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ΑΝΑΠΤΥΞΗ = ΠΡΟΟ∆ΟΣ,
ΠΡΟΟ∆ΟΣ = ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Μια γραµµική ετεροπροσδιοριζόµενη έννοια
ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Προσδιορίζεται από µία σειρά ποσοτικών κριτηρίων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ vs. ΥΠΟΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες
του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την
ικανότητα των µελλοντικών γενεών να
ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.

Αποτελέσµατα της ισχύουσας λογικής και πρακτικής είναι:

Το 2050 ο παγκόσµιος πληθυσµός
εκτιµάται ότι από 6 δισεκατοµµύρια θα
ανέλθει στα 9.

Υπερπληθυσµός

Το 2005 (κατ’ άλλους το 2006) για
πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία
ο πληθυσµός που µένει στα αστικά
κέντρα ξεπέρασε τον πληθυσµό της
υπαίθρου.

Αστικοποίηση

Κάθε µέρα 5.000 νέοι περιβαλλοντικοί
πρόσφυγες προστίθενται στους
30.000.000 ήδη υπάρχοντες,
σύµφωνα µε τον Ερυθρό Σταυρό.

Καταστροφή του περιβάλλοντος

21-26/8/2007
The Along Track
Scanning Radiometer
(ATSR) on ESA’s ERS-2
satellite and the
Advanced Along Track
Scanning Radiometer
(AATSR) on ESA’s
Envisat satellite measure
thermal infrared radiation
to take the temperature of
Earth's land surfaces

ΝΟΜΟΣ 2742/ΦΕΚ 207/Α’/07.10.1999
«Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη & άλλες διατάξεις»

Σκοπός του νόµου αυτού είναι η θέσπιση θεµελιωδών
αρχών και η θεσµοθέτηση σύγχρονων οργάνων,
διαδικασιών και µέσων άσκησης χωροταξικού
σχεδιασµού που προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη
ανάπτυξη, κατοχυρώνουν την παραγωγική και κοινωνική
συνοχή, διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος
στο σύνολο του εθνικού χώρου και στις επιµέρους
ενότητές του και ενισχύουν τη θέση της χώρας στο
διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο.

∆ΙΤΤΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ:
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ,
Ά ρ θ ρ ο 1: Σκοπός

ΝΟΜΟΣ 2742/ΦΕΚ 207/Α’/07.10.1999
«Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη & άλλες διατάξεις»
1. Ο χωροταξικός σχεδιασµός έχει ως στόχο να συµβάλλει :
α. Στην προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, στη διατήρηση
των οικολογικών και πολιτισµικών αποθεµάτων και στην προβολή και
ανάδειξη των συγκριτικών γεωγραφικών, φυσικών, παραγωγικών και
πολιτιστικών πλεονεκτηµάτων της χώρας.
β. Στην ενίσχυση της διαρκούς και ισόρροπης οικονοµικής και κοινωνικής
ανάπτυξης της χώρας και της ανταγωνιστικής παρουσίας της στον
ευρύτερο ευρωπαϊκό, µεσογειακό και βαλκανικό της περίγυρο.
γ. Στη στήριξη της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής στο σύνολο του
εθνικού χώρου και ιδίως στις περιοχές που παρουσιάζουν προβλήµατα
αναπτυξιακής υστέρησης, έντονων κοινωνικών διαφοροποιήσεων και
περιβαλλοντικής υποβάθµισης, καθώς και στις περιφερειακές και
αποµονωµένες περιοχές ή σε άλλες περιοχές που παρουσιάζουν
µειονεκτικά χαρακτηριστικά λόγω της γεωγραφικής τους θέσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ,
Ά ρ θ ρ ο 2: Στόχοι και αρχές

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το συγκεκριµένο έλλειµµα είναι αυτό που έχει οδηγήσει στις χρόνιες στρεβλώσεις και
στις απίθανες καθυστερήσεις στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου.
Είναι το ίδιο που έχει δράσει καταστροφικά – συχνά µη αναστρέψιµα – στο περιβάλλον,
αυτό που καθιστά υπερβολικό το κόστος κάθε δηµιουργικής δράσης
(Μόνιµη Επιτροπή Χωροταξίας ΤΕΕ/Τ∆Ε, 2002).

• ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
• ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
• ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
• ΣΤΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣΠΙΣΗΣ
• ΜΗ ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ
Ειδικότερα, το ΣτΕ δέχεται κατά πάγιο τρόπο ότι από τις διατάξεις των άρθρων 24, 79 παρ.
8 και 106 παρ. 1 Συντ. προκύπτει ότι ο βιώσιµος χωροταξικός σχεδιασµός αποσκοπεί στην
προστασία του περιβάλλοντος, στην εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης,
καθώς και στην οικονοµική ανάπτυξη στα πλαίσια της αρχής της αειφορίας.
Εξάλλου, τα ολοκληρωµένα χωροταξικά σχέδια γίνονται δεκτά από τη νοµολογία του
∆ικαστηρίου ως ουσιώδης όρος για τη βιώσιµη ανάπτυξη, διότι θέτουν, µε βάση την
ανάλυση των δεδοµένων και την πρόγνωση των µελλοντικών εξελίξεων, τους
µακροπρόθεσµους στόχους της οικονοµικής και κοινωνικής αναπτύξεως, ενώ, παράλληλα,
ρυθµίζουν τη διαµόρφωση των οικιστικών περιοχών και των ελεύθερων χώρων στις εκτός
σχεδίου περιοχές.
Αναγκαίος, εποµένως, όρος για την προστασία των σηµαντικών και ευαίσθητων
οικοσυστηµάτων είναι η εκπόνηση ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασµού, ο οποίος θα
πρέπει να διέπεται από τις προαναφερόµενες αρχές.
Περαιτέρω, το ∆ικαστήριο δέχθηκε στην προαναφερόµενη απόφασή του ότι µε τη
συνταγµατική διάταξη του άρθρου 24 Συντ. θεσπίζεται η αρχή της πρόληψης της βλάβης
του φυσικού περιβάλλοντος χάριν της οικολογικής ισορροπίας και της διατήρησης αυτού και
των φυσικών πόρων «προς όφελος όχι µόνον της παρούσας γενεάς αλλά και των
εποµένων».
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Εντεταλµένος ∆ιδασκαλίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
∆ικαστικός Αντιπρόσωπος ΝΣΚ

Το 16% της συνολικής έκτασης
ή το 19,5% της αγροτικής
άλλαξε χρήση σε «δεύτερη κατοικία»
τα τελευταία 20 χρόνια.

Και αν στην προηγούµενη περίπτωση
ήταν µόνο 16% - 19,5%, σ’ αυτή την
περίπτωση πως υπολογίζεται;

Φέτος στην Ηλεία κάηκαν µόνο από τις
προστατευόµενες περιοχές:
Φολόη 29.943 στρµ. (30.7%)
Ολυµπία 670 στρµ. (21.3%)
Καϊάφας 7.577 στρµ. (22.5%)

Το κείµενο που ακολουθεί, συζητήθηκε στη ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/Τ∆Ε την Πέµπτη 12/12/ 2002,
αποτελεί την πρώτη κριτική τοποθέτηση του ΤΕΕ/Τ∆Ε επί της Γ’ Φάσης της µελέτης «Χωροταξικό Σχέδιο της
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» και σκοπό είχε να συµβάλει στο διάλογο µε τους παραγωγικούς φορείς της
Περιφέρειας.

•

•

•

•

•

Απουσιάζει η αναφορά στις σηµαντικές επιπτώσεις της υιοθετηµένης χάραξης του οδικού
άξονα Βορρά – Νότου, όπως παραδειγµατικά: διασπά την οικιστική συνέχεια της πόλης της
Αµαλιάδας µε τα παράλιά της, διέρχεται από το πευκοδάσος Καϊάφα, περιοχή υψηλής
φυσικής σηµασίας, κλπ.
Το πρόβληµα της αυθαίρετης δόµησης στα παράλια του Νοµού σε συνδυασµό µε την
ύπαρξη περιοχών ιδιαίτερης φυσικής σηµασίας (αποξηραµένες λίµνες Μουριάς και
Αγουλινίτσας) επιβάλει την ύπαρξη ιδιαίτερων κατευθύνσεων στην προοπτική του οικιστικού
ελέγχου και της προστασίας του περιβάλλοντος, κάτι που στην εν λόγω µελέτη είναι
υποβαθµισµένο.
Ο µη χαρακτηρισµός της λίµνης του Καϊάφα ως οικολογικός πόρος διευρωπαϊκής
σηµασίας εγείρει έντονα ερωτηµατικά, έστω και αν οι επιλογές της µελέτης στηρίζονται στις
επιλογές της συνθήκης Ramsar. Επιπροσθέτως η αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής του
Καϊάφα (λίµνη, πευκοδάσος, παραλία) χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς, προσοχής και µελέτης και
σίγουρα δεν είναι αντικείµενο διαπραγµάτευσης ενός µόνο φορέα.
∆εν υπάρχει καµία αναφορά για την προστασία και ανάδειξη των λοιπών αρχαιολογικών
χώρων της Ηλείας (Βάσσες – Ναός Επικουρείου Απόλλωνα, Αρχαία Ήλιδα) και κυρίως για
την ανάδειξη της περιοχής του Επικουρείου Απόλλωνα και την αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός
δικτύου αρχαιολογικών χώρων (διαδροµών).
Εκτιµάται ότι η ύπαρξη της ΖΟΕ δεν αποτελεί επαρκές εργαλείο προστασίας των ποταµών
Αλφειού και Νέδα (αµµοληψίες, κλπ.) και απαιτείται ιδιαίτερη αναφορά στους τρόπους
ανάδειξης και προστασίας τους.



Η ΣΥΓΚΥΡΙΑ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟ.



Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο
Ι∆ΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΥΡΙΑΚΟΣ.



ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΑΙΩΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ∆ΡΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ .



ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.



ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ.

Εν κατακλείδι, αν ο σχεδιασµός του χώρου, όχι απλά προϋποθέτει, αλλά
ουσιαστικά αποτελεί πολιτική διαδικασία συγκρούσεων, επιλογών και αλλαγής,
είναι προφανές ότι η διαδικασία σχεδιασµού οφείλει να ανήκει σε ένα φορέα
πολιτικά προσδιορισµένο και κοινωνικά ελεγχόµενο.
Επιπροσθέτως, επειδή η διαδικασία χωρικού σχεδιασµού αποτελεί µία συνεχή
διαλεκτική σχέση δεν µπορεί να εξαντλείται σε µία χρονικά µονοσήµαντη µελέτη,
ούτε να προέρχεται από µία «ανεξάρτητη» πηγή, όπως είναι ένα ιδιωτικό γραφείο µελετών.

Κρίσιµα ζητήµατα υλοποίησης του Χωροταξικού Σχεδιασµού

 ΑΠΟΤΡΟΠΗ της µη βιώσιµης ανάπτυξης.
 ∆ΙΑΦΥΛΑΞΗ των ευαίσθητων περιοχών και πόρων.
 ΠΡΟΒΛΕΨΗ των αναπτυξιακών προοπτικών.
 ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ κοινωνικής συµµετοχής και διαλόγου.
 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ρεαλιστικών χωρικών σχεδίων και αναπτυξιακών µοντέλων
 ΣΤΗΡΙΞΗ των σχεδίων χωρικής και οικονοµικής ανάπτυξης σε διαχρονική βάση

Roger Read, Secretary General of METREX – The Network of European Metropolitan Regions and Areas, Glasgow.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ, ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α
(Χ.Σ.Π., Γ.Π.Σ., ΣΧΟΑΠ, ΖΟΕ, κλπ.)

 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΟΜΗΣΗΣ
 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ

Κοινωνικά ελεγχόµενα,
Με σχεδιαστικό, συντονιστικό και αποφασιστικό ρόλο,
Στηριζόµενα στις νέες τεχνολογίες,
Να διασφαλίζουν το «συνεχές» του σχεδιασµού.

Επειδή ο Σχεδιασµός
προβλέπει, προνοεί, σχεδιάζει, προστατεύει, αναπτύσσει ...

Τότε, και µε την έννοια αυτή, σήµερα βρισκόµαστε

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΦΩΤΙΕΣ
και όχι µετά από τις προηγούµενες.

