliset liitot (περιφερειακά
συµβούλια). Αυτά επεξεργάζονται αναπτυξιακά προγράµµατα, ενσωµατώνοντας
τις κατευθύνσεις της Πολιτείας και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τοµεακή πολιτική
Η Κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει την εποπτεία της «Οικοδοµικής ∆ράσης»
αποβλέποντας σε µια καλή διαχείριση του δοµηµένου περιβάλλοντος,
µεγαλύτερη αυτονοµία στους δήµους, αυξηµένη συµµετοχή για τους πολίτες σε
θέµατα που συνεπάγονται αλλαγές στο περιβάλλον και καλύτερες συνθήκες για
την πολιτική γης.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα πρέπει να δώσει περισσότερες ευκαιρίες στην
υλοποίηση πολιτικών για την αειφόρο ανάπτυξη. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη
µεγαλύτερη συνεργασία των διαφόρων φορέων διαχείρισης.
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Β1-5.2

∆ηµιουργία και αναθεώρηση σχεδίων και πολιτικών

Β1-5.2.1 Πολιτικοί θεσµοί
Εθνική Κυβέρνηση

Υπουργείο Περιβάλλοντος
Σε Εθνικό Επίπεδο το Χωροταξικό Σχέδιο, τις πολιτικές γης, την οικοδοµή, τα
κτίρια, την προστασία της φύσης, τις αναπλάσεις, την πολιτιστική κληρονοµιά,
την ευθύνη έχει η ∆/νση Χρήσεων γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το
Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει πέντε διευθύνσεις.
●
●
●
●
●

∆/νση Πολιτικών για το Περιβάλλον
∆/νση Προστασίας του Περιβάλλοντος
∆/νση Χρήσεων γης
∆/νση Γενικής ∆ιαχείρισης
∆/νση Οικοδοµικών και Κτιριακών Έργων

Η ∆/νση Χρήσεων Γης, επιφορτίζεται τις γενικές κατευθύνσεις για τον
Χωροταξικό Σχεδιασµό. Επικυρώνει Περιφερειακά Σχέδια και γενικά σχέδια για
όποιο ∆ήµο θέλει δυναµικές παρεµβάσεις. Η χρηµατοδότησή του προέρχεται από
τους Εθνικούς πόρους. ∆εν υπάρχει Εθνικό Χωρικό Σχέδιο στη Φινλανδία.
Η ∆/νση Χρήσεων Γης του ΥΠ.ΠΕ δηµιουργεί αρχές στρατηγικού χαρακτήρα
για το Εθνικό Χωρικό Σχέδιο Ανάπτυξης το οποίο δίνει διαφορετικά σενάρια για
τη χωρική ανάπτυξη και ταυτόχρονα ετοιµάζει µια «Εθνική Πολεοδοµική
Στρατηγική» που απαντά στις ουσιώδεις αλλαγές που έχουν επέλθει εξ αιτίας της
εισόδου της Φινλανδίας στην Ε.Ε., του ανοίγµατος προς την Ρωσία και τις χώρες
της Βαλτικής.
Η ∆/νση Οικοδοµικών και Κτιριακών Έργων είναι ο κύριος διαχειριστής της
δόµησης. Το «Κτιριακό απόθεµα» είναι µια κρατική υπηρεσία η οποία
διαχειρίζεται το δηµόσιο κτιριακό απόθεµα. Έχει δυνατούς δεσµούς µε τοπικές
αναπτυξιακές πολιτικές γιατί εφαρµόζει την εθνική κτιριακή πολιτική που της
υπαγορεύει η ∆/νση Οικοδοµικών και Κτιριακών Έργων του ΥΠ.ΠΕ και
επιχορηγεί κρατικά επιδοτούµενα δάνεια για ενοίκιο, συνεταιρισµού και
κατειληµµένου σπιτιού. Η χρηµατοδότηση είναι ανεξάρτητη των Εθνικών
πόρων.
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Άλλα εµπλεκόµενα Υπουργεία
Την Εθνική ευθύνη για τις αναπτυξιακές πολιτικές που εφαρµόζονται και
κατανέµονται στην περιφέρεια από το δοµικό απόθεµα της Ε.Ε. ανήκει στο
Υπουργείο Εσωτερικών. Άλλα Υπουργεία σε στενή συνεργασία είναι το
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, το Υπουργείο Γεωργίας και ∆ασών και
το Υπουργείο Εµπορείου και Βιοµηχανίας.

Υπουργός
ή Υπουργοί

Γραµµατεία - Γενικός

∆/νση
Περιβαλλοντικής
Πολιτικής

∆/νση
Περιβαλλοντικής
Προστασίας

∆/νση
Χρήσεων Γης

∆/νση Γενικής
διαχείρισης

∆/νση
Κτιριακών και
Οικοδοµικών έργων

● Αειφόρος
Ανάπτυξη
● Περιβαλλοντικ
ή Οικονοµία
● Πολιτική
Σχεδιασµού
● Εργαλεία
Εφαρµογής
● Περιβαλλοντικ
ή πληροφορία
● Έρευνα και
Τεχνολογία

● Ενεργειακό
απόθεµα
● Αστικές
Περιοχές
● Αγροτικές
Περιοχές
● Περιβαλλοντικ
ές απειλές
● Συνεργασία µε
µεταβατικές
οικονοµίες

● Χρήσεις γης σε
Εθνικό επίπεδο
● Περιφερειακός
Σχεδιασµός
● Ποιότητα
Περιβάλλοντος
● Νοµικά θέµατα
● Προστασία της
Φύσης
● Φυσικοί πόροι
● Υπαίθρια
Αναψυχή
● Πολιτιστική
Κληρονοµιά

● ∆ιαχείριση
● Οικονοµικά
● ∆ιεθνείς
Σχέσεις
● Εκπαίδευση
● Πληροφορία
● Εσωτερικά
δεδοµένα
υπηρεσιών

● Ποιότητα, κόστος
και τεχνικά
χαρακτηριστικά
των κατασκευών
● Προδιαγραφές
και κώδικες
κατασκευών
● Επίβλεψη
κατασκευών
● Ανακαίνιση
● ∆ιαχειριστική
υποστήριξη
● Χρηµατοδότηση
της οικοδοµής
● Οικοδοµική
αγορά
● Κτιριακό
απόθεµα
● Κρατική
επιχορήγηση για
την οικοδοµή

Περιβαλλοντική
Αντιπροσωπία της
Φινλανδίας

Περιφερειακά
Κέντρα
Περιβάλλοντος

Το κτιριακό
Κεφάλαιο της
Φινλανδίας

Β1-5.3. Υπουργείο Περιβάλλοντος
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Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις
Στη Φινλανδία υπάρχουν δύο σηµαντικές δράσεις, σε περιφερειακό επίπεδο, για
το χωρικό σχεδιασµό: τα Περιφερειακά Κέντρα Περιβάλλοντος και τα
Περιφερειακά Συµβούλια.

Περιφερειακά Κέντρα Περιβάλλοντος
∆ιοικητικά συνδέονται µε το ΥΠ.ΠΕ και όχι µε τις περιφέρειες ή τις επαρχίες,
Έχουν την ευθύνη της εποπτείας της περιφέρειας για την προστασία του
περιβάλλοντος, τα χωρικά σχέδια, την προστασία της φύσης, της πολιτιστικής
κληρονοµιάς και κάποιες προδιαγραφές για δόµηση. Ο λόγος για την δηµιουργία
των Κέντρων Περιβάλλοντος είναι ότι συλλέγουν την περιβαλλοντική έρευνα,
την εποπτεία, τα πολιτικά εργαλεία, κ.α., από διαφορετικούς φορείς δράσης.

Περιφερειακά Συµβούλια
Είναι οργανισµοί συνεργασίας από τους ∆ήµους και τις Περιφέρειες και
δηµιουργούν σχέδια.
Τα Περιφερειακά Κέντρα Περιβάλλοντος ανήκουν στην Κρατική ∆ιαχείριση,
ελέγχουν και επιβλέπουν τα σχέδια, δεν δηµιουργούν όµως σχέδια.
∆εν υπάρχουν εκλογές για τα Περιφερειακά Συµβούλια στην Φινλανδία. Πολλές
από τις δραστηριότητες των Π.Σ. χρηµατοδοτούνται από τους ∆ήµους. Το
Κράτος καλύπτει περίπου το 20% της χρηµατοδότησης αυτής για τους ∆ήµους
µέλη αυτών των συµβουλίων.
Ενας από τους λόγους που δηµιουργήθηκαν τα Περιφερειακά Συµβούλια,
υπήρξε η ανάγκη για µια δυνατότερη και πιο αυτονοµηµένη περιφερειακή δράση
στα πλαίσια της Περιφερειακής Στρατηγικής από τη στιγµή που η Φινλανδία
προσχώρησε στην Ε.Ε. Τα Π.Σ. προετοιµάζουν τα Περιφερειακά Σχέδια
Χρήσεων Γης και τα Περιφερειακά Στρατηγικά Σχέδια.
Τοπικές κυβερνητικές οργανώσεις

∆ηµοτικά συµβούλια
Τα ∆ηµοτικά Συµβούλια για τις πόλεις και τα ∆.Σ. αγροτικών δήµων εκλέγονται
κάθε τέσσερα χρόνια. Ο αριθµός των συµβούλων ποικίλει από 20 έως 80,
ανάλογα µε το µέγεθος του ∆ήµου.
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∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα και Επιτροπές
Οι ∆ηµοτικές Αρχές γενικά, περιλαµβάνουν βασικές διαχειριστικές λειτουργίες
όπως, τα σχέδια χρήσεων γης, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές υπηρεσίες,
υγειονοµική φροντίδα, κοινωνική πρόνοια, προστασία περιβάλλοντος, εργατική
κατοικία, κτιριακός έλεγχος, πυροπροστασία και γενική προστασία του πολίτη
από την ατµοσφαιρική ρύπανση και την ηχορύπανση.

Συνεργασία µεταξύ των ∆ήµων
Για την προώθηση κάποιων µεγάλων έργων (και ως προς τα κονδύλια µεγάλα)
προωθείται συνεργασία µεταξύ κάποιων ∆ήµων. Το πιο σηµαντικό σχήµα
συνεργασίας είναι η «Κοινή ∆ηµοτική Αρχή» όπως για παράδειγµα η
πολυλειτουργική κοινή δηµοτικά αρχή «Συµβούλιο της Μητροπολιτική
Περιοχής του Ελσίνκι» που αποτελείται από τέσσερις ανεξάρτητες πόλεις:
Ελσίνκι, Έσπου, Βάνταα και Κουνιανιέν. Το Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την
συγκράτηση των δαπανών, τα δηµόσια µέσα µεταφοράς και τον έλεγχο της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης.

Άλλες οργανώσεις
Υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός µη κυβερνητικών οργανώσεων µε σηµαντικό
ρόλο στην έκβαση του χωρικού σχεδιασµού.
Β1-5.2.2 Πολιτικά εργαλεία
Εθνικό Επίπεδο
Η νοµοθεσία που διέπει τον Χωρικό Σχεδιασµό προετοιµάζεται από το ΥΠ.ΠΕ.
Το Υπουργείο ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους φορείς του δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα για νοµοθετικές ρυθµίσεις, την πορεία των έργων και τις
διαγραφόµενες πολιτικές.

Παράδειγµα 1: θεώρηση 2017
Το ΥΠ.ΠΕ. προετοίµασε ένα σχέδιο νόµου µε θέµα «∆οµή του χώρου και
Χρήσεις Γης. Θεώρηση. Φινλανδία 2017», το οποίο περιλάµβανε προοπτικές για
τον Χωρικό Σχεδιασµό της χώρας µε ορίζοντα από 20 έως 30 χρόνια. Σ’ αυτό
περιλαµβάνονται όλες οι Περιφέρειες και οι ∆ήµοι. Το ΥΠ.ΠΕ θα υποστήριζε
όλα τα Περιφερειακά και Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράµµατα, έχοντας ως τελικό
σκοπό την «Θεώρηση 2017» σε Εθνικό επίπεδο. Επιλογές Εθνικού επιπέδου π. χ.
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ως προς τις µεταφορές ή την ενέργεια, επηρεάζουν το χωρικό σχεδιασµό και σε
περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο.

Παράδειγµα 2: ∆ιασυνοριακά Αναπτυξιακά Προγράµµατα
Οι συνεργασίες και ο συντονισµός ενεργειών σε Εθνικό επίπεδο µέσω του
προγράµµατος για τα «Σύνορα της Χώρας», προωθούνται από το Υπουργείο
Εσωτερικών. Αντικείµενο του προγράµµατος που ξεκίνησε το 1993, είναι να
ενισχύσει και διαφοροποιήσει το Know – how που προωθείται από την
διασυνοριακή συνεργασία, µεταξύ της Φινλανδίας και των γειτόνων της:
Σουηδίας, Νορβηγίας, Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας και των άλλων Ρωσικών
Οµοσπονδιών στα σύνορα της.
Το «Πρόγραµµα για τα σύνορα της Χώρας» είχε τόσο Εθνική, όσο και
Περιφερειακή σηµασία µε πολλαπλές συνέπειες για τον χωρικό σχεδιασµό.
Όπως π. χ. πρωτοβουλίες για συνεργασία µε τη Ρωσία, σε θέµατα
κυκλοφοριακής υποδοµής και προστασίας της φύσης στην περιοχή Καρέλιαν
Ιστχµους στην πλευρά της Ρωσίας. Επίσης το ΥΠ.ΠΕ υποστηρίζει την
εκπαίδευση στο Σχεδιασµό του Χώρου για τις χώρες της Βαλτικής, µέσω
πιλοτικών προτάσεων (projects) σε περιφερειακά – περιβαλλοντικά θέµατα και
Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στα σχέδια
αποκατάστασης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
Περιφερειακό Επίπεδο
Ο Περιφερειακός Σχεδιασµός περιλαµβάνει δύο στοιχεία: τα στρατηγικά
περιφερειακά σχέδια και τα περιφερειακά σχέδια χρήσεων γης.

Τα στρατηγικά περιφερειακά σχέδια
Περιλαµβάνουν ένα σηµαντικό αριθµό εργαλείων: το «αντικειµενικό τµήµα»
που περιλαµβάνει γενικές αρχές ανάπτυξης, δυσκολίες και δυνατότητες για τις
περιφέρειες, το «δοµικό τµήµα» το οποίο περιλαµβάνει ενδιαφέροντα στοιχεία
σχετικά µε τον πληθυσµό, την απασχόληση, τις υπηρεσίες, τη µεταφορική
υποδοµή, τη διαχείριση ενέργειας και υδάτινου πλούτου, τη «χωροθέτηση» όπου
σε χάρτη υποδεικνύονται οι βασικές κατευθύνσεις των χρήσεων γης, το
«διαχειριστικό πρόγραµµα» το οποίο απευθύνεται στους ∆ήµους και στους
άλλους εµπλεκόµενους φορείς. Τα Περιφερειακά Συµβούλια έχουν χρέος να
παρουσιάζουν σε ετήσια βάση µια έκθεση ως προς τον τρόπο διαχείρισης των
Περιφερειακών Σχεδίων.
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Τα Περιφερειακά Σχέδια Χρήσεων Γης
Ετοιµάζεται από το Περιφερειακό Συµβούλιο και ανταποκρίνεται στις ειδικές
ανάγκες της κάθε Περιφέρειας. Παρουσιάζεται σε χάρτη κλίµακας 1:200 000,
χρησιµοποιείται ως οδηγός για τα Τοπικά Σχέδια και υπό φυσιολογικές συνθήκες
αναθεωρείται κάθε τέσσερα χρόνια, που είναι και η διάρκεια της θητείας της
∆ηµοτικής Αρχής. Έτσι ανταποκρίνεται στις εκάστοτε δηµοτικές ανάγκες.
Το Περιφερειακό Σχέδιο Χρήσεων Γης χρηµατοδοτείται από τους ∆ήµους µέλη
του Περιφερειακού Συµβουλίου.
Από τη στιγµή που έχει µια φορά εγκριθεί από το Κράτος αποτελεί τη µοναδική
βάση για την Περιφερειακή Ανάπτυξη µε ικανό βαθµό υλοποίησης.
Το Περιφερειακό Σχέδιο Χρήσεων Γης λαµβάνει υπόψη τις πολιτικές
κατευθύνσεις του κοινού Περιφερειακού Συµβουλίου και εγκρίνεται από το ΥΠ.
ΠΕ.
Τοπικό Επίπεδο

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο
Υπάρχουν Γ.Π.Σ. για το 97% των ∆ήµων. Περιλαµβάνουν το πολεοδοµηµένο
τµήµα του ∆ήµου και σε ορισµένες περιπτώσεις την ευρύτερη περιοχή. Η νοµική
ισχύς ενός Γ.Π.Σ. εξαρτάται από το αν έχει εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
και στη συνέχεια επικυρωθεί από το Κράτος. Μ’ άλλα λόγια από το
Περιφερειακό Κέντρο Περιβάλλοντος ή το ΥΠ.ΠΕ. ∆εν υπάρχει ηµεροµηνία
λήξεως για ένα Γ.Π.Σ. αλλά ο µέσος όρος διάρκειας ισχύς του είναι τα 5 µε 10
χρόνια.
Η διαδικασία σύνταξης ενός Γ.Π.Σ. ακολουθεί τα εξής στάδια:
1.

2.

3.

Το Εκτελεστικό ∆ηµοτικό Συνέδριο αρχικά προετοιµάζει το σχέδιο. Η
σχεδίαση γίνεται από τοπικό γραφείο ή από ιδιώτη σύµβουλο. Η σχεδίαση
περιλαµβάνει περιγραφή πιθανές περιβαλλοντικές συγκρούσεις που θα
καθορίσουν το σχέδιο.
Συµβουλευτικές παρεµβάσεις υπάρχουν από το Περιφερειακό Συµβούλιο,
τους γειτονικούς ∆ήµους και αν είναι απαραίτητο από το Κράτος και τους
ενδιαφερόµενους φορείς.
Με δύο δηµόσιες παρουσιάσεις δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να
εκφράσουν τη γνώµη τους. Οι γνώµες αυτές λαµβάνονται υπόψη προτού
το σχέδιο φθάσει για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
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4.

5.
6.

Ταυτόχρονα ελέγχεται αν το σχέδιο δεν έρχεται σε αντίθεση µε άλλα
θεσµοθετηµένες αποφάσεις που αφορούν το σχεδιασµό και προέρχονται
από το Περιφερειακό Συµβούλιο, τους γειτονικούς δήµους, κυβερνητικά
σχήµατα, δηµοτικά συµβούλια και αρµόδια γραφεία οικοδοµικών αδειών.
Το σχέδιο εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Το σχέδιο υποβάλλεται στο Περιφερειακό Κέντρο Περιβάλλοντος ή στην
περίπτωση περισσοτέρων πόλεων (16), κυρίως πρωτεύουσες επαρχιών,
στο ΥΠ.ΠΕ. για έγκριση.

Β1-5.2.3 Γενική θεώρηση της εφαρµογής του χωρικού σχεδιασµού

Περιεχόµενα – κλειδιά για τις πολιτικές του χωρικού σχεδιασµού και
συγκρούσεις.
Προτεραιότητες αναφορικά µε το Εθνικό Επίπεδο
●
●
●
●
●
●
●
●

Η αναθεώρηση της «∆οµικής ∆ράσης»
Προοπτικές Εθνικού Χωρικού Σχεδιασµού
∆ιαχείριση του χώρου
Υποστηρικτική ανάπτυξη
Πολεοδοµικός σχεδιασµός και προστασία φυσικού περιβάλλοντος
Πολεοδοµική Επέκταση
Αναπτυσσόµενες κατασκευαστικές µέθοδοι και νέα υλικά (Προκατασκευή)
∆ιεθνείς διαστάσεις

Προτεραιότητες αναφορικά µε το Επίπεδο της Περιφέρειας
Με το πρόγραµµα «Αναπτυξιακή Περιφερειακή ∆ράση» υπάρχουν 6 εθνικά,
Περιφερειακά Αναπτυξιακά Προγράµµατα
●
●
●
●
●
●

Αναπτυξιακό Πρόγραµµα
Πρόγραµµα ∆οµικών αλλαγών
Αγροτικό πρόγραµµα
Πρόγραµµα Αρχιπέλαγος
Πρόγραµµα έµπειρων κέντρων (expertise centre)
Πρόγραµµα Συνόρων

Το πρόγραµµα αυτό της «Α.Π.∆» ακολουθεί το περιεχόµενο της περιφερειακής
πολιτικής της Ε.Ε. Όλα τα επί µέρους προγράµµατα εµπλέκονται στο Χωρικό
Σχεδιασµό.
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Προτεραιότητες αναφορικά µε το Τοπικό Επίπεδο
Εξαιτίας της αναδόµησης και των νέων εκχωρήσεων, οι ∆ήµοι απέκτησαν
περισσότερες αρµοδιότητες αναφορικά µε τον σχεδιασµό. Οι ∆ήµοι
αναθεώρησαν τον σχεδιασµό και τον πολεοδοµικό τους µηχανισµό. Το Τοπικό
Πολεοδοµικό σχέδιο (Π.Μ.) υποστηρίζεται και χρηµατοδοτείται από το ΥΠ.ΠΕ.
κυρίως όταν οι αναπτυξιακές µέθοδοί του αποτελούν εργαλείο υποστήριξης για
την ανάπτυξη και την δηµόσια συµµετοχή. Πολλές Φινλανδικές πόλεις και
Περιφέρειες υπέγραψαν την Χάρτα του Ααλµποργκ, µε σκοπό την επιµέλεια της
υποστήριξης λύσεων που αφορούν τις πολεοδοµικές χρήσεις γης για την
κατοικία, τις µεταφορές και την βιοµηχανία.
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Β2. Ελλάδα
Β2 – 1 Αντί Εισαγωγής
Για την Ελλάδα, η συνοπτική παρουσίαση των επιπέδων σχεδιασµού θα γίνει σε
συσχετισµό µε την ανάδειξη του ρόλου κάθε πολιτικο – διοικητικής βαθµίδας ώστε
να εξαχθούν άµεσα συµπεράσµατα, δεδοµένου ότι η αναλυτική παρουσίασή τους θα
αναφερθεί από άλλη οµάδα.

Β2 – 2 Γενική θεώρηση του συστήµατος χωρικού σχεδιασµού.
Ο χωρικός σχεδιασµός στην Ελλάδα αναφέρεται σε τέσσερα θεσµικά επίπεδα
εφαρµογής της πολιτικής σχεδιασµού : (βλ. Πίνακα 1)
* το Εθνικό
* το Περιφερειακό
* το Νοµαρχιακό
* το Τοπικό

Το Εθνικό επίπεδο σχεδιασµού περιλαµβάνει ,
1) τον Οικονοµικό αναπτυξιακό σχεδιασµό, που χρησιµοποιεί ένα σύστηµα από
«αναπτυξιακά προγράµµατα» που αναφέρονται στον Εθνικό, Περιφερειακό και
Νοµαρχιακό σχεδιασµό.
Για το σκοπό αυτό συντάσσονται:
- το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης,
- το Εθνικό Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ).

2) τον Χωροταξικό Σχεδιασµό, που διαµορφώνεται από :
- το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης,
- το Ειδικό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Το Περιφερειακό επίπεδο σχεδιασµού, διαµορφώνεται από,
- τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού
Ανάπτυξης.
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Το Νοµαρχιακό επίπεδο σχεδιασµού, διαµορφώνεται από :
-τα Νοµαρχιακά Αναπτυξιακά Προγράµµατα, εκείνα όµως που χρηµατοδοτούνται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
- τα Ρυθµιστικά Σχέδια µεγάλων αστικών συγκροτηµάτων που ανήκουν σε ένα
Νοµό.

Το Τοπικό επίπεδο σχεδιασµού περιλαµβάνει :
1. τον Τοπικό Χωρικό Σχεδιασµό, που διαµορφώνεται από :
1.1 Τα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (ΓΠΣ)
1.2 Τα Σχέδια Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)
2. τις Τοπικές Χωρικές Ρυθµίσεις, που διαµορφώνονται από :
2.1 τα Σχέδια Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων (ΣΟΑΠ),
2.2 τον καθορισµό των Περιοχών Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων (ΠΕΧΠ),
2.3 τον καθορισµό των Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ),
2.4 τον καθορισµό των Ζώνων Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ),
2.5 τον καθορισµό των Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών
∆ραστηριοτήτων (ΠΟΑΠ∆)
2.6 τον καθορισµό των Περιοχών Ειδικά Ρυθµιζόµενης Πολεοδόµησης
(ΠΕΡΠΟ).
3. τον Πολεοδοµικό Σχεδιασµό, που αποτελεί το φυσικό σχεδιασµό όλων των
παραπάνω, και περιλαµβάνει τρείς γενικές κατηγορίες :
3.1 Τις πολεοδοµικές µελέτες σχεδίων πόλεων που αφορούν,
3.1.1. Πολεοδοµικές Μελέτες επέκτασης σχεδίων πόλεων ( α’ και β’
κατοικίας).
3.1.2. Πολεοδοµικές Μελέτες αναθεώρησης / τροποποίησης σχεδίων
πόλεων.
3.2 Τις πολεοδοµικές µελέτες ειδικών περιοχών, που αφορούν,
3.2.1. Πολεοδοµικές Μελέτες (ΠΟΑΠ∆)
3.2.2. Πολεοδοµικές Μελέτες (ΠΕΡΠΟ),
3.2.3. Πολεοδοµικές Μελέτες Βιοµηχανικών Πάρκων (ΒΕΠΕ),
3.2.4. Πολεοδοµικές Μελέτες Ανάπλασης Περιοχών.
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3.3 Τις Ειδικές µελέτες, που συνοδεύουν τις Πολεοδοµικές µελέτες και
αφορούν :
3.3.1. Μελέτες Πράξεων Εφαρµογής Εγκεκριµένων Σχεδίων,
3.3.2. Μελέτες Τροποποιήσεων Ρυµοτοµικών Σχεδίων,
3.3.3. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
3.3.4. Μελέτες που αφορούν την Κτηµατογράφιση των περιοχών, τον
Γεωλογικό χαρακτήρα των περιοχών, την οριοθέτηση ρεµµάτων που
διασχίζουν την υπό µελέτη περιοχή.

Ο πολεοδοµικός σχεδιασµός, έχει σαν αποτέλεσµα το «σχέδιο πόλης» που
αποτελεί µία κανονιστική διοικητική πράξη, και υλοποιείται µε την ατοµική
διοικητική πράξη της «άδειας δόµησης» µε βάση τους «όρους δόµησης» το
«Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό» και τον «Κτιριοδοµικό Κανονισµό»

Ακόµη ο πολεοδοµικός σχεδιασµός, περιλαµβάνει θεσµούς για την υλοποίηση
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ, που είναι :
α) Οι Ζώνες Οικονοµικών και Θεσµικών Κινήτρων, ήτοι:
- Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή ∆όµησης΄
- Ζώνες Ειδικής Οικονοµικής Ενίσχυσης,
- Ζώνες Ειδικών Κινήτρων,
- Ζώνες Ανάπλασης,
- Ζώνες Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης – Αναβάθµισης.

β) Οι Ζώνες Εφαρµογής Πολεοδοµικών Μηχανισµών, ήτοι :
- Ζώνες Ενεργού Πολεοδοµίας (ΖΕΠ),
- Ζώνες Αστικού Αναδασµού (ΖΑΑ),
- Ζώνες Ζώνες Κανονιστικών Ορων ∆όµησης (ΣΚΟ∆),
- Ζώνες Αγοράς Συντελεστή (ΖΑΣ)
- Ζώνες Μεταφοράς Συντελεστή (ΖΜΣ),
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Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω θεσµοί δεν έχουν λειτουργήσει µέχρι σήµερα,
εκτός από τη Ζώνες Αγοράς και Μεταφοράς Συντελεστή, τις Ζώνες
Ανάπλασης - Εξυγίανσης και κάποιες προσπάθειες που γίνονται για τη Ζώνη
Ενεργού Πολεοδοµίας.

Σηµαντικό στοιχείο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα αποτελεί ο διαχωρισµός
της δηµόσιας και ιδιωτικής γης, στο σύνολο της επικράτειας, σε περιοχές «εντός
σχεδίου πόλης» οι οποίες δοµούνται µε κανονιστικούς όρους δόµησης, και σε
περιοχές «εκτός σχεδίου» οι οποίες επίσης δοµούνται βάση σχετικού θεσµικού
πλαισίου. (Π.∆. 24.5.85, ΦΕΚ 270/7/31-5-1985).

Β2 – 3 Τα επίπεδα σχεδιασµού και οι αρµοδιότητες
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι τις τελευταίες δεκαετίες η νοµοθεσία η σχετική
µε το σχεδιασµό του χώρου έχει διευρυνθεί και εµπλουτισθεί σηµαντικά προκειµένου
η Χώρα να αντιµετωπίσει τις σύγχρονες ανάγκες, εξελίξεις και προοπτικές.

Έτσι, γίνεται απαραίτητη η διερεύνηση του ρόλου κάθε επιπέδου πολιτικο –
διοικητικής βαθµίδας, ώστε να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα και προτάσεις για
τη συµµετοχή τους στις σύγχρονες τάσεις που διαµορφώνονται από την Ευρωπαϊκή
και ∆ιεθνή πολιτική.

Β2 – 3.1. Εθνικό επίπεδο
(βλ. Πίνακα 1)
1) Ο Οικονοµικός αναπτυξιακός σχεδιασµός, αφορά τη Χώρα, διαµορφώνεται από το
Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών (ΥΠ.ΟΙ.Ο), (Ν. 2742/99, Αρ.3), που είναι
υπεύθυνο για τη κίνηση της διαδικασίας, και περιλαµβάνει:

1.1.Το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης (5ετές), που συντάσσεται από το Κέντρο
Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.) µε την επίβλεψη
του ΥΠ.ΟΙΟ. , υποβάλλεται για έγκριση στην Επιτροπή Συντονισµού της
Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της
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Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Κ.Π.-Χ.Σ.& Α.Α.), η οποία το προωθεί στην
Βουλή για την τελική έγκρισή του. Θεσµοθετείται µε Νόµο.
Παρακολουθείται από την Ε.Σ.Κ.Π.-Χ.Σ.&Α.Α.

1.2. Το Εθνικό Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Σ.Π.Α.), που δηµιουργήθηκε
για τους σκοπούς διαπραγµάτευσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. ( Συνθήκη
Ε.Ε. αρ.158, Κανονισµός 1260/1999 -Ε.Κ., Ν. 2860/2000) .
Το Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης, µετά από τις γνωµατεύσεις των
τοµεακών Υπουργείων, εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, την
Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής, µε τελική έγκριση από
τη Βουλή. Θεσµοθετείται µε Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Παρακολουθείται από την ∆ιαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ του ΥΠ.ΟΙ.Ο
2) Ο Χωροταξικός Σχεδιασµός , που αφορά τη Χώρα, διαµορφώνεται από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.),
(Ν. 2742/99 αρ. 6,7) το οποίο είναι αρµόδιο για την κίνηση της διαδικασίας, και
περιλαµβάνει :

2.1. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού (5ετές – µε προοπτική 15
ετών), το οποίο ύστερα από τη γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας,
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Χ.Σ.&Α.Α), εγκρίνεται από την
Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής- Χ.Σ.&Α.Α, που το
προωθεί στη Βουλή για την τελική έγκριση. Θεσµοθετείται µε Νόµο.
Παρακολουθείται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. που συντάσσει ανά 2ετία σχετική
έκθεση.

2.2. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού, (5ετές), το οποίο ύστερα από
τη γνώµη του Ε.Σ.Χ.Σ.&Α.Α., εγκρίνεται από την Ε.Σ.Κ.Π.-Χ.Σ.&Α.Α.
Θεσµοθετείται µε Απόφαση της Ε.Σ.Κ.Π.-Χ.Σ.&Α.Α. Παρακολουθείται από
το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. που συντάσσει ανά 2ετία σχετική έκθεση.

B2 – 3.2 Περιφερειακό επίπεδο
(βλ. Πίνακα 1)
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Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
(Π.Π.Χ.Σ.&Α.Α.) αναφέρονται στο Επίπεδο της Περιφέρειας είναι 5ετή µε προοπτική
15 ετών, και αφορούν τις 13 Περιφέρειες της Χώρας. Εναρµονίζονται δε, µε τις
κατευθύνσεις των Γενικών και Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού, (Ν.
2742/99 αρ.8).
Η κίνηση της διαδικασίας γίνεται είτε από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. είτε από τις
Γενικές Γραµµατείες των Περιφερειών.
Όταν η κίνηση της διαδικασίας γίνει από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ενηµερώνεται η
Περιφέρεια, και τα Π.Π.Χ.Σ.&Α.Α,. εγκρίνονται από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. µετά
από τη γνώµη των Οργανισµών Ρυθµιστικών Σχεδίων και των των Περιφερειακών
Συµβουλίων. Θεσµοθετείται µε Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.Παρακολουθείται
από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. το οποίο συντάσσει ανά 2ετία έκθεση, και ενηµερώνει τους
παραπάνω αναφερόµενους συναρµόδιους φορείς.Ο φορέας εφαρµογής του είναι το
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.

Όταν η κίνηση της διαδικασίας γίνει από την Γενική Γραµµατεία της Περιφέρειας,
ενηµερώνεται το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και τα Π.Π.Χ.Σ.&Α.Α. είναι εγκρίνονται από το
Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας, (µε εισήγηση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και
ΕΣ.∆.∆.&Α. και έκδοση Π.∆/τος, για την αρµοδιότητα αυτή), µετά από γνώµη των
Οργανισµών Ρυθµιστικών Σχεδίων και του Περιφερειακού Συµβουλίου.
Θεσµοθετείται µε Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας. Παρακολουθείται και
Εφαρµόζεται από την Περιφέρεια.

Σηµειώνεται ότι τα Γενικά, Ειδικά και Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού
Σχεδιασµού εναρµονίζονται τόσο µεταξύ τους όσο και µε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο
Χωρικής Ανάπτυξης (Ε.Σ.Χ.Α.)

Β2 – 3.3 Νοµαρχιακό επίπεδο
(βλ. Πίνακα 1)
1) Στο Νοµαρχιακό Επίπεδο, που αφορά 54 Νοµούς , δεν υπάρχει
θεσµοθετηµένος σχεδιασµός, αλλά η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση εκτελεί
Νοµαρχιακά Αναπτυξιακά Προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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2) Τα Ρυθµιστικά Σχέδια (ΡΣ), εκπονούνται από τους Οργανισµούς Ρυθµιστικών
Σχεδίων (ΝΠ∆∆), που συστήνονται µε πρόταση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και
έκδοση Π.∆/τος. (Ν. 2508/ 97 αρ. 2).

Τα Ρυθµιστικά Σχέδια έχουν θεσπιστεί για την οικιστική ανάπτυξη, την
προστασία του περιβάλλοντος και την γενικότερη ανάπτυξη των ευρύτερων
περιοχών αστικών συγκροτηµάτων µητροπολιτικού χαρακτήρα.

Το Ρ.Σ. αποτελεί το σχέδιο πλαίσιο των ευρύτερων αυτών περιοχών , και
καθορίζει τους στόχους και τις προοπτικές εξέλιξης των περιοχών, τις χρήσεις
γης κατά ζώνες, τα βασικά δίκτυα υποδοµής, τις προτάσεις για την προστασία
του περιβάλλοντος, τα σηµαντικά έργα ανάπτυξης των περιοχών, και κάθε
συγκεκριµένο µέτρο για την εξειδίκευσή του από τον τοπικό σχεδιασµό (ΓΠΣ,
ΣΧΟΟΑΠ).

Τα Ρ.Σ. οφείλουν να εναρµονίζονται µε τις κατευθύνσεις των Περιφερειακών
Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού (Ν.2749/99 αρ. 9) .

Τα Ρυθµιστικά Σχέδια εγκρίνονται από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. µετά από
γνώµη των οικείων περιφερειακών και νοµαρχιακών συµβουλίων και των
δηµοτικών και κοινοτικών συµβουλίων των Ο.Τ.Α. που περιλαµβάνονται στην
περιοχή τους.
Θεσµοθετούνται µε Π.∆/γµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., και έγκριση του ΣτΕ. Παρακολουθούνται και εφαρµόζονται από
τους Οργανισµούς Ρ.Σ. των περιοχών.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι τα Ρυθµιστικά Σχέδια αποτελούν µία
ξεχωριστή κατηγορία χωρικού σχεδιασµού, που ενώ υλοποιούνται στα όρια
των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όµως έχουν µία περιφερειακή ή
διαπεριφερειακή ή και εθνική εµβέλεια όπου η χωροταξική διάσταση είναι
κυρίαρχη.
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Γενικές παρατηρήσεις
α) Από την παραπάνω αναφορά στο θεσµικό πλαίσιο και τις αρµοδιότητες,
διαπιστώνεται ότι :
1. Το θεσµικό πλαίσιο έχει αντιµετωπίσει µε πληρότητα την εναρµόνιση του
Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασµού.
2. Στο Εθνικό επίπεδο, Η Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής –
Χωροταξικού Σχεδιασµού & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Κ.Π.-Χ.Σ.&Α.Α.),
έχει το βασικό ρόλο συντονισµού και έγκρισης του Σχεδιασµού Οικονοµικής
Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών και του Χωροταξικού
Σχεδιασµού του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
3. Στο Περιφερειακό επίπεδο, το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. , έχει την άµεση
δυνατότητα να κινήσει τις σχετικές διαδικασίες και να εγκρίνει τα
Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού & Αειφόρου Ανάπτυξης.

β) Από την υλοποίηση του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασµού διαπιστώνονται
τα εξής:

β.1. Εθνικό Επίπεδο
1. ∆εν υπάρχει εγκεκριµένο Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης από τη Βουλή, ενώ
αυτό έχει υποκατασταθεί από το πρόγραµµα του Κ.Π.Σ και τα Σ.Π.Α., τα
οποία συντάσσονται ως «υποχρέωση» προς την Ε.Ε. ∆ηλαδή τα Σ.Π.Α.
δεν εντάσσονται ως θα όφειλαν στο Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης της
Χώρας, αλλά ελλείψει αυτού το υποκαθιστούν».
2. Σχέδια Περιφερειακής Ανάπτυξης έχουν εκπονηθεί για τα έτη 1989 –
1993, 1994 – 1999, 2000 – 2006.
3. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού ενώ υπάρχει δεν έχει ακόµη
εγκριθεί από τη ολοµέλεια της Βουλής.

β.2. Περιφερειακό Επίπεδο
Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού & Αειφόρου
Ανάπτυξης, για τις 13 Περιφέρειες έχουν εκπονηθεί, εγκριθεί και
δηµοσιευθεί σε ΦΕΚ.
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Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ακόµη, παρά τη γνωστή µεγάλη προσπάθεια να
υπάρξει Περιφερειακός Σχεδιασµός, το Εθνικό Οικονοµικό και Χωρικό σύστηµα
σχεδιασµού, καθώς και το Περιφερειακό είναι ανεπαρκώς χρησιµοποιούµενα και
φτωχά συντονισµένα µεταξύ τους.

γ) Τα Ρυθµιστικά Σχέδια έχουν να παίξουν ένα καινούργιο ρόλο στην ενσωµάτωση
της αστικής διάστασης στην Ευρωπαϊκή πολιτική για τη ισόρροπη και
πολυκεντρική ανάπτυξη.

Με βάση την έκθεση του ΣΠΑ 2000 – 2006 για τα Αστικά Κέντρα, οι
παρεµβάσεις στα µεγάλα µητροπολιτικά συγκροτήµατα, µπορούν να σχεδιαστούν
τόσο σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα περιφερειακά προγράµµατα, όσο και µε
συγκεκριµένα τοµεακά προγράµµατα (π.χ. για τον πολιτισµό, την
ανταγωνιστικότητα, τις υποδοµές µεταφορών, κλπ. ) έτσι ώστε να αποκτήσουν το
χαρακτήρα ολοκληρωµένων ενεργειών αστικής ανάπτυξης, και να ενσωµατωθούν
στον προγραµµατισµό των διαρθρωτικών πολιτικών.

Β2 – 3.4 Τοπικό επίπεδο
(βλ. Πίνακα 1)

Η αναφορά στο Τοπικό Επίπεδο Σχεδιασµού, θα προσδιορίσει τα βασικά στοιχεία
σχεδιασµού και τις βασικές αρµοδιότητες των φορέων, προκειµένου να εξαχθούν
άµεσα συµπεράσµατα, δεδοµένου ότι το θέµα αυτό αντιµετωπίζεται λεπτοµερειακά
από άλλη οµάδα εργασίας.

Στο Τοπικό Επίπεδο βασικό στοιχείου του σχεδιασµού είναι τα Γενικά Πολεοδοµικά
Σχέδια (ΓΠΣ), και τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής
Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ).

Το περιεχόµενο των ΓΠΣ & ΣΧΟΟΑΠ, είναι ιδιαίτερα εµπλουτισµένο µε το Ν.
2508/97 και ως προς την έκταση που καταλαµβάνουν (µέχρι τα όρια του
Μπαϊµπά, Σερράος, Τσακιροπούλου, Χατζοπούλου
Μελέτη συστηµάτων και επιπέδου σχεδιασµού σε χώρες της Ευρώπης, ΤΕΕ, Αθήνα, Φεβρ., 2005 (Οµάδα Εργασίας)

152

Καποδιστριακού ∆ήµου), αλλά και ως προς το περιεχόµενό τους, που περιλαµβάνει
τις τοπικές χωρικές ρυθµίσεις (βλ. πίνακα 1) καθώς και όλα τα απαιτούµενα
στοιχεία για να χαρακτηρισθούν ως σχέδια βιώσιµης τοπικής χωρικής και οικιστικής
ανάπτυξης, και έτσι να καταστούν Τοπικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης του ∆ήµου,
στον οποίο αναφέρονται.

Τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, εγκρίνονται από τον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας, µετά
από γνώµη των οικείων περιφερειακών και νοµαρχιακών συµβουλίων, του οικείου
Περιφερειακού ΣΧΟΠ, και των δηµοτικών και κοινοτικών συµβουλίων των Ο.Τ.Α.
που περιλαµβάνονται στη περιοχή τους. Θεσµοθετούνται µε Απόφαση Γενικού
Γραµµατέα Περιφέρειας. Παρακολουθούνται και εφαρµόζονται από Ν.Π.∆.∆. ή
Επιτροπή, που ιδρύονται µε Απόφαση Νοµαρχιακού Συµβουλίου.

Οι χωρικές ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται στο ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, εγκρίνονται
από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., µετά από γνώµη των οικείων περιφερειακών και
νοµαρχιακών συµβουλίων και των Ο.Τ.Α. Θεσµοθετούνται µε Κ.Υ.Αποφάσεις, ενώ
ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), που
θεσµοθετείται µε Π.∆/γµα µετά από πρόταση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Οι χωρικές
ρυθµίσεις παρακολουθούνται και εφαρµόζονται από το φορέα που κινεί τη
διαδικασία, εκτός από τη ΖΟΕ που για το σκοπό αυτό ιδρύεται ΝΠ∆∆ ή Επιτροπή µε
Απόφαση Νοµαρχιακού Συµβουλίου.

Ο Πολεοδοµικός Σχεδιασµός, αποτελεί την εξειδίκευση και εφαρµογή των ΓΠΣ και
ΣΧΟΟΑΠ, µε την εκπόνηση των πολεοδοµικών µελετών σχεδίων πόλεων και
ειδικών περιοχών, και των ειδικών µελετών που τις συνοδεύουν. Από τις παραπάνω
µελέτες ορισµένες εγκρίνονται από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και άλλες από τον
Νοµάρχη.

Γενικές παρατηρήσεις
Από τη περιγραφή του σχεδιασµού και των αρµοδιοτήτων στο τοπικό επίπεδο
παρατηρούνται τα εξής :
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1. ∆ιαδικασία σχεδιασµού.
1.1 Η έγκριση κάθε επίπέδου σχεδιασµού έχει νοµοθετηµένες συνέπειες για τα
επόµενα.
Έτσι, µετά την έγκριση του Γ.Π.Σ. και πρίν από την έγκριση των
Πολεοδοµικών Μελετών θα πρέπει η δόµηση να συµφωνεί µε τις βασικές
κατευθύνσεις του (χρήσεις γης, βασικά δίκτυα υποδοµής κλπ). Επίσης θα
πρέπει οι δηµόσιες υπηρεσίες, οι οργανισµοί και επιχειρήσεις κοινής
ωφελείας να προσαρµόζουν τα προγράµµατά τους σύµφωνα µε τις
προβλέψεις του Γ.Π.Σ. (αρ.5,παρ. 1,2 Ν. 1337/83).
1.2 Ενώ έχει θεσµοθετηθεί η κάθε ρύθµιση σχεδιασµού να στηρίζεται στη
προηγούµενη και να υπακούει στις βασικές κατευθύνσεις της, όµως η
νοµοθεσία δεν δεσµεύει (επιτρέπει) την εφαρµογή τοπικών χωρικών
ρυθµίσεων µετά από εξέταση των ιδιαίτερων συνθηκών του χώρου.
Όπως φαίνεται και από το ∆ιάγραµµα 1. του Τοπικού Χωρικού Σχεδιασµού,
ένα Ρυθµιστικό Σχέδιο, µέσα στο χώρο της εντός και εκτός σχεδίου
δόµησης που αναφέραµε παραπάνω, µπορεί να περιλαµβάνει διάφορα Γ.Π.Σ.
που ορίζονται από τη διοικητική περιοχή των Καποδιστριακών ∆ήµων. Τα
Γ.Π.Σ. περιλαµβάνουν περιοχές εντός και εκτός σχεδίου πόλης, όπου είναι
δυνατόν
να θεσµοθετούνται οι τοπικές χωρικές ρυθµίσεις είτε σε εντός είτε σε εκτός
σχεδίου περιοχές. ∆ηλαδή ενώ υπάρχει µία αυστηρή θεσµοθετηµένη
διαδικασία, η εφαρµογή της φαίνεται να εµπεριέχει µία ελαστικότητα
προκειµένου να αντιµετωπιστούν αναγκαία µέτρα.

1.3 Υπάρχουν κρίσιµα διαδικαστικά ζητήµατα που αφορούν τις εν γένει µελέτες
πολεοδοµικού σχεδιασµού.

α) Βήµατα διαδικασίας - Χρόνοι
Όπως φαίνεται από το ∆ιάγραµµα 2, η κίνηση της διαδικασίας Γ.Π.Σ. και
Πολεοδοµικής Μελέτης, είναι αρκετά πολύπλοκη, ενώ οι απαιτούµενοι χρόνοι των
διοικητικών αποφάσεων στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αναφέρονται και όπου
αυτό γίνεται είτε ο οριζόµενος χρόνος είναι πολύς, είτε δεν είναι δεσµευτικός.
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Έχει διαπιστωθεί από στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ότι µελέτες Γ.Π.Σ. ή ΣΟΟΑΠ,
µπορούν να διαρκέσουν 25 και 18 µήνες, ενώ µέχρι στιγµής, η οδηγία του
ΥΠΕΧΩ∆Ε αναφέρεται στους 18 µήνες.

Όσον αφορά τη κίνηση της διαδικασίας της Πολεοδοµικής Μελέτης, η πράξη έχει
δείξει ότι ο απαιτούµενος χρόνος µέχρι τη κύρωση της πράξης εφαρµογής (µε
Απόφαση Νοµάρχη), έχει φθάσει και τα 12 χρόνια.

β) ∆ιαδικασία ανάθεσης της µελέτης.
Σηµαντικό στοιχείο της κίνησης της διαδικασίας είναι οι απαιτούµενες ενέργειες
που χρειάζονται για την ανάθεση της µελέτης. Οι ενέργειες αυτές είναι :
1η) Εισήγηση για την προκήρυξη – Απόφαση,
2η) Κατάρτιση προκήρυξης, (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ειδική
περιγραφή του αντικειµένου µε προδιαγραφές κλπ., προσόντα µελετητών
κ.α.)
3η ) ∆ηµοσιοποίηση της προκήρυξης,
4η ) ∆ιαδικασία ανάθεσης,
5η ) Κατάρτιση Σύµβασης Ανάθεσης της µελέτης.

Κρίσιµα σηµεία στη παραπάνω διαδικασία είναι :
ι) Η εξασφάλιση της πίστωσης,
ιι) Ο ακριβής υπολογισµός της προεκτιµώµενης αµοιβής, ,ώστε να µην χρειάζονται
εκ των υστέρων πρόσθετες πιστώσεις και κατά συνέπεια χρονοβόρες
διαδικασίες για την εξασφάλισή τους.
ιιι) Η σύνταξη της Σύµβασης, δηλ. ποιος την συντάσσει, πως επιλέγονται
οι
χρόνοι παράδοσης / ελέγχου της µελέτης και των βεβαιώσεων /εγκρίσεων των
πληρωµών.
Το περιεχόµενο αυτό των Συµβάσεων είναι πολύ σηµαντικό, διότι όταν οι
χρόνοι παράδοσης - ελέγχου - πληρωµής των µελετών δεν είναι αρκούντως
καλά προσδιορισµένοι, τότε οι διαδικασίες γίνονται χρονοβόρες.
Σηµειώνεται ότι το θέµα αυτό δεν έχει αντιµετωπισθεί µε σαφήνεια από τη
νοµοθεσία.
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ιν) Η συγκρότηση της Επιτροπής ή του Επιβλέποντα Επίβλεψης και
Παρακολούθησης της µελέτης, που απαιτεί εξειδικευµένο προσωπικό και
ανάλογο χρόνο απασχόλησης. Στη περίπτωση αυτή είναι γνωστή η εν γένει
έλλειψη κατάλληλου επιστηµονικού δυναµικού στο δηµόσιο τοµέα και ο
υπερβολικός φόρτος εργασίας που συµβάλλει στη πολυδιάσπαση του
αντικειµένου εργασίας και κατά συνέπεια στη µη εξειδίκευση και στη σπατάλη
του χρόνου.

1.4 Οι περιπτώσεις των περιοχών που αναπτύσσονται ως :
Π.Ο.Α.Π.∆. – Π.Ε.Ρ.Π.Ο. – ΒΕΠΕ, η διαδικασία των οποίων κινείται από
ενδιαφερόµενους ιδιώτες για τις δύο πρώτες, και από την ΒΙΠΕ Α.Ε. για την τρίτη,
ακολουθούν δύο στάδια διαδικασιών.

Στο πρώτο στάδιο, εγκρίνεται η χωροθέτησή τους µε Κ.Υ.Αποφάσεις και στο
δεύτερο στάδιο εγκρίνεται η πολεοδοµική µελέτη µε Π.∆/γµα ( προηγείται η
πρόταση Υπουργού και η απόφαση του ΣτΕ) που δηµοσιεύεται σε ΦΕΚ.

Οι περιπτώσεις αυτές ενώ πολλά έχουν να προσφέρουν στο χωρικό σχεδιασµό,
όµως στη διαδικασία τους έχουν αποδειχθεί πολύ χρονοβόρες, ενώ κανένα
θεσµικό διαδικαστικό ή άλλο κίνητρο προσφέρεται, µε συνέπεια το επενδυτικό
ενδιαφέρον να µειώνεται.

2. Ρόλος των αρµοδιοτήτων στα επίπεδα σχεδιασµού.

2.1. Αρµοδιότητες – συµµετοχικές διαδικασίες.
Από το ∆ιάγραµµα 1, γίνεται φανερό ότι το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. παίζει σηµαντικό
ρόλο στο συσχετισµό του Οικονοµικού αναπτυξιακού σχεδιασµού µε τον
Χωροταξικό σχεδιασµό στο Εθνικό επίπεδο.

Αλλά και στα επόµενα επίπεδα το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. έχει την κύρια
αρµοδιότητα των εγκρίσεων, ενώ πολύ λίγες αναλογούν για τη Περιφέρεια και τη
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ενώ στο επίπεδο των Ο.Τ.Α. καµία αρµοδιότητα
έγκρισης υπάρχει.
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Είναι άξιο παρατήρησης ότι στις γνωµατεύσεις που ζητούνται από τους Ο.Τ.Α., τις
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και ακόµη και σε µερικές περιπτώσεις από τις
Περιφέρειες, τίθεται ορισµένο χρονικό διάστηµα πέραν του οποίου αν δεν αποσταλεί
γνωµάτευση η διαδικασία προχωρά. Σηµειώνεται ότι για τις γνωµατεύσεις των
Υπηρεσιών των Περιφερειακών και του Κεντρικού Σ.Χ.Ο.Π. δεν τίθεται χρονικός
περιορισµός, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι οι υπηρεσίες αυτές χρειάζονται αρκετό
χρονικό διάστηµα για να απαντήσουν.

Ακόµη διαπιστώνεται ότι ενώ έχει θεσµοθετηθεί (ν. 1337/83) η δηµιουργία των
Επιτροπών Γειτονιάς και των Συνοικιακών Συµβουλίων, ώστε µέσω των Ο.Τ.Α. να
συµµετέχουν στη διαµόρφωση των επιλογών, των στόχων και των προτεραιοτήτων
στη διάρθρωση των σχεδίων και προγραµµάτων, ο θεσµός αυτός έχει ατονήσει και
δεν λειτουργεί.

Επιπλέον, ενώ και στον πρόσφατο νόµο 2508/97 τονίζεται η ανάγκη της συµµετοχής
και αποκέντρωσης µε ακόµη µεγαλύτερη έµφαση, ωστόσο η πραγµατικότητα είναι
ότι οι διαδικασίες συµµετοχής τείνουν να περιορίζονται µόνο στο καθαρά
«γραφειοκρατικό» τους ρόλο και όχι στην πιο ουσιαστική κοινωνική και πολιτιστική
τους σηµασία.

Οι Ο.Τ.Α. όµως που έχουν τη δυνατότητα να κινήσουν τη διαδικασία τροποποίησης
του Ρυµοτοµικού Σχεδίου, χρησιµοποιούν αυτή τη δυνατότητα προκειµένου να
θεσµοθετήσουν «πεζοδρόµους» ή οικόπεδα για κοινωφελή χρήση, ή κοινόχρηστους
χώρους. Έτσι επεµβαίνουν δραστικά στη διαµόρφωση του δοµηµένου περιβάλλοντος
και µάλιστα τις περισσότερες φορές οι παρεµβάσεις αυτές προηγούνται των
θεσµοθετηµένων απαραιτήτων εγκρίσεων αφού οι χρονοβόρες διαδικασίες θα είχαν
σαν αποτέλεσµα να µη πραγµατώνεται τίποτα.

Τέλος παρατηρείται το γεγονός ότι η θεσµοθέτηση µε Προεδρικά ∆ιατάγµατα που
είναι το ανώτερο θεσµικό επίπεδο και είναι απαραίτητη η γνωµάτευση του
Συµβουλίου της Επικράτειας (ΣτΕ),χρησιµοποιείται κυρίως για το κατώτερο επίπεδο
του τοπικού χωρικού σχεδιασµού και του πολεοδοµικού σχεδιασµού. Έτσι ενώ ο
τοπικός σχεδιασµός που τελικό αποδέκτη έχει τον πολίτη θα έπρεπε σαν προϊόν να
προσφέρεται µε ευκολότερες διαδικασίες ώστε να καταδεικνύεται η
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αποτελεσµατικότητά του προς όφελος του πολίτη, όµως έχει το δυσκολότερο
µηχανισµό, ενώ είναι γνωστή η περιπέτεια επιστροφής θεµάτων ύστερα από
αποφάσεις του ΣτΕ παρά την έγκρισή τους από τον αρµόδιο Υπουργό ή
Περιφερειάρχη. Βέβαια υπάρχουν θεµιτοί λόγοι της αντίδρασης του ΣτΕ όταν
διαπιστώνει ελλείψεις στον ευρύτερο χωροταξικό σχεδιασµό που εντάσσει τον τοπικό
και ελλείψεις στο πλαίσιο κατευθύνσεων προδιαγραφών, που είναι θέµατα της
Κεντρικής ∆ιοίκησης.
2.2 Αποκέντρωση αρµοδιοτήτων.
1. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο Ν. 2508/97 (αρ.1, παρα.5), τονίζει την ανάγκη της
συµµετοχής και της αποκέντρωσης µε την ανάπτυξη των πρωτοβουλιών και της
σύµπραξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την ενεργό συµµετοχή του πολίτη.

2. Ακόµη ο Ν. 2508/97 ορίζει την Περιφέρεια ως ενιαία αποκεντρωµένη µονάδα
διοίκησης, µε αρµοδιότητες στη συνολική χωρική έκτασή της. Έτσι στη
διάρθρωσή της συγκροτεί τις ∆ιευθύνσεις : α) Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, β)
Υγείας και Πρόνοιας, γ) ∆ηµοσίων Έργων, δ) Ελέγχου Κατασκευής Έργων, ε)
Ελέγχου Συντήρησης Έργων, στ) Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, ζ) ∆ασών η)
Γεωργικής Ανάπτυξης, θ) Αυτοδιοίκησης, ι) ∆ιοίκη-σης. Οι ∆ιευθύνσεις που
ασχολούνται µε το Περιφερειακό Χωροταξικό Σχεδιασµό είναι η ∆/νση
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης και κυρίως η ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας
(∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.) που ο ρόλος της προβλέπεται ενισχυµένος. Όµως η πράξη έδειξε
αδυναµία άσκησης του ρόλου αυτού, που οφείλεται κυρίως :
• Στην έλλειψη σαφούς και αναλυτικής διατύπωσης συγκεκριµένων
διαδικασιών, στις οποίες να στηρίζονται οι αρµοδιότητες.
• Στη λειτουργία νέων περιφερειακών φορέων (όπως η Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης ΠΕΠ – «∆ιαχειριστική Αρχή») που µέσω της ένταξης και
χρηµατοδότησης έργων και µελετών από τα Κοινοτικά Προγράµµατα ασκούν
περιφερειακή χωροταξική πολιτική και λόγω της δοµής και λειτουργία τους
δεν γίνεται δυνατή η αξιοποίηση της εµπειρίας και της αρµοδιότητας των
∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.
• Στην έλλειψη συντονισµού και επικοινωνίας µε τις Υπηρεσίες ακόµη και µε τις
κεντρικές υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.

3. Στον ίδιο Ν. 2508/97 καθορίζονται οι ∆ιευθύνσεις των Νοµαρχιών, όπου η ∆/νση
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης περιλαµβάνει τέσσερα τµήµατα :
- Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π.∆.∆.
- Τµήµα Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.∆.Κ.)
- Τµήµα ∆ιοικητικού – Οικονοµικού.
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-

Τµήµα Γραµµατείας.

Το τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π.∆.∆. µεταξύ των αρµοδιοτήτων του
έχει : α) τον έλεγχο της νοµιµότητας των πράξεων των ∆ήµων και Κοινοτήτων,
β) τον έλεγχο των προϋπολογισµών των ∆ήµων και Κοινοτήτων.
Το δε Τµήµα Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµων και Κοινοτήτων µεταξύ των
αρµοδιοτήτων του έχει και την κατάρτιση προγραµµάτων τοπικής και
περιφερειακής ανάπτυξης, κατά το µέρος που αυτά αφορούν τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όµως µέχρι σήµερα τέτοια προγράµµατα δεν
συντάσσονται παρά µόνο στα πλαίσια χρηµατοδότησης τους από την Ε.Κ.
4. Με τους Ν. 2508/97 και Ν. 2742/99 προβλέπονται ειδικοί φορείς (ΝΠ∆∆), που
µπορούν να αναλάβουν την ενεργοποίηση των απαραιτήτων σχεδίων και µελετών
πριν και µετά την έγκρισή τους, καθώς και την παρακολούθηση και εφαρµογή
αυτών για την υλοποίηση του προγράµµατος δράσης. Όµως οι φορείς αυτοί δεν
έχουν ακόµη καταρτισθεί θεσµικά. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι :
1. Παρά τη σηµαντική αποκέντρωση χωροταξικών και πολεοδοµικών
αρµοδιοτήτων στις περιφερειακές υπηρεσίες, που προβλέπει το ισχύον θεσµικό
πλαίσιο, δεν υπάρχει σαφή διατύπωση των αρµοδιοτήτων τους, µε αποτέλεσµα
να αδυνατίζει ο ρόλος τους.
2. ∆εν αξιοποιούνται οι αρµοδιότητες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης αφού
όπως αναφέρθηκε και παραπάνω δεν συντάσσονται Νοµαρχιακά Αναπτυξιακά
Προγράµµατα.
3. Οι αρµοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιορίζονται
Τροποποιήσεις Ρυµοτοµικών Σχεδίων για την κάλυψη άµεσων αναγκών.

στις

4. Το πιο σηµαντικό στοιχείο στο θέµα της αποκέντρωσης των αρµοδιοτήτων
είναι ότι, για να γίνει αυτό εφικτό χρειάζεται η διατύπωση των
αρµοδιοτήτων να συνοδεύεται από αναλυτική, δεσµευτική και
συγκεκριµένη περιγραφή των διαδικασιών και ενεργειών που θα τις
διασφαλίζει στην πράξη.

Β2 – 4 Εφικτότητα / εφαρµοσιµότητα (υλοποίηση) του σχεδιασµού.
Η εξέταση των επιπέδων σχεδιασµού και οι αρµοδιότητες έδειξε ότι υπάρχει µία
εκτενής και αυστηρή θεσµοθετηµένη διαδικασία του σχεδιασµού του χώρου, η
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οποία όµως παρουσιάζει αδύνατα σηµεία όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα
στην υλοποίηση της εφαρµογής του. Τα σηµεία αυτά είναι :

Β2 – 4.1. Η διάκριση του χώρου σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές.

Όπως αναφέρθηκε στις εκτός σχεδίου περιοχές είναι δυνατόν να
θεσµοθετούνται τοπικές χωρικές ρυθµίσεις αλλά και να δοµούνται
οικόπεδα µε βάση το σχετικό θεσµικό πλαίσιο την «εκτός σχεδίου
δόµησης».

Έτσι ενώ υπάρχει µια αυστηρή θεσµοθετηµένη διαδικασία σχεδιασµού,
υπάρχει και µία ελαστικότητα ως προς την εφαρµογή του. Βέβαια το θέµα
αυτό θα πρέπει να εξεταστεί σε σχέση όχι µόνο της αποτελεσµατικότητας
της εφαρµογής του σχεδιασµού, αλλά και σε σχέση µε τις οικονοµικές και
κοινωνικές επιπτώσεις στις συνθήκες της Χώρας.

Β2 – 4.2 Τα κρίσιµα διαδικαστικά ζητήµατα.

∆ιαπιστώθηκε ότι τα σηµαντικά θέµατα στην υλοποίηση του σχεδιασµού
του χώρου αναφέρονται :
α) Στη πολυπλοκότητα της κίνησης των διαδικασιών σχεδιασµού, που έχει
σαν συνέπεια,
β) Την µεγάλη χρονική διάρκεια των διαδικασιών µέχρι την εφαρµογή του
σχεδιασµού.
γ) Στην ασάφεια της νοµοθεσίας όσον αφορά ορισµένα θέµατα της
διαδικασίας ανάθεσης µελετών και κυρίως στη σύνταξη της Σύµβασης.
δ) Στη µείωση του ιδιωτικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στη ανάπτυξη
περιοχών, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών.
ε) Στην ανάγκη συντονισµού των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών
µε τη διατύπωση των αρµοδιοτήτων µε τρόπο που να διασφαλίζεται η
αναλυτική, δεσµευτική και συγκεκριµένη περιγραφή των διαδικασιών
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και ενεργειών, έτσι ώστε να διασφαλισθεί στη πράξη η αποκέντρωση
των αρµοδιοτήτων.
Επίσης έχουν διαπιστωθεί τα παρακάτω θέµατα που αφορούν την υλοποίηση του
σχεδιασµού :

Β2 – 4.3 Επάρκεια απαιτούµενης υποδοµής Μελετών και Μελετητικού
δυναµικού.

α) Απαιτούµενη Υποδοµή.
Σηµαντικό στοιχείο των σύγχρονων απαιτήσεων είναι η υποχρεωτική
σύνταξη των µελετών µα ψηφιακές µεθόδους.

Έχει εντοπιστεί ότι σε όλα τα επίπεδα σχεδιασµού υπάρχει έλλειψη
ψηφιακών υποβάθρων ελεγµένων ποιοτικά, συγκρίσιµων µεταξύ τους και
συστηµατικά ενηµερωµένων.

Ειδικότερα όσον αφορά τις µελέτες των Ν. 2508/97 και Ν. 2742/99, και
µάλιστα για τα Γ.Π.Σ. & ΣΧΟΟΑΠ, ενώ οι προδιαγραφές προβλέπουν τη
χρήση εξειδικευµένου λογισµικού, όµως δεν προβλέπεται η ενηµέρωση,
οµοιογένεια, ποιότητα και συµβατότητα των υποβάθρων, ώστε να
καθίσταται εφικτός ο ψηφιακός έλεγχος και η ψηφιακή συγκρισιµότητα
σε τοπικό, νοµαρχιακό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, για τους
σκοπούς της διαχείρισης του προϊόντος των µελετών.

Έτσι, προτείνεται από τους µελετητές, στα πλαίσια της άσκησης του
επιτελικού ρόλου του ΥΠΕΧΩ∆Ε, η ανάληψη από το ΥΠΕΧΩ∆Ε και τη
ΓΥΣ σε πρώτο στάδιο, της ευθύνης της παραγωγής, πιστοποίησης,
διαχείρισης και της δωρεάν διάθεσης της ελάχιστης αναγκαίας (για τα
περισσότερα επίπεδα σχεδιασµού), ψηφιακής υποδοµής. Ειδικότερα
πρέπει να εξασφαλισθεί η άµεση και δωρεάν διάθεση στους Ο.Τ.Α. :
- ενιαίο ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους, επαρκούς ακρίβειας.
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- ψηφιακά υπόβαθρα κλίµακας 1/50000 , 1/2000 και όποιων άλλων
διατίθενται
- ορθογραφικούς χάρτες της Τοπογραφικής Υπηρεσίας Υπ. Γεωργίας και
ΥΠΕΧΩ∆Ε.

Για το θέµα αυτό αξιολογείται θετικά, η βούληση του ΥΠΕΧΩ∆Ε για
αποκεντρωµένη διαδικασία ανάθεσης και διαχείρισης των Μελετών.

β) Μελετητικό δυναµικό.

Για το θέµα αυτό έχει διαπιστωθεί ότι :
α) Ο αριθµός των πραγµατικών µελετητών είναι πολύ µικρό σε σχέση µε τις
εγγραφές στο Μητρώο Μελετητών.
β) Θεωρείται αναγκαία η εξυγίανση του Μητρώου Μελετητών.

Β2 – 4.4 Ετοιµότητα σχεδιασµού στο τοπικό επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το βασικό πρόβληµα στον πολεοδοµικό σχεδιασµό των πόλεων είναι η
εξασφάλιση των κοινοχρήστων και κοινοφελών χώρων για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων. Ουσιαστική παρέµβαση για το θέµα αυτό,
έγινε µε τη θεσµοθέτηση των Ν. 947/79, και 1337/83, που απέδωσαν στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση κοινωνικοποιηµένη γη για κοινόχρηστες/ κοινωφελείς
εγκαταστάσεις και για υποδοµή, µε τη διαδικασία της εισφοράς σε γη και
χρήµα.
Ακόµη, µε τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, για
τροποποιήσεις εγκεκριµένου σχεδίου πόλης και για υπηρεσίες
Πολεοδοµικού Γραφείου, δόθηκε η δυνατότητα πολεοδοµικών παρεµβάσεων
στην ανάπτυξη της πόλης.
Το αποτέλεσµα των παραπάνω ρυθµίσεων περιγράφεται διεξοδικά από τον
∆ήµαρχο Τρικκαίων, Νοµού Τρικάλων, στην οµιλία του στη ∆ιηµερίδα του
ΤΕΕ το Φεβρουάριο του 2004 για «το σχεδιασµό του χώρου και Τοπική
Αυτοδιοίκηση», ο οποίος αναφέρει τη παρακάτω εµπειρία του για την
ετοιµότητα του σχεδιασµού.
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« Η νέα αντίληψη του οµαδικού – κοινωνικού συµφέροντος που
επιχειρήθηκε από την Τ.Α. να περάσει, βρήκε σκληρό αντίπαλο την
βαθιά ριζωµένη αντίληψη του «ατοµικού συµφέροντος», που επί
δεκαετίες είχε ριζώσει στον κάθε κάτοικο – µικροϊδιοκτήτη.
Ακόµη και σήµερα, έπειτα από 20 χρόνια προσπαθειών, η νοοτροπία
του ατοµικού συµφέροντος, είναι εµπόδιο στις προσπάθειες των
∆ήµων να ολοκληρώσουν το σχεδιασµό των πόλεων µε την
ολοκλήρωση των Πράξεων Εφαρµογής των Γενικών Πολεοδοµικών
Σχεδίων (ΓΠΣ). Τα Τρίκαλα απέκτησαν Γ.Π.Σ. το 1986.
Με το από 27/7/87 Π.∆/γµα (ΦΕΚ 749/10-8-87) µεταβιβάστηκαν οι
αρµοδιότητες τροποποιήσεων εγκεκριµένου σχεδίου πόλη και
πολεοδοµικών εφαρµογών στον ∆ήµο Τρικκαίων.
Με το ίδιο ∆/γµα µεταβιβάστηκε η άσκηση όλων των αρµοδιοτήτων
της Πολεοδοµικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε, που αναφέρεται στο
αρ. 27, παρ. 1. του Ν. 1577/85 και αφορά την Έκδοση Οικοδοµικών
Αδειών, τον χαρακτηρισµό και τη κατεδάφιση των αυθαιρέτων
κατασκευών, την επιβολή προστίµων, τη κατάρτηση και έκδοση
Πράξεων αναλογισµού και τακτοποίησης οικοπέδων.
Μετά την έκδοση του Π.∆/τος και τη σύσταση και λειτουργία της
Πολεοδοµικής Υπηρεσίας, ο ∆ήµος Τρικκαίων άρχισε να λαµβάνει
αποφάσεις για τον σχεδιασµό της ανάπτυξης της πόλης.
Προσωπική µου άποψη, µετά από δεκαπέντε χρόνια εµπειρίας στο
αντικείµενο αυτό, είναι ότι ο ∆ήµος µας ήταν και παραµένει
«ανέτοιµος» να ασκήσει µε σοβαρότητα τις αρµοδιότητες αυτές,
επειδή :
•

∆εν διατίθενται από τη πολιτεία τα απαραίτητα κονδύλια που
είχε δεσµευτεί να χορηγήσει το ΥΠΕΧΩ∆Ε (τριµερής
χρηµατοδότηση µέσω ΕΤΕΡΠΣ)
Οι Πολεοδοµικές µελέτες δεν εντάσσονται σε χρηµατοδοτικά
προγράµµατα
και ο ∆ήµος δεν διαθέτει χρήµατα που
προέρχονται από ίδιους πόρους για σύνταξη µελετών.

• ∆εν διαθέτει ο ∆ήµος, το απαιτούµενο επιστηµονικό προσωπικό
που να έχει γνώση και εµπειρία, ούτε διαθέτει την κατάλληλη
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υλικοτεχνική υποδοµή για να επιβλέψει τις µελέτες των µελετητών.
Οι Υπηρεσίες, µε κύρια ευθύνη των δηµοτικών αρχών, είναι
υποβαθµισµένες και αντιµετωπίζουν συνήθως τα τρέχοντα
καθηµερινής φύσης θέµατα, αφήνοντας στην άκρη τον
προγραµµατισµό και σχεδιασµό ανάπτυξης.
• ∆εν γίνεται σωστός Προγραµµατισµός, ώστε µε δεδοµένες τις
οικονοµικές δυνατότητες να προταχθούν και ολοκληρωθούν οι
περισσότερο αναγκαίες για το ∆ήµο µελέτες. Κάθε νέα δηµοτική
αρχή έχει διαφορετική φιλοσοφία και αναθεωρούνται συχνά πολλές
αποφάσεις.
• Τα ιδιωτικά συµφέροντα, που «πρέπει» να ικανοποιηθούν και
ικανοποιούνται πολλές φορές από το εκάστοτε ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
επιφέρουν µεγάλη καθυστέρηση στην εξέλιξη των µελετών και κατ’
επέκταση στο σχεδιασµό ανάπτυξης της πόλης.
• Τέλος οι συνεχείς τροποποιήσεις του σχεδίου, στην προσπάθεια να
µην µείνει κανένας δυσαρεστηµένος και οι χαριστικές
«πολεοδοµικές ρυθµίσεις» για τις ιδιοκτησίες διαφόρων ιδιοκτητών,
έχουν σαν αποτέλεσµα την σηµαντική καθυστέρηση των µελετών
και επιφέρουν µεγάλη οικονοµική επιβάρυνση.

… είναι πολιτικά ξεκάθαρο, ότι η ευθύνη για το µέλλον κάθε
τόπου, πρέπει να σχεδιάζεται από τους κατοίκους του
τόπου, µέσα σε ένα σταθερό πλαίσιο που θα ισχύει για όλη τη
χώρα.

Η έννοια της Περιφέρειας ενισχύεται συνεχώς και η προοπτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιερώνει το χωρισµό της χώρας σε
γεωγραφικές – διοικητικές ενότητες µε αυτόνοµη οργάνωση και
ανεξάρτητα κέντρα λήψης απόφασης.

Αυτό επιτάσσει την προσαρµογή σε µία περιφερειακή
χωροταξική και αναπτυξιακή πολιτική που θα µπορεί ακόµη και
να διαφοροποιείται µερικά από τη πολιτική της Χώρας.
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∆ιότι πρέπει τα προβλήµατα των πολιτών να επιλύονται στο
πλησιέστερο κέντρο που είναι η έδρα της περιφέριας.

Εποµένως είναι αναγκαίο, οι αποφάσεις που αφορούν την σύνταξη
και την τροποποίηση Γ.Π.Σ. να λαµβάνονται µε αποφάσεις των
οργάνων της Περιφέρειας.

Η εµπλοκή του ΣτΕ προκαλεί αναστολή του σχεδιασµού και
ταλαιπωρία των πολιτών και των ΟΤΑ. Μία απλή αλλαγή χρήσεως
ενός κοινόχρηστου δηµόσιου χώρου για τη κατασκευή ενός
σχολείου, απαιτεί Προεδρικό ∆ιάταγµα και συνολική διαδικασία
ενός χρόνου ! ….
Η απλοποίηση της νοµοθεσίας είναι κύριο καθήκον του ΤΕΕ να το
επιδιώξει, διότι φθάσαµε σε ένα σηµείο, όπου αντί να έχουν τον
πρώτο λόγο οι µηχανικοί τον έχουν δυστυχώς οι δικηγόροι. »

Β2 – 4.5 Εφικτότητα αξιοποίησης πόρων.
Ο σχεδιασµός του χώρου, εµπεριέχει και την διάσταση της οργάνωσης των
οικονοµικών δραστηριοτήτων.
Αρκετές φορές έχει αναφερθεί διεθνώς ότι αντικείµενο της πολιτείας είναι η
διαµόρφωση εκείνου του περιβάλλοντος, µε την ευρύτερη έννοια, που βοηθάει
στη ανάπτυξη των οικονοµικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων του συνόλου.
Αυτό που µερικές φορές µένει στην τύχη του είναι η εξασφάλιση της
δυνατότητας να υλοποιηθεί αυτό το περιβάλλον και αντίστοιχα η έννοια της
χρονικής διάστασης των αναγκών . ∆ηλαδή : Απαιτήσεις του χθές είναι
ξεπερασµένες στο σήµερα και Ενέργειες που καθυστερούν να υλοποιηθούν δεν
αντιστοιχούν σε σηµερινές ανάγκες.
Ο σχεδιασµός του χώρου καταλήγει µετά από µία σειρά εξειδικευµένων
προσεγγίσεων, σε µία σειρά έργων που πρέπει να γίνουν και ενεργειών που
πρέπει να προωθηθούν κ.ο.κ. Κάθε έργο για να υλοποιηθεί, προϋποθέτει µία
σειρά µελετών και διαδικασιών οι οποίες µε τη σειρά τους απαιτούν ανθρώπους
µε συγκεκριµένες γνώσεις, οι οποίοι θα αφιερώσουν χρόνο και υλικούς πόρους
που συνήθως αποτυπώνονται σε χρηµατικά ποσά. Και τελικά µετράµε
ανθρωποµήνες και κόστος που απαιτείται για να αποδώσουν τα έργα όπως έχουν
σχεδιαστεί να επενδυθούν, µέσα σε ένα συγκεκριµένο χρόνο, διαφορετικά το
έργο / ενέργεια δεν θα έχει το αποτέλεσµα για το οποίο σχεδιάστηκε.
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Όπως προκύπτει από την προηγουµένη ανάλυση του σχεδιασµού του χώρου ,
συνήθως αυτό που πρακτικά λείπει, είναι οι πόροι και µάλιστα οι πόροι µε την
ευρύτερη έννοια : ανθρώπινοι, υλικοί και γνωστικοί.

Β3 - Συµπεράσµατα
Μετά από τη παραπάνω ανάλυση και διαπιστώσεις, τα γενικά συµπεράσµατα
είναι :
Β3 – 1. ∆ιαδικασία σχεδιασµού.
1. Από τη εξέταση του Εθνικού και Περιφερειακού επιπέδου έγινε φανερό
ότι ο Εθνικός Αναπτυξιακός σχεδιασµό µε τον Εθνικό Περιφερειακό και
τον Γενικό Χωροταξικό σχεδιασµό, είναι ανεπαρκώς χρησιµοποιούµενα
και φτωχά συντονισµένα µεταξύ τους.
Σ’ αυτό συντείνει το γεγονός ότι δεν υπάρχει σαφές θεσµικό πλαίσιο
που να συσχετίζει το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης µε το Γενικό και
Ειδικό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού.
2. Αν και υπάρχουν συγκεκριµένες κατευθύνσεις σχεδιασµού ώστε η κάθε
ρύθµιση να στηρίζεται στη προηγούµενη και να υπακούει στις βασικές
κατευθύνσεις της, όµως δίδεται η δυνατότητα να εφαρµόζονται τοπικές
χωρικές ρυθµίσεις, εντός και εκτός σχεδίου πόλης, µετά από εξέταση
των ιδιαίτερων συνθηκών του χώρου, χωρίς να υπάρχει ανώτερο
δεσµευτικό επίπεδο σχεδιασµού.
Η αντιµετώπιση αυτή δίνει µια ιδιαίτερη «ευεληξία /
ελαστικότητα» στη χρησιµοποίηση των εργαλείων σχεδιασµού και
δείχνει πως είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Ελληνικού
χώρου.
3. Η διοικητική διαδικασία του σχεδιασµού έχει αποδειχθεί πολύπλοκη και
χρονοβόρα, µε κρίσιµα σηµεία : την εξασφάλιση των πιστώσεων, τη
διαδικασία ανάθεσης των µελετών, την επίβλεψη / παρακολούθηση των
µελετών από κατάλληλο επιστηµονικό προσωπικό.
Β3 – 2 Αρµοδιότητες και Σχεδιασµός.
1. Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. δηλ. η κεντρική εξουσία, παίζει τον κύριο ρόλο στη
λήψη απόφασης, από το Εθνικό επίπεδο διοικητικής βαθµίδας, µέχρι το
Τοπικό επίπεδο.
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2. Όταν ζητείται η «Γνώµη» ενδιαφεροµένων φορέων και κυρίως των
Ο.Τ.Α. σε τακτό χρονικό διάστηµα µετά την παρέλευση του οποίου η
διαδικασία προχωρά και χωρίς αυτήν, τότε φαίνεται να υποβαθµίζεται ο
ρόλος του φορέα αυτού. Από την άλλη µεριά, οι Ο.Τ.Α. την υποχρέωση
που έχουν για «γνωµάτευση» την χρησιµοποιούν ως µέσον πολιτικής
πίεσης, µε αποτέλεσµα πολλές φορές να µην προχωρεί η διαδικασία του
σχεδιασµού και να µην υλοποιούνται τα σχέδια.
3. Σηµαντικό ρόλο παίζει η «Γνώµη» του Κεντρικού Σ.Χ.Ο.Π. χωρίς
απαίτηση χρονικού διαστήµατος, και χωρίς την οποία η διαδικασία δεν
προχωρά. Συνήθως, ο χρόνος αυτός είναι µεγάλος και χρονοβόρος για τις
διαδικασίες.
4. Για να γίνει εφικτή η αποκέντρωση των αρµοδιοτήτων, χρειάζεται η
διατύπωση των αρµοδιοτήτων να συνοδεύεται από αναλυτική,
δεσµευτική και συγκεκριµένη περιγραφή των διαδικασιών και ενεργειών
που θα τις διασφαλίζει στην πράξη.
Β3 – 2 Εφικτότητα Σχεδιασµού.
1. Η εξέταση των επιπέδων σχεδιασµού έδειξε ότι ενώ υπάρχει µία αυστηρή
θεσµοθετηµένη διαδικασία του σχεδιασµού του χώρου, υπάρχουν
αδύνατα σηµεία όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής
του.
2. Η αναφεροµένη εξέταση έδειξε ότι το είδος οργάνωσης του συστήµατος
χωρικού σχεδιασµού δεν προδικάζει την αποτελεσµατικότητα εφαρµογής
των γενικών στόχων πολιτικής. Σηµασία όµως έχει το σύστηµα χωρικού
σχεδιασµού να είναι το κατάλληλο για τις συνθήκες της χώρας, όπου
καθοριστικό ρόλο παίζουν για την χρησιµότητά του οι ιστορικές,
πολιτιστικές, πολιτικές και άλλες συνθήκες στις οποίες λειτουργεί το
σύστηµα.
Με βάση το παραπάνω, αν ο στόχος σχεδιασµού είναι να παρέχει
«ευεληξία /ελαστικότητα» στο τρόπο υλοποίησης του, όπως
διαπιστώθηκε, τότε γίνεται
φανερό ότι, ο Ελληνικός χώρος έχει «ελαστικό» σύστηµα λήψης
απόφασης, που είναι «συναφές» µε το βαθµό υλοποίησης των
στόχων σχεδιασµού.
(βλ. ∆ιάγραµµα 2, και κεφάλαιο Α3 για την ανάλυση του θέµατος).
Είναι αξιοσηµείωτο ότι η «ελαστικότητα» αυτή του σχεδιασµού
δεν χρησιµοποιείται ως εργαλείο «διαπραγµάτευσης» αλλά για µία
ad-hoc αντιµετώπιση των αναγκών των οµάδων πίεσης
(ενδιαφερόµενοι).
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∆εδοµένου δε, ότι η έννοια της «διαπραγµάτευσης» αναφέρεται στο
διάλογο µεταξύ των επιδιώξεων των ενδιαφεροµένων οµάδων και
των στόχων των πολιτικών που διατυπώνονται για την συνολική
κοινωνικο – οικονοµική ωφέλεια και την ανάπτυξη της Χώρας,
γίνεται φανερό ότι αποκτά µεγάλη σηµασία να εξεταστούν τα
αδύνατα σηµεία της εφικτότητας και αποτελεσµατικότητας του
σχεδιασµού, από τη σκοπιά αυτή.

Β4

Σύγχρονες τάσεις

Β4-1

∆ιαγραφόµενες τάσεις στον ευρωπαϊκό χώρο

Στα πλαίσια θεώρησης των Ευρωπαϊκών τάσεων ανάπτυξης του χώρου από την
Ε. Επιτροπή ανατέθηκε µία σειρά µελετών από τις οποίες προέκυψαν το Ευρώπη
2000 και το Ευρώπη 2000+. Σε αυτό το πνεύµα εκπονήθηκε και το
«COMPENDIUM», µία επιτοµή δηλ. των συστηµάτων χωρικής ανάπτυξης και
των πολιτικών των χωρών της Ε.Ε.
Στην συνέχεια το 1994 και παράλληλα µε την παραπάνω διαδικασία τα Κράτη
Μέλη απαίτησαν µία διαφορετική προσέγγιση του θέµατος δηλ. να συνταχθεί
ένα σχέδιο ανάπτυξης του ευρωπαϊκού χώρου (ESDP - European Spatial
Development Perspective) µε την συµµετοχή των χωρών και της Ε. Επιτροπής.
Τα Συµβούλια Υπουργών (έστω και άτυπα εφόσον η χωροταξία δεν είναι
επίσηµη Κοινοτική Πολιτική) επικύρωναν την διαδικασία και τα αποτελέσµατα
της Επιτροπής Χωρικής Ανάπτυξης (CSD) που διαµορφώθηκε.
Το κείµενο αυτό αποτελούσε επιλογές πολιτικών κατευθύνσεων σε 3 τοµείς:
o Ισόρροπη ανάπτυξη πόλης και υπαίθρου
o Ισότιµη πρόσβαση στην επικοινωνία και πληροφόρηση
o Χρηστή διαχείριση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
Παρ’ ότι το ESDP δεν είναι δεσµευτικό υπήρξε µακρά διαπραγµάτευση και
διάλογος σε κάθε Κράτος Μέλος (στην Ελλάδα συµµετείχαν οι περιφέρειες, τα
τοµεακά Υπουργεία καθώς και οργανώσεις και φορείς που εµπλέκονται στην
διαµόρφωση του χώρου) για να υιοθετηθεί τελικά από το Συµβούλιο Υπουργών
στο Potsdam της Γερµανίας το 1999. Το δε πρόγραµµα εφαρµογής εγκρίθηκε
στο Tampere της Φινλανδίας τον ίδιο χρόνο.
Οι κύριες εφαρµογές υπήρξαν η πρωτοβουλία διακρατικής συνεργασίας Interreg
και το Παρατηρητήριο Χωροταξίας (ESPON- European Spatial Development
Observatory Network) που εγκαταστάθηκε στο Λουξεµβούργο.
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Με την Κοινοτική πρωτοβουλία Interreg καθορίσθηκαν οι εξής γεωγραφικές
ζώνες συνεργασίας που θα µπορούσαν να υπάρξουν και ζώνες δυναµικής
οικονοµικής ανάπτυξης:
o
o
o
o
o
o
o
o

Βόρεια Θάλασσα
Βαλτική
Περιοχή Ατλαντικού
Νότιο ∆υτική Ευρώπη
∆υτική Μεσόγειος και Λατινικές Άλπεις
Κεντρική, Αδριατική, Παραδουνάβια και Νοτιοανατολική Ευρώπη (CADSES)
Βορειοδυτική Μητροπολιτική
ARCHI-MED Νοτιοανατολική Μεσόγειος

Υπήρχε κοινή παραδοχή ότι ο Ευρωπαϊκός χωρικός σχεδιασµός µπορεί να
συµβάλλει στην κοινωνική και οικονοµική συνοχή, στην ανταγωνιστικότητα και
στην αειφόρο ανάπτυξη.
Στην συνέχεια συµπεριελήφθη στις οδηγίες του ΚΠΣ 2000 – 2006 η υποχρέωση
ειδικής µνείας σε δράσεις αστικής ανάπτυξης καθώς και ειδικών γεωγραφικών
περιοχών (ορεινών – νησιωτικών – παράκτιων). Επίσης πρόσφατα
κατοχυρώθηκε στο Ευρωπαϊκό Σύνταγµα η προώθηση της χωρικής συνοχής.
Παρόλα αυτά, µετά το 2000 υπήρξε µείωση του ενδιαφέροντος για κοινή
ευρωπαϊκή χωροταξία και διαλύθηκε η επιτροπή χωρικού σχεδιασµού εφόσον η
παρακολούθηση παραπέµφθηκε στην επιτροπή παρακολούθησης της
περιφερειακής ανάπτυξης και των Κοινοτικών Πλαισίων.
Εν τούτοις το Παρατηρητήριο εξακολούθησε να λειτουργεί µε ευρεία
θεµατολογία που περιλαµβάνει συλλογή στοιχείων και πληροφοριών για την
παρακολούθηση του χώρου, θεµατικές µελέτες των πολιτικών προτεραιοτήτων
του ευροχωροταξικού, µελέτες χωρικών επιπτώσεων των Ευρωπαϊκών
Πολιτικών, µελέτες οριζόντιου συντονισµού και δικτύωση µε εθνικά και
ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα.
Το επίπεδο συνεργασίας στις ζώνες του Interreg έχει διάφορες διαβαθµίσεις
αλλού υπάρχει άτυπη χαλαρή σχέση, αλλού παίρνει τη µορφή επίσηµης
διαδικασίας και αλλού δηµιουργούνται συνθήκες κοινής λήψης αποφάσεων µε
µόνιµο πολιτικό πλαίσιο αναφοράς όπως είναι η περίπτωση της Βαλτικής µε το
Forum Υπουργών που λαµβάνει κοινές αποφάσεις και θέτει στόχους
συνεργασίας ή της Βόρειας Θάλασσας που δηµιούργησε ευρύ δίκτυο µε την
συµµετοχή και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αρκετές περιοχές έχουν εκπονήσει
µελέτες χωρικής θεώρησης «spatial vision» όχι όµως η Ελλάδα. Στα πλαίσια
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µάλιστα του προγράµµατος Interact θα υπάρξει συνάντηση εργασίας στις
Βρυξέλλες στις 24 Φεβρουαρίου 2005 µε θέµα την συµβολή των µελετών αυτών
στο πρόγραµµα.
Η Ελλάδα συµµετείχε στις ζώνες CADSES Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ARCHI –
MED (Ελλάδα – Ιταλία – Κύπρος - Μάλτα) και τελευταία στο MEDOC (∆υτική
Μεσόγειο).
Το πρόγραµµα ESTIA στα πλαίσια του CADSES προσπάθησε να δηµιουργήσει
ένα δίκτυο πανεπιστηµίων της Βαλκανικής µε έµφαση κυρίως στα συστήµατα
χωρικού σχεδιασµού. Ενώ στα πλαίσια του ARCHI – MED δηµιουργήθηκε
δίκτυο περιφερειών Ελλάδας - Ν. Ιταλίας και των κεντρικών Υπουργείων
ΠΕΧΩ∆Ε και ∆ηµ Εργων της Ιταλίας µε απώτερο σκοπό την δηµιουργία
µόνιµου FORUM διακρατικού και διαπεριφερειακού διαλόγου µε µέλη τους
Υπουργούς Χωροταξίας, τους Περιφερειάρχες και εκπροσώπους της
αυτοδιοίκησης. Η πρώτη συνάντηση που είχε προγραµµατισθεί για το 2002, όχι
µόνο δεν πραγµατοποιήθηκε αλλά και στη νέα προγραµµατική περίοδο η
διαχείριση του Interreg ανελήφθη εξ’ ολοκλήρου από την διαχειριστική αρχή
του ΥΠΟΟ (πρώην ΥΠΕΘΟ).
Εντούτοις πρέπει να σηµειωθεί ότι το ESDP (ευροχωροταξικό) συνέβαλε στην
αποδοχή του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα και ειδικότερα στην έγκριση των
Χωροταξικών των Περιφερειών (Γενικά Πλαίσια).
Επίσης πρόσφατα υπήρξε αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τον Ευρωπαϊκό
Χωρικό Σχεδιασµό κατά την Ολλανδική Προεδρία όπου πραγµατοποιήθηκε
συνάντηση Υπουργών Χωροταξίας στις 29 και 30 Νοεµβρίου 2004 µε
αντικείµενο την Χωρική Συνοχή όπως υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Σύνταγµα. Στόχο είχε η συνάντηση την προώθηση µιας περισσότερο
συντονισµένης προσέγγισης χωρικής ανάπτυξης στην Πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Οι Υπουργοί συµφώνησαν να:
o αξιοποιήσουν το ESDP και να συνεργασθούν µε στόχο την ενσωµάτωση της
χωρικής διάστασης στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές λαµβάνοντας υπόψη τις
περιφερειακές διαφοροποιήσεις και προκλήσεις της πολύ-επίπεδης και πολύτοµεακής διακυβέρνησης.
o σεβασθούν την αρχή της επικουρικότητας
o διευκολύνουν την ανάπτυξη, σεβόµενοι την στρατηγική της Λισσαβόνας
(µεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και προστασία του περιβάλλοντος) και να
υποστηρίξουν την επίτευξη της συνοχής.
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Επίσης συµφώνησαν σε ένα πρόγραµµα δράσης µέχρι το 2007. Η νέα συνάντηση
Υπουργών ορίσθηκε για τον Ιούνιο κατά την Προεδρία του Λουξεµβούργου.
∆ιαφαίνεται λοιπόν µία αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος για τον χωρικό
σχεδιασµό πιθανά και ενόψει της νέας προγραµµατικής περιόδου.

Β4-2

Κρατική δοµή – διάρθρωση του σχεδιασµού

Συγκρίνοντας τις τάσεις µεταξύ των χωρών µελών της Ε.Ε., διακρίνουµε αυτές
που αναδεικνύονται σηµαντικές και έχουν επιπτώσεις στην οργάνωση και την
συνεργασία των συστηµάτων του χωρικού σχεδιασµού. Μπορούµε δε να τις
διατάξουµε σε τέσσερις ενότητες:
o
o
o
o

Σχέσεις κεντρικής – τοπικής εξουσίας
Ελαστικότητα και βεβαιότητα στην εφαρµογή των αποφάσεων
Κυβερνητική δοµή
Η επίδραση της Ε.Ε. στο σύστηµα σχεδιασµού

Β4-2.1

Σχέσεις κεντρικής – τοπικής εξουσίας

∆ιακρίνουµε δύο διαφορετικές τάσεις όσων αφορά την κατανοµή της εξουσίας
και την υπευθυνότητα µεταξύ των διαφόρων αρχών στα Κράτη Μέλη. Η µία
τάση αφορά την κατανοµή της εξουσίας και την υπευθυνότητα της στρατηγικής
του σχεδιασµού ανάµεσα στην κεντρική εξουσία και την περιφερειακή εξουσία.
Η δεύτερη τάση αφορά την υπευθυνότητα σε λεπτοµερείς αποφάσεις και σε
εναλλαγή ρόλων στις τοπικές και στις διάφορες δηµοτικές διαχειριστικές αρχές.
Φαίνεται ότι η υπευθυνότητα του χωρικού σχεδιασµού µεταβιβάζεται στην
περιφερειακή ή τοπική εξουσία, ενώ ο έλεγχος των ενστάσεων, της επίβλεψης
και των παρεµβάσεων παραµένει στην κεντρική εξουσία. Αντίθετα κράτη που
έχουν ενιαία δοµή και γι αυτό στην πράξη µοιάζουν συγκεντρωτικά
µεταβιβάζουν, απευθείας στην τοπική εξουσία την αρµοδιότητα για σηµαντικές
αποφάσεις.
Η τάση είναι να αυξηθεί η ευθύνη των περιφερειακών διαχειριστικών αρχών, σε
σχέση µε το χωρικό σχεδιασµό. Σε κάποια Κράτη Μέλη, όπως το Βέλγιο, η
Γερµανία και η Ιταλία αυτή η τάση έχει υλοποιηθεί κατά µεγάλο βαθµό. Σε
άλλες χώρες όπως η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ολλανδία και η
Πορτογαλία η τάση είναι στη διαδικασία υλοποίησης, αλλά ακόµα σηµαντικές
εξουσίες και υπευθυνότητες ανήκουν στο εθνικό επίπεδο, στην κεντρική
εξουσία. Στην Ελλάδα, την Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο ο ουσιαστικός
στρατηγικός σχεδιασµός παραµένει στο εθνικό επίπεδο.
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Είναι σηµαντικό να διακρίνουµε τις διαφορές ανάµεσα στις εξουσίες και τις
αρµοδιότητες. Ενώ οι αρµοδιότητες µε συνεχώς αυξανόµενο ρυθµό,
αποκεντρώνονται υπάρχει επίσης η απαίτηση σχεδόν σε κάθε Κράτος Μέλος, ο
σχεδιασµός σε επίπεδο τοπικό και δηµοτικό να ανταποκρίνεται στο σχεδιασµό
των υψηλότερων επιπέδων διαχείρισης. Αυτό µπορεί να περιγραφεί σαν αρχή
του «ελέγχου στο σχεδιασµό», όπου τοπικές αποφάσεις στο πλαίσιο των
υπευθυνοτήτων των τοπικών αρχών, µπορούν να υλοποιηθούν, όταν ο τοπικός
σχεδιασµός και σχέδια λεπτοµερειών χρήσεων γης, έχουν εγκριθεί από
υψηλότερες αρχές και συµφωνούν µε τα περιφερειακά και εθνικά πλαίσια.
Αυτή η τάση της αποκέντρωσης σε επίπεδο δήµου για µερικά Κράτη Μέλη,
όπως η Αυστρία και η Ολλανδία, σήµανε την συνένωση δήµων σε ευρύτερες
ζώνες δηµιουργώντας περιφερειακές πόλεις για την παραγωγή εκτεταµένων
πολεοδοµικών σχεδίων. Αυτό γίνεται σε µια προσπάθεια να παραχθούν
λειτουργικά περιφερειακά σχέδια µε προτάσεις στρατηγικού χαρακτήρα. Σε κάθε
περίπτωση απαιτείται οι δήµοι και οι τοπικές αρχές να συµφωνήσουν σε ένα
πλαίσιο συνεργασίας.
Σε µια µειοψηφία κρατών διαφαίνεται η τάση για αυξανόµενο συγκεντρωτισµό
όσων αφορά την εξουσία, ενώ η αρµοδιότητα για τοπικό σχεδιασµό (σχέδια
λεπτοµερειών) και αποφάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, παραµένει στην τοπική
αρχή. Το Ηνωµένο Βασίλειο, αυξάνοντας την «εθνική» καθοδήγηση, φαίνεται να
εγκρίνει ένα σφιχτό σχεδιασµό µε βάση τον οποίο θα πρέπει να λειτουργεί κάθε
τοπική αρχή. Το Ηνωµένο Βασίλειο αποτελεί σηµαντικό παράδειγµα µε τη
δηµιουργία των «οργάνων πολεοδοµικής ανάπτυξης» και άλλων µη
κυβερνητικών δηµοσίων οργανισµών και τη συνεργασία τους σε θέµατα του
χωρικού σχεδιασµού. Παρεµβαίνουν σε περιορισµένες γεωγραφικές ενότητες,
συνήθως µε προτάσεις που αφορούν πολεοδοµικές αναπλάσεις.
Τέλος υπάρχουν κάποιες χώρες που φαίνεται να έχουν ένα λογικά σταθερό
σύστηµα, το οποίο χαρακτηρίζεται ως αποκεντρωτικό, και περιλαµβάνει την
Αυστρία, ∆ανία, Φινλανδία, Γερµανία και Σουηδία.
Μπορούµε να πούµε ότι στην πλειοψηφία των κρατών της Ευρώπης διαγράφεται
η τάση για µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων για τον χωρικό σχεδιασµό σε
περισσότερες τοπικές διαχειριστικές αρχές. Με ή χωρίς αποκέντρωση
υπευθυνοτήτων η πραγµατική µεταβίβαση εξουσίας είναι ένα δύσκολο ζήτηµα
το οποίο δε µπορεί να εξαντληθεί εδώ.
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Β4-2.2

Ελαστικότητα και βεβαιότητα στην υλοποίηση των αποφάσεων

Μια δεύτερη παράµετρος που χαρακτηρίζει τα συστήµατα του χωρικού
σχεδιασµού στην Ευρώπη είναι ο βαθµός που κάποιο από τα συστήµατα
χωρικού σχεδιασµού εξασφαλίζει τη βεβαιότητα στην υλοποίηση των
αποφάσεων ή παραµένει ελαστικό και ανταποκρινόµενο στις αλλαγές των
περιστάσεων. Αυτό συχνά δηλώνει το βαθµό που ένα σύστηµα είναι ενδεικτικό ή
απεριόριστο. Σε ένα ενδεικτικό σύστηµα η σχέση µεταξύ πολιτικής και ελέγχου
προσδοκά να προσδιορίζεται µε ένα λεπτοµερές σχέδιο χρήσεων γης. Σε ένα
απεριόριστο σύστηµα κάθε απόφαση είναι αντικείµενο διαχειριστικής και
πολιτικής βούλησης σύµφωνα µε το σχέδιο γενικών κατευθύνσεων. Υπάρχουν
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα και στις δύο εκδοχές. Ένα περισσότερο
ελαστικό, απεριόριστο σύστηµα επιτρέπει να παίρνονται γρήγορες αποφάσεις
όταν αλλάζουν οι περιστάσεις. Σε ένα διαχειριστικό ενδεικτικό πρόγραµµα, η
επιχορήγηση για δυνατότητα ανάπτυξης µπορεί, θεωρητικά, να εξασφαλίσει την
σιγουριά, µέσω των τοπικών σχεδίων λεπτοµερειών, στους πιθανούς επενδυτές
και στις τοπικές κοινότητες.
Όλα τα συστήµατα περιέχουν στοιχεία και των δύο προσεγγίσεων. Στην Ευρώπη
όσων αφορά τα συστήµατα σχεδιασµού, επιχειρείται ο συµβιβασµός µεταξύ των
δύο προφανώς διχοτόµων και αντιθέτων στόχων. Επιθυµητός στόχος είναι η
σύνθεση των πλεονεκτηµάτων και των δυο προσεγγίσεων. Η πρακτική έχει
αποδείξει ότι συστήµατα που έχουν έναν αυστηρό σχεδιασµό αλλά διαθέτουν
µηχανισµούς ευέλικτους οδηγούνται σε θετικά αποτελέσµατα, ενώ συστήµατα
που προσπαθούν να εφαρµόσουν άκαµπτους κανόνες και κανονισµούς στο
σχεδιασµό, αντιµετωπίζουν πολλές δυσκολίες.
Σε πολλά ευρωπαϊκά συστήµατα έχει γίνει κατανοητή η ανάγκη υιοθέτησης
αυτής της ευελιξίας στην υλοποίηση αποφάσεων που αφορούν το σχεδιασµό και
κατανοούν ότι αυτά τα συστήµατα µπορούν να µην προδιαγράφουν µε ακρίβεια
τις χρήσεις γης ώστε να διευκολύνουν τη δυνατότητα στη λήψη αποφάσεων µε
όφελος κοινωνικό, χρονικό και άλλων παραµέτρων.
Πολλές χώρες δίνουν έµφαση στην ιεράρχηση του σχεδιασµού και στο ποιο
θεσµοθετηµένο επίπεδο σχεδιασµού διαµορφώνει τις αρχές του πλαισίου. Οι
µηχανισµοί µέσω των οποίων µπορεί να επιτευχθεί η ελαστικότητα είναι πολλοί
και διάφοροι.
Στις περισσότερες χώρες, ένας µεγάλος βαθµός βεβαιότητας εξασφαλίζεται
µέσω ενός θεσµοθετηµένου πλαισίου λεπτοµερειών που αφορά τα σχέδια
χρήσεων γης. Πολλές χώρες αναγνωρίζουν την ανάγκη για µεγαλύτερη
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ελαστικότητα και διακριτικότητα, εισάγοντας µηχανισµούς που θα επισπεύσουν
τις διαδικασίες του σχεδιασµού και θα καθιστούν την υλοποίηση των
κατευθύνσεων στη δόµηση και στις χρήσεις γης περισσότερο ελαστική.
Β4-2.3

Κυβερνητική δοµή

Η κυβερνητική δοµή των Κρατών Μελών σε σχέση µε τον χωρικό σχεδιασµό
έχει υποστεί αλλαγές, προκειµένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες µιας ενιαίας
στρατηγικής και υπερεθνικών ζητηµάτων. Αυτό φαίνεται από τον ενισχυµένο
ρόλο της περιφερειακής βαθµίδας και διαχείρισης, µε υπευθυνότητες που της
έχει παραχωρήσει η εθνική κυβέρνηση και επί πλέον µε το να αναδεικνύει την
ανάγκη συνάφειας, σε περιφερειακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, µε το
οικονοµικό ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Γενικά έχουν συντελεστεί σειρά αλλαγές στην κυβερνητική δοµή των χωρών µε
επίπτωση στο χωρικό σχεδιασµό.
o Σε κάποια Κράτη Μέλη οι κυβερνητικές δοµές και οι βαθµίδες εξουσίας και
υπευθυνοτήτων έχουν σταθεροποιηθεί όπως π.χ. στην Αυστρία, ∆ανία,
Γερµανία, Ιρλανδία και Σουηδία.
o Η αυξανόµενη τάση περιφερειακής αποκέντρωσης, βρήκε εφαρµογή στο
Βέλγιο και την Ελλάδα όπου οι εξουσίες µεταβιβάζονται από την κεντρική
εξουσία, , ή στη Φινλανδία και στο Λουξεµβούργο όπου ένα σύνολο τοπικών
αρχών συνεργάζεται για την δηµιουργία περιφερειακών σχεδίων.
o Η δηµιουργία περιφερειακών πόλεων σαν περιφερειακά δηµόσια σώµατα,
χωρίς όµως κυβερνητική εξουσία, όπως η Ολλανδία ή η Ελλάδα
o Η µείωση του αριθµού των αρχών µε ευθύνη στο χωρικό σχεδιασµό εντός των
εθνικών συνόρων ενός Κράτους Μέλους, όπως για παράδειγµα η Γαλλία που
τις υπάρχουσες 22 περιφέρειες, τις συνέπτυξε σε 7 ευρύτερες περιφέρειες, ή
σε τοπικό επίπεδο η συνένωση αριθµού δήµων / τοπικών αρχών, όπως για
παράδειγµα στη Γαλλία, µέρος του Ηνωµένου Βασιλείου και στην Ελλάδα
(Καποδίστριας).
o Αλλαγές σε κεντρικό κυβερνητικό επίπεδο µε συνεργασία διαφορετικών
τοµέων πολιτικής, όπως για παράδειγµα, η σύµπτυξη χωροταξίας και
περιβάλλοντος σε ένα Υπουργείο, για παράδειγµα Φινλανδία, Ελλάδα και
Ισπανία, ή η δηµιουργία διυπουργικών επιτροπών, όπως για παράδειγµα η
Γαλλία, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία.
Κοινή αναφορά όλων των αλλαγών είναι η αποκέντρωση.
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Β4-2.4

Η επίδραση της Ε.Ε. στο σύστηµα σχεδιασµού

Η επίδραση της Ε.Ε. στο σύστηµα του χωρικού σχεδιασµού είναι άµεση µέσω:
o Νοµοθεσίας, µε Οδηγίες σε θέµατα περιβάλλοντος
o Πολιτικών, σε ζητήµατα µε χωρική διάσταση όπως τα Ευρωπαϊκά ∆ίκτυα
Μεταφορών, η µεταρρύθµιση για Κοινή Αγροτική Πολιτική, κ.ά.
o Πολιτικής µέσων και εργαλείων, που υποστηρίζεται από κοινοτικές
επιδοτήσεις.
Η Ε.Ε. έχει επίσης έµµεση επίδραση από την ολοένα αυξανόµενη
αλληλοενηµέρωση σε διασυνοριακά ζητήµατα
Η νοµοθεσία για το Περιβάλλον στην Ε.Ε. είναι ο ποιο σηµαντικός παράγοντας
που επηρέασε τον χωρικό σχεδιασµό στα Κράτη Μέλη. Τα περιβαλλοντικά
ζητήµατα αποτελούν µια σηµαντική παράµετρο στα συστήµατα και τις πολιτικές
για τον χωρικό σχεδιασµό, και ταυτόχρονα οδηγούν στη δηµιουργία νέων
µηχανισµών και εξειδικευµένων πολιτικών µε στόχο την προστασία του
περιβάλλοντος.
Οι Οδηγίες για το περιβάλλον έχουν επηρεάσει όλες τις χώρες,
συµπεριλαµβανοµένων και των κρατών Μελών του 1995. Οι µέθοδοι και τα
εργαλεία εφαρµογής των Οδηγιών, σε σχέση µε τους µηχανισµούς που ισχύουν
σε κάθε χώρα οδηγούν σε διαφοροποιήσεις. Σε µερικές χώρες όπως η ∆ανία, η
Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο, η διάσταση του περιβάλλοντος µπήκε σαν
τροποποίηση ή προσθήκη στην ήδη υπάρχουσα νοµοθεσία για τον χωρικό
σχεδιασµό. Στην Φινλανδία, την Ελλάδα και την Ιταλία, η περιβαλλοντική
διάσταση µπήκε ως ξεχωριστή νοµοθετική απαίτηση που συνδέεται µε το
σύστηµα του χωρικού σχεδιασµού και τις οικοδοµικές άδειες. Έτσι η
περιβαλλοντική διάσταση, σε πρώτο στάδιο, αποτελεί προϋπόθεση για τις
ρυθµίσεις των χρήσεων γης και των αδειών. Σε δεύτερο στάδιο µπορεί να δράσει
χωριστά, εκ των υστέρων, προκειµένου να εκδοθεί ή να υλοποιηθεί µια
οικοδοµική άδεια.
Άλλες διασυνοριακές πολιτικές µε σηµαντική επίδραση στα Κράτη Μέλη, είναι
τα Ευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών (ΤΕΝ) και η Κοινή Αγροτική Πολιτική
(CAP). Τα ΤΕΝ για κάποιες χώρες της Ευρώπης αποτέλεσαν πολύ σηµαντική
παράµετρο για τη διασυνοριακή, περιφερειακή πολιτική τους, όπως για την
Φινλανδία, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία. Αλλά και για τις περιφέρειες του
κέντρου όπως η ∆ανία, Γαλλία και Γερµανία τα ΤΕΝ κρίθηκαν σηµαντικά για
την προετοιµασία µιας πολιτικής χωρικού σχεδιασµού σε εθνικό επίπεδο.
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Επίσης προγράµµατα επενδύσεων που χρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. µπορεί να
επηρεάσουν το χωρικό σχεδιασµό. Το ακριβές µέγεθος επιρροής είναι δύσκολο
να συγκεκριµενοποιηθεί, µε µια πρώτη εκτίµηση θα λέγαµε ότι είναι µικρό.
Ασφαλώς όµως είναι µεγαλύτερο για χώρες του στόχου 1, όπως είναι η Ελλάδα.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η νοµοθεσία, η πολιτική και οι επιδοτήσεις,
συνεπάγονται: η ευρωπαϊκή διάσταση να σηµαίνει για τα Κράτη Μέλη αλλαγές
στα συστήµατα χωρικού σχεδιασµού. Αυτό φαίνεται µε δύο τρόπους. Πρώτον,
πρόσφατες αλλαγές στα συστήµατα σχεδιασµού δηλώνουν αυξανόµενο
ενδιαφέρον µε τα στρατηγικά σχέδια, ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο, όπου
εν µέρη αντανακλούν την µεγάλη σηµασία που έχει η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Το ενδιαφέρον αυτό µε τα στρατηγικά σχέδια γίνεται ορατό και σε εθνικό
επίπεδο. Στην Ιταλία για παράδειγµα η εθνική κυβέρνηση αναθεώρησε τις
εθνικές πολιτικές της που αφορούν τις δοµικές διαφορές µεταξύ βορρά, κέντρου
και νοτίων περιφερειών. ∆εύτερον πολλά Κράτη Μέλη αναγνωρίζουν ότι
προβλήµατα δηµιουργούνται από τους περιορισµούς που θέτει το σύστηµα του
χωρικού σχεδιασµού. Οι περιορισµοί έχουν ίσως να κάνουν µε την έλλειψη
αποτελεσµατικών σχεδίων, µηχανισµών ή πολιτικών που να διαχειρίζονται
Ευρωπαϊκά ζητήµατα, ή µε τις δυσκολίες στη διαχείριση διασυνοριακών
ζητηµάτων µε διαφορετικά συστήµατα σχεδιασµού, ή την απουσία µηχανισµών
που να συντονίζουν την πολιτική για το χωρικό σχεδιασµό και τις ρυθµίσεις των
χρήσεων γης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα επιδοτούµενα προγράµµατα.
Τέλος είναι ορατή η αυξανόµενη διασυνοριακή συνεργασία τόσο στο εσωτερικό
όσο και στο εξωτερικό της Ε.Ε. Παράδειγµα η Φινλανδία µε τα περιφερειακά
συµβούλια παίζει σπουδαίο ρόλο στις εξωτερικές σχέσεις µε τη Ρωσία. Στο
Βέλγιο, τη Γαλλία και στην Ολλανδία υπάρχουν διασυνοριακές συνεργασίες,
ιδιαίτερα µε την ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών. Τοπικές
διοικήσεις στο Ηνωµένο Βασίλειο έχουν επίσης συνεργασία µε τους γείτονές
τους κατά µήκος του Καναλιού.

Β4-3

Τοµεακές πολιτικές

Β4-3.1

Γενικά

Οι περιγραφές των θεµάτων των τοµεακών πολιτικών που ακολουθούν,
επεξηγούν την ποικιλοµορφία των προσεγγίσεων στη χωρική ανάπτυξη,
ιδιαιτέρως σε µερικές περιπτώσεις, στις οποίες είναι δύσκολο να βρεθεί
οποιοδήποτε κοινό µοτίβο µεταξύ των διαφόρων χωρών. Αυτό δεν είναι
απροσδόκητο, δεδοµένου ότι η ιστορία και η εµπειρία των προβληµάτων
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χωρικής ανάπτυξης ποικίλουν εντυπωσιακά από χώρα σε χώρα και από
περιφέρεια σε περιφέρεια, όπως άλλωστε συµβαίνει και µε το πλαίσιο µέσα στο
οποίο διατυπώνεται και εφαρµόζεται η πολιτική. Εντούτοις, στο ευρύτερο
επίπεδο, υπάρχουν κοινές ανησυχίες που βρίσκουν τη διέξοδό τους στις
πολιτικές για το χωρικό σχεδιασµό πολλών χωρών και περιφερειών. Στη
συνέχεια επιχειρούµε να συνοψίσουµε αυτές τις κοινές τάσεις κάτω από τέσσερα
βασικά θέµατα.
o
προστασία περιβάλλοντος και βιωσιµότητα
o
έλεγχος και εξισορρόπηση της ανάπτυξης
o
ολοκληρωµένες πολιτικές
o
συνεργασία
Β4-3.2

Προστασία περιβάλλοντος και βιωσιµότητα

Τα θέµατα της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιωσιµότητας, επικρατούν
στις συζητήσεις σχετικά µε το χωρικό σχεδιασµό, όµως µε ποικίλα
αποτελέσµατα στην πολιτική. Στην πράξη οι περιβαλλοντικοί στόχοι
σταθµίζονται απέναντι στην ανάγκη να παρασχεθούν νέες κατοικίες, εργασία
και υπηρεσίες, ενώ όλες οι χώρες αναζητούν νέους τρόπους χωρικής ανάπτυξης,
έτσι ώστε να µπορούν να επιτευχθούν και οι δύο αυτές οµάδες στόχων. Για
παράδειγµα στη Γερµανία αποτελεί πλέον κοινή απαίτηση η υπαγωγή των
Πολεοδοµικών – Ρυµοτοµικών Σχεδίων (B-Plan) στη διαδικασία εκτίµησης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ στην Ιταλία υπάρχει διαρκής προσπάθεια για
την εξισορρόπηση µεταξύ της απαίτησης για προστασία του περιβάλλοντος και
της ανάγκης για χωρική ανάπτυξη σε νέες περιοχές. Τέλος στη Γαλλία η
πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος συνδέεται, τόσο µε την ανάγκη
λήψης κατάλληλων µέτρων κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση σηµαντικών
έργων υποδοµής, όσο και µε την αντιµετώπιση των αγροτικών περιοχών και των
τοπίων φυσικού κάλλους, ως σηµαντικών οικονοµικών πόρων.
Οι πολύ διαφορετικοί περιβαλλοντικοί και οικονοµικοί όροι στην Ευρώπη,
οδηγούν αναπόφευκτα και σε ποικίλες εκφράσεις των περιβαλλοντικών στόχων.
Ένα κοινό χαρακτηριστικό αποτελεί ο αυξανόµενος αριθµός περιοχών που
υποδεικνύονται για ειδική προστασία και αυστηρότερες διαδικασίες
κανονισµών. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει επίσης αυξανόµενος αριθµός
προγραµµάτων που στοχεύουν στην ενεργό διαχείριση των προστατευόµενων
ζωνών, ειδικά στις θέσεις εκείνες που βρίσκονται κάτω από αυξανόµενη πίεση,
λόγω τουρισµού. Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό αποτελεί η σηµαντική
πρόοδος που έχει σηµειωθεί στη διαχείριση των αποβλήτων και στην
παρεµπόδισης της περιττής ζηµίας στο περιβάλλον. Βεβαίως θα πρέπει να γίνει
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ακόµα ουσιαστικότερη πρόοδος, όµως αυτό αναγνωρίζεται πλέον ευρέως και
πολλές χώρες έχουν ήδη θέσει φιλόδοξους στόχους για την ανακύκλωση και τη
µείωση της παραγωγής αποβλήτων. Εντούτοις, στις αναθεωρήσεις της πολιτικής
σε αυτόν τον τοµέα, υπερισχύουν τα φορολογικά και άλλα ρυθµιστικά µέτρα,
ενώ στους χωρικούς τοµείς της περιβαλλοντικής πολιτικής φαίνεται ότι έχει
σηµειωθεί πολύ λιγότερη πρόοδος, αν και υπάρχουν και εξαιρέσεις.
Σε µια µειοψηφία χωρών τα περιβαλλοντικά θέµατα έχουν προωθηθεί
περαιτέρω, για να αγκαλιάσουν πλήρως την έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης
(π.χ στη Φινλανδία µέσω της προσπάθειας για επίτευξη µεγαλύτερης
συνεργασίας µεταξύ των διαφόρων φορέων), έτσι ώστε οι περιβαλλοντικές,
κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις της ανάπτυξης να εξετάζονται από
κοινού. Αυτή η τάση παίζει κεντρικό ρόλο στις αλλαγές στον τοµέα της
πολιτικής για το χωρικό σχεδιασµό. Η συζήτηση περί βιωσιµότητας έχει
θεµελιώδη αποτελέσµατα στη χάραξη της πολιτικής, ακόµη και στον
επαναπροσδιορισµό των κατηγοριών των θεµάτων ή προβληµάτων τα οποία θα
πρέπει να αντιµετωπίσει η πολιτική. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως στον τρόπο που
τείνει να φέρει σε επαφή περιοχές µε ανόµοιες πολιτικές, επιχειρώντας µια
συντονισµένη προσέγγιση, όπως εξηγείται παρακάτω. Εντούτοις, θα ήταν
εύκολο να υπερεκτιµηθεί ο αντίκτυπος αυτής της αλλαγής στην πράξη, ειδικά
στο τοπικό επίπεδο. Θα ήταν δίκαιο να ειπωθεί ότι αν και οι γενικοί στόχοι της
βιώσιµης ανάπτυξης έχουν συµφωνηθεί, όµως οι συνέπειες αυτής της συµφωνίας
στην πολιτική της χωρικής ανάπτυξης θα πρέπει ακόµα να επιλυθούν πλήρως. Σε
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο µοιάζει να έχει σηµειωθεί περισσότερη
πρόοδος, µέσω φορολογικών και άλλων ρυθµιστικών µέτρων, απ’ ό,τι στο
τοπικό επίπεδο, όπου η πολιτική για την κατανοµή και µετατροπή των χρήσεων
εδάφους είναι συχνά συγκεντρωτική.
Β4-3.3

Έλεγχος και εξισορρόπηση της ανάπτυξης

Μια κύρια τάση πολιτικής, που αντικατοπτρίζει πολλές από τις παραπάνω
ανησυχίες, είναι η προώθηση της ισόρροπης χωρικής ανάπτυξης. Αυτό ισχύει
καταρχήν για την περιφερειακή κλίµακα, όπου υπάρχει µια διαρκής ανησυχία
σχετικά µε τις περιφερειακές διαφορές. Οι εθνικές πολιτικές συµπληρώνουν την
πολιτική της Ε.Ε. στην προσπάθεια να ενισχυθούν οι αδύνατες οικονοµίες,
συχνά µέσω της βελτίωσης των υποδοµών ή της δηµόσια επιδοτούµενης
ανάπτυξης ακινήτων. Τέτοιες πολιτικές αποκτούν αυξανόµενη σηµασία για τις
υποβαθµισµένες βιοµηχανικές και τουριστικές περιοχές, καθώς επίσης και τις
αποµακρυσµένες αγροτικές περιοχές. Σε µια άλλη κλίµακα δίνεται αυξανόµενη
προσοχή στην αστική ανανέωση υποβαθµισµένων αστικών περιοχών,
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συµπεριλαµβανοµένων των κέντρων πόλης και των εγκαταλελειµµένων
βιοµηχανικών ζωνών. Σε ορισµένες χώρες, όπως για παράδειγµα στη Γαλλία, οι
παραπάνω πολιτική συνδέεται άµεσα και µε την ανάγκη επίλυσης κοινωνικών
προβληµάτων, δεδοµένου ότι ο κοινωνικός αποκλεισµός σηµαίνει συγχρόνως
και χωρικό αποκλεισµό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δίνεται στην προσπάθεια
αντιµετώπισης της κρίσης που αντιµετωπίζουν τα υποβαθµισµένα προάστια των
µεγάλων πόλεων.
Η προώθηση της επαναξιοποίησης του εγκαταλελειµµένου και κενού αστικού
εδάφους έχει προσλάβει σηµαντική ώθηση και συµπληρώνει τους στόχους για
την προστασία του περιβάλλοντος και την αστική συγκράτηση. Στο πλαίσιο
αυτού του προβληµατισµού επιχειρείται για παράδειγµα στη Γερµανία η
επαναχρησιµοποίηση παλαιών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, κατά περίπτωση,
είτε για στέγαση νέων αστικών ή παραγωγικών χρήσεων (κατοικία, βιοµηχανία,
αναψυχή, κλπ.), είτε για την ανάπτυξη σηµαντικών συστατικών του
διαπεριφερειακού δικτύου ελεύθερων χώρων. Αλλά και στη Μ. Βρετανία
αποτελεί σηµαντικό στόχο πολιτικής η αξιοποίηση υποβαθµισµένων, κενών
εκτάσεων.
Και στις δυο κλίµακες, περιφέρειες και µεµονωµένοι δήµοι αρχίζουν να
διαδραµατίζουν ένα σηµαντικότερο ρόλο, µέσω της ενεργού προώθησης των
προτερηµάτων τους και της ελκυστικότητάς τους απέναντι σε πιθανούς
επενδυτές. Το «place marketing» έχει προκαλέσει αυξανόµενο ανταγωνισµό
µεταξύ πόλεων και κωµοπόλεων.
Μια περαιτέρω κοινή τάση είναι η ενίσχυση της πολιτικής για τον έλεγχο και τη
σταθεροποίηση της αστικής ανάπτυξης. Αυτό γίνεται σε αναγνώριση των
µεγάλων απαιτήσεων για νέα αστική ανάπτυξη, που προκύπτει από τις προβολές
του ισχυρά αυξανόµενου αριθµού νοικοκυριών. Υπάρχει µια γενική επιδίωξη της
πολιτικής, να ελέγξει την προαστιοποίηση και την εκτός κέντρων εµπορική
ανάπτυξη. Ενώ η αυξανόµενη έµφαση στη συγκράτηση της αστικής ανάπτυξης
είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισµα των χωρών της νότιας Ευρώπης,
είναι επίσης προφανές και για τις βόρειες χώρες. Εδώ, η συγκράτηση της
αστικής ανάπτυξης αποτελεί ένα παραδοσιακό χαρακτηριστικό γνώρισµα της
χωρικής πολιτικής (αν και µε τους ποικίλους βαθµούς έντασης), ενώ η τάση
έγκειται πλέον στη σταθεροποίηση της αστικής ανάπτυξης εντός των
υπαρχόντων αστικών κέντρων, συµπεριλαµβανοµένων για παράδειγµα, των
αυξανόµενων πυκνοτήτων σε µερικές περιοχές, και στο συντονισµό της
παραπάνω προσπάθειας µε την καλύτερη χρήση της υπάρχουσας και
προτεινόµενης υποδοµής µεταφορών.
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Β4-3.4

Ολοκληρωµένες πολιτικές

Η αυξανόµενη ανησυχία για την εξασφάλιση της ολοκλήρωσης και του
συντονισµού της πολιτικής έχει οδηγήσει σε κάποια αναδιοργάνωση των
οργάνων χάραξης πολιτικής. Ασκεί επίσης άµεση επίδραση στην ίδια τη φύση
της πολιτικής, ενώ το πρόβληµα της ελλιπούς ολοκλήρωσης είναι κοινώς
αποδεκτό. Κατ’ αρχήν, η επιθυµία για ολοκλήρωση οδηγεί στην παραγωγή
περισσότερο περιεκτικών «πακέτων» πολιτικής. Αυτό είναι ειδικότερα η
περίπτωση της συσχέτισης µεταξύ χρήσης εδάφους, µεταφορών και
περιβαλλοντικών ζητηµάτων, καθώς επίσης και µεταξύ θεµάτων πολιτιστικής
κληρονοµιάς, τουρισµού και οικονοµικής ανάπτυξης. Οι ολοκληρωµένες
πολιτικές µπορούν ενδεχοµένως να προωθήσουν από κοινού διαφορετικά µέτρα
σε περιεκτικότερα «πακέτα», για παράδειγµα µέσα από τη σύνδεση της
φορολογίας, των οικονοµικών κινήτρων και του ελέγχου, στην περιοχή µιας νέας
ανάπτυξης, προκειµένου να επιτευχθούν συγκεκριµένοι χωρικοί στόχοι. Αυτή η
ολοκληρωµένη προσέγγιση στην πολιτική απεικονίζεται επίσης και στην επιλογή
των περιοχών στις οποίες θα εφαρµοσθεί η πολιτική και ο σχεδιασµός, οι οποίες
συνδέονται ολοένα και περισσότερο µε τα συγκεκριµένα θέµατα (όπως π.χ.
συλλογή ύδατος, ακτές, κλπ.), παρά µε τα διοικητικά όρια. Εντούτοις, πρέπει να
σηµειωθεί ότι ενώ υπάρχει µια τάση αύξησης της ολοκλήρωσης και της
περιεκτικότητας της πολιτικής, αυτό εξακολουθεί να αποτελεί µια γενική
αδυναµία της ίδιας της χωρικής πολιτικής, και της σχέσης της µε άλλες περιοχές
πολιτικής, όπως αυτές της φορολογίας και των κανονισµών.
Β4-3.5

Συνεργασία

Οι ρυθµίσεις περί συνεργασίας για την προώθηση στόχων χωρικής ανάπτυξης,
χρησιµοποιούνται ολοένα και σε ευρύτερη κλίµακα. Οι επίσηµες ρυθµίσεις για
τη σύνδεση των ιδιωτικών, δηµόσιων και εθελοντικών πόρων στη χωρική
ανάπτυξη έχουν καθιερωθεί εδώ και πολλά χρόνια σε µερικές χώρες, ενώ τώρα
πλέον η χρήση τους διαδίδεται περισσότερο. Ο καταµερισµός των ρόλων µεταξύ
του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, διαβρώνεται, δεδοµένου ότι οι φορείς
χάραξης πολιτικής επιδιώκουν νέους τρόπους για να πραγµατοποιήσουν τους
στόχους τους. Η συνεργασία περιλαµβάνει τη σύνδεση του δηµόσιου, του
ιδιωτικού και του εθελοντικού τοµέα, σε όλα τα στάδια σχεδιασµού και
εφαρµογής ενός προγράµµατος. Αυτό καταδεικνύει ξεκάθαρα στις χώρες που
έχουν στηριχθεί παραδοσιακά στους πόρους του δηµόσιου τοµέα, ότι θα πρέπει
πλέον να εφαρµόσουν την ανάπτυξη, µε βάση πολιτικές που θα αρχίσουν να
απαιτούν µε συγκεκριµένο τρόπο µια συµβολή του ιδιωτικού τοµέα. Αντιθέτως,
Μπαϊµπά, Σερράος, Τσακιροπούλου, Χατζοπούλου
Μελέτη συστηµάτων και επιπέδου σχεδιασµού σε χώρες της Ευρώπης, ΤΕΕ, Αθήνα, Φεβρ., 2005 (Οµάδα Εργασίας)

180

σε µερικές περιπτώσεις, όπου ο ιδιωτικός τοµέας έχει παραδοσιακά επικρατήσει
κατά την εφαρµογή, ο δηµόσιος τοµέας καλείται τώρα να µοιραστεί τους
κινδύνους, ειδικά στα προγράµµατα πολύ µεγάλης κλίµακας. Υπάρχει ακόµα
µεγάλη διαφορά µεταξύ των χωρών, στις οποίες τα προγράµµατα είναι
καθοδηγούµενα κυρίως από το δηµόσιο τοµέα και εκείνων στις οποίες είναι
κυρίως καθοδηγούµενα από τον ιδιωτικό τοµέα, όµως διαπιστώνονται σηµάδια
σύγκλισης, και βεβαίως και µιας σηµαντικής αύξησης στις ρυθµίσεις που
καθορίζονται από την πολιτική, µε σκοπό τη σύνδεση δηµόσιων και ιδιωτικών
πόρων.
Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δίνεται διαρκώς αυξανόµενη προσοχή στη
διευκόλυνση της συµµετοχής του κοινού, κατά τη διαµόρφωση και εφαρµογή
πολιτικών, µέσω καλύτερης διάδοσης των πληροφοριών για την πολιτική και τις
περιβαλλοντικές συνθήκες. Είναι επίσης περιττό να αναφερθεί, ότι οι
συγκρούσεις σε θέµατα πολιτικής χωρικού σχεδιασµού αυξάνονται οµοίως,
γεγονός το οποίο αποτελεί µια ιδιαίτερη πρόκληση για τους φορείς χάραξης
πολιτικής.
Μια άλλη πτυχή της έννοιας της συνεργασίας έχει χωρική διάσταση, τόσο σε
εθνικό επίπεδο (π.χ. συνεργασία µεταξύ κεντρικών πόλεων και γύρω δήµων για
την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων, ή τη χωροθέτηση συγκεκριµένων
δραστηριοτήτων), όσο και σε διακρατικό. Ιδιαίτερα ανεπτυγµένες είναι οι
διασυνοριακές συνεργασίες σε περιφερειακό ή και σε τοµεακό επίπεδο στις
χώρες της Βαλτικής. Για παράδειγµα η Γερµανία έχει καθιερώσει µε επιτυχία,
ήδη από τη δεκαετία του 1970 συνεργασίες µε γειτονικές χώρες µέσα από
διµερείς επιτροπές χωροταξίας, τριµερείς κυβερνητικές επιτροπές, όπως επίσης
και σε περιφερειακό επίπεδο.
Β3-3.6

Λοιπά θέµατα πολιτικής

Από τις περιπτώσεις των χωρών που εξετάσθηκαν στα πλαίσια αυτής της
µελέτης προκύπτει ότι σε πολλές από τις ευρωπαϊκές χώρες προωθείται και µια
σειρά άλλων περισσότερο εξειδικευµένων πολιτικών για διάφορους τοµείς.
Μεταξύ αυτών αξίζει να αναφερθούν και τα ακόλουθα σηµεία:
o Εύστοχα και εξισορροπηµένες πολυκεντρικές δοµές του χώρου, προς όφελος
τόσο της ικανοποίησης των απαιτήσεων για στέγαση και επιχειρηµατικότητα,
όσο και για περιορισµό της αστικής διάχυσης (Γερµανία).
o ∆ιάρθρωση των πολεοδοµικών συγκροτηµάτων σε «αστικά δίκτυα»,
δοµηµένα µε βάση µια ιεραρχία κεντρικών τόπων και µεταξύ τους
διαχωρισµένα από εκτεταµένες ζώνες πρασίνου (Γερµανία).
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o Υποστήριξη των µεγάλων αστικών κέντρων, ως ατµοµηχανών ανάπτυξης και
παράλληλα προώθηση µέτρων για την επίλυση των κυκλοφοριακών,
στεγαστικών και περιβαλλοντικών τους προβληµάτων (Γερµανία).
o Αντιµετώπιση των ελλείψεων στο στεγαστικό τοµέα, µέσω προώθησης της
κατασκευής νέων κατοικιών (Γερµανία). ∆ιαχείριση των συγκρούσεων για
την παροχή γης για κατοικία (Μ. Βρετανία).
o Ανακούφιση των προβληµάτων που συνδέονται µε τον τοµέα της
κυκλοφορίας, µέσω µεταξύ άλλων βελτίωσης της αλληλεξάρτησης των
περιοχών κατοικίας και των θέσεων εργασίας, προώθησης της χρήσης των
ΜΜΜ και της µετατόπισης των υπεραστικών µεταφορών προσώπων και
προϊόντων στα µέσα σταθερής τροχιάς και στις θαλάσσιες / ποτάµιες οδούς
(Γερµανία, Μ. Βρετανία).
o Προώθηση διαχειριστικών µέτρων στον τοµέα της υλοποίησης του χωρικού
σχεδιασµού (π.χ. εφαρµογή συµπράξεων δηµοσίου – ιδιωτικού τοµέα,
χρηµατοδοτήσεις µέσω διαγωνισµών, κλπ.) (Μ. Βρετανία).
o Εποπτεία της οικοδοµικής δράσης σε κυβερνητικό επίπεδο, σε συνδυασµό
µεταξύ άλλων µε εύστοχη διαχείριση του δοµηµένου περιβάλλοντος,
βελτίωση της αυτονοµίας των ∆ήµων και αυξηµένη συµµετοχή πολιτών
(Φινλανδία).
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ
Γ1

Εισαγωγική τοποθέτηση

Πέρα από το σύστηµα χωρικού σχεδιασµού η δροµολόγηση κατάλληλων
δράσεων και παρεµβάσεων στον χώρο προϋποθέτει αποσαφήνιση και ιεράρχηση
των τοµεακών πολιτικών. Η σύγχυση που επικρατεί, οι αντικρουόµενες
προτεραιότητες και οι παλινδροµήσεις αποτελούν βασικό παράγοντα µη
εφικτότητας και αποτελεσµατικότητας του Ελληνικού σχεδιασµού.
Παρόλα αυτά στο Ν. 2742/99 της χωροταξίας και στο Εθνικό Χωροταξικό
(Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης) που
εγκρίθηκε από το Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας υπάρχει πρόταση πολιτικών
επιλογών σαφώς επηρεασµένη από το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης.
Υιοθετούνται λοιπόν από το ΕΣΧΑ η πολυκεντρική οικιστική δοµή, η ισότητα
πρόσβασης και η χωρική συνοχή, η προστασία και διαχείριση της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονοµιάς. Προστίθενται δε οι άξονες ανάπτυξης και πύλες
συνεργασίας, η διαπεριφερειακή σύγκλιση και ισορροπία, η διοικητική
ανασυγκρότηση, η διαφοροποίηση της υπαίθρου και αναβάθµιση κρίσιµων
περιοχών (παράκτιες και νησιά, ορεινές, σύνορα παραµεθόριες) που
αναδεικνύουν και τις ελληνικές ιδιαιτερότητες.
Ενόψει των πρόσφατων δηλώσεων στον Ηµερήσιο Τύπο του αρµόδιου
Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε για την Αναθεώρηση του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας και
την επανασύνταξη του Εθνικού Χωροταξικού µε σαφώς ελαστικότερες
προβλέψεις, αφαιρώντας διατάξεις όπως η σταδιακή κατάργηση της εκτός
σχεδίου, η απαγόρευση δόµησης σε πλάτος 50µ. από τον αιγιαλό και η αύξηση
της αρτιότητας οικοπέδων ιδίως στα νησιά, αλλά και η διευκόλυνση επενδύσεων
µέσω ειδικών χωροταξικών σχεδίων, είναι επιτακτική η ανάγκη αποσαφήνισης
και ιεράρχησης πολιτικών προτεραιοτήτων.

Γ2.

∆ιατύπωση κατευθύνσεων για αναγκαίες
δράσεις

Από την ανάλυση της κατάστασης της κρατικής δοµής, της διάρθρωσης των
συστηµάτων σχεδιασµού και της εφικτότητας του χωρικού σχεδιασµού, γενικά
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ειδικότερα στις επιλεγµένες χώρες που
εξετάσθηκαν στα πλαίσια αυτής την µελέτης διεξοδικότερα, σε συνδυασµό και
µε τις αδυναµίες και ελλείψεις που διαπιστώνονται στη χώρα µας καταλήγουµε
σε µια σειρά διατυπώσεων για αναγκαίες δράσεις, προς την κατεύθυνση
υλοποίησης των οποίων θα µπορούσε το ΤΕΕ, όχι µόνο να πιέσει, αλλά και να
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συµβάλει µε ουσιαστικότερο τρόπο. Οι κατευθύνσεις αυτές, που για την
πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών χωρών αποτελούν και τάσεις, υλοποιηµένες ήδη σε
µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, είναι οι εξής:
o Ανάγκη συµµετοχής της χώρας µας στις διαδικασίες και στα όργανα
διαµόρφωσης της Ευρωπαϊκής πολιτικής στον τοµέα της χωροταξίας και
του χωρικού σχεδιασµού.
o Ανάγκη συµµετοχής της χώρας µας σε διακρατικά και διαπεριφερειακά
δίκτυα χωροταξικού ενδιαφέροντος µε γειτονικές χώρες, ή χώρες της
ευρύτερης περιφέρειάς µας (π.χ. Βαλκάνια) που βρίσκονται εντός ή και εκτός
ΕΕ. Την ευθύνη αυτής της δράσης θα πρέπει να αναλάβουν οι καθ’ ύλην
αρµόδιοι φορείς, δηλ. για το µεν εθνικό επίπεδο το ΥΠΕΧΩ∆Ε, για το δε
περιφερειακό επίπεδο οι ∆/νσεις Χωροταξίας των Περιφερειών. Η πολιτεία θα
πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση εκπαίδευσης, στελέχωσης και
εξασφάλισης της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδοµής αυτών των φορέων.
o ∆ράσεις προς την κατεύθυνση ανάπτυξης διασυνοριακών / διακρατικών
συνεργασιών σε κατά περίπτωση τοµείς κοινού ενδιαφέροντος.
o ∆ράσεις προς την κατεύθυνση της αύξησης της εξουσίας και των
αρµοδιοτήτων των περιφερειακών διαχειριστικών αρχών, σε σχέση µε το
χωρικό σχεδιασµό. Ειδικότερα µεταβίβαση αρµοδιοτήτων χωρικού
σχεδιασµού στην περιφερειακή ή τοπική εξουσία, µε παράλληλη
διατήρηση της ελεγκτικής δράσης στην κεντρική εξουσία. Παράλληλα
στήριξη του ανθρώπινου παράγοντα, της υλικοτεχνικής υποδοµής και της
ποιότητας ζωής των τοπικών περιφερειακών κοινωνικών.
o ∆ράσεις που θα στοχεύουν στην κατά το δυνατόν βελτίωση της εφικτότητας
του σχεδιασµού. Ειδικότερα αυτές θα πρέπει να κινηθούν προς την
κατεύθυνση ενός συστήµατος αυστηρού σχεδιασµού, σε συνδυασµό µε την
εξασφάλιση ευέλικτων µηχανισµών εφαρµογής.
o ∆ράσεις πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο προς τις εξής
κατευθύνσεις:
* Ενεργή διαχείριση υφιστάµενων προστατευόµενων ζωνών και
προσδιορισµός νέων περιοχών για ειδική περιβαλλοντική προστασία,
συµπεριλαµβανοµένων και των περιοχών στις οποίες το φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον υφίσταται πιέσεις οικιστικής ανάπτυξης (π.χ.
ακτές, παραποτάµιες και παραλίµνιες ζώνες, περιοχές αρχαιολογικών
χώρων, περιοχές φυσικού κάλλους, κλπ.)
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* Ανακύκλωση, µείωση παραγωγής αποβλήτων και διαχείριση αποβλήτων.
Συνδυασµός φορολογικών, ρυθµιστικών και χωρικών µέτρων.
* Σχεδιασµός προς την κατεύθυνση της βιώσιµης ανάπτυξης. Συντονισµένη
χωρική προσέγγιση µε έµφαση το τοπικό επίπεδο. Ειδική έµφαση στον
τοµέα της χρήσης του εδάφους.
* Ισόρροπη χωρική ανάπτυξη, µε έµφαση στις υποβαθµισµένες
βιοµηχανικές και τουριστικές περιοχές, καθώς επίσης και στις
αποµακρυσµένες αγροτικές περιοχές. Προσπάθεια ενίσχυσης των
αδύνατων οικονοµιών, ιδιαιτέρως δε στις ορεινές, νησιωτικές και
παραµεθόριες περιοχές.
* Αστική
ανανέωση
υποβαθµισµένων
αστικών
περιοχών,
συµπεριλαµβανοµένων των κέντρων πόλης και των εγκαταλελειµµένων
βιοµηχανικών
ζωνών.
Προώθηση
της
επαναξιοποίησης
του
εγκαταλελειµµένου και κενού αστικού εδάφους.
* Place marketing: Ενεργής προώθηση των προτερηµάτων και της
ελκυστικότητάς των αστικών περιοχών απέναντι σε πιθανούς επενδυτές.
* Έλεγχος και σταθεροποίηση της αστικής ανάπτυξης. Ειδικότερα έλεγχος
της προαστιοποίησης και της εκτός κέντρων εµπορικής ανάπτυξης.
Έλεγχος της εκτός σχεδίου δόµησης.
* Προώθηση ολοκληρωµένων πολιτικών. Παραγωγή περισσότερο
περιεκτικών «πακέτων» πολιτικής. Ειδικότερα συσχέτιση τοµέων όπως:
χρήση εδάφους / µεταφορές / περιβάλλον, ή πολιτιστική κληρονοµιά /
τουρισµός / οικονοµική ανάπτυξη.
* Συνεργασίες για την προώθηση στόχων χωρικής ανάπτυξης. Ειδικότερα
σύνδεση των ιδιωτικών, δηµόσιων και εθελοντικών πόρων.
* Συµµετοχή των πολιτών
* Συνεργασία µεταξύ κεντρικών πόλεων και γύρω δήµων για την επίλυση
συγκεκριµένων προβληµάτων, ή τη χωροθέτηση συγκεκριµένων
δραστηριοτήτων.
* Προώθηση πολυκεντρικότητας σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία
ιεραρχηµένων αστικών δικτύων. Ενίσχυση, πέρα από τα µητροπολιτικά
κέντρα της χώρας, και των µεσαίων και µικρών πόλεων.
* Υποστήριξη των αστικών κέντρων, ως ατµοµηχανών ανάπτυξης και
παράλληλα προώθηση µέτρων για την επίλυση των κυκλοφοριακών,
στεγαστικών και περιβαλλοντικών τους προβληµάτων.
* Αντιµετώπιση των ελλείψεων στο στεγαστικό τοµέα, µέσω προώθησης
της οργανωµένης κατασκευής νέων κατοικιών. Προώθηση και στήριξη των
σχετικών φορέων. Παράλληλα στάθµιση της ανάγκης παροχής νέων
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κατοικιών και περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων µε γνώµονα τους
περιβαλλοντικούς στόχους.
* Ανακούφιση των προβληµάτων που συνδέονται µε τον τοµέα της
κυκλοφορίας, µέσω µεταξύ άλλων βελτίωσης της αλληλεξάρτησης των
περιοχών κατοικίας και των θέσεων εργασίας, προώθησης της χρήσης των
ΜΜΜ στον αστικό και περιφερειακό χώρο και µετατόπισης των
υπεραστικών µεταφορών σε µέσα σταθερής τροχιάς και σε θαλάσσιες
οδούς.
* Προώθηση διαχειριστικών µέτρων στον τοµέα της υλοποίησης του
χωρικού σχεδιασµού (π.χ. εφαρµογή συµπράξεων δηµοσίου – ιδιωτικού
τοµέα, κλπ.).
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