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Τθππνπξγόο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο
Γεώξγηνο Γεκαξάο

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
ΥΔΓΗΟΤ ΝΟΜΟΤ
«ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΑΣΗΚΟΤ
ΥΩΡΟΤ.
Βειηίωζε θαη εθζπγρξνληζκόο ηωλ ζεζκηθώλ εξγαιείωλ θαη
δηαδηθαζηώλ γηα ηνλ ζρεδηαζκό - επαλαζρεδηαζκό θαη ηελ
πινπνίεζε νινθιεξωκέλωλ πξνγξακκάηωλ αλάπιαζεο κε
ζηόρν ηελ αεηθνξία θαη αλζεθηηθόηεηα ηωλ νηθηζκώλ».
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Η.





ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ

Η.Α. ΔΗΑΓΩΓΖ
Σν παξφλ ρέδην Νφκνπ (/Ν) ζπκπιεξψλεη θαη αλακνξθψλεη ην
πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην αζηηθψλ αλαπιάζεσλ, αληηθαζηζηψληαο ην
θεθάιαην Β «Αλαπιάζεηο, αλακνξθψζεηο θαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο» (άξζξα 8-17)
ηνπ λ.2508/1997 (Α’ 124), θαιχπηνληαο ηελ ηππηθή θαη νπζηαζηηθή εθθξεκφηεηα
πνπ έρεη θαηαγξαθεί ζην λέν πιαίζην «Υσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη βηψζηκεο
αλάπηπμεο», πνπ ζεζπίζηεθε κε ηνλ λ. 4447/2016 (Α’ 241), ην νπνίν
δηαηήξεζε κελ ζε ηζρχ ην αλσηέξσ θεθάιαην, αιιά επέβαιε ηελ πξνζαξκνγή
ηνπ ζην λέν εληαίν ζχζηεκα ζρεδηαζκνχ. (βι παξαγξάθνπο 1-2 ηνπ άξζξνπ 12
ηνπ λ. 4447/2016 θαη παξάγξαθν ΗΗΓ ηεο παξνχζεο).
Οη ξπζκίζεηο ζην ελ ιφγσ /Ν θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα λα αληαπνθξηζεί
ε πνιενδνκηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο θαη ηηο
επξσπατθέο θαηεπζχλζεηο γηα νινθιεξσκέλεο πνιηηηθέο πεξηβαιινληηθήο,
θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλαδσνγφλεζεο ησλ πφιεσλ καο.
Δπηβάιιεηαη λα δηακνξθσζεί λνκηθφ πιαίζην γηα ην πξαζίληζκα ησλ
πφιεσλ κε ηελ απφθηεζε ρψξσλ γηα θχηεπζε, ψζηε λα αληέμνπλ ζηηο λέεο
ζπλζήθεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.
Πεξαηηέξσ, απνζθνπεί ζηελ δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ, απινχ
θαη, θπξίσο, επηρεηξεζηαθνχ θαη ξεμηθέιεπζνπ πιαηζίνπ πνιενδνκηθνχ
ζρεδηαζκνχ, πνπ ζα είλαη ζπκβαηφ κε ηηο δηαθαηλφκελεο δπλαηφηεηεο
ρξεκαηνδφηεζεο, δεδνκέλνπ φηη ε πνιηηηθή αλαπιάζεσλ εληάζζεηαη ζε
ζηξαηεγηθνχο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη
θνηλσληθή αλαδσνγφλεζε ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ κε ηελ πεξηβαιινληηθή
αλαβάζκηζε.
Βαζηθέο ζεζκηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ ζθνπνχ, ηηο
νπνίεο επηρεηξεί λα θαιχςεη ην παξφλ /Ν είλαη νη εμήο:
Ζ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ θαη ηνπ ζεζκηθνχ νπινζηαζίνπ ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο ψζηε λα κπνξεί λα αλαιάβεη ελεξγφ ξφιν ζηε δηαρείξηζε ηεο
αζηηθήο αλάπηπμεο, (urban management), ιεηηνπξγψληαο εληφο ηνπ
ζπληαγκαηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ,
ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ γεληθή ξπζκηζηηθή/θαλνληζηηθή πνιηηηθή.
Ζ βειηίσζε θαη απνζαθήληζε, ηεο θαηαλνκήο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ξφισλ
ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, κεηαμχ ησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ (Τ.Π.ΔΝ. θαη
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε) θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο (Α’ θαη Β’ βαζκνχ) θαη ε
πξνψζεζε ηεο ελδνδηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο, ζε θάζεην (δηαβαζκηδηθφ) θαη
νξηδφληην (δηαηνκεαθφ) επίπεδν, σο αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ ζχλζεηνπ πιέγκαηνο παξάιιεισλ αξκνδηνηήησλ, αιιά θαη
σο εξγαιείν γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη ρσξηθήο δηάζηαζεο
ζηηο ηνκεαθέο θαη πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο, θαη, ηελ ηξνθνδφηεζε ηεο ρσξηθήο
πνιηηηθήο κε αλαπηπμηαθφ θαη θνηλσληθφ πξνζαλαηνιηζκφ.
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Ζ δηεχξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ ζπλεξγαζίαο ηνπ δεκφζηνπ κε ηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα, φρη κφλν ζηε βάζε ηεο θαηαζθεπήο θαη δηαρείξηζεο ππνδνκψλ κέζσ
ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα (.Γ.Η.Σ.), αιιά θαη ζην πιαίζην
άιισλ ζρεκάησλ εηαηξηθήο ζπλεξγαζίαο (PPP: Pubic Private Partnership) ζε
πξνγξακκαηηθή βάζε πνπ ζα πξνσζεί ηε ζχγθιηζε πφξσλ θαη αλζξψπηλσλ
δπλάκεσλ, πξνο ηελ επίηεπμε θνηλά απνδεθηψλ ζηφρσλ, πεξηιακβάλνληαο θαη
ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.
Ζ θαιιηέξγεηα κηαο πνιηηηθήο παηδείαο πνπ ζα επηηξέπεη ηελ επξχηεξε
ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηε δηαβνχιεπζε κε ηα
εκπιεθφκελα κέξε (stakeholders) θαιιηεξγψληαο ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ,
έλα πλεχκα εκπηζηνζχλεο ζην «δεκφζην» έλαληη ηνπ «ηδησηηθνχ».
Η.Β. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΣΟΥΟΤ ΚΑΗ ΣΑ ΓΗΑΚΤΒΔΤΜΑΣΑ
ΣΟΤ /Ν

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Με ην λ. 4447/2016 ζεζπίζηεθε ην ζχζηεκα ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ σο πξνο ηα
αλαγθαία επίπεδα ζρεδίσλ, κε ηελ δηάθξηζε ζηξαηεγηθνχ (ρσξνηαμηθνχ) θαη
ξπζκηζηηθνχ (πνιενδνκηθνχ) ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζρεδίσλ. Με
ην παξφλ /Ν ε πνιηηηθή αλαπιάζεσλ εληάζζεηαη ζην παξαπάλσ ζχζηεκα φρη σο ην
ηειεπηαίν ζηάδην εμεηδίθεπζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ - φπσο ζπρλά λνείηαη έσο ζήκεξα -,
αιιά σο άμνλαο πνπ δηαηξέρεη φια ηα επίπεδα ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ιεηηνπξγεί
ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα ζεζκηθά ηνπ εξγαιεία ελζσκαηψλνληαο θαη άιινπο ηνκεαθνχο
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο θαη πνιηηηθέο.
Παξαθάησ απνζαθελίδνληαη ζπλνπηηθά νη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ /Ν:
Οξγαληθή έληαμε ηεο πνιηηηθήο αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο ζην ζχζηεκα ρσξηθνχ
ζρεδηαζκνχ, σο ππιψλαο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ζπλεθηηθήο (ή ζπκπαγνχο)
πφιεο.
χκπιεπζε κε ηηο επξσπατθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ επηηπρή αμηνπνίεζε ησλ
επξσπατθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, κε ηελ έγθαηξε πξνεηνηκαζία γηα ηηο επφκελεο
πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο Δ..Π.Α. θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ πεξίνδν 2021-2027.
Καζηέξσζε ηεο Οινθιεξσκέλεο Πξνζέγγηζεο ζηελ πνιηηηθή αλαπιάζεσλ, ψζηε ε
πνιηηηθή απηή λα κελ εμαληιείηαη ζε απνζπαζκαηηθά “έξγα εμσξατζκνχ” αιιά λα
ζπληνλίδεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίηεπμε ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ γηα ηε βηψζηκε
αλάπηπμε ησλ πφιεσλ.
Απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ σξίκαλζεο θαη ζεζκνζέηεζεο ησλ αλαπιάζεσλ, κε
αλαηξνπή ηεο αληίθαζεο ηνπ λ. 2508/1997 πνπ, ελψ εμέθξαζε ηελ βνχιεζε λα
απνδψζεη ηηο αλαπιάζεηο ζηνπο Γήκνπο, ηελ αθχξσζε ζηελ πξάμε δηαηεξψληαο
δπζθίλεηεο πξνθαηαξθηηθέο δηαδηθαζίεο.
Τηνζέηεζε δηνηθεηηθψλ θαηλνηνκηψλ γηα ηελ ζπληνληζκέλε έγθξηζε ξπζκίζεσλ, πνπ
εκπίπηνπλ ζε δπν ή πεξηζζφηεξα ζεκαηηθά/ηνκεαθά πεδία (π.ρ. θπθινθνξηαθέο θαη
πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο ζην ίδην πξφγξακκα αλάπιαζεο).
Απφδνζε νπζηαζηηθνχ πξνγξακκαηηθνχ ξφινπ εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ ζηνπο
Γήκνπο, ζηε θαηεχζπλζε ηεο κεηαξξχζκηζεο «Κιεηζζέλεο», θαη ζε ζπλέρεηα ησλ
θαηλνηνκηψλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί κε ην Παξαηεξεηήξην Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη
5

6 - 61

ηελ Ζιεθηξνληθή Πνιενδνκηθή Σαπηφηεηα Γήκνπ (βι. λ. 4495/2017), ρσξίο λα
αλαηξέπνληαη ηα ζπληαγκαηηθά πιαίζηα αξκνδηνηήησλ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ (σο πξνο
απηέο πνπ νθείινπλ λα παξακείλνπλ ζηα θξαηηθά φξγαλα – βι. θαη ζηφρν 7).
7. Δκπέδσζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ επηηαγψλ φπσο έρνπλ εξκελεπζεί απφ ην .η.Δ. σο
πξνο ηελ δπλαηφηεηα αλάιεςεο απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε αξκνδηνηήησλ
απζηεξά εληνπηζκέλνπ ξπζκηζηηθνχ ραξαθηήξα θαη εθαξκνγήο ηνπ ζρεδηαζκνχ, κε
βειηίσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ άζθεζεο ηνπο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη απζηεξά ζην
πλεχκα ηνπ πληάγκαηνο.
8. Σφλσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο ησλ Γήκσλ, (capacity building) θαη ηεο
ηερλνγλσζίαο δηαρείξηζεο πνιενδνκηθψλ ζεκάησλ, κε βειηίσζε ηεο επειημίαο ησλ
δηαρεηξηζηηθψλ εξγαιείσλ θαη ελεξγνπνίεζε αλελεξγψλ κεραληζκψλ πνιηηηθήο γεο.
9. Δλεξγνπνίεζε ζπλεξγαζηψλ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζηηο επελδχζεηο αλάπιαζεο, κε
επέιηθηα ζρήκαηα πξνγξακκαηηθψλ ζπκθσληψλ, επηκεξηζκνχ έξγσλ θαη δξάζεσλ θαη φρη αλαγθαζηηθά κε ζχζηαζε εηδηθψλ θνξέσλ θαη κε εηδηθφ θαζεζηψο αλάπηπμεο,
φπσο πξνβιέπεηαη κέρξη ζήκεξα ζηελ πνιενδνκηθή λνκνζεζία (Εψλεο Δλεξγνχ
Πνιενδνκίαο, ή Δηαηξείεο Δηδηθνχ θνπνχ).
10. Έληαμε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ ζηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, ψζηε λα
κελ ζπλδέεηαη κφλν κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε αιιά θαη κε πξνγξάκκαηα αχμεζεο
ηνπ πξαζίλνπ θαη βειηίσζεο ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο.
ΗΗ. ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗ ΣΖ ΑΡΥΖ
ΗΗ.Α. ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΟΛΔΩΝ
Ο αζηηθφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο έρεη μεπεξάζεη ήδε ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ1,
έρνληαο ζρεδφλ δηπιαζηαζηεί ζε ζρέζε κε ηα κέζα ηνπ 20 νπ αηψλα. Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα
θαη πνηφηεηα ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ απνηειεί, ζπλεπψο, πξνδήισο θξίζηκε παξάκεηξν
ηεο επεκεξίαο θαη ηεο ζπλνρήο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη πξφθιεζε γηα ηνλ
ζρεδηαζκφ ηεο αλάπηπμήο ηεο κε φξνπο αεηθνξίαο. Ο πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο
ζεσξείηαη, άιισζηε, ππιψλαο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζε δηεζλέο επίπεδν θαη
απνηειεί θξίζηκε επηινγή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Παξφηη, φκσο, απνηειεί θεληξηθφ
ζηφρν ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ Διιάδα, ε βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε
παξεκπνδίδεηαη απφ ρξνλίδνπζεο ρσξηθέο παζνγέλεηεο ησλ πφιεσλ καο θαη
ελδεηθηηθά:
 Έιιεηςε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη εηδηθά ειεχζεξσλ ρψξσλ πξαζίλνπ, πνιιψλ δε
κάιινλ δηθηχσλ - δηαδξνκψλ πξαζίλνπ, αιιά θαη ελ γέλεη ηνπ θπζηθνχ ζηνηρείνπ
ζηηο πφιεηο, ε νπνία δεκηνπξγεί ηδηαίηεξα δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (σο
πξνο: πνηφηεηα ηνπ αέξα, θιηκαηηθή άλεζε, ειηαζκφ, αεξηζκφ θ.ιπ.).
 πξξίθλσζε, ρακειή πνηφηεηα, ειιηπήο ζπληήξεζε θαη αηειήο δηαρείξηζε ηνπ
δεκφζηνπ ρψξνπ.
 Αδπλακία ζπληέιεζεο ησλ απαιινηξηψζεσλ, κε απνηέιεζκα ηελ ξαγδαία
εμειηζζφκελε απηνδίθαηε άξζε ηνπο, θαη ηελ ζπλαθφινπζε κεηαηξνπή ησλ
πξνβιεπφκελσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε νηθνδνκήζηκνπο (αθφκε θαη ηκεκάησλ
1Απνγξαθή 2011: 60,7% Αζηηθφο πιεζπζκφο – 14,3% Ζκηαζηηθφο – 25,0% Αγξνηηθφο.
Απνγξαθή 1951: 37,7% Αζηηθφο πιεζπζκφο.
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νδηθψλ αξηεξηψλ) θαη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηελ αδπλακία εθαξκνγήο ησλ
ζρεδίσλ πφιεο – ζπλεπψο ηελ αθχξσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ζηελ πξάμε,
 Καθή πνηφηεηα θηηξίσλ απφ άπνςε αηζζεηηθή αιιά θαη ζηαηηθή, ελεξγεηαθή,
ιεηηνπξγηθή θ.ιπ.
 Απνπζία ζπζηεκαηηθήο πνιηηηθήο (θηλήηξσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ κεραληζκψλ) γηα
ηελ απνθαηάζηαζε θαη επαλάρξεζε ησλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ.
 Δγθαηάιεηςε πιήζνπο θηηξίσλ - θπξίσο ζηα πςειήο ζεκαζίαο ηζηνξηθά θέληξα ησλ
πφιεσλ - δηαηεξεηέσλ ή θαη κε, εμαηηίαο ησλ παξαπάλσ παζνγελεηψλ, αιιά θαη
ηεο πνιπ-ηδηνθηεζίαο ελφςεη θαη ηεο απνπζίαο Κηεκαηνινγίνπ ζε πνιιέο πεξηνρέο
ηεο ρψξαο (π.ρ. ζηνλ Γ. Αζελαίσλ).
 Καθέο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο θαη απνπζία νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ γηα ηηο
βηψζηκεο κεηαθνξέο, γηα ηελ βηψζηκε θηλεηηθφηεηα (πεδή, κε πνδήιαην θ.ά.) αιιά
θαη γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ρσξίο απνθιεηζκνχο (π.ρ. γηα άηνκα κε αλαπεξία),
 Απζαίξεηε θαη άλαξρε δφκεζε ζε ζπλδπαζκφ κε έιιεηςε κεραληζκψλ ειέγρνπ θαη
επηβνιήο θπξψζεσλ θαη θαηεδαθίζεσλ.
 Δγγελή πξνβιήκαηα πνιπλνκίαο, γξαθεηνθξαηίαο θαη πνιιαπιψλ θαη
επηθαιππηφκελσλ αξκνδηνηήησλ, κε απνηέιεζκα ηελ απφιπηε αδπλακία αζηηθήο
δηαρείξηζεο (urban management) ησλ πφιεσλ, δειαδή ηεο αλάπηπμεο
θαηάιιεισλ κεραληζκψλ θαη νξγαλσηηθψλ δνκψλ ζηηο δηνηθεηηθέο θαη
δηαρεηξηζηηθέο αξρέο πνπ ζα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ, αιιά θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο πνιενδνκηθήο
εμέιημεο απφ ηνπο Γήκνπο, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή άιινπο θνξείο.
Δηδηθφηεξα, σο πξνο ην θαίξην δήηεκα γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ πφιεσλ, ηεο έιιεηςεο
Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ (Κ.Υ.) επηζεκαίλνληαη ηα εμήο:
 Ζ κέζε θάιπςε ζε πξάζηλν ησλ ειιεληθψλ κεγαινππφιεσλ ζήκεξα, είλαη γηα ηελ
Αζήλα πεξίπνπ ην 7% ηεο επηθάλεηάο ηεο θαη γηα ηε Θεζζαινλίθε ην 5%. Σελ ίδηα
ζηηγκή, ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα πνιιέο επξσπατθέο πφιεηο θπκαίλνληαη
πεξίπνπ ζην 25% ηεο έθηαζεο ηνπο. («Αζηηθή Αλάπηπμε», εξξάνο, Πνιχδνο,
2015 – Βι. θαη 7ε Έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ νηθνλνκηθή, ηελ
θνηλσληθή θαη ηελ εδαθηθή ζπλνρή).
 Ζ αλαινγία πξάζηλσλ ρψξσλ αλά θάηνηθν, είλαη ζε αθφκε ρεηξφηεξα επίπεδα,
αθνχ είλαη κφιηο 0,96 η.κ. αλά θάηνηθν γηα ηελ κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ηεο Αζήλαο,
ε νπνία θαηαηάζζεηαη 4ε απφ ην ηέινο ζε ζρεηηθή έξεπλα, ζπγθξηλφκελε κε πφιεηο
ζηελ έξεκν ή κε πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξα πςειήο ππθλφηεηαο φπσο ην Υνπαξέδ
(Μεμηθφ) κε 0,00 η.κ., ην Μπάξη (Ηηαιία) κε 0,75 η.κ., ε Σνπζφλ (Ζ.Π.Α.) κε 1,13
η.κ., ε Βελεηία (Ηηαιία) κε 1,19 η.κ., φηαλ ε πξνηεηλφκελε ειάρηζηε αλαινγία
πξαζίλνπ απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο είλαη 9,00 η.κ. αλά θάηνηθν, ελψ
πνιιέο πφιεηο ηεο Β. Ακεξηθήο έρνπλ αλαινγία πάλσ απφ 4 ζηξέκκαηα πξαζίλνπ
αλά θάηνηθν, φπσο ην Δληκφληνλ (Καλαδάο) κε 5,629 ζηξ., ην Νηε Μφηλο (Ζ.Π.Α.)
κε 5,183 ζηξ., ην Μάληηζνλ (Ζ.Π.Α.) κε 5,081 ζηξ. θ.ά.(βι. Μειέηε Ο.Ο..Α. 2014
«OECD Factbook 2014: Economic, Environmental and Social Statistics» - ηνηρεία
2008).
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θαη νη εγθεθξηκέλνη, θαίηνη ειιηπείο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ,
Κνηλφρξεζηνη Υψξνη πξνο απαιινηξίσζε θηλδπλεχνπλ κε άξζε απαιινηξίσζεο
θαη κεηαηξνπή ηνπο ζε νηθνδνκήζηκνπο ρψξνπο ζε ηδηαίηεξα κεγάιν πνζνζηφ.
Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο βάζεο «Καηαγξαθήο
εγθεθξηκέλσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξνο απαιινηξίσζε» (www.pld.ypeka.gr)
ηνπ Τ.Π.ΔΝ. πνπ δεκηνπξγήζεθε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ λ. 4315/2014 θαη ζηελ νπνία, έσο θαη ηηο 19.12.2018, είραλ ππνβάιεη ζηνηρεία
50 Γήκνη (15,40% ηνπ ζπλφινπ ησλ 325 Καιιηθξάηεησλ) πνπ αθνξνχλ ζε 2.228
ζηξέκκαηα Κ.Υ., εμ απηψλ ζε:
- 77% εθθξεκεί ε ζπληέιεζε ηεο απαιινηξίσζεο,
- 4,5% βξίζθεηαη ήδε ζε δηαδηθαζία άξζεο (έρεη ζπληαρζεί θάθεινο
ηξνπνπνίεζεο θαη είλαη ππφ έγθξηζε), θαη,
- 2,5% έρεη ήδε κεηαηξαπεί ζε νηθνδνκήζηκνπο ρψξνπο κεηά απφ άξζε
ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο ή δέζκεπζεο.
Πεξαηηέξσ, γηα ηελ ζπληέιεζε ηνπ παξαπάλσ πνζνζηνχ 81,5% εθθξεκνπζψλ
απαιινηξηψζεσλ πνπ αληηζηνηρεί ζε 1.815 ζηξέκκαηα, ππνινγίδεηαη φηη απαηηείηαη
πνζφ ≈525 εθ. επξψ (κε γξακκηθή παξεκβνιή ζηα 162 εθ. επξψ πνπ έρεη δεισζεί
απφ ηνπο Γήκνπο σο θφζηνο γηα ην 25% θαη 560 ζηξ. ησλ θαηαρσξηζκέλσλ
ρψξσλ).
 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζπληέιεζεο ησλ παξαπάλσ απαιινηξηψζεσλ είλαη ηδηαίηεξα
δπζρεξήο, εηδηθά ελφςεη:
- Σεο ζεκαληηθήο κείσζεο ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο πξνο ηνπο
Γήκνπο, ήηνη ησλ Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ (Κ.Α.Π.) κεηά ηελ νηθνλνκηθή
θξίζε αιιά θαη ηνλ λ. 3852/2010, αθνχ απηνί κεηψζεθαλ απφ ηα 1,983 δηο επξψ
ην 2011 ζηα 1,280 δηο επξψ ην 2016 (κείσζε 38,98%), θαη παξφιν πνπ ηα ελ
ιφγσ πνζά έρνπλ απμεζεί έθηνηε ζηαδηαθά, θηάλνληαο ζηα 1,723 δηο επξψ ην
2018, ελψ έρνπλ πξνυπνινγηζζεί ζηα 1,760 δηο επξψ γηα ην 2019, εληνχηνηο
έρεη δεκηνπξγεζεί ζεκαληηθφ έιιεηκκα ηα ηειεπηαία ρξφληα, εηδηθά ελφςεη ησλ
ζεκαληηθψλ αξκνδηνηήησλ πνπ νη Γήκνη αλέιαβαλ ζηα πιαίζηα ηνπ λ.
3852/2010 (ηνηρεία ΤΠ.Δ.),
- Σεο δπζρέξεηαο θάιπςεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ σθεινχκελσλ παξφδησλ (κε
πξφζσπν ζηνπο Κ.Υ.) ηδηνθηεηψλ αθηλήησλ, ζην θφζηνο ηεο απαιινηξίσζεο
ιφγσ ηεο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά θαη ηεο ζεκαληηθήο επηβάξπλζεο
ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ επήιζε κεηά ην 2011 (Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ., ΔΝ.Φ.Η.Α.
θ.ιπ.), θαη,
- Σνπ πεξηνξηζκνχ ηεο δπλαηφηεηαο αλάιεςεο ηνπ θφζηνπο ησλ παξαπάλσ
απαιινηξηψζεσλ απφ ην Πξάζηλν Σακείν, παξά ηελ είζπξαμε ζεκαληηθψλ
πνζψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ηα πξφζηηκα ησλ απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ ησλ
λ. 4178/2013 θαη 4495/2017, ιφγσ ηνπ νξίνπ ηνπ 2,5% πνπ ηέζεθε ζηνπο
δηαηηζέκελνπο πφξνπο, επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ
εκεξνινγηαθνχ έηνπο απφ ην 2013 (Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο
ηξαηεγηθήο).
 Ζ δεκηνπξγία λέσλ Κ.Υ., πνιιψ δε κάιινλ ε δηαζθάιηζε θαη πινπνίεζε ησλ
εθθξεκνπζψλ πξνο απαιινηξίσζε, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ
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αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, εηδηθά ελφςεη ησλ έληνλσλ θαηλνκέλσλ ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο. Δηδηθφηεξα, έρεη απνδεηρζεί φηη ηα θαηλφκελα ηεο ζεξκηθήο λεζίδαο θαη
ηνπ εγθισβηζκνχ ησλ αεξίσλ καδψλ, ηα νπνία έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ
αλάπηπμε ηδηαίηεξα πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ ζηα αζηηθά θέληξα, κπνξνχλ λα
αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά κε δεκηνπξγία κεζαίνπ ή θαη κηθξνχ κεγέζνπο
ειεχζεξσλ ρψξσλ ή/θαη ρψξσλ/επηθαλεηψλ πξαζίλνπ (π.ρ. κε θπηεχζεηο θαη
αιιαγή ησλ ζεξκψλ πιηθψλ ζε ζρνιεία, δεκφζηεο ππεξεζίεο θ.ιπ.) (βι. Μειέηε
«Κιηκαηηθή Αιιαγή θαη Αλζεθηηθφηεηα ζην Αζηηθφ Πεξηβάιινλ», Καξηάιεο Κ. –
Δ.Κ.Π.Α., 2018).
ΗΗ.Β. ΤΝΣΑΓΜΑΣΗΚΔ ΔΠΗΣΑΓΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΩΡΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΣΖΝ
ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ
«Ζ δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ νηθηζκψλ ηεο ρψξαο
ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη θαιχηεξνη δπλαηνί φξνη δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ», απνηειεί
θνξπθαία ζπληαγκαηηθή επηηαγή (άξζξν 24 παξ. 2), ε ππεξέηεζε ηεο νπνίαο
θαζίζηαηαη αθφκε πην επηηαθηηθή, ελφςεη ηεο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ
αζθπθηηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ε Διιάδα έρεη βηψζεη ηα πξνεγνχκελα
ρξφληα.
Σν χληαγκα πξνβιέπεη επίζεο ηελ αλάγθε ζπλεηζθνξάο ηεο ηδηνθηεζίαο ζηελ
«πνιενδνκηθή ελεξγνπνίεζε» κηαο πεξηνρήο (άξζξν 24 παξ. 3), αξρή ε νπνία έρεη
νδεγήζεη ζηελ ζεζκνζέηεζε εηζθνξψλ γεο θαη ρξήκαηνο ησλ ηδηνθηεηψλ αθηλήησλ
γηα ηελ δεκηνπξγία θαη θαηαζθεπή ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο
πφιεο θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ θαη έξγσλ ππνδνκήο, βειηηψλνληαο ηελ
καθξά παξάδνζε εηζθνξψλ γεο κέζσ ηεο «απηφ-απνδεκίσζεο» ησλ
ξπκνηνκνχκελσλ ηδηνθηεζηψλ, πνπ εηζήρζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ.17.6.1923, πνπ
απεηέιεζε έλα πξσηνπνξηαθφ εξγαιείν πνιηηηθήο γεο πνπ έρεη απνδψζεη θαξπνχο
επί έλαλ αηψλα, αληηκεησπίδνληαο άιισζηε απνηειεζκαηηθά ηελ επείγνπζα αλάγθε
γηα νξγαλσκέλν θαη βηψζηκν ζρεδηαζκφ, πνπ επήιζε απφ ηελ κηθξαζηαηηθή
θαηαζηξνθή θαη ηελ εηζξνή 1,5 εθαηνκκπξίνπ πξνζθχγσλ πνπ έπξεπε λα
ελζσκαησζνχλ ζε έλα θξάηνο κε πιεζπζκφ κφιηο 5,5 εθαηνκκπξίσλ (Απνγξαθή
1920).
Σν .η.Δ., ηνπ νπνίνπ ε παξέκβαζε ζηελ νηθνδφκεζε νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο
ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη αδηακθηζβήηεηε, έρεη, δηα ηεο εξκελείαο ησλ αλσηέξσ
ζπληαγκαηηθψλ επηηαγψλ, αλαδείμεη ηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο πνιηηηθήο αλαπιάζεσλ,
έλαληη ησλ νηθηζηηθψλ επεθηάζεσλ: «Ζ πνιενδνκία απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία
βηψζηκνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζηε δηαζθάιηζε πγηεηλψλ ζπλζεθψλ ζηέγαζεο θαη
εξγαζίαο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ θαζψο θαη
ησλ αλαγθψλ ηεο νηθνλνκίαο, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θεηδσιήο θαη θηιηθήο πξνο ην
πεξηβάιινλ ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ εδάθνπο, ηεο δηαηήξεζεο θαη βειηίσζεο ησλ
αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη ησλ πδάησλ, ηεο θαηάιεςεο
γεσξγηθήο γεο κφλν ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη απνιχησο αλαγθαίν γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ θαη δελ ππάξρνπλ άιιεο θαηάιιειεο εθηάζεηο, ηεο
δηαθχιαμεο ησλ αδφκεησλ ρψξσλ, ησλ νπνίσλ δελ είλαη απνιχησο αλαγθαία ε
εθκεηάιιεπζε, ηεο δηαζθάιηζεο ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο, ηεο
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νξγαλσκέλεο αλάπηπμεο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα γηα ηελ απνηξνπή ηνπ
θαηαθεξκαηηζκνχ ηνπ ρψξνπ απφ ηελ νηθηζηηθή εμάπισζε θαη ηελ απξνγξακκάηηζηε
πεξηαζηηθή δφκεζε, ηεο αλάθηεζεο ειεχζεξσλ ρψξσλ ζηηο ππθλνθαηνηθεκέλεο
πεξηνρέο, ηεο δηαζθάιηζεο ηεο θαηαζθεπήο ησλ δηθηχσλ ππνδνκήο θαη ηεο ζχλδεζεο
κε απηά, ηεο πξφηαμεο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ πθηζηακέλσλ νηθηζκψλ γηα ηθαλνπνίεζε
νηθηζηηθψλ αλαγθψλ αληί ηεο επέθηαζεο ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο, ηεο πξνζηαζίαο
ησλ κλεκείσλ θαη ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ εδάθνπο απφ ηελ
ππνβάζκηζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε ζηεγαλνπνίεζε, ηε δηάβξσζε, ηελ ππθλή
δφκεζε, ηελ θαηάηκεζε θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ ππνδνκήο. ηηο αξρέο απηέο πξέπεη
λα ππαθνχνπλ νη ζεζπηδφκελεο θαη’ ηδίαλ πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο.» (θέςε 7
πξαθηηθνχ επεμεξγαζίαο .η.Δ. 602/2002 γηα επεμεξγαζία ζρεδίνπ π.δ. γηα «Έγθξηζε
πνιενδνκηθήο κειέηεο ηκεκάησλ ησλ πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ 6 "Άγηνο Αλδξέαο" θαη
7 "Άλνημε" ηνπ δήκνπ Παηαλίαο (λ. Αηηηθήο) θαη ε επηθχξσζε ηνπ θαζνξηζκνχ
νξηνγξακκψλ ξεκάησλ.»).
Δπί πιένλ ην χληαγκα αλαθέξεηαη ήδε ζηηο αλαπιάζεηο σο «αλακφξθσζε»
πνιενδνκεκέλσλ πεξηνρψλ (άξζξν 24 παξ 5) σο εμήο: «Οη δηαηάμεηο ησλ
πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ (ζεκείσζε: πεξί εηζθνξψλ) εθαξκφδνληαη θαη ζηελ
αλακφξθσζε ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ πνπ ήδε ππάξρνπλ. Οη ειεχζεξεο εθηάζεηο,
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλακφξθσζε, δηαηίζεληαη γηα ηε δεκηνπξγία θνηλφρξεζησλ
ρψξσλ ή εθπνηνχληαη γηα λα θαιπθζνχλ νη δαπάλεο ηεο πνιενδνκηθήο
αλακφξθσζεο, φπσο λφκνο νξίδεη».
Πιελ ησλ παξαπάλσ, ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ
πεξηιακβάλνληαη επηγξακκαηηθά νη εμήο αξρέο:
1. Ζ αξρή ηεο αεηθφξνπ ή βηψζηκεο αλάπηπμεο πνπ εληάρζεθε κε ηελ αλαζεψξεζε
ηνπ πληάγκαηνο 2001, πνπ άιισζηε ζπλδέεηαη θαη κε ηελ Φέξνπζα Ηθαλφηεηα ηνπ
αζηηθνχ ρψξνπ, έλλνηα πνπ δελ είλαη λνκνζεηεκέλε αιιά έρεη εξκελεπζεί σο
ζπληαγκαηηθή επηηαγή απφ ηε λνκνινγία ηνπ .η.Δ/.
2. Ζ αξρή ηεο ζπκπαγνχο (ή ζπλεθηηθήο) πφιεο, ζεζκνζεηεκέλε ηφζν ζην Γεληθφ
πιαίζην ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο (Γ.Π.Υ..Α.Α. –Α’ 128/2008),
φζν θαη ζην Ρπζκηζηηθφ ρέδην Αζήλαο Ρ..Α./2014, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζην ηξίπηπρν:
 Απνηξνπή ηεο αζηηθήο δηάρπζεο θαη επαλάρξεζε αζηηθνχ ρψξνπ θαη ππνδνκψλ,
κε απνδεθηέο ηηο πςειέο ππθλφηεηεο ππφ φξνπο, θαη αλάδεημε ηεο αξρηηεθηνληθήο
θιεξνλνκηάο,
 πληνληζκέλνο ρσξηθφο θαη ζπγθνηλσληαθφο ζρεδηαζκφο κε έκθαζε ζηελ
πνιπθεληξηθφηεηα θαη ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη,
 Γηείζδπζε ηεο θχζεο κέζα ζηελ πφιε, κε δηακφξθσζε πιέγκαηνο θνηλφρξεζησλ
ρψξσλ πξαζίλνπ θαη πδάηηλσλ ζηνηρείσλ, πξάζηλσλ θαη κπιε δηαδξφκσλ θαη
δηαδξνκψλ.
3. Ζ αλάγθε πξνζαξκνγήο / αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ε ζπλδεφκελε
κε απηή ζηξαηεγηθή αζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο, θαηλνθαλήο έλλνηα πνπ εηζάγεηαη
ζηαδηαθά ζην επηζηεκνληθφ ιεμηιφγην ησλ ρσξηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ επηζηεκψλ
θαη, απνθηά βαξχλνπζα ζεκαζία ελφςεη ησλ θαηλνκέλσλ θιηκαηηθήο αιιαγήο, ε
νπνία απαηηεί πξνβιεπηηθφηεηα θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα απφ ηα ζπζηήκαηα ρσξηθνχ
ζρεδηαζκνχ θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο.
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Ζ πνιηηηθή αλαπιάζεσλ αληαπνθξίλεηαη πνιχπιεπξα ζηηο αλσηέξσ αξρέο θαη
θαιείηαη λα κεηνπζηψζεη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ πεγάδνπλ απφ απηέο, ζε επηρεηξεζηαθά
πξνγξάκκαηα κε απηά απνηειέζκαηα.
ΗΗ.Γ. ΤΝΣΟΜΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΑΗ ΣΟ
ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ ΣΟΤ
Σελ πεξίνδν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, παξά ην φηη ε θπξίαξρε πνιηηηθή έδηλε
έκθαζε ζηηο επεθηάζεηο κέζσ ηνπ λ.1337/1983 αιιά θαη ηεο Δ.Π.Α. (Δπηρείξεζεο
Πνιενδνκηθήο Αλαζπγθξφηεζεο) 1982-1984,πινπνηήζεθαλ ηζηνξηθέο αλαπιάζεηο,
φπσο ζηελ Πιάθα Αζήλαο απφ ην Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. (επηηπρεκέλνο ζπλδπαζκφο
ξπζκίζεσλ θπθινθνξίαο θαη ρξήζεσλ γεο, καδί κε δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο
ρξεκαηνδνηήζεηο γηα ηελ επαλάρξεζε δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ) θαη ηνπ Σαχξνπ κέζσ
ηεο Γ.Δ.ΠΟ.. (Γεκνζία Δπηρείξεζε Πνιενδνκίαο θαη ηέγαζεο). Πεξαηηέξσ,
ζεκαληηθή - θαη ζπκβνιηθή- πξνζπάζεηα ηεο Γ.Δ.ΠΟ.. ήηαλ ε αλάπιαζε ηεο
Καηζαξηαλήο, πνπ φκσο είρε πνιχ πεξηνξηζκέλα απνηειέζκαηα, θαζψο δελ
πξνρψξεζε κεηά ην πξψην ζθέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζε επεκβάζεηο ζην
πξφζσπν ηεο ιεσθφξνπ Τκεηηνχ, ην νπνίν θηινδνμνχζε λα ρξεκαηνδνηήζεη ην
θνηλσληθφ ζθέινο ηεο θπξίσο αλάπιαζεο ζηνλ πξνζθπγηθφ ζπλνηθηζκφ. Ζ
πεξηνξηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε αιιά θαη νη αληηδξάζεηο ζηελ αληίιεςε ηεο
«απηνρξεκαηνδφηεζεο» ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ έλαο βαζηθφο
παξάγνληαο ζηαζηκφηεηαο. Αληίζεηα ην επηηπρεκέλν πξφγξακκα αλάπιαζεο ζηνλ
Σαχξν βαζίζηεθε ζε κηα ζπλαηλεηηθή θνηλνπξαμία Γήκνπ-Γ.Δ.ΠΟ.., ρσξίο ηελ
ίδξπζε λένπ θνξέα, θαη πεξηνξηζκέλε κελ ζε έθηαζε αιιά ζεκαληηθή (φζνλ αθνξά
ηελ ζεζκηθή γλψζε) ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηεο έγθξηζεο Εψλεο Δηδηθήο Δλίζρπζεο
(Ε.Δ.Δ). Δπίζεο, ελδηαθέξνλ πξφγξακκα αλάπιαζεο απνηέιεζε, ε πξνζπάζεηα
ζπκκεηνρηθήο αλάπιαζεο ζηελ Θήβα κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ
ιφγσ ηνπ ζεηζκνχ, πνπ φκσο δηαθφπεθε πξφσξα κε ηελ αιιαγή ηεο δεκνηηθήο
αξρήο (Βξπρέα Α, Λσξάλ Κ: πκκεηνρηθφο ζρεδηαζκφο. Θεσξεηηθέο δηεπθξηλήζεηο,
Θεσξία ησλ ηδεψλ θαη πξαθηηθψλ, Μεζνδνινγηθέο δηεπθξηλήζεηο, Αζήλα ΣΔΔ, 1993).
Σε δεθαεηία ηνπ 1990, πξνσζήζεθαλ αλαπιάζεηο ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο
Αζήλαο πνπ ήηαλ ζην ίδην πλεχκα κε απηήλ ηεο Πιάθαο (Φπξξή, Μεηαμνπξγείν,
Δκπνξηθφ Σξίγσλν, Δμάξρεηα) νη νπνίεο έδσζαλ έκθαζε ζην ηξίπηπρν “έιεγρνο
ρξήζεσλ γεο, θήξπμε δηαηεξεηέσλ θηεξίσλ, πεδνδξνκήζεηο”, ρσξίο φκσο λα
ζπλνδεπηνχλ απφ κηα ππνζηήξημε ηεο επαλάρξεζεο ησλ λενθιαζηθψλ δηαηεξεηέσλ,
ε νπνία αθέζεθε ζηνπο λφκνπο ηεο αγνξάο, πξνθαιψληαο θαηλφκελα εμεπγεληζκνχ
(gentrification) κε εθδίσμε παξαδνζηαθψλ ρξήζεσλ θαη ρξεζηψλ, φπσο απηψλ ηεο
παξαδνζηαθήο βηνηερλίαο ζηνπ Φπξξή. εκεηψλεηαη, φηη ε ξχζκηζε ησλ ρξήζεσλ γεο
κεξίκλεζε γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο βηνηερλίαο, ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα ειέγμεη ηηο
έκκεζεο ζπλέπεηεο απφ ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ θαη ηελ αλεμέιεγθηε
δήηεζε γηα ρξήζεηο αλαςπρήο (Καηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο). Αξρηθή
πξνζπάζεηα επηβνιήο νξίσλ θνξεζκνχ ζην π.δ. γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο
αδεηνδφηεζεο κέζσ ηνπ «Γξαθείνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ» αηφλεζε ζηαδηαθά θαη ελ ηέιεη
ε πξφβιεςε θαηαξγήζεθε. Αληίζεηα, ζε άιιεο πφιεηο (Θεζζαινλίθε-Λαδάδηθα,
Παιαηά πφιε Ρφδνπ) ε αλάπιαζε δελ ζπλνδεχηεθε θαλ κε ξπζκηζηηθφ πιαίζην
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ρξήζεσλ γεο, (αξά ηηο πξνηάζεηο ηνπ επηζηεκνληθνχ θφζκνπ, κέζα θαη έμσ απφ ηελ
δηνίθεζε) κε απνηέιεζκα θαηλφκελα ξηδηθήο αιινίσζεο ηεο θπζηνγλσκίαο ησλ
πεξηνρψλ.
Σν πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο Αζηηθέο Αλαπιάζεηο, είλαη ην Κεθάιαην Β
«Αλαπιάζεηο, Αλακνξθψζεηο θαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο» (Άξζξα 8-17) ηνπ λ. 2508/1997
πεξί «Βηψζηκεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο ησλ πφιεσλ θαη νηθηζκψλ ηεο ρψξαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο», βαζηθνχ λφκνπ-πιαηζίνπ γηα ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ (ν λένο
«νηθηζηηθφο λφκνο» κεηά ηνλ λ. 1337/1983). Δηδηθφηεξα, ν λ. 2508/1997ξχζκηδε ηνλ
ζρεδηαζκφ ησλ πφιεσλ, έσο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ Κεθαιαίσλ Α θαη Γ απηνχ
«Καηεπζπληήξηεο αξρέο θαη βαζηθέο δηαηάμεηο αλά επίπεδν πνιενδνκηθνχ
ζρεδηαζκνχ» θαη «Δπεθηάζεηο πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ θαη εηδηθφηεξεο πνιενδνκηθέο
ξπζκίζεηο») κε ηηο δηαηάμεηο αξρηθά ηνπ λ. 4269/2014 θαη ηειηθά ηνπ λ. 4447/2016, νη
νπνίνη ζπλέζεζαλ ζε εληαίν πιαίζην, ηα επηκέξνπο ρσξνηαμηθά (λ.2742/1999) θαη
πνιενδνκηθά πιαίζηα (λ. 947/1979, 1337/1983 θ.ά.). Σν θεθάιαην Β (Άξζξα 8-17)
είρε πξνβιεθζεί λα ελαξκνληζηεί κε ην λέν πιαίζην κέζσ π.δ. (παξ. 2 άξζξνπ 12 λ.
4447/2016). Ζ δηάηαμε πξνέβιεπε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ Κεθαιαίνπ Β ηνπ λ.
2508/1997 θπξίσο ζε επίπεδν νξνινγίαο, κέζσ π.δ. πνπ ζα αληηθαζηζηνχζε ηα
άξζξα. Όκσο ε επεμεξγαζία απηνχ ζπκπεξηέιαβε (ππνρξεσηηθά ιφγσ ηεο αλάγθεο
νπζηαζηηθήο πξνζαξκνγήο) θαη δηαηάμεηο πνπ δελ κπνξνχζαλ λα δηθαηνινγεζνχλ
απφ ηελ παξαπάλσ εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε ηνπ λ.4447/2016. Έηζη ην π.δ. επέζηξεςε
κε πιήζνο παξαηεξήζεσλ απφ ην .η.Δ., γεγνλφο πνπ επέβαιιε πιένλ ηελ
πηνζέηεζε
πιεξέζηεξεο
λνκνζεηηθήο
πξσηνβνπιίαο.
(βι.
Πξαθηηθφ
Δπεμεξγαζίαο.η.Δ.135/2018). Έθηνηε, εθθξεκεί ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θεθαιαίνπ Β
ηνπ λ. 2508/1997 κε λφκν.
Οη δηαηάμεηο ηνπ λ.2508/1997 είραλ ζηφρν λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζπλεθηηθφ,
νινθιεξσκέλν θαη επηρεηξεζηαθφ ζρήκα ρεδίνπ Αλάπιαζεο (Καζνξηζκφο νξίνπ
πεξηνρήο αλάπιαζεο Πξνθαηαξθηηθή Πξφηαζε Αλάπιαζεο, Πξφγξακκα Αλάπιαζεο,
Πνιενδνκηθή Μειέηε Αλαζεψξεζεο (ΠΜΑ), Γηαδηθαζία αλάξηεζεο, Σειηθή Έθζεζε
Αμηνιφγεζεο), ζην νπνίν ππνβάιινληαη αλά ζηάδηα νη απαηηνχκελεο κειέηεο ελψ
αθνινπζνχληαη θαη δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο. Σαπηφρξνλα, δηαηήξεζαλ ηα εξγαιεία
πνιηηηθήο γεο ησλ λ.947/1979 θαη 1337/1983, δπζηπρψο, ρσξίο ζεκαληηθέο
βειηηψζεηο. Όκσο, ν ζεζκφο Αλαπιάζεσλ ηνπ λ.2508/1997, θαίηνη ηδηαίηεξα
θηιφδνμνο θαη ξεμηθέιεπζνο γηα ηελ επνρή ηνπ, απνδείρζεθε ζηελ πξάμε φηη “είλαη
ζρεηηθά πνιχπινθνο θαη αξγφο, δελ θαιχπηεη πιήξσο ηα ζέκαηα ηνπ θνξέα, δελ
επηιχεη ην πξφβιεκα ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
/εκπιεθνκέλσλ νκάδσλ θαη θνξέσλ θαη δελ ζέηεη ζπγθεθξηκέλν πιαίζην
δηαβνχιεπζεο γηα ηελ επίηεπμε ζπλαηλέζεσλ, φηη δελ εμεηδηθεχεη είδε αλαπιάζεσλ
αλαιφγσο ηνπ εχξνπο παξέκβαζεο (π.ρ. φηη δελ πξνβιέπεηαη ηχπνο «ειαθξψλ»
αλαπιάζεσλ, ή φηη δελ επεθηείλεηαη ν ζεζκφο θαη ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ π.ρ. γηα
απζαίξεηα ), δελ θαιχπηεη ηα λνκηθά ζέκαηα παξέκβαζεο ζηελ ηδησηηθή ηδηνθηεζία”
θ.ιπ. (βι. Γ/λζε Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. Αξβαληηάθε Άλλα, «Ζ
Αλάπιαζε ζηνλ Ν.2508/97 θαη ινηπέο αζηηθέο παξεκβάζεηο: πξφθιεζε γηα λέεο
κνξθέο δηαθπβέξλεζεο ζε θεληξηθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν», 2005). Δλ γέλεη, ν ζεζκφο
απνδείρζεθε δπζθίλεηνο, κε επηρεηξεζηαθφο θαη ηειηθά αλεθάξκνζηνο. (βι. θαη θξηηηθή
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πιιφγνπ Διιήλσλ Πνιενδφκσλ-Υσξνηαθηψλ - .Δ.ΠΟ.Υ. ζην δειηίν «Σα λέα ηνπ
ΔΠΟΥ» λν3/1997). Βαζηθή αληίθαζε ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, είλαη ε θαηαλνκή ησλ
αξκνδηνηήησλ, θαζφζνλ, παξά ην γεγνλφο φηη ε πξφζεζή ηνπ ήηαλ λα κεηαθέξεη ηελ
αξκνδηφηεηα γηα ηηο αζηηθέο αλαπιάζεηο ζηνπο Γήκνπο, δηαηήξεζε ηελ έγθξηζε ηεο
Πνιενδνκηθήο Μειέηεο φπσο ήηαλ θαη παιαηφηεξα (ελ κέξεη κε π.δ. θαη ελ κέξεη κε
απφθαζε Ννκάξρε), γεγνλφο πνπ δηαζπά ηελ ζπλέρεηα θαη απνηξέπεη ηελ
νινθιεξσκέλε ζεψξεζε, ελψ νη επφκελεο παιηλσδίεο ζηελ κεηαβίβαζε
αξκνδηνηήησλ, ρσξίο νπζηαζηηθή ζηξαηεγηθή απνθέληξσζεο, επέηεηλαλ ηνλ
ζπγθεληξσηηζκφ ζηελ έγθξηζε ησλ Πνιενδνκηθψλ Μειεηψλ Αλάπιαζεο (Π.Μ.Α.).
Διιείςεη ηνπ απαηηνχκελνπ επέιηθηνπ, επηρεηξεζηαθνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αλαπιάζεσλ, νη πνιενδνκηθέο παξεκβάζεηο κεγάιεο ζεκαζίαο
(θπξίσο απηέο πνπ είραλ κεηξνπνιηηηθφ ραξαθηήξα φπσο νη Οιπκπηαθέο Αλαπιάζεηο
2004 θαη ε Γηπιή αλάπιαζε Βνηαληθνχ-Λεσθ. Αιεμάλδξαο) πξνβιέθζεθαλ ζε
εηδηθνχο γηα απηέο λφκνπο (φπσο ν λ. 2730/1999 «ρεδηαζκφο, νινθιεξσκέλε
αλάπηπμε θαη εθηέιεζε Οιπκπηαθψλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηα άξζξα 11-12
ηνπ λ. 3841/2006 γηα ηε δηπιή αλάπιαζε), δεκηνπξγψληαο ζπλεπψο ad hoc ζεζκηθφ
πιαίζην γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο (βι. Σεχρνο «Αζηηθέο Αλαπιάζεηο» - Δ.Κ.Γ.Γ.Α.,
Αζπξνγέξαθαο, Γξνχγα, Δπαγγειίδνπ, Καξαράιεο, Παπαθσλζηαληίλνπ, 2017). Οη
ινηπέο αλαπιάζεηο (κεζαίαο θαη κηθξήο θιίκαθαο) θαηαηκήζεθαλ ή/θαη εθθπιίζηεθαλ
ζε αηζζεηηθέο, ελεξγεηαθέο θαη θπθινθνξηαθέο παξεκβάζεηο, ζηηο νπνίεο ελ γέλεη
απνπζηάδεη ε δηάζηαζε ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, φπσο θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηηο
θαηαγεγξακκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τ.Π.ΔΝ. πνιηηηθέο θαη πξφηππα αλαπιάζεσλ,
πνπ αθνξνχλ κφλν ζε «Πξφγξακκα Απνθαηάζηαζεο Όςεσλ Ηδησηηθψλ Κηεξίσλ»,
«Πξνψζεζε ηεο Βηνθιηκαηηθήο Αξρηηεθηνληθήο ζην θηίξην θαη ηδηαίηεξα ζηελ θαηνηθία»,
«Έγθξηζε ηχπσλ ιπφκελσλ θαη πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θαηνηθηψλ», «ρεδηάδνληαο γηα
φινπο» θαη «Γεληθέο Οδεγίεο γηα Πνδειαηνδξφκνπο». Ζ έιιεηςε ελεξγνπνίεζεο ηνπ
Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. (αξγφηεξα Τ.Π.Δ.Κ.Α. θαη λπλ Τ.Π.Δ.Ν.) γηα ηηο αλαπιάζεηο
απνηππψλεηαη ζηελ παξάιεηςε έθδνζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.
8 άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2508/1997, πξνδηαγξαθψλ ηεο Πξνθαηαξθηηθήο Πξφηαζεο θαη ησλ
Μειεηψλ Αλάπιαζεο, παξά ηελ πξνρσξεκέλε επεμεξγαζία ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο
ηνπ Τ.Π.ΔΝ. θαη θπξίσο ζηελ κε αμηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ Β’ θαη Γ’
Κ.Π.. ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ (βι. θαη Ζκεξίδα Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.
κε ζέκα Αζηηθφο Υψξνο, Εάππεην Μέγαξν, Απξίιηνο 1999).
Αληίζεηα, ν Οξγαληζκφο Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Αζήλαο (Ο.Ρ..Α.) πξνψζεζε
«παξεκβάζεηο ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα», νξηζκέλεο εμ απηψλ κέζσ επξσπατθψλ
πξνγξακκάησλ κε απαηηήζεηο νινθιεξσκέλεο ζεψξεζεο (Terra Posidonia, ICZM,
Integrated
Coastal
Zones
Managemen
thttps://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08920750390168426)
θαη
ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ, νη νπνίεο φκσο παξέκεηλαλ ζην
αξρηθφ ζηάδην ηεο θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο (π.ρ. π.δ. παξάθηηνπ ρψξνπ,
Μεηξνπνιηηηθφ πάξθν Γνπδή κέζσ ηνπ π.δ. πξνζηαζίαο Τκεηηνχ) θαη - παξά ηηο
θαιέο πξνζέζεηο - δελ θαηάθεξαλ λα πξνρσξήζνπλ ζε πην παξεκβαηηθή κνξθή.
Απηφ εθηηκάηαη φηη νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ζεζκηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Ο.Ρ..Α. ε νπνία ηδίσο κεηά ηε κεηαβίβαζε ηεο αξκνδηφηεηαο έγθξηζεο ησλ Πνιενδνκηθψλ Μειεηψλ
13
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ζην Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. ην 1992 - πεξηραξαθψζεθε ζηνλ ζηξαηεγηθφ / θαηεπζπληήξην θαη
φρη ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ, ρσξίο κεγάιε αλάκημε ζηελ θαηάξηηζε ηνπ Π.Δ.Π.
(βι. θαη Οηθνλφκνπ Γ: ην Ρπζκηζηηθφ ρέδην ηεο Αζήλαο, Δκπεηξίεο θαη Πξννπηηθέο,
ζην δεθαεπηά θείκελα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηηο πφιεηο θαη ηελ αλάπηπμε, Βφινο 2000). Ζ
ακεραλία απηή νδήγεζε ζπρλά ζε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ίδξπζε ad hoc θνξέα
γηα θάζε πξφγξακκα. (π.ρ. αλάπιαζε ηεο ιηκελν-βηνκεραληθήο δψλεο ΓξαπεηζψλαοΚεξαηζηλίνπ) ή γηα ηε δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δλνπνίεζεο Αξραηνινγηθψλ
Υψξσλ Αζήλαο (Δ.Α.Υ.Α.), κε απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή επηρεηξεζηαθή απνδπλάκσζε
ηνπ ίδηνπ ηνπ Ο.Ρ..Α.
Ζ θαηλνηφκνο επξσπατθή πξσηνβνπιία Urban, παξά ηα πεξηνξηζκέλα
απνηειέζκαηα θαη ηελ ειιηπή δηάδνζε ηεο εκπεηξίαο ήηαλ, γηα ηελ Διιάδα, κηα
πηινηηθή εθαξκνγή λεφηεξσλ αληηιήςεσλ θαη ε ζπλέρεηα απηνχ (Urbact)
αμηνπνηήζεθε ζεηηθά απφ θάπνηνπο Γήκνπο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ην εξγαιείν ηνπ
ρέδην Οινθιεξσκέλεο Αζηηθήο Παξέκβαζεο (.Ο.Α.Π.) απνηχπσζε ζεζκηθά ηελ
πξφζεζε πηνζέηεζεο πνιπηνκεαθψλ θαη πνιπηακεηαθψλ παξεκβάζεσλ, πνπ
εηζεγήζεθε ην urban, αιιά θαη πάιη έκεηλε ζην ζηάδην ηεο ζεζκνζέηεζεο (.Ο.Α.Π.
Αζήλαο), ελψ ε εθαξκνγή ηνπ αλαδείρζεθε εμαηξεηηθά δπζθίλεηε, θπξίσο ιφγσ
ζεζκηθήο αζάθεηαο σο πξνο ηνλ ξφιν ηνπ Γήκνπ, πνπ ζα έπξεπε λα είλαη ν βαζηθφο
επηζπεχδσλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ.
Ζ ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηεο Γ.Δ.ΠΟ.., ηεο Δ.Α.Υ.Α. (ε νπνία πάλησο είρε πεξηνξηζηεί
ζε αλαπιάζεηο ζηνλ δεκφζην ρψξν, έρνληαο κφλν αξκνδηφηεηεο έξγσλ θαη φρη
πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ) θαη ηνπ Ο.Ρ..Α. έδσζαλ ην ραξηζηηθφ πιήγκα ζηελ
πνιηηηθή αλαπιάζεσλ πνπ δηακνξθψζεθε ηελ πεξίνδν ηεο Μεηαπνιίηεπζήο 19762010.
Σν κεγάιν δεηνχκελν παξακέλεη αθφκα ε «νινθιεξωκέλε ήπηα
αλάπιαζε» δειαδή ε ζπληνληζκέλε παξέκβαζε ζηνλ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ
ρψξν, κε ζεβαζκφ ζηνλ δηακνξθσκέλν αζηηθφ ηζηφ, γηα ηελ νπνία άιισζηε έρεη
εθπνλεζεί εξεπλεηηθφ πξφγξακκα απφ ην Δ.Μ.Π. (Λνπθφπνπινο, (ζπλη.) Πνιχδνο,
Ππξγηψηεο, Σνχληα: Γπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο ησλ πξνγξακκάησλ αλάπιαζεο.
Πξνηάζεηο γηα έλα λέν νξγαλσηηθφ ζρήκα. ΔΜΠ, ΓΓΔΣ, ΔΔΣΑΑ, Αζήλα 1990), αιιά
θαη ππεξεζηαθή έθζεζε κε πξνηάζεηο ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ γηα φια ηα εξγαιεία
πνιηηηθήο γεο (Ε.Δ.Δ.-Εψλε εηδηθήο ελίζρπζεο, Ε.Δ.Κ. / Εψλε εηδηθψλ θηλήηξσλ,
Γηθαίσκα Πξνηίκεζεο θ.ιπ.) πνπ έρνπλ κφλν ελ κέξεη ιεθζεί ππφςε ζηνλ λ
2508/1997. (Δπαγγειίδνπ. Μ. ζπληνλίζηξηα., Καξαβαζίιε Μ., ηαζηλφπνπινο Αλη.:
Απαξαίηεηεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο γηα έξγα θαη πξνγξάκκαηα αλαπιάζεσλ,
ΤΠΔΥΧΓΔ, 1987). ηελ παξνχζα θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζπγθπξία –κεηά ηελ
θξίζε πνπ έρεη πιήμεη πνιχπιεπξα ην ζπλφιν ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ - ηα
νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα, σο πνιπεπίπεδε πνηνηηθή παξέκβαζε ζηηο
ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο,απνηεινχλ απφιπηε αλαγθαηφηεηα.
Θεζκηθά εξγαιεία ρξήζηκα ζηηο αλαπιάζεηο, φπσο ε Δλνπνίεζε αθάιππησλ ρψξσλ
θαη ην Δλεξγφ Ο.Σ., - νκνίσο απνηέιεζκα εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δ.Μ.Π. εληάρζεθαλ κελ ζηνλ Γ.Ο.Κ./1985 (άξζξα 12 θαη 13) θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηνλ
Ν.Ο.Κ./2012 (άξζξν10), δελ ππνβιήζεθαλ φκσο ζηελ βάζαλν ηεο πηινηηθήο
εθαξκνγήο θαη έκεηλαλ θελφ γξάκκα, παξά ηελ έθδνζε ηνπ πνιχπινθνπ π.δ. ησλ
δηαδηθαζηψλ (ζέζπηζε Γ.. αλά Ο.Σ.,). Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ε αλάπιαζε νδηθψλ
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αμφλσλ κε ηε ξχζκηζε ησλ παξφδησλ ρξήζεσλ θαη ηεο θπθινθνξίαο (βι.
Αξαβαληηλφο Θ. επηζη. Τπεχζ. Β.Φαξηαλφο, Θ.Μαξάηνπ, Κ.εξξάνο, Μ. Θέκνπθ.α.:
Παξφδηεο ρξήζεηο γεο ζην θχξην νδηθφ δίθηπν. Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα ΔΜΠ /
ΤΠΔΥΧΓΔ, Αζήλα, 1997), πνπ ηεθκεξίσζε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα απνθπγή ησλ
γξακκηθψλ πνιενδνκηθψλ θέληξσλ, θαη ζηξνθή ζην εζσηεξηθφ ησλ πνιενδνκηθψλ
ελνηήησλ, πξνηάζεηο πνπ επίζεο δελ βξήθαλ ηνλ δξφκν ηεο εθαξκνγήο, παξά ηα
Πξνγξάκκαηα αλαπιάζεσλ νδηθψλ αμφλσλ (αζηηθέο πχιεο) πνπ πινπνηήζεθαλ ζην
πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ «Αζήλα
2004».
Βαζηθή παξάκεηξνο ηεο ηζηνξηθήο εκπεηξίαο- δπλεηηθά ρξήζηκε γηα ηελ
πνιηηηθή αλαπιάζεσλ- είλαη ε ζεζκηθή αδπλακία ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ λα
αλαπηχμεη έλαλ αμηφπηζην δεκφζην ηνκέα πνιηηηθήο «θνηλσληθήο θαηνηθίαο» γηα ηα
ρακειφηεξα θαη κεζαία («ιατθά») ζηξψκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιενδνκηθή
αλάπηπμε - έλαλ ηνκέα ηθαλφ λα ελζσκαηψζεη κνξθέο ζπλεξγαζίαο ηνπ δεκφζηνπ κε
ηνλ ηδησηηθφ - θαη ε αληίζηνηρε πνιηηηθή αδηαθνξία ζηελ αλαηξνπή ηνπ θελνχ. ηε
κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, ν δεκφζηνο ηνκέαο πεξηνξίδεηαη ζε ειάρηζην πνζνζηφ
παξαγσγήο «εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ» γηα δηθαηνχρνπο ηνπ Τπ. Δξγαζίαο κέζσ ηνπ
Ο.Δ.Κ. (Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο) θαηά παξέθθιηζε ησλ πνιενδνκηθψλ
επεθηάζεσλ, δειαδή κε έγθξηζε Σνπηθψλ Ρπκνηνκηθψλ ρεδίσλ ζε εθηφο ζρεδίνπ
πεξηνρέο, ελψ ν ηδησηηθφο, ζε πιήξε άλζεζε, αλαπαξάγεη ην επηηπρεκέλν κνληέιν
ηεο αληηπαξνρήο, ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη ηεο πξναζηηαθήο κνλνθαηνηθίαο,
βαζηδφκελνο ζε αζξφεο επεθηάζεηο ρσξίο λα ζπκβάιιεη ζηελ εμαζθάιηζε
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, (πιελ ησλ δξφκσλ), θαη θνηλσληθήο ή ηερληθήο ππνδνκήο .
Ζ πνιενδνκηθή λνκνζεζία, δηα ηνπ λ.947/1979, εηζήγαγε γηα πξψηε θνξά ζηε ρψξα
ηελ κέξηκλα γηα πξνγξακκαηηζκέλε πνιενδνκηθή/νηθηζηηθή αλάπηπμε ζπλδένληαο ηελ,
κε κηα κνξθή ζχκπξαμεο δεκφζηνπ/ηδησηηθνχ ππφ ην ζρήκα Δηαηξεηψλ Μηθηήο
Οηθνλνκίαο, κνληέιν ζε άλζεζε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ζηελ Δπξψπε, κε ζηφρν
ηελ νξγαλσκέλε παξαγσγή πνιενδνκεκέλεο γεο (ελεξγφο πνιενδνκία θαη αζηηθφο
αλαδαζκφο) αιιά θαη αλαπιάζεσλ. Χζηφζν, ε λνκνζεηηθή απηή πξφβιεςε
απεδείρζε αλεπαξθήο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ
νξγαλσκέλε δφκεζε, ηφζν ιφγσ κεγέζνπο θαη ειιηπνχο ηξαπεδηθήο
ρξεκαηνδφηεζεο, φζν θαη ιφγσ ηεο πξνλνκηαθήο δπλαηφηεηαο επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ θιάδνπ κε κε αλάιεςε ηνπ θφζηνπο ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ
πνιενδφκεζε ππνδνκψλ (αληηπαξνρή, πξνπψιεζε ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο
θ.ιπ.).
Δπηπιένλ ε κεηαξξχζκηζε ηνπ λ.1337/1983, πνπ επέβαιε ην 50+1% ηνπ
δεκνζίνπ ζηηο Δηαηξείεο Δλεξγνχ Πνιενδνκίαο (ξχζκηζε πνπ αλεηξάπε 10 ρξφληα
κεηά), ιεηηνχξγεζε ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ απνηξνπή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απφ ηελ νχησο ή άιισο κε επηζπκεηή απφ ηελ λέα πνιηηηθή εγεζία- εηζαγσγή ηνπ ζηελ
νξγαλσκέλε δφκεζε. (βι. θαη ηελ παξέκβαζε Τπνπξγνχ Αλη. Σξίηζε ζε ζπλέδξην
ηνπ Ο.Ο..Α. ζηελ Αζήλα κε ζέκα ηελ «πλεξγαζία δεκφζηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα»,
Βνπιηαγκέλε 1982).
Ο κε ζπλδπαζκφο ηεο ζηεγαζηηθήο πνιηηηθήο κε ηελ πνιενδνκηθή θαη ηελ
αζηηθή αλάπηπμε ελ γέλεη, πεξηραξάθσζε ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο θαηνηθίαο ζε
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πεξηζσξηαθφ, «πξνλνηαθφ» θιάδν κε θξηηήξηα «δηθαηνχρσλ ηνπ Ο.Δ.Κ.», θαη φρη ελ
γέλεη εηζνδεκαηηθά δεδνκέλα (ν θαλνληζκφο δηθαηνχρσλ ηεο Γ.Δ.ΠΟ.. άξγεζε λα
εγθξηζεί θαη πξαθηηθά δελ εθαξκφζηεθε) αθήλνληαο ηηο επηινγέο ηεο πνιενδνκηθήο
αλάπηπμεο απνθιεηζηηθά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, λφκηκν ή/θαη παξάλνκν. Έηζη ηα έξγα
πνιενδφκεζεο ή αλαπιάζεσλ ηεο Γ.Δ.ΠΟ.. έκεηλαλ πεξηνξηζκέλα, δελ κπφξεζαλ
λα ζπκβάιινπλ ζην πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε δεκφζηα πνιενδνκηθά
πξνγξάκκαηα, θαη, ζε πεξηφδνπο άλζεζεο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο παγθνζκίσο,
ράζεθε ε επθαηξία αλάπηπμεο ελφο πγηνχο θιάδνπ θνηλσληθήο θαηνηθίαο, ζηελ βάζε
ζπλεξγαζίαο ηνπ δεκφζηνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σαπηνρξφλσο δελ είρακε ηελ
αλάπηπμε ηδησηηθψλ πξνγξακκάησλ πνιενδνκηθήο αλακφξθσζεο νηθηζηηθψλ
πεξηνρψλ.
Ζ παξαπάλσ αλάιπζε, απνζθνπεί ζην λα ηνλίζεη φηη ε δεκφζηα πνιενδνκηθή
πνιηηηθή έρεη πεξηνξηζηεί ζε θαλνληζηηθνχ ηχπνπ ξπζκίζεηο ρσξίο επηρεηξεζηαθή
ηερλνγλσζία. Έηζη, ζηελ παξνχζα ηζηνξηθή ζπγθπξία, φπνπ γηα φινπο ηνπο
παξαπάλσ ιφγνπο (ππνβάζκηζε αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, πξνβιήκαηα θνηλσληθήο
ζπλνρήο, θιηκαηηθή αιιαγή) είλαη αληηιεπηή ε αλαγθαηφηεηα γηα ηε ζηξνθή ζε
νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα αλαπιάζεσλ, βαζηθφ δηαθχβεπκα είλαη ε παξνρή λέσλ
πεδίσλ ελεξγνπνίεζεο ηνπ ηδησηηθνχ θηεκαηνκεζηηηθνχ (real estate) θαη
θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ηνκέα
παξαγσγήο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ζε θαηλνηφκα πιηθά θηηξηαθήο ελεξγεηαθήο
αλαβάζκηζεο.
Λφγσ ηεο πξναλαθεξζείζαο παξάδνζεο αιιά θαη ηνπ αζηηθνχ ηδηνθηεζηαθνχ
θαζεζηψηνο, εηθάδεηαη φηη ην πεδίν ηεο ιεγφκελεο «ήπηαο νινθιεξσκέλεο
αλάπιαζεο», πνπ ελδείθλπηαη γηα ηνλ ζχλζεην αζηηθφ ηζηφ ησλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο
ζηηο ειιεληθέο πφιεηο, κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο νηθνδνκηθέο
επηρεηξήζεηο. Αληίζεηα, ε ελδερφκελε εκπινθή κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηθψλ ζρεκάησλ
ζε πξνγξάκκαηα αλαπιάζεσλ, ζα αθνξά ηα ιεγφκελα brownfields, ζπλεπψο ζα
κπνξεί λα βαζηζηεί θαη ζηα ζεζκηθά εξγαιεία ησλ αλαπηχμεσλ επηρεηξεκαηηθψλ
πεξηνρψλ, θαη άξα δελ θαίλεηαη πξνο ψξαο απαξαίηεην λα αλακνξθσζνχλ ζεζκηθά
ηα εξγαιεία ησλ Ε.Δ.Π. θαη Ε.Α.Α. ηα νπνία φκσο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα
εθζπγρξνληζηνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ θαηαξρήλ ζε λέεο αλαπηχμεηο. Οπσζδήπνηε,
πάλησο, ε παξνχζα λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία, δελ αζρνιείηαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε
απηψλ ησλ κνξθψλ πνιενδνκηθήο αλάπηπμεο -θαζφζνλ ππεξβαίλεη ηελ πνιηηηθή
αλαπιάζεσλ, αιιά δηαηεξεί ηηο δηαηάμεηο πνπ ζεζπίδνπλ ηα ζρεηηθά εξγαιεία - παξά
ηηο γλσζηέο δπζιεηηνπξγίεο ηνπο - πνπ ζπλδένληαη θπξίσο κε κηα ζπγθεληξσηηθή θαη
αλειαζηηθή δηαδηθαζία πςειψλ απαηηήζεσλ, κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: πιήξεο
αγνξά ηεο ππφ αλάπηπμε έθηαζεο απφ ηνλ θνξέα, εθπφλεζε πιήξνπο
επηρεηξεζηαθήο κειέηεο, έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο κε π.δ. θαη ππνγξαθή
ζχκβαζεο πινπνίεζεο κε ηνλ Τπνπξγφ επί ηε βάζεη απηήο ηεο κειέηεο θ.ιπ.
Ζ αλακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αλαπιάζεσλ, εθθηλεί απφ ηα νμχηαηα
πξνβιήκαηα πνπ βηψλνπλ ζήκεξα νη πφιεηο ηεο ρψξαο καο, θαη εηδηθφηεξα απφ κηα
θξίζηκε ηζηνξηθή ζπγθπξία πνπ απαηηεί ηαρεία, νινθιεξσκέλε θαη ξηδηθή αληίδξαζε. Ζ
πθηζηάκελε θαηάζηαζε απαηηεί κηα ηαπηφρξνλε αληηκεηψπηζε ησλ ρξφλησλ
ρσξνηαμηθψλ-πνιενδνκηθψλ παζνγελεηψλ, ησλ πξφζθαησλ ξαγδαίσλ επηπηψζεσλ
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ηεο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθήο θξίζεο, αιιά θαη ησλ έληνλσλ πιένλ θαηλνκέλσλ
θιηκαηηθήο αιιαγήο. Ζ ζπγθπξία εκπεξηέρεη έλα πνιχπινθν πιαίζην θηλδχλσλ θαη
επθαηξηψλ - ζηελ νπζία κηα πξφθιεζε - γηα νπζηαζηηθή αιιαγή παξαδείγκαηνο ζε φ,ηη
αθνξά ηηο κεζφδνπο ζρεδηαζκνχ θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηηο πφιεηο καο,
δηακέζνπ ελφο λένπ, επέιηθηνπ, επηρεηξεζηαθνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ αζηηθψλ αλαπιάζεσλ, ην νπνίν ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα αθελφο κελ λα
εθαξκφδεη ηηο πνιηηηθέο θαη θαηεπζχλζεηο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, αθεηέξνπ δε
λα ζπλνδεχεη ηνλ θαλνληζηηθφ/ ξπζκηζηηθφ ζρεδηαζκφ κε επηρεηξεζηαθέο πνιηηηθέο
πξνγξακκαηηζκνχ, θαηαζθεπήο θαη δηαρείξηζεο ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ.
Σν βαζηθφ δηαθχβεπκα ηεο ζπγθπξίαο είλαη ε απνηειεζκαηηθή δεκηνπξγία
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή θάζεηε δηαζχλδεζε
ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο, ε έιιεηςε ηεο νπνίαο ζπλαληάηαη ζε πνιιά πεδία
ζρεδηαζκνχ, φπσο ζε .Ο.Α.Π., .Β.Α.Κ. (ζρέδην βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο),
Σ.Α.Π.Σν.Κ. (ηνπηθή αλάπηπμε κε πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ή CLLD:
Community Lead Local Development), αιιά θαη ζηα Γ.Π.. / .Υ.Ο.Ο.Α.Π. ησλ
νπνίσλ ην πξφγξακκα ελεξγνπνίεζεο, πνπ πξνβιέπεηαη κφλν ζηηο πξνδηαγξαθέο
θαη φρη ζηνλ λφκν, ζπάληα επηηειεί ηνλ ξφιν ηνπ σο «ζρέδην εθαξκνγήο».
Θεηηθά ζηνηρεία ηεο ζπγθπξίαο πνπ αμηνπνηνχληαη ζηελ επεμεξγαζία ηνπ λένπ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κε ην /Ν γηα ηηο αζηηθέο αλαπιάζεηο είλαη:
 Ζ απμεκέλε ππνρξέσζε ηεο Υψξαο καο λα αληαπνθξηζεί (ζηελ επφκελε
ηνπιάρηζηνλ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν) ζηηο απαηηήζεηο ησλ επξσπατθψλ
ρξεκαηνδνηηθψλ θαλνληζκψλ γηα νινθιεξσκέλε ρσξηθή πξνζέγγηζε, θαηά ην
πξφηππν ηεο Ο.Υ.Δ. (Οινθιεξσκέλε Υσξηθή Δπέλδπζε).
 Ζ αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ .Ο.Α.Π.
 Ζ νινθιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ βάζεη ηνπ λ. 4447/2016
 Ζ ζρεδηαδφκελε καδηθή αλάζεζε εθπφλεζεο Σ.Υ.. (Σνπηθά Υσξηθά ρέδηα)
 Ζ ηξέρνπζα δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε (βι. πξφγξακκα «Κιεηζζέλεο 2»)
 Ζ απαιιαγή απφ ηηο έληνλεο κλεκνληαθέο πηέζεηο
 Ζ ππέξβαζε ησλ ζηεξενηχπσλ γηα ηνλ ξφιν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ αζηηθή
αλάπηπμε.
Αληίζεηα, αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη:
 Ζ βαξηά θαλνληζηηθή παξάδνζε, ήδε απφ ην λ.δ. 17.7.1923
 Ζ έιιεηςε ηερλνγλσζίαο επηρεηξεζηαθήο πνιηηηθήο (κε εμαίξεζε ηα παξαδείγκαηα
Γ.Δ.ΠΟ.. θαη Δ.Α.Υ.Α.)
 Οη δηάζπαξηεο, αιιεινζπγθξνπφκελεο ή αιιειεπηθαιππηφκελεο δηαηάμεηο ιφγσ
απνζπαζκαηηθήο λνκνζέηεζεο (βι. παξαδείγκαηα άξζ. 33 Ν.Ο.Κ./2012 άξζ. 16
λ. 2508/1997, θαη άξζ. 10 Ν.Ο.Κ./2012 άξζ. 12 παξ. 5-6/ Γ.Ο.Κ./1985)
 Ζ παξάδνζε απνδνρήο ηεο απζαίξεηεο δφκεζεο πνπ θαιθηδεχεη ηελ θεξεγγπφηεηα
ηνπ ζρεδηαζκνχ.
 Ζ αλειαζηηθή λνκνινγία - ζπλδεφκελε φκσο κε πξνβιεκαηηθή λνκνζεζία ή
πξνβιεκαηηθή εθαξκνγή ηεο.
 Ζ έιιεηςε παηδείαο ζπλεξγαζηψλ κε άιινπο θνξείο (π.ρ. Τ.ΠΟ.Α. γηα ηα
δηαηεξεηέα, ή Τ.ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ. γηα ηα θπθινθνξηαθά).
17

18 - 61

Απφ ηε ζχληνκε απηή αλαδξνκή, δηαθαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα κηαο ξηδηθήο
κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αλαπιάζεσλ, σο ζπλέρεηα θαη 2 ν ζηάδην ηεο
πξνζπάζεηαο πνπ εθθίλεζε κε ηνλ λ. 4447/2016, πνπ ζπγθξφηεζε ην ζχζηεκα
ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ.
Βαζηθή παξάκεηξνο, ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζπγθπξία, είλαη λα ζηεξηρζεί
ηδηαίηεξα ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ε νπνία εμ αληηθεηκέλνπ έρεη άξηζηε γλώζε,
ηωλ ηνπηθώλ πξνβιεκάηωλ θαη θαιείηαη λα απνθηήζεη ηελ αλαγθαία
ρεηξαθέηεζε θαη ηθαλόηεηα επηρεηξεζηαθνύ ζρεδηαζκνύ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο
αλαπιάζεηο κηθξήο θαη κεζαίαο θιίκαθαο. Ζ ζηαδηαθή αλάιεςε ξφινπ θνηλσληθήο
πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ αληζνηήησλ ή / θαη δηάξξεμεο ηνπ
θνηλσληθνχ ηζηνχ ιφγσ ηεο θξίζεο, ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή ηεο ζέζεο φηη ηα
πξνβιήκαηα ηεο πφιεο δελ αληηκεησπίδνληαη πιένλ παξά κε ζχλζεηεο θαη
νινθιεξσκέλεο πνιενδνκηθέο, θνηλσληθέο θαη αλαπηπμηαθέο παξεκβάζεηο. Απφ ηε
δηεζλή εκπεηξία απνδεηθλχεηαη φηη, φπνπ ππάξρεη παξάδνζε απνθέληξσζεο, ε
ρσξηθή / αζηηθή δηαθπβέξλεζε είλαη πνιχ πην νινθιεξσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή, ζε
αληίζεζε κε ηηο ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ ζπγθεληξσηηθά θαη, θπξίσο, θαλνληζηηθά
πιαίζηα (Territorial Governance, ESPON, E.E. 1999).
Άιισζηε, εηδηθά νη ππθλνθαηνηθεκέλνη θεληξηθνί Γήκνη ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ
ζπγθξνηήκαηνο (Μ..) Αζήλαο, βξίζθνληαη ζηελ πξψηε γξακκή ησλ πξνβιεκάησλ
ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη έιιεηςεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη,
παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο κεηψζεηο πιεζπζκνχ ηελ δεθαεηία 2001-2011 (Αζήλα 16%, Πεηξαηάο -10%, Καιιηζέα & Εσγξάθνπ -14%, Αηγάιεσ -13%), πξνθαλψο ιφγσ
κεηαθνξάο πξνο ηνπο πεξηθεξεηαθνχο/ πξναζηηαθνχο αξαηνθαηνηθεκέλνπο πνπ
παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο απμήζεηο πιεζπζκνχ (Παιιήλε +143%, Γηφλπζνο +123%,
Ραθήλα-Πηθέξκη& πάηα-Αξηέκηδα +50% θ.ά.). Μηα επηηπρεκέλε πνιηηηθή
αλαπιάζεσλ είλαη ην ηζηνξηθφ ζηνίρεκα ηεο ζπγθπξίαο θαη ε πξφθιεζε γηα
αλαζηξνθή ηεο θπγήο θαη επαλαθαηνίθεζε ησλ θεληξηθψλ πεξηνρψλ, πνπ απνηειεί
άιισζηε θαη θεληξηθή θαηεχζπλζε ηνπ λένπ Ρ.. Αζήλαο /Αηηηθήο 2014(βι. λ.
4277/2014 – Α’ 46).
Ζ αξρή ηεο ζπκπαγνχο (ή ζπλεθηηθήο) πφιεο πνπ έρεη ζεζκηθά θαηνρπξσζεί
ηφζν ζην Γ.Π.Υ..Α.Α. φζν θαη ζην Ρ..Α./2014 απαηηεί ηελ αλάζρεζε ηεο αζηηθήο
δηάρπζεο ζηηο ειιεληθέο πφιεηο -είηε σο επεθηάζεηο πξναζηηαθνχ ηχπνπ είηε σο
απζαίξεηε δφκεζε- θαη ηελ πηνζέηεζε κηαο επξείαο «επηρείξεζεο αζηηθήο
αλαδσνγφλεζεο», γηα ηελ νπνία ην παξφλ /Ν ζα απνηειέζεη πνιχηηκν εθαιηήξην.
ΗΗ.Γ.

ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΓΗΔΘΝΔΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ
Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970θαη ηε χλνδν ηεο ηνθρφικεο (1972) αξρίδεη λα
γίλεηαη ε ζχλδεζε αλάπηπμεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαηαιήγνληαο ζηελ
πηνζέηεζε 26 αξρψλ πνπ επαηζζεηνπνίεζαλ γηα πξψηε θνξά ηα θξάηε ζε
πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο. ην Rio de Janeiro ην 1992 ζεζπίδεηαη ε «αηδέληα
21»,φπνπ εηζάγεηαη ν φξνο «αεηθφξνο αζηηθή δηαρείξηζε» ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ε
νινθιεξσκέλε ζεψξεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ, θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη
πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ κε ζηφρν λα βειηησζεί ε πνηφηεηα δσήο ζηηο ηνπηθέο
θνηλσλίεο. Ζ Αηδέληα θαιεί ηνπο δήκνπο λα θαηαζηξψζνπλ ζηξαηεγηθέο γηα ηελ
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αεηθφξν αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπο, νη νπνίεο ζα πξνέιζνπλ απφ ην δηάινγν κε
ηνπο δεκφηεο ηνπο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη άιινπο παξάγνληεο.
Με ηε είζνδν ηεο λέαο ρηιηεηίαο, δηεζλή θείκελα ζέηνπλ ηελ αλάγθε εθαξκνγήο
δξάζεσλ γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, φπσο ην ζρέδην εθαξκνγήο ηεο δηάζθεςεο ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζην Γηνράλεζκπνπξγθ ην 2002.Ζ Δ.Δ, ζε εθαξκνγή ησλ
απνθάζεσλ ησλ Γηεζλψλ Γηαζθέςεσλ γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ην Κιίκα, πηνζεηεί ηελ
αξρή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη πξνσζεί πνιηηηθέο ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε
ζπλφδνπο ησλ αξκφδησλ ππνπξγψλ (φπσο ήδε ζηε Υάξηα ηνπ Toremollino- 1983),
ζε φια ηεο ηα φξγαλα, ζε δίθηπα θαη ζε θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο νινθιεξσκέλεο
πξνζέγγηζεο ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο (φπσο ηα Urban I θαη ΗΗ, αιιά θαη ην λεφηεξν
Urbact). Πην πξφζθαηα θείκελα ζηξαηεγηθήο ηεο Δ.Δ., φπσο ε ζεκαηηθή ζηξαηεγηθή
γηα ην Αζηηθφ Πεξηβάιινλ (2006) θαη ε Υάξηα ηεο Λεηςίαο γηα ηηο Βηψζηκεο
Δπξσπατθέο Πφιεηο (2007) επηκέλνπλ ζηελ αλάγθε γηα:
 Οινθιεξσκέλεο πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα αζηηθήο αλάπηπμεο
 Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ζπκπαγνχο πφιεο θαη απνηξνπή ηεο άηαθηεο αζηηθήο
δηάρπζεο
 ηξνθή ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο πφιεο, κε ζθνπφ
ηελ αλαβάζκηζή ηεο απφ άπνςε :πνιενδνκηθνχ ηζηνχ, ζπγθξνχζεσλ ρξήζεσλ
γεο, ππνβάζκηζεο δεκφζηνπ ρψξνπ, παιαίσζεο ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο,
εγθισβηζκνχ ρακειν-εηζνδεκαηηθψλ ζηξσκάησλ ή κεηνλνηήησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο
γεηηνληέο, αλαγθψλ ζηεγαζηηθήο απνθαηάζηαζεο νξηζκέλσλ νκάδσλ πιεζπζκνχ
θ.ιπ.
 Πξνζηαζία ηεο αζηηθήο βηνπνηθηιφηεηαο, ειάηησζε ηεο ζηεγαλνπνίεζεο ηνπ
εδάθνπο
Ζ αλάγθε γηα ηέηνηεο πνιηηηθέο εμεηδηθεχηεθε θαη ζηελ θνηλνηηθή επηινγή γηα ηελ
θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή αλάπιαζε πφιεσλ θαη πξναζηίσλ πνπ δηέξρνληαη θξίζε (βι. ην
Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 24εο Μαξηίνπ 2009 «Ζ αζηηθή δηάζηαζε
ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο ζηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν»).
ηε «Νέα Αζηηθή Agenda2016-2036» ηνπ Ο.Ζ.Δ., πνπ μεθίλεζε κε ηε «Γηαθήξπμε ηνπ
Κίην γηα βηψζηκεο πφιεηο θαη αλζξψπηλνπο νηθηζκνχο γηα φινπο», πεξηγξάθεηαη ην
νηθνπκεληθφ φξακα θαη νη δεζκεχζεηο ηεο Γηεζλνχο Κνηλφηεηαο γηα ην «δηθαίσκα ζηελ
πφιε» πνπ κεηαθξάδεηαη ζε: ίζα δηθαηψκαηα, δηθαίσκα γηα ηθαλνπνηεηηθή ζηέγαζε θαη
βαζηθέο ειεπζεξίεο θαζψο θαη ιεηηνπξγηθά θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ζπζηήκαηα κε
ζπκκεηνρηθή πξφζβαζε. Ζ λέα απηή πξνζέγγηζε ηεο αζηηθφηεηαο ζπληίζεηαη απφ
ζηνηρεία φπσο ε ηζφηεηα ησλ θχισλ, ε πξνζβάζηκε αζηηθή θηλεηηθφηεηα γηα φινπο, ε
απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θαηαζηξνθψλ, ε βηψζηκε θαηαλάισζε, ν
καθξνπξφζεζκνο ζπκκεηνρηθφο αζηηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ζρεδηαζκφο, ηα
βηψζηκα ζρήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ επηπέδσλ ηεο
δηνίθεζεο κε ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
θνξέσλ.
ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ αξρψλ θαηεπζχλεηαη θαη ε «Αζηηθή Agendaηεο
Δ.Δ.» πνπ πηνζεηήζεθε κε ην ζχκθσλν ηνπ Άκζηεξληακ ζηελ άηππε ζχλνδν ησλ
επξσπαίσλ ππνπξγψλ κε αξκνδηφηεηα ζηα δεηήκαηα ησλ πφιεσλ, ζηηο 30 Μαΐνπ
2016. Σν ζχκθσλν απηφ αλαγλσξίδεη φηη “νη αζηηθέο πεξηνρέο δηαδξακαηίδνπλ
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ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ γηα ην 2020 θαη ζηελ επίιπζε
πνιιψλ απφ ηα πην πηεζηηθά δεηήκαηά ηεο, φπσο ε ηξέρνπζα πξνζθπγηθή θξίζε” θαη,
επνκέλσο, “ε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
θαη ε πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ επηηπρία
ηεο βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
νηθνλνκηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ, θνηλσληθψλ, εδαθηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ), κε ηελ
εμαζθάιηζε
ηζρπξήο
αζηηθήο
δηαθπβέξλεζεο,
κε
ηελ
ελίζρπζε
ηεο
ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ αζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη κε
ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο ζε φια ηα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο, κε πιήξε ζεβαζκφ ηεο
αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο’’.
Ζ «Αζηηθή Agenda2030» ηεο Δ.Δ. πξνηείλεη λέεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο γηα λα
εληζρπζεί ε αζηηθή δηάζηαζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο, λα αληηκεησπηζζνχλ νη
νινέλα θαη πην ζχλζεηεο πξνθιήζεηο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ θαη λα ελζαξξπλζεί ε
πξφνδνο ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, αιιά θαη ζηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη
πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα, κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ αξρψλ ησλ πφιεσλ κε ηηο
ηνπηθέο θνηλσλίεο, ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θέληξσλ
εκπεηξνγλσκνζχλεο (σο θχξηνη ζπληειεζηέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.
Δπηθεληξψλεηαη, ινηπφλ, ζε ηξεηο ππιψλεο ράξαμεο θαη εθαξκνγήο πνιηηηθήο:
1. Καιχηεξε λνκνζεζία, απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή θαη πην ζπλεθηηθέο πνιηηηθέο, κε
ιηγφηεξν νηθνλνκηθφ θαη δηνηθεηηθφ θφζηνο.
2. Βειηίσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηα επξσπατθά δηαξζξσηηθά θαη επελδπηηθά
ηακεία, κε θαηλνηνκηθά εξγαιεία θαη θαιχηεξε θαηαλνκή ησλ πφξσλ.
3. Βειηίσζε ηεο γλψζεο, θαη ελίζρπζε ηεο αληαιιαγήο νξζψλ πξαθηηθψλ θαη
δεδνκέλσλ γηα ηα δεηήκαηα ησλ πφιεσλ.
Ζ αζηηθή αηδέληα ηεο ΔΔ πξνάγεη ηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηεο
βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο σο θαηεπζπληήξηα αξρή γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ
ησλ ηξηψλ απηψλ ππιψλσλ πνιηηηθήο. Πξνο ην ζθνπφ απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ φια
ηα δηνηθεηηθά φξγαλα ηεο Δ.Δ., ηα κέζα, νη πνιηηηθέο, νη ππάξρνπζεο πιαηθφξκεο θαη
πξνγξάκκαηα (φπσο νη θαηλνηφκεο Αζηηθέο Γξάζεηο, URBACT, ESPON, χκθσλν
ησλ Γεκάξρσλ, Civitas 2020, Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηηο Αεηθφξεο Πφιεηο, RFSC θαη
EUKN, ε Δπξσπατθή πλεξγαζία γηα ηελ Καηλνηνκία θαη ηηο Έμππλεο Πφιεηο θαη
Κνηλφηεηεο θ.ά.), πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο
δξάζεο ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε 2030 - ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ζηφρνπ 11 γηα ηε "δεκηνπξγία πφιεσλ θαη αλζξψπηλσλ νηθηζκψλ γηα φινπο,
αζθαιείο, αλζεθηηθνχο θαη βηψζηκνπο" - ζηε Νέα Αζηηθή Agenda (Habitat III) θαη ζηελ
εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Παξηζηνχ γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο (ηνλ Γεθέκβξην
ηνπ 2015).
Σα ζέκαηα πνπ ζα θαζνδεγήζνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ηηο δξάζεηο γηα ηηο
πφιεηο ζηελ Δ.Δ. είλαη ε θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ, ε
πνηφηεηα ηνπ αέξα, ε αζηηθή θηψρεηα, ηα ζηεγαζηηθά πξνβιήκαηα, ε θπθιηθή
νηθνλνκία, ε απαζρφιεζε θαη νη δεμηφηεηεο ζηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο, ε πξνζαξκνγή
ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξάζηλσλ ππνδνκψλ), ε
ελεξγεηαθή κεηάβαζε, ε αεηθφξνο ρξήζε ηεο γεο θαη νη ιχζεηο κε βάζε ηε θχζε, ε
αζηηθή θηλεηηθφηεηα, ε ςεθηαθή κεηάβαζε, νη θαηλνηφκεο, ππεχζπλεο, δεκφζηεο
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αγνξέο. Γηα ηε πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε γηα: (α)
αμηνινγήζεηο αζηηθνχ θηλδχλνπ, (β)καθξνπξφζεζκε αλζεθηηθφηεηα, (γ) ζρεδηαζκφ
έθηαθηεο αλάγθεο, (δ) ζπλεθηηθέο πνιπηνκεαθέο πξνζεγγίζεηο θαη (ε) θπβεξλεηηθέο
δεζκεχζεηο
ην ζχκθσλν ηνλίδεηαη φηη ε πνιππινθφηεηα ησλ αζηηθψλ πξνθιήζεσλ
απαηηεί «Οινθιεξσκέλε Πξνζέγγηζε» γηα ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ θαη
επηθαιχςεσλ θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξεκβάζεσλ ζηηο
αζηηθέο πεξηνρέο, ε νπνία πεξηιακβάλεη:
 Απνηειεζκαηηθή αζηηθή δηαθπβέξλεζε κε ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη λέα
κνληέια ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δήκσλ ζε εζληθφ θαη δηαζπλνξηαθφ επίπεδν.
 χλδεζε ηνπ αζηηθνχ κε ηνλ πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ.
 Αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία, γηα ηελ έμππλε
εμεηδίθεπζε (RIS3) θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε εδαθηθή αλάπηπμε.
 Δδαθηθή (place-based) αιιά θαη αλζξσπνθεληξηθή (people-based) πξνζέγγηζε.
 Καηλνηνκηθή πξνζέγγηζε, ηδηαίηεξα ζε φθεινο ησλ έμππλσλ πφιεσλ.
 Έκθαζε ζηελ αιιαγή ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη, θπξίσο, ζηελ
πξνψζεζε ηεο ίζεο πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθφξεζε, ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη
ηε ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ.
 Αμηνπνίεζε πξνθιήζεσλ θαη επθαηξηψλ γηα ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο πφιεηο θαη
πνιπθεληξηθή αλάπηπμε.
 Αζηηθέο αλαπιάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ππ' φςε θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο,
πεξηβαιινληηθέο, ρσξηθέο θαη πνιηηηζηηθέο πηπρέο ηεο αλάπηπμεο ησλ πφιεσλ, ζε
ζχλδεζε κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ κε βηνκεραληθά θαηάινηπα ψζηε λα
πεξηνξηζηεί ε επέθηαζε ζηνλ θπζηθφ ρψξν.
 Πξνζαξκνγή ζηηο δεκνγξαθηθέο αιιαγέο θαη ηελ εηζεξρφκελε θαη εμεξρφκελε
κεηαλάζηεπζε.
 Παξνρή επαξθψλ αγαζψλ δεκφζηαο σθέιεηαο.
Ζ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ Αζηηθήο Αηδέληαο πξνσζείηαη δξαζηήξηα ζε φια
ηα φξγαλα θαη εξγαιεία ηεο ΔΔ, κε θαηλνηνκίεο φπσο ε “Πχιε γηα ηηο Πφιεηο”, πνπ
παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θνηλνηηθέο πνιηηηθέο γηα δεηήκαηα πνπ
επεξεάδνπλ άκεζα ηηο πφιεηο (φπσο ε πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ε
θηλεηηθφηεηα ή ε θπθιηθή νηθνλνκία), αιιά θαη ε “Πιαηθφξκα Αζηηθψλ Γεδνκέλσλ” σο
ζεκείν πξφζβαζεο ζε θνηλνχο δείθηεο γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο ηάζεηο ζε
πεξηζζφηεξεο απφ 800 επξσπατθέο αζηηθέο πεξηνρέο, σο πξνο ηε δεκνγξαθία, ηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ή ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο.
Σν /Ν ιακβάλεη ππ’ φςε ηηο παξαπάλσ αξρέο θαη θαηεπζχλζεηο ζην πιαίζην ηεο Δ.Δ.
θαη ηεο Γηεζλνχο Κνηλφηεηαο, νη νπνίεο απνηεινχλ θαη αληηθείκελν ηνπ ζχγρξνλνπ
επηζηεκνληθνχ θαη πνιηηηθνχ δηαιφγνπ ζε εζληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν.
ΗΗΗ. ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΑΗ ΑΡΘΡΟ
ΗΗΗ. Α. ΓΗΑΚΡΗΖ ΑΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ
ην Κεθάιαην Α, απνζαθελίδεηαη ν ηξφπνο έληαμεο ηεο πνιηηηθήο αλαπιάζεσλ
ζην ζχζηεκα ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, δίλνληαη θαηεπζχλζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη
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ζε φια ηα επίπεδα, θαζηεξψλεηαη ε δνκή θαη ε ηππνινγία ησλ αλαπιάζεσλ θαη
δηεπθξηλίδνληαη ζέκαηα αξκνδηνηήησλ θαη
δηαδηθαζηψλ σξίκαλζεο ησλ
πξνγξακκάησλ αλάπιαζεο.
Σν Κεθάιαην Β, επηθεληξψλεηαη ζηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο γηα ηελ απφθηεζε, δηεχξπλζε Κνηλνρξήζησλ θαη
θνηλσθειψλ Υψξσλ, εηζάγνληαο επέιηθηα εξγαιεία (π.ρ. δηθαίσκα πξνηίκεζεο), ή
βειηηψλνληαο απφ επηρεηξεζηαθή άπνςε ηα πθηζηάκελα (π.ρ. παξφδηεο ζηνέο)
εληζρχνληαο θπξίσο ηνλ ξφιν ηνπ Γήκνπ ζηελ απφθηεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ
ρψξνπ θαη ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ κε ηελ νξγάλσζε δηθηχνπ πξάζηλσλ δηαδξνκψλ.
ΗΗΗ.Β. ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΣΑ ΑΡΘΡΟ
Άξζξν 1
θνπόο θαη ζηόρνη
Με ην παξφλ άξζξν νξίδεηαη ν ζθνπφο θαη νη εηδηθφηεξνη ζηφρνη ηνπ
παξφληνο ρεδίνπ Νφκνπ (/Ν), νη νπνίνη αλαιχνληαη σο εμήο:
1. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ αλαθεξφκελσλ ζηηο παξαγξάθνπο ΗΑ θαη ΗΗΒ
δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ λ. 2508/1997, θπξίσο σο πξνο ηελ έιιεηςε,
αθελφο κελ δηαδηθαζηψλ ελεξγνπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ, θαη,
αθεηέξνπ δε, επηρεηξεζηαθήο νινθιήξσζεο ησλ εξγαιείσλ
εθαξκνγήο ηνπ (πνιηηηθήο γεο).
2. Ζ δηαζχλδεζε παιαηψλ θαη λέσλ εξγαιείσλ, φπσο π.ρ. ην ρέδην
Οινθιεξσκέλσλ Αζηηθψλ Παξεκβάζεσλ (.Ο.Α.Π.) θαη ην Δηδηθφ
Υσξηθφ ρέδην (Δ.Υ..), κέζσ νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ πνπ ζα
αθνξά ζε πνηθηιία πεξηπηψζεσλ.
3. Ζ εηζαγσγή αληηιήςεσλ αζηηθήο δηαρείξηζεο ζηνπο Γήκνπο (urban
management) κέζσ ελφο ζαθνχο, επηρεηξεζηαθνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αζηηθή αλαδσνγφλεζε θαη ηηο πνιενδνκηθέο
αλαπιάζεηο, πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηξέρνπζεο ηζηνξηθέο θαη
νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο θαη ζηηο θαηεπζχλζεηο ησλ επξσπατθψλ
πνιηηηθψλ,
επηηξέπνληαο ζηνπο θνξείο ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη
εθαξκνγήο - θαη θπξίσο ζηνπο Γήκνπο - λα αλαιακβάλνπλ ηηο
αλαγθαίεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνψζεζε νινθιεξσκέλσλ
πξνγξακκάησλ αλάπιαζεο.
4. Χο βαζηθφο ζηφρνο, ε δεκηνπξγία πιαηζίνπ γηα ζπζηεκαηηθή θαη
απνηειεζκαηηθή ελδνδηνηθεηηθή ζπλεξγαζία ζε θάζεην θαη νξηδφληην
επίπεδν, θαζψο θαη κε ηνπο εκπιεθφκελνπο ηδησηηθνχο θνξείο, ζηε
βάζε θνηλψλ ζηφρσλ θαη επηδηψμεσλ κε ακνηβαίν φθεινο, πξνάγνληαο
ηελ ζχγθιηζε κεηαμχ ησλ ρσξηθψλ, ηνκεαθψλ αλαπηπμηαθψλ,
θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ
ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εξγαιείσλ
5. Σέινο, βαζηθή αξρή είλαη ε ζεζκνζέηεζε θαη ελζσκάησζε
δηαδηθαζηψλ «εθ ησλ θάησ» (bottom-up), φπσο είλαη ελδεηθηηθά,
δηαβνχιεπζε, ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο θ.ιπ.
Άξζξν2
Οξηζκνί
Με ην παξφλ άξζξν επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή νξηζκψλ νξηδφληηνπ
ραξαθηήξα, γηα έλλνηεο θαη φξνπο ζρεηηδφκελνπο κε ηελ αζηηθή αλάπιαζε,
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ελφςεη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε έλλνηα απηή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο θαη κε
πνηθίιεο ζεκαζίεο. Άιισζηε, πνιινί φξνη πνπ αθνξνχλ ηνλ αζηηθφ ρψξν θαη
ηελ πνιενδνκηθή πνιηηηθή ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηαθφξνπο ηνκείο
δεκνζίσλ πνιηηηθψλ κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν κε απνηέιεζκα λα
δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε. Αλάινγε ζχγρπζε δεκηνπξγείηαη κε ηε θαηά
πεξίπησζε κεηάθξαζε φξσλ απφ ηελ δηεζλή επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία πνπ
απνηππψλνπλ ηελ δηαρξνληθή εμέιημε ηεο πνιηηηθήο αλαπιάζεσλ θαη αζηηθήο
αλαδσνγφλεζεο, αιιά θαη δηαθνξνπνηήζεηο αλά ρψξα, ησλ νπνίσλ ε
κεηαθνξά ζηελ ειιεληθή έρεη γίλεη θαηά ην δνθνχλ απφ ηνλ εθάζηνηε
ζπγγξαθέα. Οη νξηζκνί είλαη ελλνηνινγηθνχ ηχπνπ θαη δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο
θαηεγνξίεο αλαπιάζεσλ κε ην πεξηεξρφκελν εθάζηεο εμ απηψλ, πνπ
αλαιχεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν.
Δλδεηθηηθά, ζε ζρέζε κε πεξηπηψζεηο νξηζκψλ, αλαθέξνληαη εηδηθφηεξα ηα
εμήο:
- Θεσξήζεθε αλαγθαίν λα επαλαιεθζεί ν νξηζκφο ηεο Πνιενδνκηθήο
Μειέηεο Αλαζεψξεζεο (Π.Μ.Α.), πνπ είλαη ήδε γλσζηφο θαη βαζίδεηαη ζην
άξζξα 7 ηνπ λ.2508/1997 θαη 6 ηνπ λ.1337/1983, γηα λα απνζαθεληζηεί ν
κεηαβαηηθφο ηεο ραξαθηήξαο κέρξη ηελ εκπέδσζε ηνπ Πνιενδνκηθνχ
ρεδίνπ Δθαξκνγήο (Π..Δ.) πνπ εηζάγεηαη κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.
4447/2016. Οη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ρξήζεο ησλ Πνιενδνκηθψλ Μειεηψλ
Δπέθηαζεο θαη Αλαζεψξεζεο (Π.Μ.Δ.Α.) είλαη ζαθείο ζηελ παξάγξαθν 7
ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη ζεσξείηαη φηη ζπκπαξαζχξνπλ θαη ηελ ηζρχ ησλ
αληηζηνίρσλ ηερληθψλ. Ζ Π.Μ.Α. πνπ εθπνλείηαη βάζεη ησλ Γ.Π.. ηνπ λ.
1337/1083 ή ησλ Γ.Π.Υ./.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ηνπ λ. 2508/1997, πξνβαίλεη ζε
ζεζκνζέηεζε ή εμεηδίθεπζε ησλ ρξήζεσλ γεο (πνπ ζπρλά δελ ππάξρνπλ),
θαζψο θαη ησλ .Γ. ή ινηπψλ φξσλ δφκεζεο (βάζεη ηεο θαηεχζπλζεο πνπ
έρεη πξνζδηνξηζηεί κε ηνλ κέζν .Γ. αλά Πνιενδνκηθή Δλφηεηα). Αληίζεηα
ηα Σνπηθά Υσξηθά ρέδηα (Σ.Υ..) ηνπ λ. 4447/2016 πνπ είλαη άκεζα
θαλνληζηηθά αθνινπζνχληαη απφ Π..Δ. κε ην νπνίν γίλεηαη απιά
εμεηδίθεπζε ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ πξψηνπ ζηα πιαίζηα ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ
ζέηεη ε γεληθφηεξε λνκνζεζία, πεξί ρξήζεσλ γεο (π.δ. 23.2.1987 - Γ’166
θαη π.δ. 59/2018 - Α’ 114). εκεηψλεηαη φηη ζηελ έλλνηα ηεο εμεηδίθεπζεο
εκπεξηέρεηαη θαη ε παξέκβαζε ζηηο «γεληθέο ρξήζεηο γεο» κε ηελ αθαίξεζε
ζηνηρείσλ εηδηθψλ ρξήζεσλ ή αλαιπηηθφηεξε εμεηδίθεπζε αλά φξνθν θηηξίνπ.
Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη έσο θαη ζήκεξα ε Π.Μ.Α. πεξηιακβάλεη θαη
ηξνπνπνίεζε ζρεδίνπ, ελψ αλ ζέινπκε λα αλαθεξζνχκε ζε γεληθή Π.Μ.Α.
πνπ απνζθνπεί κφλν ζηελ ελαξκφληζε ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ησλ .Γ. κε ην
Γ.Π.. λ. 1337/1983 ή Γ.Π../ .Υ.Ο.Ο.Α.Π. λ. 2508/1997, ηφηε απνθαιείηαη
«Π.Μ.Α. ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ ξπκνηνκηθψλ γξακκψλ» ή «Π.Μ.Α. ζε
θιίκαθα 1:5000», θαη γηα ηελ εθπφλεζή ηεο δελ απαηηείηαη ηνπνγξάθεζε ή
θηεκαηνγξάθεζε ζε θιίκαθα 1:1000. (βι. θαη αλάιπζε άξζξνπ 8).
- Οξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο «Πνιενδνκηθή Αλακφξθσζε», ε νπνία
έρεη εηζαρζεί απφ ην χληαγκα 1975 (αξ 24 παξ. 5) θαη ζπλδέεηαη κε ηελ
επηβνιή εηζθνξψλ ζηνπο ηδηνθηήηεο γηα ηελ αλακφξθσζε εληφο ζρεδίνπ
πεξηνρψλ, ψζηε λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο φπσο ζπρλά
γίλεηαη.
- Δηζάγνληαη λέα είδε ζρεδίσλ φπσο ην «ρέδην Πνιενδνκηθήο θαη
πγθνηλσληαθήο Αλαβάζκηζεο» πνπ ζεσξήζεθε αλαγθαίν λα δηαθξηζεί απφ
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ηελ Π.Μ.Α., ηεο νπνίαο άιισζηε απνηειεί ππνζχλνιν, βάζεη ηεο αλαιπηηθήο
εμέηαζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπο. Ζ δηάθξηζε γίλεηαη αθελφο κελ γηα λα
ηνληζηεί ε αλάγθε χπαξμεο πγθνηλσληνιφγνπ ζηελ ζρεηηθή αλάζεζε,
αθεηέξνπ δε γηα λα πξνβιεθζεί πην επέιηθηνο ηξφπνο ζεζκνζέηεζεο απφ ηελ
Π.Μ.Α. πνπ εγθξίλεηαη κε π.δ., ηδίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πεξηέρεη
ζεκαληηθέο ξπζκίζεηο ζε επίπεδν ρξήζεσλ γεο, αιιά κφλν εμεηδίθεπζε
ζεζκνζεηεκέλσλ ρξήζεσλ, ελδερνκέλσο κε πεξηνξηζκνχο, ή αθαίξεζε
εηδηθψλ ζηνηρείσλ ρξήζεσλ.
- Καηαγξάθεηαη ην «ρέδην Γεληθήο Γηάηαμεο» («.Γ.Γ.» ή «Masterplan») φξνο
επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνο ζε κεγάιεο παξεκβάζεηο θαη ζρέδηα (π.ρ.
θαιεξηθφο φξκνο, Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν Γνπδή) αιιά κε λνκνζεηεκέλνο.
- Απνθεχγεηαη ε επαλάιεςε φξσλ πνπ ήδε ηζρχνπλ (π.ρ. «πεδφδξνκνο»,
«νδφο ήπηαο θπθινθνξίαο») εθηφο αλ απαηηείηαη πξνζζήθε ε ηξνπνπνίεζε
ηνπο, φπσο π.ρ. ζε απηφλ ηεο «Πξαζηάο» , ν νπνίνο ζπκπιεξψλεηαη κε
αλαθνξά ζηνλ θχξην πξννξηζκφ ηνπ γηα θχηεπζε, ή ηεο «Παξφδηαο ζηνάο»
φπνπ ζπκπιεξψλεηαη ν νξηζκφο ηνπ Γ.Ο.Κ./1985 ν νπνίνο έδηλε έκθαζε
ζηνπο θαλφλεο δηακφξθσζεο. (πεξ.42 άξζξνπ 2, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε
ηελ παξ.7 άξζξνπ 1 λ.2831/2000 - Α΄ 140) θαη φρη ζην λνκηθφ ηεο θαζεζηψο κε ηελ λέα δηαηχπσζε δηεπθξηλίδεηαη θάηη πνπ ηζρχεη κελ, αιιά δελ είλαη
επξέσο γλσζηφ, φηη δειαδή ε παξφδηα ζηνά εληάζζεηαη νηνλεί ζηνπο Κ.Υ.
θαη άξα ππφθεηηαη ζηνπο θαλφλεο ηεο θνηλνρξεζίαο σο πξνο ηελ
απαγφξεπζε πξνζπέιαζεο, ηελ παξάλνκε ζηάζκεπζε, ηηο απζαίξεηεο
θαηαζθεπέο, ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο απφ ηνλ Γήκν θ.ιπ.
Άξζξν 3.
Αξρέο θαη θαηεπζύλζεηο ηεο πνιηηηθήο αζηηθήο αλαδωνγόλεζεο θαη
αζηηθώλ αλαπιάζεωλ.
Σν παξφλ άξζξν θαηαγξάθεη ηηο γεληθέο αξρέο θαη θαηεπζχλζεηο,
απνζθνπψληαο ζηελ εκπέδσζε ησλ βαζηθψλ επηινγψλ ηνπ /Ν γηα
νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα αλαπιάζεσλ θαη πξνζαλαηνιηζκφ ησλ
ηνπηθψλ αξρψλ ζηελ αληίιεςε απηή, κε ηελ θαηαγξαθή αξρψλ
κεζνδνινγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ραξαθηήξα.
Δηδηθφηεξα, επηιέγεηαη ν φξνο «Πνιηηηθή αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο θαη
αλαπιάζεσλ» γηα λα ηνληζηεί φηη απαηηείηαη κηα ζχλζεηε δεκφζηα πνιηηηθή ε
νπνία δελ κπνξεί λα πεξηγξαθεί θαη λνκνζεηεζεί απνθιεηζηηθά κε
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ έρνπλ έλα ραξαθηήξα κνλνζήκαλην αιιά κε
ζπλδπαζκφ θαλνληζηηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ, ελεξγεηψλ, δξάζεσλ
θαη έξγσλ, φπσο εηδηθφηεξα πξνζδηνξίδεηαη θαη ζην άξζξν 5. Έηζη,
αλαδεηθλχεηαη ε ζπλζεηφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ,
απνδεηθλχνληαο φηη απαηηνχληαη παξεκβάζεηο ζε έλα εχξνο ηνκέσλ πνπ δελ
πεξηνξίδεηαη ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ αιιά αθνξνχλ θαη ηνπο ηνκείο
αλαπηπμηαθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο (απαζρφιεζε, ππεξεζίεο, θ.ιπ.).
Σέινο, ηνλίδεηαη φηη ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ επηδηψθεη ην ρέδην Νφκνπ
ζπκβάιιεη έκκεζα ζηελ
απνθπγή θαηαζπαηάιεζεο πφξσλ ζε
απνζπαζκαηηθά έξγα, θαη πξνσζεί ηελ ρξεκαηνδφηεζε νινθιεξσκέλσλ
πνιενδνκηθψλ παξεκβάζεσλ, ζην πλεχκα ησλ επξσπατθψλ θαηεπζχλζεσλ
θαη ρξεκαηνδνηηθψλ θαλνληζκψλ.
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Άξζξν 4.
ηξαηεγηθή αζηηθήο αλαδωνγόλεζεο, θαη πξνγξάκκαηα αλάπιαζεο
ην παξφλ άξζξν θαηαγξάθεηαη ην αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο
αλάπιαζεο, ην πεξηερφκελν θαη ν ξφινο ηνπ θάζε ζηαδίνπ θαη εμνπζηνδνηείηαη
ε έθδνζε Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ πξνδηαγξαθψλ γηα απηφ. Πεξαηηέξσ,
επηδηψθεηαη ε εμεχξεζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο βαζηθψλ ζηφρσλ,
αθελφο κελ, νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο ησλ πξνγξακκάησλ αλάπιαζεο
θαη, αθεηέξνπ δε, δηαηήξεζεο επειημίαο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε απηψλ–
επηζεκαίλεηαη, άιισζηε, φηη ε έιιεηςε επειημίαο απνηεινχζε θαη κηα βαζηθή
αδπλακία ηνπ λ. 2508/1997. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηνλψλεηαη ην ζηξαηεγηθφ
/θαηεπζπληήξην ζθέινο ησλ Σ.Υ.., ή Γ.Π../.Υ.Ο.Ο.Α.Π - γηα ην νπνίν δελ
ππάξρεη κεγάιε παξάδνζε ζηελ πνιενδνκηθή πνιηηηθή κέζσ ηεο
ηξαηεγηθήο Αζηηθήο Αλαδσνγφλεζεο (.Α.Α.) πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηα ελ
ιφγσ ρέδηα ζην πιαίζην ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Δθαξκνγήο» ησλ Σ.Υ.., ή ηνπ
«Πξνγξάκκαηνο Δλεξγνπνίεζεο» εγθεθξηκέλσλ Γ.Π../ .Υ.Ο.Ο.Α.Π., φπσο
απηά νξίδνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο (π.α. 9572/1845/2000 - Γ’
209 θαη π.α. 2716/2017 - Β’ 1975, αληίζηνηρα), ελψ, παξάιιεια, πξνβιέπεηαη
κηα απινχζηεξε δηαδηθαζία πξνψζεζεο θάζε αλάπιαζεο κε επηρεηξεζηαθφ
ηξφπν (βι. Έθζεζε θνπηκφηεηαο - Δ..), δειαδή κηα νπζηαζηηθή ζχλδεζε κε
ηα επηρεηξεζηαθά ησλ δήκσλ, ρσξίο αλειαζηηθή δηαζχλδεζε καδί ηνπο (πρ αλ
απνηεινχζαλ ηκήκα απηψλ.)
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πιέγκα .Α.Α θαη Δ.. εκπεξηέρεη ζηνηρεία ηνπ
.Ο.Α.Π. αιιά (α) είλαη πνιχ απινχζηεξε κειέηε θαη δηαδηθαζία
ζεζκνζέηεζεο, (β) αθνξά ζην ζχλνιν ηεο πφιεο θαη φρη κφλν ζε πεξηνρέο κε
ζχλζεηα πξνβιήκαηα αλαπηπμηαθήο πζηέξεζεο ή θνηλσληθήο ζπλνρήο, θαη (γ)
ε .Α.Α. ελζσκαηψλεηαη ζηα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα ησλ Γήκσλ άξα απνθηά
έλα γεληθεπκέλν πξνγξακκαηηθφ ραξαθηήξα, πνπ ζπλδέεη ηνλ ρσξηθφ κε ηνλ
αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ, φπσο ζαθψο επηδηψθεη ην λέν πιαίζην γηα ηελ Σ.Α.
(βι. λ. 4555/2018 «Κιεηζζέλεο» - Α’ 133).Δπίζεο δελ παξάγεη θαλνληζηηθφ
απνηέιεζκα γη απηφ δελ ρξεηάδεηαη απνηχπσζε αθξηβείαο /νξηνζέηεζεο ησλ
πεξηνρψλ (θαηλνηνκία σο πξνο ηνλ 2508, ην αθξηβέο φξην παξέκβαζεο
πξνζδηνξίδεηαη ζηελ πνξεία)
εκεηψλεηαη εμάιινπ φηη ην .Ο.Α.Π. ήηαλ κηα κεηαθνξά ζηελ ειιεληθή
λνκνζεζία ηεο θαηλνηφκνπ επξσπατθήο πξσηνβνπιίαο “Urban”, ε νπνία φπσο
φιεο νη αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο είρε έλαλ πηινηηθφ ραξαθηήξα, ελψ ζήκεξα,
ην πλεχκα πνπ ήζειε λα εηζαγάγεη έρεη πιένλ ελζσκαησζεί σο δεζκεπηηθή
θαηεχζπλζε ησλγεληθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ επξσπατθψλ θαλνληζκψλ, ππφ ηελ
κνξθή ηεο ππνρξέσζεο γηα «Οινθιεξσκέλε Υσξηθή Δπέλδπζε». (Ο.Υ.Δ.)
Δηδηθφηεξα:
Πξνβιέπεηαη ε θαηάξηηζε .Α.Α. κε βάζε ηα εγθεθξηκέλα
Γ.Π../.Υ.Ο.Ο.Α.Π., ε νπνία ζα επηηξέςεη ηελ έγθαηξε πξνεηνηκαζία ησλ
θνξέσλ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ νινθιεξσκέλσλ
πξνγξακκάησλ αλάπιαζεο ζε θνηλνηηθά ή εζληθά ρξεκαηνδνηηθά
πξνγξάκκαηα. Έηζη, ε .Α.Α. νπζηαζηηθά ππνθαζηζηά ηηο κέρξη ζήκεξα
.Β.Α.Α. ή Ο.Υ.Δ. κε ζηφρν λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα εξγαιείν νξγαληθά
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ζπλδεδεκέλν κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη λα κελ
εθπνλείηαη ad hoc, κε κφλν ζηφρν ηελ «ηππηθή» ελαξκφληζε κε ηνπο
επξσπατθνχο ρξεκαηνδνηηθνχο θαλνληζκνχο - φπσο ζπλήζσο ιεηηνχξγεζε
ζηελ πξνεγνχκελε ρξεκαηνδνηηθή πεξίνδν.
ην ίδην άξζξν θαηαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο
αλάπιαζεο κε έκθαζε ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ηνπ ραξαθηήξα (π.ρ. ππνρξεσηηθή
νηθνλνκνηερληθή πξνζέγγηζε θαη ζρέδην εθαξκνγήο, πνπ νλνκάδεηαη
πξνγξακκαηηθή έθζεζε εθαξκνγήο). Ζ πξνγξακκαηηθή έθζεζε εθαξκνγήο
δηεπθξηλίδεηαη φηη απνβιέπεη, ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
ηφζν σο ζχλνιν, φζν θαη σο πξνο ηα επηκέξνπο έξγα, κέηξα θαη ξπζκίζεηο
απηνχ.
Δπίζεο θαηαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, κε ηδηαίηεξε
αλαθνξά ζε πξνβιεπφκελεο ην πξψηνλ κε ην παξφλ /Ν, κειέηεο ή
επηκέξνπο ρέδηα φπσο π.ρ. ην ρέδην πνιενδνκηθήο θαη ζπγθνηλσληαθήο
αλαβάζκηζεο. Καηαγξάθεηαη αθφκε ην πεξηερφκελν ηεο κειέηεο θαη ησλ
εηδηθψλ κειεηψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ ψζηε λα κελ είλαη αλαγθαία
ε έθδνζε ηεο πα ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα λα ελεξγνπνηεζεί Δπίζεο
θαηαγξάθνληαη λέα είδε κειεηψλ ε ζρεδίσλ, φπσο ε ππνρξέσζε ηεο Π.Μ λα
ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθνηλσληαθή κειέηε , ή ην ζρέδην δηαρείξηζεο
αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, σο δπλαηφηεηεο επηινγήο ησλ αλαγθαίσλ
κειεηψλ αλάινγα κε ηνλ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο θαη ηα πξνβιήκαηα πξνο
επίιπζε
Δπίζεο (βι. θαη ηνπο αληίζηνηρνπο νξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηηο παξ.
7.α.δ.+ε ηνπ άξζξνπ 8) επηρεηξείηαη ε θαζηέξσζε ηνπ εληαίνπ πνιενδνκηθνχ θαη
ζπγθνηλσληαθνχ / θπθινθνξηαθνχ ζρεδηαζκνχ, κηα ζχγρξνλε επηζηεκνληθή
αξρή - κε αλαγθαία εθαξκνγή ζηελ πνιηηηθή πνιενδνκηθψλ αλαπιάζεσλ - ε
νπνία ζηελ ρψξα καο δελ έρεη αλαπηπρζεί, κε θίλδπλν λα δεκηνπξγνχληαη
δηνηθεηηθά θαη κειεηεηηθά ζηεγαλά θαη πεξηραξαθψζεηο, πνπ δπζρεξαίλνπλ ηα
νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα. Λφγσ ηεο αλαγθαηφηεηαο πξνζέγγηζεο ηνπ
ζέκαηνο ζε δχν επίπεδα: (α) θιίκαθα νηθηζκνχ (ζηελ Π.Μ.Α. ζε 1:5.000) θαη
(β) θιίκαθα Πνιενδνκηθήο Δλφηεηαο (ζηελ αλάπιαζε, ζε 1:1.000),
θαηαγξάθνληαη δχν είδε κειέηεο/ ζρεδίνπ κε ηηο εμήο δηαθνξνπνηήζεηο:
(1) Παξάιιειε εθπφλεζε ηεο Π.Μ.Α. κε ζπγθνηλσληαθή κειέηε, ε νπνία
πεξηιακβάλεη ηελ ζηξαηεγηθή νξγάλσζε ηεο θπθινθνξίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ ξχζκηζε ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ησλ ζπληειεζηψλ δφκεζεο θαη ζεζκνζεηεί
θπξίσο ηελ Π.Μ.Α., κε π.δ., αιιά φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζην άξζξν 8, ε
ζπγθνηλσληαθή κειέηε απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ θαθέινπ θαη
αθνινπζεί παξάιιειε δηαδηθαζία ζεζκνζέηεζεο).
(2) ρέδην πνιενδνκηθήο θαη ζπγθνηλσληαθήο αλαβάζκηζεο, ην νπνίν
πξνυπνζέηεη φηη ππάξρεη ε γεληθή ξχζκηζε ησλ ρξήζεσλ γεο ζε επίπεδν
Π.Μ.Α. (ή Γ.Π.. ζε ηζρχ) θαη δίλεη έκθαζε αθελφο ζηελ θπθινθνξηαθή κειέηε,
αθεηέξνπ ζηελ δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, ηδίσο δε ζηα ζηνηρεία ηεο
παξ. 5.1. ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Π.Μ.Δ.Α. (π.α. 5731/1146/2000 –
Β’ 329) κε ηίηιν: «εηδηθφ ζρέδην δηαρείξηζεο Κ.Υ. ζηηο γεληθέο κειέηεο (δηάηαμε
θπθινθνξίαο νρεκάησλ, ζηαζκεχζεηο, θπθινθνξία πεδψλ θαη πνδειάησλ,
θπηεχζεηο, ζεκάλζεηο, απνξξίκκαηα, εμνπιηζκφο δξφκσλ, εηδηθέο ρξήζεηο.
θιίκαθα 1:1000 ή 1:500)», ελδερνκέλσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 5.2.
«γεληθφ ζρέδην θαη πξφγξακκα δηαρείξηζεο ησλ βαζηθψλ έξγσλ ππνδνκήο
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ζπλνδεπφκελν απφ πξνεθηίκεζε θφζηνπο (θιηκ. 1:2000 θαη θείκελν)». Σα
αλσηέξσ ζηνηρεία ηεο Π.Μ. θαζηεξψλεηαη λα αθνινπζνχλ ηελ δηαδηθαζία
έγθξηζεο / ζεζκνζέηεζεο ησλ θπθινθνξηαθψλ κειεηψλ φπσο αλαιπηηθφηεξα
θαηαγξάθεηαη ζην άξζξν 8, θαη έηζη θαζηεξψλεηαη θαη λνκνζεηηθά- θαη φρη κφλν
επηζηεκνληθά - ην εληαίν ηεο πξνζέγγηζεο, πξνάγνληαο ηελ αλάπηπμε παηδείαο
βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο θαη αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ (urban design) πςειήο
αηζζεηηθήο γηα ηνλ δεκφζην ρψξν, ελαξκνληδφκελν κε ηελ πάγηα λνκνινγία
ηνπ .η.Δ. σο πξνο ηηο αξκνδηφηεηεο έγθξηζεο (βι. θαη αλάιπζε άξζξνπ 8).
Άξζξν 5.
Πεξηνρέο θαη θαηεγνξίεο αλάπιαζεο
ην παξφλ άξζξν πεξηγξάθνληαη πεξηπηψζεηο δπλεηηθψλ πεξηνρψλ
αλάπιαζεο, πνπ αθνξνχλ θπξίσο πεξηνρέο εληφο ζρεδίνπ ή νξίσλ νηθηζκψλ,
είηε αλά πνιενδνκηθή ελφηεηα είηε θαη επξχηεξα απηψλ. Πεξαηηέξσ,
εθαξκφδεηαη κηα δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ ηεο πνιηηηθήο αλαπιάζεσλ ζε ζρέζε
κε ηελ δηαδεδνκέλε - πιελ κε νξζή επηζηεκνληθά - άπνςε φηη ε αλάπιαζε
δχλαηαη λα εθαξκφδεηαη απνθιεηζηηθά ζε πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο εληφο
ζρεδίνπ. Αληηζέησο, ε πνιηηηθή αλαπιάζεσλ ππφ πξνυπνζέζεηο, δχλαηαη λα
εθαξκφδεηαη αθελφο κελ ζε πεξηνρέο κε αλαπηπμηαθή δπλακηθή θαη
δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ιαλζάλνπζαο ππεξαμίαο γεο θαη ηνπηθψλ ρσξηθψλ
πιενλεθηεκάησλ αθεηέξνπ δε, ζε εθηφο ζρεδίνπ άηππεο νηθηζηηθέο ή
επαγγεικαηηθέο αλαπηχμεηο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπλδπαζκέλε ρξήζε ησλ
θιαζηθψλ πνιενδνκηθψλ εξγαιείσλ (φπσο ε πνιενδφκεζε) κε ηηο
ρξεκαηνδνηηθέο πξνβιέςεηο θαη δπλαηφηεηεο ηνπ παξφληνο /Ν.
Δηδηθφηεξα:
Με ηελ παξ. 3, νξίδεηαη φηη κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη ζε πεξηνρέο
αλάπιαζεο πεξηθεξεηαθέο, ή ελδηάκεζεο δψλεο πξνζηαζίαο (Buffer zones).
θνπφο ηεο ξχζκηζεο είλαη αθελφο κελ ε θάιπςε ηεο αλαγθαηφηεηαο ελφο
πιεξέζηεξνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ εθηφλσζε ησλ πηέζεσλ πξνο ηηο
παξαθείκελεο πεξηνρέο πξνζηαζίαο, αθεηέξνπ δε ε δπλαηφηεηα
απαιινηξίσζεο θαίξησλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο εθηάζεσλ
φπσο π.ρ. παξαξεκάηηεο δψλεο γηα ηελ αλάπηπμε πξάζηλσλ δηαδξφκσλ, είηε
κε ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο Κ.Υ. είηε κε απφδνζε ζε θνηλή ρξήζε κέζσ άιισλ
πνιενδνκηθψλ εξγαιείσλ.
Με ηηο παξ. 4 θαη 5, πξνβιέπεηαη ε έληαμε ζε πξφγξακκα αλάπιαζεο
εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρψλ άηππεο ζπγθέληξσζεο δξαζηεξηνηήησλ κε
πνιενδφκεζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ πξνηείλεηαη απφ Γ.Π.. ή Σ.Υ.. ή
Δ.Υ.., είηε απνηεινχλ νξγαλσκέλν ππνδνρέα δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ.
Βηνκεραληθή Δπηρεηξεκαηηθή Πεξηνρή - Β.Δ.ΠΔ., Δπηρεηξεκαηηθφ Πάξθν
Δλδηάκεζνπ Βαζκνχ Οξγάλσζεο Δ.Π.Δ.Β.Ο. θ.ά.) εθ’ φζνλ ηθαλνπνηνχληαη νη
αξρέο θαη θαηεπζχλζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο
ελ ιφγσ δηάηαμεο είλαη λα ππάξμεη δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ρξεκαηνδνηήζεσλ
αλάπιαζεο, θπξίσο γηα πεξηνρέο νη νπνίεο εκθαλίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά
θνξεζκνχ ιφγσ ηνπξηζηηθήο ππεξαλάπηπμεο.
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Με ηελ παξ. 6 δηαθξίλνληαη νη θαηεγνξίεο πξνγξακκάησλ αλάπιαζεο
βάζεη ζχλζεησλ θξηηεξίσλ θαη φρη απιψο βάζεη ηνπ βαζκνχ πνιενδνκηθήο
παξέκβαζεο - φπσο ίζρπε ζηνλ λ. 2508/1997. Δπίζεο πξνζδηνξίδνληαη βάζεη
δηαθξηηψλ κεηαμχ ηνπο ηίηισλ, ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα έηζη ψζηε λα
δηαθξίλεηαη κε ζαθήλεηα ην πεξηερφκελν ησλ αληίζηνηρσλ φξσλ, φπσο: ήπηα
αλάπιαζε, αλαδηάξζξσζε, αλαζπγθξφηεζε, αλαβάζκηζε θ.ιπ., ελφςεη ηνπ
γεγνλφηνο φηη απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ελλνηνινγηθνχο νξηζκνχο ηνπ
άξζξνπ 2.
Δηδηθφηεξα δηαθξίλνληαη ηα εμήο Πξνγξάκκαηα:
- «Πνιενδνκηθήο αλαδηάξζξσζεο/αλαζπγθξφηεζεο»: πνπ εθπνλνχληαη θαη
εθαξκφδνληαη ζε πεξηνρέο φπνπ δηαπηζηψλνληαη (δηαδεπθηηθά ή θαη
ζπλδπαζηηθά): έληνλε ππνβάζκηζε ή θαη εγθαηάιεηςε κεγάινπ ηκήκαηνο ηνπ
θηηξηαθνχ απνζέκαηνο, έληνλε ππνβάζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, ζεκαληηθέο
ζπγθξνχζεηο ρξήζεσλ γεο, ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο νριήζεηο ή θίλδπλνη ή
πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπίνπ
(πνηάκηα, ξέκαηα, αθηέο, δαζηθέο εθηάζεηο, ειεχζεξνη θνηλφρξεζηνη ρψξνη,
αζηηθφ πξάζηλν), αιιά θαη ησλ ηζηνξηθψλ κλεκείσλ, ησλ αξραηνινγηθψλ
ρψξσλ, ησλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ θαη άιισλ πνιηηηζηηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο
πεξηνρήο, έληνλα πξνβιήκαηα θπθινθνξίαο ή δπζιεηηνπξγίαο ηνπ αζηηθνχ
ηζηνχ, ή ρσξηθνχ απνθιεηζκνχ, ζεκαληηθή αλεπάξθεηα, αθαηαιιειφηεηα ή
βιάβε ησλ ππνδνκψλ, ζε βαζκφ πνπ λα ππνβαζκίδνληαη ζεκαληηθά ε
πνηφηεηα δσήο θαη νη ζηεγαζηηθέο ζπλζήθεο, λα εθδειψλνληαη ηάζεηο
ζπξξίθλσζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο παξαγσγηθήο βάζεο, θαηλφκελα
θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δχλαηαη λα
εθαξκφδεηαη ην πξφγξακκα πνιενδνκηθήο αλακφξθσζεο φπσο απηφ
εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζην άξζξν 15 ηνπ λ. 2508/97 φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ην
άξζξν 15. ηνπ παξφληνο /Ν, θαη’ εθαξκνγή ησλ επηηαγψλ ηνπ άξζξνπ 24
παξ. 5 ηνπ πληάγκαηνο.
- «Ήπηαο αλάπιαζεο»: πνπ εθπνλνχληαη ζηηο πεξηνρέο κε παγησκέλν αζηηθφ
ηζηφ, φπνπ δηαπηζηψλνληαη ηάζεηο ππνβάζκηζεο ηνπ δνκεκέλνπ
πεξηβάιινληνο, πνπ έρνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά θαη δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε αλαπηπμηαθψλ
δηαζεζίκσλ, εγθισβηζκέλεο ππεξαμίαο θαη επθαηξηψλ παξέκβαζεο (π.ρ. θελά
νηθφπεδα, εγθαηαιειεηκκέλα αμηφινγα ή/θαη δηαηεξεηέα θηίξηα θ.ά.) πνπ
κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάηαμε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ
αλαβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο.
- «Πνιενδνκηθήο αλαβάζκηζεο θαη δηαζθάιηζεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ»: πνπ
επηθεληξψλνληαη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ κε δξάζεηο ζε
επίπεδν αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο. Π.ρ. εηζάγεηαη ε δπλαηφηεηα λα
δίλνληαη απφ ηα ζρέδηα απηά δεζκεπηηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ
δηαρείξηζε/παξαρψξεζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, πξαθηηθή πνπ δελ
εθαξκφδεηαη έσο θαη ζήκεξα, αθνχ νη παξαρσξήζεηο Κ.Υ. εθδίδνληαη γηα
ιφγνπο νηθνλνκηθήο είζπξαμεο (βι. β.δ.20.10.1958 – Α’ 171)ρσξίο λα
ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάγθε αλαβάζκηζεο
ηεο αηζζεηηθήο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. Σα πξνγξάκκαηα απηά φηαλ αθνξνχλ
ζηελ δεκηνπξγία δηθηχνπ πξάζηλσλ δηαδξνκψλ, ππνδνκψλ θ.ιπ. νλνκάδνληαη
«Πιέγκα πξαζίλνπ» φπσο απηφ πξνβιέπεηαη ζην Ρπζκηζηηθφ ρέδην Αζήλαο
(Ρ..Α.)/2014 (βι. άξζξν19 θαη Παξάξηεκα VIII λ. 4277/2014) θαη γεληθεχνληαη
κε ην παξφλ /Ν γηα φιε ηελ Διιάδα. Σέινο, ζηελ ίδηα θαηεγνξία εληάζζνληαη
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θαη ηα ρέδηα «Πνιενδνκηθήο θαη ζπγθνηλσληαθήο αλαβάζκηζεο», πνπ δίλνπλ
έκθαζε ζε ζέκαηα θπθινθνξίαο.
- «Αλαζρεδηαζκνχ-πνιενδφκεζεο»: πνπ πινπνηνχληαη φηαλ ε πξφηαζε
πνιενδφκεζεο πξνθχπηεη απφ εγθεθξηκέλν Σ.Υ.. ή Γ.Π./.Υ.Ο.Ο.Α.Π., ή
ζπκπιεξψλεηαη εθ ησλ πζηέξσλ κεηά απφ πξφηαζε ηεο .Α.Α., ζε
ελαξκφληζε κε ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, σο πξφηαζε «Δηδηθνχ Υσξηθνχ
ρεδίνπ» (Δ.Υ..).
Με ηελ παξ. 7 θαηαγξάθνληαη κηα ζεηξά απφ «Δηδηθά πξνγξάκκαηα
αλάπιαζεο» πνπ δελ επηθεληξψλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή αιιά
απνηεινχλ δίθηπν παξεκβάζεσλ ζπλδεδεκέλσλ κεηαμχ ηνπο είηε ρσξηθά (π.ρ.
κε πνξείεο πεδψλ ζε πξάζηλεο ή κπιε δηαδξνκέο) είηε ζεκαηηθά (π.ρ.
δηαρείξηζε αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο).
Άξζξν 6.
Φνξείο αλάπιαζεο. Γηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο, έγθξηζεο, πινπνίεζεο θαη
αμηνιόγεζεο πξνγξακκάηωλ αλάπιαζεο.
ην άξζξν απηφ εηζάγνληαη βαζηθέο ζεζκηθέο θαηλνηνκίεο, βαζηθφηεξε
εθ ησλ νπνίσλ είλαη, φηη ε αλάπιαζε δελ ζα δηελεξγείηαη απφ εηδηθά
ζπζηαζέληεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, θνξείο αλάπιαζεο - φπσο ήηαλ ε
ζπλήζεο πξαθηηθή ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ - αιιά ν ξφινο απηφο ζα
αλαιακβάλεηαη θαη’ αξρήλ απφ ηνλ Γήκν θαη ελαιιαθηηθά απφ ηελ Αηξεηή
Πεξηθέξεηα ή ην Τ.Π.ΔΝ.
Δηδηθφηεξα:
Με ηελ παξ. 3, δηαθξίλεηαη ν θνξέαο αλάπιαζεο απφ ηνλ θνξέα
πινπνίεζεο (ζηνλ νπνίν κπνξεί λα ζπκπξάηηνπλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ
θνξείο, έθαζηνο κε εηδηθά θαζήθνληα) ψζηε λα είλαη ζαθέο φηη ν θνξέαο
αλάπιαζεο έρεη αξκνδηφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη δηαθπβέξλεζεο κε απμεκέλε
πνιηηηθή λνκηκνπνίεζε, ελψ ν θνξέαο αλάπιαζεο είλαη θπξίσο εθηειεζηηθφο,
θαίηνη ζα κπνξεί θαη απηφο λα αλαιακβάλεη θαίξην ζπληνληζηηθφ ξφιν. Δπίζεο,
ζεζπίδεηαη ε δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ είηε γηα
ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο είηε γηα ηελ αλάιεςε ζπγθεθξηκέλνπ ξφινπ ζην
πιαίζην ηεο αλάπιαζεο.
Με ηηο παξ. 5-7,πξνβιέπνληαη λένη θαλφλεο δηαθπβέξλεζεο θαη
νηθνδφκεζεο θιίκαηνο αλαδήηεζεο ζπλαηλεηηθψλ πξνηάζεσλ «εθ ησλ
θάησ»(bottom-up), κε ηε ζχγθιεζε «Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο» (Δ.Π.),
ήηνη ελφο «θφξνπκ δηαιφγνπ» κε επζχλε ηνπ Γήκνπ θαη ζπκκεηνρή φισλ ησλ
εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δ.Π. είλαη κηα πξσηνπφξα ιχζε πνπ
παξαθνινπζεί ηελ δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ αξρή ηνπ.
Δηδηθφηεξα, πξνηείλεηαη γηα απηήλ, αθελφο κελ, ε ζχγθιεζε ηεο λα κελ είλαη
ππνρξεσηηθή αιιά λα επαθίεηαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Γήκνπ,
αθεηέξνπ δε, λα έρεη θαζαξά ζπκβνπιεπηηθφ γλσκνδνηηθφ ραξαθηήξα. Σέινο,
δπλεηηθά κπνξεί λα εμνπζηνδνηεζεί ε έθδνζε π.α. πνπ ζα πξνζδηνξίδεη ηηο
ππνρξεσηηθέο ζπγθιήζεηο θαη ηηο ινηπέο δηαδηθαζίεο, ελδερνκέλσο εηδηθά γηα
ηα ζχλζεηα πξνγξάκκαηα αλάπιαζεο.
Ζ πξφβιεςε επηζηεκνληθήο γξακκαηείαο ζα δηεπθνιχλεη ελ γέλεη ηελ
δηαδηθαζία, ελψ ε δηάηαμε πνπ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα αλάιεςεο απηνχ ηνπ
ξφινπ απφ ηνπηθφ κε θεξδνζθνπηθφ θνξέα, απνζθνπεί ζηελ ελεξγνπνίεζε
ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.
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Γεληθφηεξα επηδηψθεηαη ζχγθιηζε δπλάκεσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, ζέκαηα
πνπ ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη πεξαηηέξσ ζην άξζξν 7 πεξί ρξεκαηνδνηήζεσλ.
Ζ επηδίσμε ζπλππνγξαθήο ελφο «Πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο» κεηαμχ ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηελ Δ.Π. απνηειεί κηα θαηλνηνκία πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηφζν
ηνπο δεκφζηνπο θνξείο φζν θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα
επελδχζεηο ζηελ πεξηνρή αλάπιαζεο, ελψ δχλαηαη λα απνηειέζεη θαη εγγχεζε
γηα ηελ πινπνίεζε θαη θαη’ επέθηαζε ηελ εμαζθάιηζε δαλεηνδφηεζεο απφ
Σξάπεδεο, θαζφζνλ ζα δηαζθαιίδεη ζε έλα βαζκφ θαη κηα επξχηεξε θνηλσληθή
ζπλαίλεζε θαη ζπλεπψο απνθπγή γεληθεπκέλσλ αληηδξάζεσλ θαη
πξνζθπγψλ.
Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ελ ιφγσ παξαγξάθσλ, θαηαγξάθεηαη
ην πιαίζην ζπλεξγαζηψλ, ηφζν ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ δεκνζίσλ θνξέσλ
(πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο), φζν θαη κεηαμχ δεκνζίνπ θαη ηδησηψλ
(ζπκβάζεηο αλάζεζεο πξνκεζεηψλ θ.ιπ.) Δηδηθή αλαθνξά γίλεηαη ζην
πξφζθαην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνπο θνξείο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο
Οηθνλνκίαο (Κ.ΑΛ.Ο.) ηνπ λ 4430/2016 (Α’ 205) ν νπνίνο αθνξά κελ θαηαξρήλ
ηνπο ελ ιφγσ θνξείο αιιά κειεηάηαη λα επεθηαζεί γεληθά ζηελ θνηλσληθή
νηθνλνκία.
Με ηελ παξ. 8 νξίδεηαη φηη ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αζηηθήο Αλάπιαζεο γίλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο, ησλ φκνξσλ θνηλνηήησλ θαη ησλ εκπιεθφκελσλ δεκφζησλ θαη
ηδησηηθψλ ζπληειεζηψλ ζε φια ηα ζηάδηα, κέζα απφ δηαδηθαζίεο πνπ
θαιιηεξγνχλ ηε ζπλεξγαηηθή λννηξνπία θαη πξνυπνζέηνπλ ηε δηαθάλεηα θαη
ηελ θπθινθνξία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ εθπξνζψπεζε φισλ ησλ
εκπιεθνκέλσλ, κε επζχλε ηνπ θνξέα αλάπιαζεο θαη ηνπ θνξέα πινπνίεζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δηδηθή κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηελ ελεκέξσζε, ηελ
ελδπλάκσζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε ησλ πνιηηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν
απνθιεηζκνχ απφ ηε δεκφζηα δσή φπσο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνη, γπλαίθεο,
λένη, ειηθησκέλνη, κεηαλάζηεο θ.α.
Άξζξν 7.
Υξεκαηνδόηεζε πξνγξακκάηωλ αλάπιαζεο. Δηδηθά Κίλεηξα
Σν παξφλ άξζξν πξαγκαηεχεηαη ην θαίξην θαη θαηλνηφκν δήηεκα ηεο
εμαζθάιηζεο επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο κε ηελ πξνζέιθπζε θαη ζπλεξγαζία
δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ή θνλδπιίσλ γηα ηα Πξνγξάκκαηα
Αλάπιαζεο, πνπ δηαδξακαηίδεη θνκβηθφ ξφιν ζηελ δπλαηφηεηα άκεζεο θαη
απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο απηψλ – πξνβιέςεηο πνπ άιισζηε επηζεκαίλεηαη
φηη δελ ππήξραλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2508/1997.
Δηδηθφηεξα:
Με ηελ παξ. 1,νξίδεηαη φηη πξνυπφζεζε γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε
νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ αλάπιαζεο είλαη ν βέιηηζηνο ζπληνληζκφο
θαη ζπλδπαζκφο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ επελδχζεσλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ
εξγαιείσλ, ψζηε λα ππάξμεη ζπλέξγεηα αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ,
επί ηε βάζεη θνηλψλ ζηφρσλ, ψζηε λα εληζρπζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
δεκφζησλ (εζληθψλ ή επξσπατθψλ) ρξεκαηνδνηήζεσλ. Βαζηθφ θαζήθνλ ηνπ
θνξέα αλάπιαζεο είλαη ε επηδίσμε πξνζέιθπζεο ηδησηηθψλ επελδχζεσλ πνπ
ζπλάδνπλ κε ην πξφγξακκα αλάπιαζεο θαη εμππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ αθφκα θη ε δηακεζνιάβεζε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Δλδεηθηηθά,
αλαθέξεηαη φηη ε επαλάρξεζε δηαηεξεηένπ θηηξίνπ κε ρσξνζέηεζε θαηά
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παξέθθιηζε ρξήζεο πνπ ζα ζπκβάιιεη ζε απαηηνχκελε απφ ην Πξφγξακκα
αλαπηπμηαθή ψζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, ή, ε επηδφηεζε ηεο
θαηαζθεπήο θηηξίνπ ζηάζκεπζεο φηαλ βάζεη ηνπ Πξνγξάκκαηνο απαηηείηαη ε
απειεπζέξσζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ απφ ηα ζηαζκεπκέλα απηνθίλεηα,
απνηεινχλ θίλεηξα πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πνπ πξνδήισο ζπλάδνπλ κε ηηο
αξρέο ηνπ ελ ιφγσ Πξνγξάκκαηνο θαη ρξήδνπλ ππνζηήξημεο απφ ηνλ θνξέα
αλάπιαζεο.
Με ηηο παξ. 2-8, πξνβιέπεηαη ε εθαξκνγή φισλ ησλ δπλεηηθψλ
εξγαιείσλ ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο, ελδεηθηηθά, νη πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο
κεηαμχ δεκνζίσλ θνξέσλ, νη ζπκβάζεηο κε θνξείο ηεο ιεγφκελεο θνηλσληθήο
νηθνλνκίαο (βι. λ. 4430/2016), ε αλάζεζε έξγσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κέζσ
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ή ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο (βι. λ. 4423/2016 θαη
4413/2016), ε αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πεξί ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα (βι. λ. 3389/2005) ζε ελαξκφληζε άιισζηε θαη κε ηηο πιένλ
ζχγρξνλέο κνξθέο ζπλέξγεηαο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, φπσο ην
παξάδεηγκα κηθηήο δαλεηνδφηεζεο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ, κεηαμχ ηεο
επξσπατθήο ηξάπεδαο επελδχζεσλ θαη ησλ εζληθψλ ηξαπεδψλ κέζσ ηνπ
ηακείνπ ππνδνκψλ (πνπ ηδξχζεθε κε ηελ π.α. 6269/1895/Α1/2017 - Β’ 4159),
ζηνρεχνληαο ζηελ κφριεπζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, θαηά ην πξφηππν ηνπ
επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο Jessica. Κνκβηθφο επίζεο ζηφρνο είλαη ε
εμαζθάιηζε πφξσλ απφ πνηθίιεο πεγέο πνπ εθπνξεχνληαη απφ δηάθνξεο
ηνκεαθέο πνιηηηθέο, ζπλδπάδνληαο ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ ηαπηφρξνλε
αλαπηπμηαθή ψζεζε, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ πεξηβαιινληηθή
αλαβάζκηζε (Βι. Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Κνηλσληθφ Σακείν, Σακείν
ζπλνρήο θ.ά.).
Ζ αληίιεςε απηή - πνπ ζπλνπηηθά νλνκάδεηαη πνιπηακεηαθή θαη
πνιπηνκεαθή - έρεη αλαδεηρζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζαλ θαηεχζπλζε
γηα ηελ αζηηθή αλαδσνγφλεζε ήδε απφ ηελ θνηλνηηθή πξσηνβνπιία “Urban”
(1994-1997) πνπ απνηέιεζε έλα θαηλνηφκν πξφγξακκα, κε ζηφρν ηελ πηινηηθή
εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ ρξεκαηνδνηηθήο πξαθηηθήο, ε νπνία δπζηπρψο δελ
αμηνπνηήζεθε επαξθψο ζηελ ρψξα καο, ηδίσο σο πξνο ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα. Πάλησο ζηαδηαθά εηζήιζε ζηνπο θαλνληζκνχο ησλ βαζηθψλ
ελσζηαθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ (Δ..Π.Α.), κέζσ ησλ
Οινθιεξσκέλσλ Υσξηθψλ Δπελδχζεσλ (Ο.Υ.Δ.), βάζεη ηνπ Δ..Π.Α. 20142020, αληίιεςε πνπ ζα ηεζεί πνιχ πην επηηαθηηθά ηελ επφκελε ρξεκαηνδνηηθή
πεξίνδν 2021-2027.
Δηζάγεηαη σο βαζηθή θαηλνηνκία ηνπ /Ν, ε «αηξεζηκφηεηα» γηα ηελ
έληαμε ζε ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα, θαη εηδηθφηεξα ε ππνρξέσζε
θαηάξηηζεο θαη έγθξηζεο ηεο .Α.Α. ή ηεο Έθζεζεο θνπηκφηεηαο (Δ..) σο
πξνυπφζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ έληαμε. Πάλησο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
παξαπάλσ πξνβιέπεηαη έλα κεηαβαηηθφ δηάζηεκα δχν (2) θαη ελφο(1) έηνπο,
γηα ηελ έγθξηζε .Α.Α. θαη Δ.. αληίζηνηρα, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ - νχησο ή
άιισο ζεζκνζεηεκέλε- ππνρξέσζε ησλ Γήκσλ λα εγθξίλνπλ Δπηρεηξεζηαθά
ρέδηα ακέζσο κεηά ηελ αλάιεςε ηεο λέαο εγεζίαο κεηά ηηο απηνδηνηθεηηθέο
εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ 2018 (βι. λ.4445/2018) δειαδή έσο ηνλ Μάξηην 2020,ηα
νπνία ζα εμεηδηθεχνληαη εηεζίσο κε ηελ ζχληαμε ζρεηηθψλ ρεδίσλ Γξάζεο.
Δηδηθφηεξα κε ηελ παξ. 6 εηζάγεηαη δηάηαμε, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε
ηεο Απηνδηνίθεζεο ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ηχπνπ ΓΗΣ γηα έξγα
ηνπηθήο ζεκαζίαο, αμηνινγψληαο αξλεηηθά ην ζεκεξηλφ ζπγθεληξσηηζκφ, πνπ
επηβάιιεη αθφκα θαη γηα κηθξήο θιίκαθαο επελδχζεηο ηχπνπ ΓΗΣ λα εγθξηζνχλ
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θεληξηθά απφ ην ΤΠΟΗΑΝ. Ζ δηάηαμε πεξηνξίδεηαη ζηελ εμνπζηνδφηεζε κηαο
θ.π.α ησλ ππνπξγψλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή πκπξάμεσλ
Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΔΓΗΣ, δειαδή ηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκίαο
& Αλάπηπμεο, Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο, Τπνδνκψλ &
Μεηαθνξψλ, κε ελδερφκελε ζπκκεηνρή άιινπ ζπλαξκνδίνπ αλάινγα κε ην
έξγν), ε νπνία ζα πξνζδηνξίζεη θαη ηνλ ραξαθηήξα ησλ έξγσλ ησλ νπνίσλ ε
αξκνδηφηεηα ζχλαςεο ζχκβαζεο ΓΗΣ κεηαβηβάδεηαη θαζψο θαη άιιεο
αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο. Ζ πξφβιεςε απνζθνπεί ζην λα δνζεί δπλαηφηεηα
ελδειερνχο ειέγρνπ γηα ηελ δηνηθεηηθή, δηαρεηξηζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θνξέα πνπ
ζα αλαιάβεη ην έξγν, θαη λα εμαζθαιηζηεί ε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δ.Γξ. .Γ.Η.Σ.
δηφηη εθηηκάηαη φηη ζήκεξα δελ ππάξρεη σξηκφηεηα γηα κηα δηάηαμε νξηδφληηνπ
ηχπνπ πνπ ζα επέηξεπε ηελ άζθεζε απηήο ηεο αξκνδηφηεηαο απφ ηελ
απηνδηνίθεζε..
Με ηελ παξάγξαθν 9, θαηαγξάθνληαη φιεο νη δπλεηηθέο πεγέο
ρξεκαηνδφηεζεο - θαη’ αλαινγία κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.
2508/1997- κέζσ ησλ πφξσλ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ. Δπηζεκαίλεηαη, πάλησο
φηη έρεη δηαγξαθεί ε πξφβιεςε ησλ παξαγξάθσλ 5-10 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ
ηνπ λ. 2508/1997 φηη «απφ ην πξνεγνχκελν πνζνζηφ, ηξηάληα ηνηο εθαηφ
(30%), ηνπιάρηζηνλ δηαηίζεηαη ζε θνηλσληθά ζηεγαζηηθά έξγα αλάπιαζεο
(Κ..Δ.Α.), φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 8» (.Σ.. ηνπ απηνχ λφκνπ),
ιφγσ ηνπ φηη αθελφο κελ, ε ελ ιφγσ δηάηαμε δελ ιεηηνχξγεζε πνηέ αθεηέξνπ
δε, ηνπ κλεκνληαθνχ πεξηνξηζκνχ ζηνλ νπνίν ππφθεηληαη νη πφξνη ηνπ
Πξάζηλνπ Σακείνπ (2,5% ησλ εηήζησλ δηαζεζίκσλ).
Δηδηθφηεξα ε δηάηαμε ηεο πεξ.ε απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο αλαπιάζεσλ απφ πξφζηηκα απζαηξεησλ, αιιά δηαηππψλεηαη
σο παξαίλεζε θαη φρη κε επηηαθηηθφ ηξφπν, δηφηη δελ θξίζεθε ζθφπηκν λα
ηξνπνπνηεζεί ε παξ. 5 ηνπ αξ. 95 ηνπ λ. 4495/2017 πνπ πξνβιέπεη εηδηθφ
ζθνπφ γηα ην 25% ησλ πξνζηίκσλ πνπ απνδίδεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα, «γηα
δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ» θαη γηα ην
50% πνπ απνδίδεηαη ζην «Πξάζηλν Σακείν», «γηα δξάζεηο πεξηβαιινληηθνχ
ηζνδπγίνπ ηνπ άξζξνπ 76» ηνπ λφκνπ.
Δηδηθφηεξα ε δηάηαμε ηεο πεξ.δ απνζθνπεί ζηελ ελεξγνπνίεζε παιηφηεξεο
πξφβιεςεο ηνπ λ 960/1979 γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θηηξίσλ
ζηάζκεπζεο (ή ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο), ε νπνία έρεη ελ κέξεη
αδξαλήζεη. Γηα ηελ αθξίβεηα ην ζθέινο ηεο επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα αιιαγή
ρξήζεο έρεη αηνλίζεη ιφγσ ηεο αζξφαο αιιαγήο ρξήζεο ρψξσλ ζηάζκεπζεο
πνπ επεηξάπε ήδε κε ηνπο λ.3843/2010 θαη 4014/2011, ε νπνία φκσο είρε
πνιχ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ επηβάξπλζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ κε
ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ πνπ ζα έπξεπε λα ζηαζκεχνπλ εληφο ησλ θηηξίσλ.
Δπίζεο απνζθνπεί ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ ζηελ είζπξαμε
θαη δηαρείξηζε ησλ εηζθνξψλ εμαγνξάο ζέζεο ζηάζκεπζεο (φηαλ απηή δελ
κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί). Πξνβιέπεηαη ινηπφλ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο
(πξφζηηκα θαη εηζθνξέο) λα εηζπξάηηνληαη απφ ην Πξάζηλν Σακείν θαη λα
απνδίδνληαη ζηνλ Γήκν θαη ηελ πεξηνρή απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη γηα λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα ρψξνπο ζηάζκεπζεο), φπσο πξνβιέπεηαη
ζηνλ λ 960/1979. Σέινο, θαηαγξάθνληαη νη λέεο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο
κέζσ ησλ πξνζηίκσλ απζαηξέησλ, φπσο απηνί έρνπλ πιένλ θαηαγξαθεί ζην
λ. 4495/2017.
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Με ηελ παξάγξαθν 14,πξνβιέπνληαη νηθνλνκηθά θίλεηξα σο, είηε
θίλεηξα ιεηηνπξγίαο, είηε εγθαηάζηαζεο, κέζσ ησλ απαιιαγήο ή κείσζεο ησλ
δεκνηηθψλ ηειψλ.
Με ηελ παξάγξαθν 15,πξνβιέπνληαη εθ λένπ ηα ηζρχνληα αιιά κε
ελεξγνπνηεζέληα νηθνλνκηθά θίλεηξα (άξζξν 59 λ. 947/1979) ππφ κνξθή
απαιιαγψλ απφ θφξνπο θαη ηέιε κεηαβίβαζεο., Γεδνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ
πεξηνξηζκψλ ηεο ηξέρνπζαο δεκνζηνλνκηθήο ζπγθπξίαο, πξνβιέπεηαη ε
δπλαηφηεηα εθαξκνγήο επξχηεξσλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ (φπσο απαιιαγέο ή
ειαθξχλζεηο απφ Φ.Π.Α. ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ή ΔΝ.Φ.Η.Α.), ε νπνία
πάλησο παξαπέκπεηαη λα ξπζκηζηεί κέζσ ηεο έθδνζεο π.δ. ραξαθηεξηζκνχ
ηεο πεξηνρήο σο Εψλεο Δηδηθήο Δλίζρπζεο (Ε.Δ.Δ.) κε ην νπνίν ζα
εμεηδηθεχνληαη ηα θίλεηξα, ην εχξνο εθαξκνγήο ηνπο θαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία.
Με ηελ δηάηαμε απηή επαλέξρεηαη ε αηνλήζαζα πξφβιεςε γηα εηδηθά
ρξεκαηνδνηηθά θίλεηξα κεηά απφ έθδνζε π.δ. πνπ ραξαθηεξίδεη ΕΔΔ (Εψλε
Δηδηθήο Δλίζρπζεο) κηα πεξηνρή αλάπιαζεο. Πξφθεηηαη γηα δηάηαμε πνπ είρε
εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζην παξειζφλ (πρ αλάπιαζε Σαχξνπ), ε νπνία ζα
κπνξέζεη λα εθαξκνζηεί (κε ηελ έθδνζε π.δ.) κφλν ζην πιαίζην ηεο
γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη κε ηε ζχκθσλε
γλψκε ηνπ ππ νηθνλνκηθψλ. Κξίζεθε αλαγθαίν λα πξνβιεθζεί σο δπλαηφηεηα
ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα πξνγξάκκαηα αλάπιαζεο ζα έρνπλ ζε κεγάιν
βαζκφ αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα. Σέινο, πξνβιέπεηαη ε έθδνζε θ.π.α. γηα ηελ
ξχζκηζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο
Άξζξν 8
Δξγαιεία ζεζκνζέηεζεο κειεηώλ θαη πξνγξακκάηωλ αλάπιαζεο.
Αξκνδηόηεηεο θαη δηαδηθαζίεο εγθξίζεωλ
ην παξφλ άξζξν αλαιχνληαη δηεμνδηθά ηα εξγαιεία ζεζκνζέηεζεο
κειεηψλ θαη πξνγξακκάησλ αλάπιαζεο, σο πξνο ηελ δηαδηθαζία θαη ηηο
αξκνδηφηεηεο έγθξηζεο ησλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ, ελψ θαηαγξάθνληαη θαη φινη
νη ηξφπνη έγθξηζεο θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ (αθφκα θαη νη κε ηξνπνπνηνχκελνη,
ψζηε λα ππάξμεη κηα ζαθήο εηθφλα θσδηθνπνίεζεο απηψλ – ε νπνία ζα είλαη
ηδηαίηεξα γηα ηελ εμαζθάιηζε δηαθάλεηαο θαηά ηελ δηαβνχιεπζε - ελψ ζηε
ζπλέρεηα ζα αθαηξεζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ δελ ηξνπνπνηνχληαη. Δπίζεο
θαηαγξάθνληαη νη δπλεηηθέο ελέξγεηεο κε θαλνληζηηθνχ ηχπνπ. Σέινο, βαζηθή
θαηλνηνκία είλαη ε απνθέληξσζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, θ.ιπ.
Δηδηθφηεξα:
Με ηηο παξ. 1-6, θαηαγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο έγθξηζεο ησλ ζεζκηθψλ
πξάμεσλ (θαλνληζηηθνχ ή δηαρεηξηζηηθνχ ραξαθηήξα) πνπ πεξηέρεη ην
πξφγξακκα
αλάπιαζεο.
πγθεθξηκέλα,
ε
ηξαηεγηθή
Αζηηθήο
Αλαδσνγφλεζεο (.Α.Α.), ε Έθζεζε θνπηκφηεηαο (Δ..), θαη ην Πξφγξακκα
Αλάπιαζεο (Π.Α.) εγθξίλνληαη απφ ην Γ.. ηνπ Γήκνπ, κεηά απφ δηαδηθαζίεο
επξείαο δηαβνχιεπζεο (Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο θαη ζπκκεηνρή
θνηλνχ κέζσ ησλ Γ.Κ.) πεξηιακβάλνληαο θαη .Μ.Π.Δ. εθφζνλ απηή απαηηείηαη
απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, θαζψο, θαη ηελ ex-anteαμηνιφγεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη ηελ εθηίκεζε ησλ ρσξηθψλ επηπηψζεσλ απηνχ. Σεξείηαη
επξεία δηαβνχιεπζε ιφγσ ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε ΑΑ ζαλ πξνγξακκαηηθφ
ζρέδην. Ζ γλψκε ηεο Γ/λζεο ΠΔΥΧ ηεο Α.Γ. πξνηείλεηαη επεηδή ζα
αθνινπζήζεη νχησο ή άιισο έιεγρνο λνκηκφηεηαο ηεο απφθαζεο ηνπ Γ απφ
ηελ Α.Γ. άξα ζα είλαη ζεηηθφ λα έρεη πξνεγεζεί γλσκνδφηεζε ηεο
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εκεηψλεηαη φηη ε .Α.Α. είλαη ζρέδην πξνγξακκαηηθνχ ηχπνπ, φπσο
άιισζηε θαη ε Δ.., θαη ακθφηεξα δελ πεξηιακβάλνπλ θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο,
ζπλεπψο δελ ηίζεηαη δήηεκα παξαβίαζεο ησλ ζπληαγκαηηθψλ επηηαγψλ πεξί
αξκνδηνηήησλ κε ηελ έγθξηζε ηνπο απφ ην Γ..- κεηά ηνλ αλαγθαίν έιεγρν
λνκηκφηεηαο απφ ηελ Α.Γ. - φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη θαη κε ηα επηρεηξεζηαθά
ζρέδηα ησλ Γήκσλ, εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ νπνίσλ εληάζζεηαη θαη ε .Α.Α.
Αληηζέησο, γηα ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνιενδνκηθνχ ραξαθηήξα,
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Πξφγξακκα Αλάπιαζεο (βι. πεξ. α παξ.7),
δηαηεξείηαη ην ηζρχνλ θαζεζηψο κε βαζηθέο βειηηψζεηο ψζηε λα είλαη εθηθηή ε
εληαία νξηδφληηα ζεψξεζε θαη λα απνθεχγνληαη απνζπαζκαηηθέο θαηαλνκέο
αξκνδηνηήησλ. πγθεθξηκέλα γηα ηελ έγθξηζε ηεο Π.Μ.Α. δηαηεξείηαη σο
βαζηθφ εξγαιείν ην π.δ. κεηά απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ Τ.ΠΟ.Θ.Α.
Με ηελ παξ. 7 α. νξίδεηαη φηη ε Πνιενδνκηθή Μειέηε Αλαζεψξεζεο (Π.Μ.Α.),
ζα είλαη αλαγθαία ζηα πξνγξάκκαηα αλάπιαζεο αιιά θαη γεληθφηεξα, ζηηο
εμήο πεξηπηψζεηο (βι. θαη αλάιπζε άξζξνπ 2 γηα ηνλ νξηζκφ ηεο Π.Μ.Δ.Α.):
(α) ηα Γ.Π.. ηνπ λ.1337/1983, ηα νπνία δελ είλαη δεζκεπηηθά (αιιά
θαηεπζπληήξηα) σο πξνο ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηνπο .Γ. θαη νξίδνπλ κφλν κέζν
.Γ. αλά Π.Δ. κε ζηφρν απηφο λα εμεηδηθεπηεί κε ηελ Π.Μ.Α., ελψ δελ
δεζκεχνπλ άκεζα σο πξνο ηηο ρξήζεηο γεο ζηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο, παξά
ηελ αληίζεηε επ’ απηνχ Ννκνινγία ηνπ .η.Δ., βάζεη ηεο νπνίαο θξίζεθε φηη δελ
κπνξεί λα ππάξρεη θαζεζηψο ειεπζεξίαο ρξήζεσο γεο, εξκελεία ε νπνία
φκσο δελ έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ηελ Γηνίθεζε. (β) ηα Γ.Π../.Υ.Ο.Ο.Α.Π.
ηνπ λ. 2508/1997 ηα νπνία είλαη κελ δεζκεπηηθά σο πξνο ηηο ρξήζεηο γεο (βι.
παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 4) - αθνχ δελ είλαη επηηξεπηή ε έθδνζε
Οηθνδνκηθήο Άδεηαο (Ο.Α.) γηα ρξήζε πνπ δελ είλαη επηηξεπηή απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπο –πιελ φκσο ππάξρεη παξάιιειε ηζρχο θαη ησλ δηαηάμεσλ ησλ
ρεδίσλ Πφιεσο (.Π.), κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ζπρλά ζχγρπζε φηαλ
ηα ηειεπηαία πξνβιέπνπλ δηαθνξεηηθέο απφ ηα πξψηα ρξήζεηο γεο. Δπίζεο,
θαηά κείδνλα ιφγν, αλάινγν ζέκα ππάξρεη κε ηνπο ηζρχνληεο γηα ηελ έθδνζε
Ο.Α. .Γ. δεδνκέλνπ φηη ην Γ.Π../.Υ.Ο.Ο.Α.Π. θαηά θαλφλα πξνβιέπεη
κέζνπο .Γ. αλά Πνιενδνκηθή Δλφηεηα, ρακειφηεξνπο απφ ηνπο
πξνβιεπφκελνπο βάζεη ηνπ .Π.
ε θάζε πεξίπησζε, ζην ζέκα ησλ ρξήζεσλ γεο ππάξρεη λνκνζεηηθφ
θελφ, δηφηη θαίηνη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2508/1997 δελ ξπζκίζηεθαλ άκεζα νη
ρξήζεηο γεο - παξά ηελ αξρηθή πξφζεζε ηνπ Ννκνζέηε, ε νπνία πάλησο
αιινηψζεθε κε ηξνπνινγία εθ ησλ πζηέξσλ- πιελ φκσο ζεσξνχληαη
δεζκεπηηθέο γηα ηελ δηνίθεζε ηδίσο κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξ.
15 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4178/2014, κε ηελ νπνία πξνβιεπφηαλ αλαζεψξεζε
ησλ Γ.Π.. εληφο πεληαεηίαο, άιισο επέξρνληαλ απηνδίθαηε εθαξκνγή ησλ
ρξήζεσλ γεο. ήκεξα πάλησο, κεηά απφ ηξνπνπνίεζε ηεο παξαπάλσ
δηάηαμεο κε ην άξζξν 23 ηνπ λ 4585/2018 ηζρχεη ην εμήο: «Απφ ηε δεκνζίεπζε
ηνπ παξφληνο λφκνπ νη ρξήζεηο γεο πνπ νξίδνληαη θαηά ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο
ησλ Γ.Π.. πνπ εγθξίζεθαλ πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 2508/1997 (Α' 124)
είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηε δηνίθεζε κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηφπηλ απηψλ
εγθξίζεθαλ πνιενδνκηθέο κειέηεο αλαζεψξεζεο ή έληαμεο ζχκθσλα κε ην
Γ.Π...( έγγξαθν ηεο ΓΠ κε αξ πξση 5113/24/2/2015) ε θάζε πεξίπησζε
εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) έηνπο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θηλείηαη ε
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δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Γ.Π.. θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ
αξκφδηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιινπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θαηά ηηο
εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ζ σο άλσ αλαζεψξεζε ηνπ Γ.Π.. ζα πξέπεη
λα νινθιεξσζεί έσο ηηο 31.12.2019, δηαθνξεηηθά απφ 1.1.2020 εθαξκφδνληαη
απηνδηθαίσο δεζκεπηηθά νη δηαηάμεηο ησλ σο άλσ Γ.Π... Οη πξνυπνζέζεηο ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έρεη θηλεζεί ε
δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο θαηά ηα αλσηέξσ».
Δπηζεκαίλεηαη, φηη ε άκεζε εθαξκνγή ησλ ρξήζεσλ γεο ησλ Γ.Π.. δελ
θξίλεηαη ζθφπηκε απφ ηελ δηνίθεζε, ιφγσ παξφδνπ κεγάινπ δηαζηήκαηνο απφ
ηελ έγθξηζε ησλ ελ ιφγσ ρεδίσλ, θαη ζπλαθφινπζεο αλάγθεο
επηθαηξνπνίεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπο, βάζεη ησλ πθηζηάκελσλ πνιενδνκηθψλ
δεδνκέλσλ. Έηζη εθηηκάηαη φηη ζα πξέπεη λα εθπνλεζνχλ άκεζα νη Π.Μ.Α.
(ελαξκφληζεο ρξήζεσλ γεο – ήηνη ρσξίο ηξνπνπνίεζε ξπκνηνκηθψλ
γξακκψλ) νη νπνίεο εγθξίλνληαη κε π.δ. ,ή αθφκε θαη απηφ λα γίλεη κέζσ
Δ.Υ.., ψζηε λα επηηεπρζεί ε επηθαηξνπνίεζε ησλ παξαπάλσ αλεπίθαηξσλ
Γ.Π.. Όηαλ ηίζεηαη ζέκα επηθαηξνπνίεζεο ησλ ρξήζεσλ γεο ζε πεξηνξηζκέλε
έθηαζε, απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ΔΥ Παξελζεηηθά, επηζεκαίλεηαη φηη δελ
ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην πνζνζηφ ησλ Π.Μ.Α. πνπ εθδφζεθαλ ζηα
πιαίζηα θαη κεηαγελέζηεξα ηεο Δπηρείξεζεο Πνιενδνκηθήο Αλαζπγθξφηεζεο
(Δ.Π.Α.) «1982-1984» πνπ εθηειέζηεθε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.
1337/1983. Πάλησο κε ην επηθείκελν παθέην ΣΥ γηα φια ηα ζεκαληηθά αζηηθά
θέληξα, ζα αληηκεησπηζηεί κε πιεξφηεηα ην ζέκα ησλ ρξήζεσλ γεο επηπέδνπ
ΓΠ
Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη κεηά ηελ ηπρφλ έγθξηζε ησλ Σ.Υ.. κε ηελ
έθδνζε π.δ. γηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, δελ είλαη αλαγθαία ε Π.Μ.Α. ζε απηήλ,
δηφηη κε ηα ελ ιφγσ ζρέδηα δχλαληαη λα θαζνξίδνληαη δεζκεπηηθά ηφζν ζ.δ. φζν
θαη ρξήζεηο γεο, εθηφο αλ απηά ρξήδνπλ εμεηδίθεπζεο.
Με ηελ παξ. 7.β.,ζεζπίδεηαη ε έγθξηζε Δηδηθνχ Πνιενδνκηθνχ
Καλνληζκνχ (Δ.Π.Κ.) ν νπνίνο εγθξίλεηαη κε π.δ., ψζηε νη εηδηθνχ ραξαθηήξα
πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λα θαηηζρχνπλ ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ ηνπ
Ν.Ο.Κ., ζχκθσλα θαη κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ηειεπηαίνπ (λ.
4067/2012). Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν Πνιενδνκηθφο θαλνληζκφο απνηειεί ζηνηρείν
ηεο ΠΜΔΑ, αιιά δελ γίλεηαη πάληα ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο θαη ζπλήζσο κε
ηηο Π.Μ. δίλνληαη νη φξνη δφκεζεο "θαηά ΓΟΚ" ή "θαηά ΝΟΚ", ζπρλά δε κε ηα
παιαηά ζρέδηα πφιεσο έρεη πξνθχςεη ζέκα κε ηα εηδηθά ΠΓ ή απνθάζεηο
Ννκαξρψλ κε εηδηθνχο φξνπο δφκεζεο πνπ ζεσξήζεθαλ σο θαηαξγεζέληεο
κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ΝΟΚ ή ΓΟΚ. Με ηελ παξνχζα δηάηαμε ππελζπκίδεηαη ε
ζηφρεπζε ηνπ Δ.Π.Κ., πνπ είλαη ε κείσζε πςψλ θαη φγθσλ, φρη κφλν ζε
πεξηνρέο παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα (φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 6 θαη 27
Ν.Ο.Κ.), αιιά γεληθφηεξα γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ραξαθηήξα ή θπζηνγλσκίαο
κηαο πεξηνρήο ή κεηψπσλ δξφκσλ π.ρ. κέζσλ πςψλ πφιεηο κε ηξηψξνθα
θηίξηα, ή γηα ηελ πξνζηαζία ελδηάκεζσλ δσλψλ, φπσο π.ρ. παξπθέο ξεκάησλ,
παξάθηησλ δσλψλ, πξφπνδεο ιφθσλ ή νξεηλψλ φγθσλ ή άιισλ θπζηθψλ
ζρεκαηηζκψλ ή πεξηνρέο κε έληνλε θιίζε. Δπηζεκαίλεηαη ε θξηζηκφηεηα ηνπ
ζέκαηνο, φπσο δηαθάλεθε πξφζθαηα, κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ππνινγηζκνχ πςψλ βάζεη ηνπ επηηξεπφκελνπ ζ.δ. θαηά Ν.Ο.Κ., πνπ επέηξεςε
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ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ χςνπο 31-34 κέηξσλ, ζηελ ηδηαίηεξνπ πνιηηηζηηθνχ θαη
ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο πεξηνρή πέξημ ηεο Αθξφπνιεο (Μαθξπγηάλλε,
Κνπθάθη). Πεξαηηέξσ, πξνηείλεηαη ε ζέζπηζε ηνπ Δ.Π.Κ. λα κπνξεί λα γίλεηαη
θαη κε απφθαζε ηνπ ζπληνληζηή ηεο Α.Γ. φηαλ νη ξπζκίζεηο ηνπ δελ
πεξηιακβάλνπλ παξέκβαζε ζηηο ρξήζεηο γεο ή αχμεζε ησλ φξσλ δφκεζεο,
αιιά κφλν κείσζε απηψλ, θαζφζνλ, ε κείσζε ησλ πςψλ θαη ε δηαθνξνπνίεζε
ησλ πνζνζηψλ θάιπςεο, απνηειεί ζε θάζε πεξίπησζε ηερληθφ θαη
ιεπηνκεξεηαθφ δήηεκα εμεηδίθεπζεο ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Ο.Κ., ρσξίο
ππέξβαζε απηψλ, ζπλεπψο δχλαηαη λα ζεσξεζεί κεηαβηβάζηκε αξκνδηφηεηα,
πφζσ κάιινλ ζε θξαηηθφ φξγαλν φπσο ν ζπληνληζηήο ηεο Α.Γ. .

Δηδηθφηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ζεζπίδνληαη δχν βαζηθά βήκαηα
ζηελ θαηεχζπλζε αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηελ Πεξηθέξεηα, κέζα ζηα
ζπληαγκαηηθά πιαίζηα, πνπ δελ έρνπλ αμηνπνηεζεί νξζά κέρξη ζήκεξα ζε κηα
ζηξαηεγηθή απνθέληξσζεο.
1.Με ηελ παξ. 5 αλαηίζεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ε επζχλε γηα ηελ
θαηάξηηζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ηνπ Ρ..Α./2014, νη θαηεπζχλζεηο ηνπ νπνίνπ
πξνβιέπνπλ πιήζνο αλαπιάζεσλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, πνπ είλαη ζθφπηκν
λα πινπνηεζνχλ κεηά απφ ζπλεξγαζία Πεξηθέξεηαο/Γήκσλ, ζηα πιαίζηα ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα αλάζεζε
αξκνδηφηεηαο, ε νπνία ζήκεξα δελ αζθείηαη θαη φρη γηα κεηαβίβαζε, θαζφζνλ ε
Γ/λε κεηξνπνιηηηθψλ πεξηνρψλ πνπ αλέιαβε ηνλ ξφιν ησλ ΟΡΑ θαη ΟΡΘ
είλαη ππνζηειερσκέλε, ελψ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν δελ αλαθέξεηαη θαλ ζην
νξγαλφγξακκα ηνπ Τ.Π.ΔΝ. Πεξαηηέξσ, θαζφζνλ πξφθεηηαη γηα ζρέδην
εθαξκνγήο ε αλάζεζε απηή ζπλάδεη κε ηελ λνκνινγία ηνπ .η.Δ., ζχκθσλα κε
ηελ νπνία νη αξκνδηφηεηεο εθαξκνγήο δχλαληαη λα απνδίδνληαη ζηελ
Απηνδηνίθεζε απφ ην θεληξηθφ θξάηνο, πνιιψ δε κάιινλ φηαλ ε έγθξηζή ηνπο
ζα εμαθνινπζεί λα πινπνηείηαη κε π.α.. Δμάιινπ (α) ε ελεξγνπνίεζε ηνπ
Ρ..Α./2014 απαηηεί ηελ ζχκπιεπζε κε ην Πεξηθεξεηαθφ ρέδην ηξαηεγηθήο
Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο Αηηηθήο ψζηε λα ππάξμεη ζχλδεζε ρσξηθνχ θαη
αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ - αληηθείκελν πνπ εμ νξηζκνχ αλήθεη ζηελ
Πεξηθέξεηα, θαη, (β) κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Αζήλαο (Ο.Ρ..Α.)
έρεη αδξαλήζεη ε επεμεξγαζία ηνπ Πξνγξάκκαηνο δξάζεο, κε απνηέιεζκα
πνιιέο απφ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Ρ..Α./2014 λα παξακέλνπλ αλελεξγέο,
κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε πξσηνπνξηαθή ζηελ ζπκπεξίιεςε ηεο ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ, Πνιηηηθή αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο θαη αλαπιάζεσλ, πνπ ζα πξέπεη λα
ελεξγνπνηεζεί κε ηελ ζπλεξγαζία Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη Γήκσλ. Γηα ηνλ
ζθνπφ απηφ ζην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο, πξνβιέπεηαη φηη νη .Α.Α. ηεο
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο εθπνλνχληαη ζην πιαίζην ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ηνπ
Ρ..Α./2014.
2. Με ηελ παξ. 7 πεξ.δ., πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα (κεηά απφ έθδνζε εηδηθνχ
ΠΓ) αλάζεζεο ζηηο αηξεηέο Πεξηθέξεηεο πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο ζήκεξα
εγθξηλφκελεο εληνπηζκέλσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ .Π. κε εμαίξεζε απηέο πνπ
ιφγσ ζπληαγκαηηθψλ επηηαγψλ παξακέλνπλ λα εγθξίλνληαη κε π.δ.,
αθνξψληαο ηηο «επαίζζεηεο πεξηνρέο», νη νπνίεο φκσο πεξηνξίδνληαη ζε απηέο
πνπ πξάγκαηη ρξήδνπλ νπζηαζηηθήο πξνζηαζίαο, πνπ φλησο επεξεάδεηαη απφ
ηελ ππφ θξίζε πνιενδνκηθή ξχζκηζε. Ζ ελ ιφγσ δηνηθεηηθή απνθέληξσζε ζα
θξηζεί ζην ηΔ θαηά ηελ έθδνζε ηνπ πξψηνπ π.δ. πνπ ζα εηζαρζεί πξνο
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επεμεξγαζία θαη επνκέλσο έιεγρν ζπληαγκαηηθφηεηαο θαη -εθφζνλ γίλεη δεθηήζα επηηξέςεη λα ππάξρεη εληαία νξηδφληηα ζεψξεζε απφ ηελ Πεξηθέξεηα, σο
βαζκίδα ηεο δηνίθεζεο πνπ έρεη ήδε ηελ αξκνδηφηεηα εληνπηζκέλσλ
ηξνπνπνηήζεσλ θαη έρεη απνθηήζεη ηερλνγλσζία ζρεδηαζκνχ. Πεξαηηέξσ,
ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία εκπιέθνληαη ήδε θαη νη Απνθεληξσκέλεο
Γηνηθήζεηο, νη νπνίεο αζθνχλ νπζηαζηηθφ θαη φρη απιά ηππηθφ έιεγρν ζηηο
ηξνπνπνηήζεηο, σο ππεχζπλεο γηα ηελ ζχζηαζε, ιεηηνπξγία θαη πξνεδξία ησλ
Τ.ΠΟ.Θ.Α., πνπ γλσκνδνηνχλ επί ησλ παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεσλ .Π..
Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, βειηηψλεηαη ζεκαληηθά ε θαηάζηαζε πνπ πθίζηαηαη
ζήκεξα, σο πξνο ηελ δηάζπαζε αξκνδηνηήησλ εληφο ησλ Ο.Σ. (ιφγσ
δηαρσξηζκνχ ζε απηά πνπ έρνπλ πξφζσπν ή φρη ζε Βαζηθφ Οδηθφ Γίθηπν –
Β.Ο.Γ., ή εληφο ηεο δψλεο ησλ 500,00 κ απφ ηελ αθηή, θ.ά.) πνπ έρεη ηδηαίηεξα
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, θαζφζνλ δελ επηηξέπεη ηελ εληαία ζεψξεζε ηνπ .Π. ζε
ρσξηθή έθηαζε πφιεο ε Π.Δ. ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα ζχλνιν ηξνπνπνηήζεσλ
πνπ έρεη πξνθχςεη είηε απφ πξνζαξκνγή ηνπ ζε δηθαζηηθή απφθαζε γηα άξζε
απαιινηξίσζεο, είηε απφ Π.Μ.Α.. ε θάζε πεξίπησζε, θαζνξίδνληαη εηδηθέο
πξνυπνζέζεηο εμαίξεζεο απφ ηελ έθδνζε π.δ/ηνο γηα ηελ άζθεζε απηήο ηεο
αξκνδηφηεηαο απφ ηελ Πεξηθέξεηα ψζηε απηή λα ππαθνχεη ζηηο ζπληαγκαηηθέο
επηηαγέο, φπσο απηέο πάγηα εξκελεχνληαη απφ ην .η.Δ., πξνβιέπνληαο ηελ
δηαηήξεζε ηεο απαίηεζεο έθδνζεο π.δ. ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο αθηλήησλ πνπ
αλήθνπλ ζηηο εμήο επαίζζεηεο πεξηπηψζεηο:
α. Δληφο δψλεο παξαιίαο φπσο θαη απηά πνπ έρνπλ πξφζσπν επ’ απηήο ή
ζηνλ αηγηαιφ.
β. Πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη εληφο πεξηνρψλ
πνπ έρνπλ εηδηθφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο βάζεη δηεζλψλ ζπλζεθψλ (Ramsar,
Natura 2000) ή βάζεη ησλ άξζξσλ 18 θαη 19 ηνπ λ. 1650 /1986
γ. Δληφο Σνπίσλ Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Κάιινπο (Σ.Η.Φ.Κ.) θαη αξραηνινγηθψλ
ρψξσλ κε εκθαλή κλεκεία, θαζφζνλ ηα ππφγεηα κλεκεία πξνζηαηεχνληαη
νχησο ή άιισο απφ ηελ αξραηνινγηθή ππεξεζία ε νπνία παξίζηαηαη ζηελ
εθζθαθή.
Πεξαηηέξσ, γηα ηελ άζθεζε ηεο εληνπηζκέλεο ηξνπνπνίεζεο .Π. απφ ηελ
Πεξηθέξεηα, ζε αθίλεηα πνπ έρνπλ πξφζσπν ή βξίζθνληαη ζε: Βαζηθφ Οδηθφ
Γίθηπν (Β.Ο.Γ.), ζε Παξαδνζηαθνχο Οηθηζκνχο ή Ηζηνξηθά Κέληξα, ή/θαη, ζε
απφζηαζε 500κ απφ αθηή, ηίζεληαη νη παξαθάησ ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο:
I. Ηζρχνπζεο πξνυπνζέζεηο (βάζεη άξζξνπ 29 λ. 2831/2000)
α) Να κελ επηθέξνπλ κείσζε ηεο ζπλνιηθήο επηθαλείαο Κ.Υ. θαη ηνπ εχξνπο
ησλ νδψλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο άξζεηο απαιινηξίσζεο ζε
ζπκκφξθσζε απφθαζεο Γηθαζηεξίνπ.
β) Να κελ επηθέξνπλ είηε αχμεζε ηνπ ηζρχνληνο ζ.δ. είηε αιιαγή ησλ ρξήζεσλ
ηεο πεξηνρήο, πνπ επηθέξεη δπζκελνπνίεζε ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο
(δνκεκέλν) πεξηβάιινλ.
γ) Να είλαη ζχκθσλεο κε ηηο ξπζκίζεηο θαη θαηεπζχλζεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ
Γ.Π../.Υ.Ο.Ο.Α.Π.
II. Νέεο ζπκπιεξωκαηηθέο πξνϋπνζέζεηο:
α. Γηα ην Β.Ο.Γ.: Να κελ αιινηψλεηαη ε ξπκνηνκηθή γξακκή ζην κέησπν ηνπ
Β.Ο.Γ., λα κελ ηξνπνπνηνχληαη νη δηαηνκέο ησλ εγθαξζίσλ νδψλ, λα
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δηαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ηεο νηθνδνκηθήο γξακκήο κε ηηο πξαζηέο, λα κελ
κεηψλεηαη ελδερφκελε παξάπιεπξε νδφο (service road) θαη λα κελ απμάλεηαη
ην κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο.
β. Γηα ηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο θαη ηα ηζηνξηθά θέληξα: Να κελ
αιινηψλνληαη νη φξνη πξνζηαζίαο, λα κελ απμάλεηαη ην κέγηζην επηηξεπφκελν
χςνο θαη λα κελ αιινηψλεηαη ε κνξθνινγία ηνπ παξαδνζηαθνχ αζηηθνχ ηζηνχ.
γ. Γηα ηελ δψλε 500κ απφ ηελ αθηή (εθηφο δψλεο παξαιίαο θαη ηνπ κεηψπνπ
επ’ απηήο): Να κελ απμάλεηαη ην κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο.
Σέινο, πξνηείλεηαη ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ π.δ/ηνο κε ην νπνίν έρεη θαζνξηζζεί
ην Βαζηθφ Οδηθφ Γίθηπν (Β.Ο.Γ.), πνπ άιισζηε αθνξά κφλν ζηα
κεηξνπνιηηηθά ζπγθξνηήκαηα Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο, θαη είλαη πιένλ
παξσρεκέλν θαη ηδηαίηεξα εθηεηαηακέλν, κέζσ θ.π.α. ησλ Τπ. Π.ΔΝ. θαη
ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ. ε θάζε πεξίπησζε, επηζεκαίλεηαη φηη ν ιφγνο ζέζπηζεο ηνπ
Β.Ο.Γ. ην 1990 ήηαλ, θπξίσο, λα εμαζθαιηζζεί ε ζπλέρεηα ζηηο ξπζκίζεηο
ρξήζεσλ γεο αιιά θαη ζηελ ράξαμε ησλ ελ ιφγσ αζηηθψλ αξηεξηψλ, πνπ
έρνπλ φκσο πιένλ νινθιεξσζεί κε ηηο ζρεηηθέο απαιινηξηψζεηο θαη έξγα
δηακφξθσζεο.
Με ηελ παξ. 7 πεξ.γ. δηεπθξηλίδεηαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο είλαη
αλαγθαίν ην εξγαιείν ηνπ Δηδηθνχ Υσξηθνχ ρεδίνπ (Δ.Υ..), γηα ηελ
πινπνίεζε πξνγξακκάησλ αλάπιαζεο. Καηαξρήλ, ηα Δ.Υ.. ζεζκνζεηήζεθαλ
κε ηνλ λ. 4269/2014, σο αλαπηπμηαθά εξγαιεία πξνψζεζεο ζηξαηεγηθήο
ζεκαζίαο επελδχζεσλ – σο νξγαλσκέλνη ππνδνρείο, κε εηδηθφ θνξέα
πινπνίεζεο ηνλ ηδηψηε επελδπηή. Χζηφζν κε πξνζζήθε ζηνλ λ. 4447/2016
ζπκπιεξψζεθαλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ψζηε ηα Δ.Υ.. λα δχλαληαη λα
εθαξκνζηνχλ θαη ζε «πξνγξάκκαηα αζηηθήο αλάπιαζεο ή θαη
πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ή αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλεπεηψλ απφ θπζηθέο
θαηαζηξνθέο». Δθηηκάηαη, φηη ζην άκεζν κέιινλ ζα γίλεη επξεία ρξήζε ησλ
Δ.Υ.., ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζην πιαίζην ηεο Π.Μ.Α. ζα απαηηείηαη
ηαπηφρξνλα κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ θαη ηξνπνπνίεζε
ησλ δεζκεπηηθψλ ρξήζεσλ/ζ.δ. Γ.Π../.Υ.Ο.Ο.Α.Π./Ε.Ο.Δ. θ.ιπ., ζπλεπψο ην
εξγαιείν
απηφ
εληάζζεηαη
ζηελ
πνιηηηθή
αλαπιάζεσλ/αζηηθήο
αλαδσνγφλεζεο. ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία πξνέγθξηζεο ησλ Δ.Υ..,
φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4447/2016 θαη ηνπ π.δ.
90/2018, πξνζηίζεηαη κε ην παξφλ, ε ππνρξέσζε ππνβνιήο ηεθκεξησκέλεο
εηζήγεζεο, απφ ηνλ θνξέα αλάπιαζεο πξνο ηελ ππεξεζία θαη δη’ απηήο πξνο
ην ΚΔ.Τ.ΠΟ.Θ.Α., γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο επηδησθφκελεο ηξνπνπνίεζεο
Γ.Π../.Υ.Ο.Ο.Α.Π./Ε.Ο.Δ, κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηεο αζηηθήο
αλαδσνγφλεζεο φπσο απηνί θαηαγξάθνληαη ζην άξζξν 3, θαζψο θαη ε
ππνρξέσζε ππφδεημεο θαηεπζχλζεσλ κε ηελ Απφθαζε ηεο πξνέγθξηζεο
πξνο ηα ππφινηπα ζηάδηα ηνπ Δ.Υ..
Με ηελ παξ 7 πεξ. ζη, εμεηδηθεχεηαη ε ήδε αλαιπζείζα ζην άξζξν 4
ζεκαζία ηνπ εληαίνπ πνιενδνκηθνχ θαη ζπγθνηλσληαθνχ ζρεδηαζκνχ,
αλαιχνληαο ηελ ππέξβαζε ζηελ δηνηθεηηθή δπζθνιία πνπ ελέρεη ε ελ ιφγσ
εληαία πξνζέγγηζε, ζηα δχν επίπεδα κειεηψλ.
Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη ε παξάιιειε εθπφλεζε ηεο Π.Μ.Α. κε ηελ
ζπγθνηλσληαθή κειέηε: ην π.δ. ηεο Π.Μ.Α. (ζε θιίκαθα 1:5.000 θαη ρσξίο
ηξνπνπνίεζε ξπκνηνκηθψλ γξακκψλ) ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νξηζκέλα
βαζηθά ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξηαθνχ ζρεδηαζκνχ, φπσο: ε ιεηηνπξγηθή
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ηεξάξρεζε ηνπ δηθηχνπ, ραξαθηεξηζκνί πεδφδξνκσλ πνδειαηνδξφκσλ, νδψλ
ήπηαο θπθινθνξίαο, ηα βαζηθά δίθηπα Μ.Μ.Μ., νη θχξηεο δηαδξνκέο πεδψλ, νη
βαζηθέο αξρέο νξγάλσζεο ηεο ζηάζκεπζεο βάζεη ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο .Μ.
θαη ε ρσξνζέηεζε θηηξίσλ ζηάζκεπζεο ή ν πξνζδηνξηζκφο πεξηνρψλ
αλαδήηεζεο γηα ηελ ρσξνζέηεζε απηψλ θ.ιπ. Όζνλ αθνξά ζηα ππφινηπα
ζηνηρεία ηεο κειέηεο, πνπ δελ έρεη έλλνηα λα ζεζκνζεηεζνχλ κε π.δ.,
αθνινπζνχλ ηελ γεληθή δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ ζπγθνηλσληαθψλ κειεηψλ, νη
νπνίεο - βάζεη ηνπ Κ.Ο.Κ.: βι. παξ 1-3 άξζξνπ 52 - πξνβιέπνπλ ηελ έθδνζε
Απφθαζεο Γ.. θαη ζηελ ζπλέρεηα έγθξηζε απφ ηνλ πληνληζηή ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ε νπνία έρεη ηνλ ραξαθηήξα, ηφζν ηππηθφ
(έιεγρνο λνκφηππεο ιήςεο απφθαζεο) φζν θαη νπζηαζηηθφ (ηερληθφο έιεγρνο).
Γηεπθξηλίδεηαη, φηη ε ελ ιφγσ έγθξηζε απαηηεί θαη ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ
Τ.ΠΟ.Θ.Α., δεδνκέλνπ φηη πεξηιακβάλεη θαη ξπζκίζεηο πνιενδνκηθνχ
ραξαθηήξα - ε νπνία νχησο ή άιισο γίλεηαη γηα ηελ Π.Μ.Α. - ελψ παξάιιεια
απαηηεί θαη ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο (βι. εδάθην 5, παξ.4, άξζξνπ 209, λ.3463/2006 - Α’ 114, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε παξ.3α, άξζξνπ 51, λ. 4407/2016 - Α’134), γηα ηελ
ακηγψο ζπγθνηλσληαθή κειέηε.
Με ηελ παξάγξαθν 7 πεξ. δ, νξίδεηαη ην ζρέδην πνιενδνκηθήο θαη
ζπγθνηλσληαθήο αλαβάζκηζεο, ην νπνίν δελ ηξνπνπνηεί, αιιά απιά εμεηδηθεχεη
ηηο πθηζηάκελεο ρσξηθέο ξπζκίζεηο ζε επίπεδν ρξήζεσλ γεο, αθνινπζεί ηελ
δηαδηθαζία έγθξηζεο / ζεζκνζέηεζεο ησλ θπθινθνξηαθψλ κειεηψλ –πνπ
γίλεηαη βάζεη ηνπ Κ.Ο.Κ. (άξζξν 52) απφ ηνλ πληνληζηή ηεο Α.Γ. ζπλεθηηκψληαο σζηφζν φηη κέρξη ζήκεξα, ιφγσ ηνπ ζεκαληηθνχ πνιενδνκηθνχ
ραξαθηήξα ησλ κειεηψλ απηψλ, απαηηείηαη θαη ε γλσκνδφηεζε ηνπ ΤΠΟΘΑ
(βι. Δ.Γ. ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ. Γ.Ο.Τ., 277/θ252/26.3.18 θαηνηθ2696/Φ252/18.5.18),
Έηζη κε ηνλ παξαπάλσ λέν ηχπν ζρεδίνπ –ηνπ νπνίνπ ε αλάγθε έρεη
πξνθχςεη ζε πιήζνο πεξηπηψζεσλ κηθξψλ αλαπιάζεσλ ζε ηνπηθά θέληξα κε
θαηλφκελα θπθινθνξηαθήο ππεξθφξησζεο - δηεπθνιχλεηαη ε απαηηνχκελε
εληαία πξνζέγγηζε θαη ζεζκνζέηεζε κειέηεο, ηφζν σο πξνο ην πνιενδνκηθφ
φζν θαη σο πξνο ην ζπγθνηλσληαθφ ζθέινο, ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν ησλ
ξπζκίζεσλ πνπ δελ απαηηνχλ ηελ έθδνζε π.δ. φπσο (ελδεηθηηθά): ηεξάξρεζε
νδηθνχ δηθηχνπ, ραξαθηεξηζκφο νδψλ (πεδφδξνκνπ, ήπηαο θπθινθνξίαο,
θ.ιπ.), νξγάλσζε θπθινθνξίαο νρεκάησλ, πνδειάησλ, (κνλνδξνκήζεηο,
πξνηεξαηφηεηεο θαλαξηψλ θ.ιπ.), ξπζκίζεηο δηαδξνκψλ/ξνψλ πεδψλ (πιάηνο
πεδνδξνκίσλ, πεδνδηαβάζεηο απιέο ή κε κεραληθά κέζα), εμεηδίθεπζε Κ.Υ.
(φπσο πιαηεία, ζέζεηο ζηάζκεπζεο, πεδνδξφκηα, παηδηθή ραξά), θαλνληζκφο
ιεηηνπξγίαο πεδνδξφκνπ θαη νξηζκφο/ππφδεημε ρσξνζέηεζεο ρψξσλ ή θηηξίσλ
ζηάζκεπζεο (αθφκα θαη εθηφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, φηαλ απηφ έρεη
επηπηψζεηο ζε απηήλ, π.ρ. ζε πεξηκεηξηθνχο ζηαζκνχο Μ.Μ.Μ.). Θα κπνξνχζε
ηέινο λα ζπκπεξηιάβεη θαη θαηεπζχλζεηο ή ξπζκίζεηο γηα ηελ έγθξηζε αδεηψλ
παξαρψξεζεο (ηξαπεδνθαζίζκαηα, ππαίζξην εκπφξην), ή θαηεπζχλζεηο:
θχηεπζεο, δηακνξθψζεσλ ηνπ νδηθνχ θαη ηνπ παξφδηνπ ρψξνπ, ηνπνζέηεζεο
πξνζηαηεπηηθψλ εκπνδίσλ, ρσξνζέηεζεο ππνδνκψλ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ
φπσο ειεθηξνδφηεζε νρεκάησλ, ζηάζκεπζε πνδειάησλ θαη ζρεηηθφο
εμνπιηζκφο θ.ιπ. Σέινο, θξίζεθε αλαγθαίν, λα πεξηιεθζεί ζηελ ελ ιφγσ
θαηεγνξία απηή ζρεδίσλ θαη πεξηνξηζκέλε εμεηδίθεπζε ρξήζεσλ γεο ησλ
Γ.Π../.Υ.Ο.Ο.Α.Π. (φπσο αθαίξεζε ζηνηρείσλ εηδηθψλ ρξήζεσλ απφ κηα
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δψλε γεληθήο ρξήζεο) θαη ε ζέζπηζε νξίσλ θνξεζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν
19 παξ. 3 ηνπ παξφληνο - ξπζκίζεηο πνπ έσο θαη ζήκεξα αζθνχληαη απφ ηνλ
Πεξηθεξεηάξρε αλ είλαη εληνπηζκέλεο, θαη κε π.δ., αλ θξίλνληαη σο κε
εληνπηζκέλεο.
Ζ πξφβιεςε εληαίαο έγθξηζεο απφ ηνλ πληνληζηή ηεο Α.Γ. κεηά απφ
γλψκε ηνπ Τ.ΠΟ.Θ.Α., πιελ ηνπ δηνηθεηηθνχ εμνξζνινγηζκνχ πνπ
επηηπγράλεη, θαιχπηεη θαη ηελ ζπληαγκαηηθή επηηαγή γηα ηελ θξαηηθή
αξκνδηφηεηα ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ (ελφςεη θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνινγίαο
ηνπ .η.Δ.) παξφηη δελ πξνβιέπεη ηελ έθδνζε π.δ., δηφηη αθνξά εμαηξεηηθά
εμεηδηθεπκέλεο ξπζκίζεηο νη νπνίεο θαίηνη δχλαληαη λα κελ είλαη εληνπηζκέλεο
ζε 1-2 Ο.Σ., κνιαηαχηα είλαη ηνπηθνχ ραξαθηήξα απνηειψληαο εμεηδίθεπζε ηνπ
επξχηεξνπ ζρεδηαζκνχ. Δμάιινπ, ε αθαίξεζε ζηνηρείσλ ρξήζεσλ γεο (βάζεη
νξίσλ θνξεζκνχ) εληάζζεηαη ζηελ λνκνινγία πεξί «πνιενδνκηθνχ
θεθηεκέλνπ» κε ζεηηθή επίπησζε ζηηο πεξηνρέο φπνπ εθαξκφδεηαη, δηφηη
απνζθνπεί θπξίσο ζηελ δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο,
πνπ θηλδπλεχεη απφ ππεξθνξεζκφ εληαηηθψλ ρξήζεσλ, φπσο ε αλάπηπμε
Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο (Κ.Τ.Δ.) ζε κηθηέο πεξηνρέο
θαηνηθίαο θαη ηνπηθνχ θέληξνπ.
Όζνλ αθνξά ζηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, έρεη ζεκαζία λα ηνληζηεί,
φηη βάζεη ηνπ Κ.Ο.Κ. φιεο νη ξπζκίζεηο γίλνληαη εληαία (κε απφθαζε ηνπ
πληνληζηή ηεο Α.Γ.) αθφκα θαη ζε Β.Ο.Γ., ή πξσηεχνπζεο αξηεξίεο, κε κφλε
εμαίξεζε ηηο κειέηεο πνπ επηζπεχδνληαη απφ ηελ Γ.Γ. Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ
Τ.ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ.
Σέινο, ζεκεηψλεηαη, φηη κειέηεο θαη ξπζκίζεηο ηέηνηνπ ηχπνπ ζα
απαηηεζνχλ φρη κφλν ζηηο αλαπιάζεηο αιιά θαη σο επφκελν ζηάδην ηεο
έγθξηζεο ησλ ρεδίσλ Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο (.Β.Α.Κ.) (βι. άξζξν
22 λ. 4599/2019), πνπ εθπνλνχληαη ήδε απηή ηελ πεξίνδν θαη ζα εγθξίλνληαη
κε Απφθαζε Γ.. ή Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ (παξάγξαθνο 9) δειαδή απφ
ηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηάξηηζεο .Β.Α.Κ., κεηά απφ γλψκε φισλ ησλ
εκπιεθνκέλσλ ζηα πξνηεηλφκελα έξγα ή κέηξα ή ξπζκίζεηο, θνξέσλ.
Με ηελ παξ 7.ε θαηαγξάθνληαη νη ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θήξπμε
δηαηεξεηέσλ παξαδνζηαθψλ θ.ιπ., θαη πξνζηίζεηαη ε δπλαηφηεηα έθδνζεο
εληαίαο π.α. γηα άδεηα παξέκβαζεο κεηά απφ κειέηε.
Με ηελ παξ. 8 νξίδεηαη, φηη ην δηαρεηξηζηηθφ ζθέινο ησλ πξνγξακκάησλ
αλάπιαζεο εγθξίλεηαη απφ ηνλ δήκν, ν νπνίνο ζηελ ζπλέρεηα κεξηκλά γηα ηελ
πξνψζεζε/πινπνίεζε θάζε κέηξνπ ή έξγνπ κέζσ πξνγξακκαηηθψλ ή άιισλ
ζπκβάζεσλ κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο, εκπιεθνκέλνπο θνξείο.
Σέινο κε ηελ παξ. 10 πξνβιέπεηαη ε κε θ.π.α. ησλ Τπνπξγψλ Τ.Π.ΔΝ.
θαη ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ, επηθαηξνπνίεζε ηνπ π.δ. κε ην νπνίν έρεη θαζνξηζζεί ην
Βαζηθφ Οδηθφ Γίθηπν (Β.Ο.Γ.) , πνπ αθνξά κφλν ζηα κεηξνπνιηηηθά
ζπγθξνηήκαηα Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο, θαη είλαη πιένλ παξσρεκέλν θαη
ηδηαίηεξα εθηεηαηακέλν. ε θάζε πεξίπησζε, επηζεκαίλεηαη φηη ν ιφγνο
ζέζπηζεο ηνπ Β.Ο.Γ. ην 1990 ήηαλ, θπξίσο, λα εμαζθαιηζζεί ε ζπλέρεηα ζηηο
ξπζκίζεηο ρξήζεσλ γεο αιιά θαη ζηελ ράξαμε ησλ ελ ιφγσ αζηηθψλ αξηεξηψλ,
πνπ έρνπλ φκσο πιένλ νινθιεξσζεί κε ηηο ζρεηηθέο απαιινηξηψζεηο θαη έξγα
δηακφξθσζεο. .
ΑΡΘΡΟ 9
Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα εθαξκνγήο ζρεδίνπ πόιεο θαη εμαζθάιηζεο
θνηλνρξήζηωλ θαη θνηλωθειώλ ρώξωλ
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Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δθαξκνγήο ρεδίνπ Πφιεο θαη
Δμαζθάιηζεο Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ (Δ.Π.Δ..Π.) απνηειεί κηα πξνζπάζεηα
εμέιημεο θαη επηρεηξεζηαθήο εθαξκνγήο, ηεο θαηλνηφκνπ ινγηθήο
νινθιεξσκέλεο θαηαγξαθήο ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιενδνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
πιεξνθνξηψλ ησλ Γήκσλ, πνπ εηζήρζε κε ηελ Ζιεθηξνληθή Πνιενδνκηθή
Σαπηφηεηα Γήκνπ (Ζ.Π.Σ.Γ.) βάζεη ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4495/2017
(θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζε άξζε απαιινηξίσζεο ή θαη φρη, πξάμεηο
αλαινγηζκνχ, Γηαηεξεηέα, Παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, Ηζηνξηθνί Σφπνη θ.ιπ.).
Δηδηθφηεξα, εηζάγεη κηα λέα ινγηθή επηρεηξεζηαθήο κειέηεο, πνπ θξίλεηαη σο
αλαγθαία γηα ηελ νινθιεξσκέλε, ζπλνιηθή θαη κεζφ-καθξνπξφζεζκε
ζεψξεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ .Π. θαη θπξίσο ηελ νιηζηηθή δηαρείξηζε θαη
πξνγξακκαηηζκφ πινπνίεζεο ησλ Κ.Υ. θαη ΚΦ.Υ. ζε επίπεδν Γήκνπ.
Σν Δ.Π.Δ..Π. εθπνλείηαη απφ ηνλ Γήκν ε αλαηίζεηαη ζε εμσηεξηθφ
κειεηεηή, ν νπνίνο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζπλεξγάδεηαη κε ην (Κεληξηθφ)
Παξαηεξεηήξην Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ Τ.Π.ΔΝ. (ή/θαη ην
Πεξηθεξεηαθφ), αθνχ άιισζηε ηα ζηνηρεία βάζεο ηνπ Δ.Π.Δ..Π.
πεξηιακβάλνληαη ζηελ Ζ.Π.Σ.Γ., γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο είλαη
ππεχζπλν ην Παξαηεξεηήξην. ε θάζε πεξίπησζε ην Παξαηεξεηήξην
ελεκεξψλεηαη γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Δ.Π.Δ..Π, θαη δχλαηαη λα είλαη αξσγφο
ζηελ εθαξκνγή ηνπ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη δελ ράλνληαη απαξαίηεηνη γηα
ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο Κ.Υ. θαη ΚΦ.Υ.
Σν Δ.Π.Δ..Π., απνηειεί ηελ επηρεηξεζηαθή θαη πξνγξακκαηηθή βάζε
γηα ηηο Πξάμεηο Αλαινγηζκνχ-Δθαξκνγήο, αθνχ ηεξαξρεί ηνπο ρψξνπο, ηφζν
εγθεθξηκέλνπο φζν θαη πξνγξακκαηηδφκελνπο (βάζεη πηλάθσλ αλαγθψλ
Γ.Π.., .Υ.Ο.Ο.Α.Π., Σ.Υ..,) γηα ηηο εληφο ζρεδίνπ (ή ππφ έληαμε) πεξηνρέο,
σο πξνο ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπο, ζπγθεληξψλεη θηεκαηνινγηθάθηεκαηνγξαθηθά δεδνκέλα θαη θάλεη εθηίκεζε ησλ δαπαλψλ ησλ
απαιινηξηψζεσλ. Δηδηθά γηα ηηο επεθηάζεηο ηνπ Γ.Π.. ζα δηεπθξηλίδεηαη αλ
εθηηκάηαη φηη ε πινπνίεζε απηψλ ζα γίλεη κε ηελ Π.Μ.Δ. θαη ηελ πξάμε
εθαξκνγήο.
Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ ηεξάζηησλ πξνβιεκάησλ ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ, σο πξνο ηελ έιιεηςε
ζπλνιηθήο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά απεηθφληζεο ηεο πξαγκαηηθήο πθηζηάκελεο
πνιενδνκηθήο θαηάζηαζεο (ζην έδαθνο, ε νπνία ζπλήζ σο πφξξσ απέρεη
απφ ηελ ζεσξεηηθή βάζεη ηνπ ρεδίνπ Πφιεο (.Π.), πνπ ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο δελ έρεη εθαξκνζζεί ιφγσ ξπκνηνκηθψλ αζπκθσληψλ,
αδπλακίαο απνδεκίσζεο Κ.Υ. αθφκα θαη νδψλ!) θαη θαη’ επέθηαζε ζπλνιηθνχ
ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξάκκαηνο εθαξκνγήο απηνχ, κε ηελ αλαδήηεζε /
εμαζθάιηζε ηεο αλαγθαίαο ρξεκαηνδφηεζεο. ε θάζε πεξίπησζε ζα
απνηειέζεη κηα πνιχηηκε βάζε παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο Δθαξκνγήο
ηνπ .Π. γηα θάζε Γήκν, ρξήζηκε θαη γηα ηνπο ππφ απαιινηξίσζε ηδηνθηήηεο,
ζπγθεληξψλνληαο ζηνηρεία ηα νπνία ζήκεξα θαηαγξάθνληαη πιεκκειψο θαη
πάλησο δελ δεκνζηνπνηνχληαη, φπσο π.ρ. ηηο εθθξεκείο πξάμεηο
αλαινγηζκνχ, πξνζθπξψζεηο ή ηαθηνπνηήζεηο νηθνπέδσλ γηα ηελ
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νινθιήξσζε ηνπ αλαινγηζκνχ ησλ απνδεκηψζεσλ ιφγσ ξπκνηνκίαο.
εκαληηθή ξχζκηζε ελίζρπζεο ηνπ Δ.Π.Δ..Π. είλαη ε πξφβιεςε λα
παξέρνληαη αηειψο ηα θηεκαηνινγηθά θαη θηεκαηνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο
Κηεκαηνιφγην Α.Δ., ηα νπνία, ζα επηηξέςνπλ ηελ επρεξέζηεξε ζχληαμε θαη
επίδνζε Πξάμεσλ Αλαινγηζκνχ Απνδεκίσζεο, Σαθηνπνίεζεο ή
Πξνζθχξσζεο.
Γηα ηα «ππφβαζξα θηεκαηνγξάθεζεο πνπ επξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ
ζην ζηάδην ησλ Πξψησλ Δγγξαθψλ» (πνπ είλαη πην αμηφπηζηα), ππάξρεη ήδε
απφθαζε Γ ηνπ θνξέα ηνπ θηεκαηνινγίνπ πνπ ηα ρνξεγεί ζε δεκφζηνπο
θνξείο , ΟΣΑ θιπ. Γηα ηελ γεληθφηεξε ρνξήγεζε ηδησηηθψλ ζηνηρείσλ
θηεκαηνινγίνπ πξνο δεκφζηνπο θνξείο, ζε ζρέζε κε ην ζέκα ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ επηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πξψηε ζειίδα ησλ
Γειψζεσλ ηδηνθηεζίαο ηνπ Ν. 2308/1995 (φπσο δηακνξθψζεθε κεηά ην
2013) αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ είλαη «ελήκεξνο φηη ηα ζπιιερζέληα ζηνηρεία
κπνξεί λα ηχρνπλ επεμεξγαζίαο απφ άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ή
ΟΣΑ».
Σν Δ.Π.Δ..Π. ζπληάζζεηαη γηα ην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηνπ Γήκνπ, θαη
εγθξίλεηαη απφ ην Γ.. ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
απηνχ. Ζ χπαξμε εγθεθξηκέλνπ ΔΠΔΠ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ
κνξηνδφηεζε θαη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ελ ιφγσ
Γήκνπ, απφ ην Πξάζηλν Σακείν.
Δπίζεο κε ηελ παξ.3 πξνβιέπνληαη πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο
ΔΠΔΠ θαη θαηαγξάθνληαη ηα θξηηήξηα ηεξάξρεζεο σλ πξνο εμαζθάιηζε ΚΥ
θαη Κ.Φ.Υ.
Με απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ ΠΔΝ (παξ. 7) είλαη δπλαηφλ λα
θαζνξίδνληαη πεξεηαίξσ ηα θξηηήξηα απηά θαη λα ζπκπιεξψλνληαη θαη
εμεηδηθεχνληαη νη πξνδηαγξαθέο θαηάξηηζεο ηνπ Δ.Π.Δ..Π. θαη θάζε
εηδηθφηεξν ζέκα. Με ηελ ίδηα π.α. είλαη δπλαηφλ λα πξνβιέπεηαη ε πηνζέηεζε
εληαίσλ δεηθηψλ αμηνιφγεζεο ηεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε
ησλ απαιινηξηψζεσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ΚΥ, φπσο (ελδεηθηηθά) ε ζρέζε
θνηλφρξεζησλ θαη νηθνδνκήζηκσλ ρψξσλ ή ην πνζνζηφ ΚΥ ή ρψξσλ
πξαζίλνπ αλά θάηνηθν. Ζ ζέζπηζε δεηθηψλ αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ
αζηηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο, θαη ζεκαηνδνηεί πιένλ κηα
άιιε πξνζέγγηζε ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, έλαληη ηεο
πξνεγνχκελεο ινγηθήο πνπ σο θξηηήξην ζρεδηαζκνχ ζεσξείην ην ζηαζεξφ
ηχπν (βιέπε θαη ηελ ζρεηηθή δνπιεηά ηνπ επξσπατθνχ παξαηεξεηεξίνπ
ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ espon european spatial planning observatotry
network).
Άξζξν 10
Δηδηθό αληαπνδνηηθό ηέινο πξαζίλνπ
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε αλακφξθσζεο ηνπ άξζξνπ 33 λ. 4067/2012
(Ν.Ο.Κ./2012) κε ηελ νπνία εηζήρζε θαη’ εμαίξεζε δηαδηθαζία επηβνιήο εηδηθήο
εηζθνξάο εθαξκνγήο ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ γηα θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ
βξίζθνληαη ήδε ή θηλδπλεχνπλ κε θαζεζηψο άξζεο απαιινηξίσζεο, θξίλεηαη
επηβεβιεκέλε, θαζφζνλ, έρεη δηαπηζησζεί απφ ηελ ίδηα ηελ Γηνίθεζε ε ελ γέλεη
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αδπλακία εθαξκνγήο ηνπ, ιφγσ αζαθεηψλ, αληηθάζεσλ θαη ειιείςεσλ, θαη
ελδεηθηηθά: έιιεηςε πξφβιεςεο γηα εθθξεκνχζεο θπξσκέλεο πξάμεηο
αλαινγηζκνχ αθνχ δελ δχλαληαη λα ζεσξεζνχλ απηνδηθαίσο άθπξεο,
πνιππινθφηεηα δηαδηθαζίαο, έιιεηςε θηεκαηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θ.ά.
Άιισζηε ηα παξαπάλσ, επηζεκαίλνληαη θαη ζην κε αξ. πξση.
ΓΣΔ/β/37279/7.9.2016 Έγγξαθν ηεο Γ.Σ.Δ. ηνπ Τ.Π.ΔΝ. πξνο ηνλ πλήγνξν
ηνπ Πνιίηε θαη ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, ην νπνίν κάιηζηα θαηαιήγεη:
«Σςνοτίζονηαρ, θευπούμε όηι οι ζσεηικέρ διαηάξειρ είναι ανεπαπκείρ και
ανηιθαηικέρ ζε ζημείο πος καθίζηανηαι ανεθάπμοζηερ και ππόθεζη ηηρ Δ/νζηρ
Τοπογπαθικών Εθαπμογών είναι η εκ νέος ειζήγηζη για ηην καηάπγηζη ηοςρ
και ηην ανηικαηάζηαζη ηοςρ με μία απλούζηεπη ππόηαζη ζηο πνεύμα ηηρ
επιδιυκόμενηρ διάσςζηρ ζε μεγαλύηεπη έκηαζη ηηρ πποκύπηοςζαρ
ςποσπέυζηρ για ηην εξαζθάλιζη ηυν κοινοσπήζηυν σώπυν.».
Έηζη, κε ηελ παξνχζα πξφηαζε επηρεηξείηαη γηα ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 33:
α. Ζ απινπνίεζε ηεο, κε δεκηνπξγία δχν θαηεγνξηψλ σθεινχκελσλ,
θαηαξρήλ απηψλ πνπ έρνπλ πξφζσπν ζηνλ Κ.Υ. νη νπνίνη έρνπλ κεγαιχηεξε
επηβάξπλζε θαη ζηε ζπλέρεηα απηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή σθέιεηαο
ηνπ ελ ιφγσ Κ.Υ. ε νπνία θαζνξίδεηαη βάζεη πνιενδνκηθά εληαίαο ελφηεηαο
(πνιενδνκηθή, δεκνηηθή/θνηλνηηθή, ζπλνηθία) κε απφθαζε ηνπ Γ.. νη νπνίνη
ζα έρνπλ κηθξφηεξε επηβάξπλζε. Έηζη, επηιέγεηαη ε κεηαβίβαζε ηεο
αξκνδηφηεηαο γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηεο πεξηνρήο σθέιεηαο ζηνλ Γήκν, θαη φρη
ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ζηνλ ίδην ηνλ λφκν πνπ θξίλεηαη πεξηνξηζηηθή
είηε θαη αλεθάξκνζηε ιφγσ αληηεπηζηεκνληθφηεηαο ησλ αθηίλσλ επηξξνήο 250
θαη 500 κ πνπ ίζρπαλ κέρξη θαη ζήκεξα.
β. Ζ ελ γέλεη κεηαβίβαζε ησλ αξκνδηνηήησλ γηα ηελ πνιενδνκηθή θαη
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ απαιινηξηψζεσλ ζηνλ Γήκν.
γ. Ζ παξνρή δπλαηφηεηαο γηα κείσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ σθεινχκελσλ
αθηλήησλ, απφ 30% έσο θαη 70% - απφ ζηαζεξφ 70% πνπ ηζρχεη ζήκεξα - κε
δηάρπζε ηεο πξνθχπηνπζαο ππνρξέσζεο ζε κεγαιχηεξε δψλε, έσο θαη ζην
ζχλνιν ηεο Πνιενδνκηθήο Δλφηεηαο (Π.Δ.) ή αθφκε θαη ζην ζχλνιν ηνπ
Γήκνπ, βάζεη θξηηεξίσλ. Δπίζεο απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ δφζεσλ, ελψ
κεηψλεηαη ην ειάρηζην πνζφ θαηαβνιήο, ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ νη ηδηνθηήηεο
ησλ σθεινχκελσλ αθηλήησλ ζηελ απνδεκίσζε, ελφςεη θαη ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο.
δ. Ζ ελ γέλεη νξζνινγηθφηεξε δηαθνξνπνίεζε ηεο επηβάξπλζεο, ψζηε λα
επηβαξχλνληαη αλαινγηθά ιηγφηεξν απηνί πνπ έρνπλ πξφζσπν (15%
απνδεκίσζεο) απφ φινπο ηνπο ππφινηπνπο (ζπλνιηθά θαηαβάιινπλ ην
ππφινηπν 85%), αιιά θαη ε αλαινγηθή επηβάξπλζε ησλ ρξήζεσλ πνπ
αλακέλεηαη λα πξνζπνξηζηνχλ άκεζε θαη κεγαιχηεξε ππεξαμία (φπσο
μελνδνρεία, θιηληθέο, γξαθεία, θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
θ.ιπ.) έλαληη ηεο κείσζεο ησλ κεξηδίσλ ησλ κε άξηησλ αιιά νηθνδνκήζηκσλ
νηθνπέδσλ θαη δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ αιιά θαη φζσλ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζην
παξειζφλ ζε απνδεκίσζε Κ.Υ. ζηελ απηή πεξηνρή.
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ε. Ζ θαηάξγεζε αληηθαηηθψλ, δπζεθάξκνζησλ/αλεθάξκνζησλ (π.ρ.
απηνδίθαηε αθπξφηεηα εθθξεκνπζψλ πξάμεσλ αλαινγηζκνχ, αθπξφηεηα
έλζηαζεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαηνλνκάδεη ηνλ ηδηνθηήηε), ή θαη πεξηηηψλ
δηαηάμεσλ θαη δηαηππψζεσλ (π.ρ. εθαξκνγή δηαηάμεσλ 2882/2001 θ.ά.).
ζη. Ζ έγθξηζε απαξαίηεησλ ιεπηνκεξεηαθψλ ζπκπιεξψζεσλ (π.ρ. ε
πξφβιεςε γηα εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο θαη ζε ραξαθηεξηζκφ ηκεκάησλ
αθηλήησλ σο Κ.Υ. θ.ά.).
δ. Ο ζαθέζηεξνο πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο έρνπλ
εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ψζηε λα αθνξνχλ θαη’ εμαίξεζε θαη ζε
ζρέδηα πφιεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 17.7.1923, είηε ζε
πεξηπηψζεηο πνιενδνκηθά πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ πνπ ρξήδνπλ
αλακφξθσζεο, είηε θαη ζε εθθξεκείο απαιινηξηψζεηο (κε ή θαη ρσξίο πξάμεηο
αλαινγηζκνχ).
Με ηελ πξφηαζε απηή, αλαδηαηππψλεηαη θαη θσδηθνπνηείηαη ε δηάηαμε
ηνπ άξζξνπ 18 παξ. 5 ηνπ λ. 3870/2010 γηα ηελ επηβνιή εηδηθνχ ηέινπο
απαιινηξίσζεο, γηα ηελ θάιπςε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ δήκνπ ζηηο
απαιινηξηψζεηο Κ.Υ.., πνπ έρεη γεληθή εθαξκνγή, ζην ζχλνιν ησλ
πεξηπηψζεσλ απαιινηξηψζεσλ ρσξίο πάλησο λα αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ
ππνρξεψζεσλ ησλ σθεινχκελσλ αθηλήησλ νη νπνίεο θαιχπηνληαη απφ ηελ
σο άλσ εηδηθή εηζθνξά. Δπεθηείλεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαη ζε έλαλ
ηνκέα πςίζηεο ζεκαζίαο ζηελ ζεκεξηλή ζπγθπξία, ζπλδεφκελν κε ζηξαηεγηθέο
επηινγέο ηφλσζεο ηεο αζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο: ζηελ ζπληήξεζε ηνπ
θνηλφρξεζηνπ πξαζίλνπ ζε ήδε ππάξρνληεο ΚΥ, ηεο νπνίαο ηα έμνδα είλαη
απμεκέλα ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ. Σέινο, πξνβιέπεηαη ε
έθδνζε θ.π.α. ησλ Τπνπξγψλ Τ.Π.ΔΝ. θαη Δζσηεξηθψλ κε ηηο νπνίεο ζα
θαζνξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ (π.ρ. ηξφπνο
αλαινγηζκνχ θαη ηα εηδηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηβνιή ηεο εηδηθήο εηζθνξάο ηεο
πεξ. β παξ. 2).
Σέινο, πξνβιέπεηαη ε έθδνζε θ.π.α. ησλ Τπ. Π.ΔΝ. θαη Δ.Γ.Γ.Α. κε ηηο
νπνίεο ζα θαζνξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ (π.ρ.
ηξφπνο αλαινγηζκνχ θαη ηα εηδηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηβνιή ηεο εηδηθήο
εηζθνξάο ηεο πεξίπησζεο β παξαγξάθνπ 2).
Άξζξν 11
Βειηίωζε ηωλ δηαηάμεωλ πεξί εθαξκνγήο ζρεδίωλ πόιεωλ
ην παξφλ άξζξν επηρεηξείηαη ε έγθξηζε ξπζκίζεσλ πνπ ζα
απινπνηνχλ θαη επηηαρχλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ησλ .Π. νη νπνίεο
θαηά θνηλή νκνινγία είλαη ζήκεξα ηδηαίηεξα πνιχπινθεο, ρξνλνβφξεο θαη
ελίνηε αλεθάξκνζηεο, δεκηνπξγψληαο αδηθαηνιφγεηα πξνζθφκκαηα ζηελ
δηνίθεζε θαη ζηνπο πνιίηεο, αιιά θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ .Π. θαη ησλ
θαλφλσλ δηθαίνπ, κε εμαηξεηηθά δπζκελή απνηειέζκαηα γηα ηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηεο πφιεο.
πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Γηνίθεζεο (Γ.Π.. Τ.Π.ΔΝ.),
θαζεκεξηλά ράλνληαη πιήζνο απαξαίηεηνη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο πφιεο Κ.Υ.
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θαη ΚΦ.Υ., ιφγσ δηθαζηηθήο ή απηνδίθαηεο άξζεο ησλ ζρεηηθψλ
απαιινηξηψζεσλ, θαη κάιηζηα κε νινέλα θαη απμαλφκελνπο ξπζκνχο ιφγσ,
αθελφο κελ, ησλ πνιχπινθσλ θαη καθξνρξφλησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ
νινθιήξσζεο ηνπο, αθεηέξνπ δε, ιφγσ ηεο αδπλακίαο θάιπςεο ηνπ θφζηνπο
απφ ηνπο Γήκνπο θαη θπξίσο ηνπο σθεινχκελνπο παξφδηνπο – εθηηκάηαη φηη
κπνξεί λα ππνβάιινληαη έσο θαη 50 αηηήζεηο γηα άξζε απαιινηξηψζεσλ ηελ
εκέξα!.
Δηδηθφηεξα κε ηελ παξ. 1, ζεζκνζεηείηαη ε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ, κε ζαθή
ρξνληθφ πεξηνξηζκφ, λα πξνβαίλεη ζηελ επίζπεπζε, ζχληαμε θαη έγθξηζε ησλ
πξάμεσλ Αλαινγηζκνχ, Απνδεκίσζεο, Σαθηνπνίεζεο ή Πξνζθχξσζεο πνπ
ζήκεξα επαθίεηαη θαηά θαλφλα ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηδηψηε, ν νπνίνο έηζη
αλαιακβάλεη ππέξκεηξν νηθνλνκηθφ θαη γξαθεηνθξαηηθφ βάξνο. ήκεξα ελψ
ε ζχληαμε ηεο πξάμεο αλαινγηζκνχ γίλεηαη απφ ηνλ Γήκν, ε έγθξηζε (ππφ
κνξθήλ θχξσζεο) γίλεηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα. Με ηελ λέα δηάηαμε
πξνβιέπεηαη λα ρεηξίδεηαη ζπλνιηθά ν Γήκνο ην ζνβαξφ απηφ δήηεκα
εθαξκνγήο ηνπ ζρεδηαζκνχ, αιιά ζε πεξίπησζε πνπ αδπλαηεί λα αζθήζεη
ηελ αξκνδηφηεηα γηα ιφγνπο θπξίσο ηερληθήο αλεπάξθεηαο, ηφηε κε αίηεκά ηνπ
κπνξεί απηή λα παξακείλεη ζηελ Πεξηθέξεηα.
Με ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα
παξακνλήο ηεο αξκνδηφηεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα αλ ν δήκνο ην δεηήζεη
αηηηνινγψληαο ηελ ηερληθή ηνπ αδπλακία λα αζθήζεη ηελ αξκνδηφηεηα.
εκεηψλεηαη φηη ζπρλά νη ηδηψηεο επηβαξχλνληαη κε ηε ζχληαμε (αηχπσο) ηεο
ζρεηηθήο κειέηεο αληί ηεο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, αιιά επίζεο αλαιακβάλνπλ
ηελ εμαηξεηηθά επίπνλε θαη πνιπδάπαλε αλαδήηεζε ησλ ππφρξεσλ,
ππνρξέσζε πνπ επειπηζηνχκε φηη ζα κεησζεί ιφγσ ηεο πξνβιεπφκελεο
παξνρήο θηεκαηνγξαθηθψλ/θηεκαηνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Δ.Κ.Υ.Α.
πξνο ηνλ Γήκν (θπξσκέλα ή θαη εθθξεκή). Δπίζεο κεγάιε επηβάξπλζε ζην
φιν ζχζηεκα επηβάιιεη ε δηελέξγεηα δηθαζηηθψλ επηδφζεσλ κε δηθαζηηθνχο
επηκειεηέο βάζεη ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο , πξφβιεςε πνπ
ηξνπνπνηείηαη ξεηά (παξ. 2) ψζηε ε επίδνζε λα γίλεηαη κέζσ ηεο δεκνηηθήο
αζηπλνκίαο βάζεη ηνπ Κ.Γ.Κ.
Γηα ηελ βειηίσζε ησλ αλσηέξσ πξνβιέπεηαη κε ηελ παξ. 5 ε έθδνζε
π.α. ΤΠΔΝ, πνπ ζα απινπζηεχεη ηελ φιε δηαδηθαζία ιακβάλνληαο ππφςε φηη
ζήκεξα ππάξρεη πιένλ, ζε κεγάιν βαζκφ, θηεκαηνγξάθεζε θαη λέεο ηερληθέο
δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ.
Παξάιιεια πξνβιέπεηαη (παξ 6) ε έθδνζε θπα ΠΔΝ, Δζσηεξηθψλ
θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ απινπζηεπζε θαη θσδηθνπνίεζε (πεξηιακβάλεη θαη
ηξνπνπνίεζεηο) πεξί ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο κνλάδαο βάζεη ηεο νπνίαο
πξνθχπηεη ε πξνζήθνπζα απνδεκίσζε γηα ξπκνηνκηθέο απαιινηξηψζεηο, κε
ζηφρν ηελ επξεία εθαξκνγή αληηθεηκεληθψλ ηξφπσλ πξνζδηνξηζκνχ θαη ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο πξνζθπγήο ησλ δηθαηνχρσλ ζηα δηθαζηήξηα γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο.
i.
Με ηελ παξ. 3 νη Γήκνη αλαιακβάλνπλ ηελ αξκνδηφηεηα άξζεο θαη
επαλεπηβνιήο ηνπ απηνχ ραξαθηεξηζκνχ σο έρεη, ζε ζπκκφξθσζε κε
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απφθαζε Γηθαζηεξίνπ, εθφζνλ βέβαηα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ
άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4067/2012 (δειαδή ε ελ ιφγσ δαπάλε έρεη εγγξαθεί ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ θαη ν Κ.Υ. θαιχπηεη αδήξηηε πνιενδνκηθή
αλάγθε). Ζ άζθεζε απηήο ηεο απιήο αξκνδηφηεηαο, πξνηείλεηαη λα αζθείηαη
απφ ηνλ δήκν γηα ιφγνπο απινχζηεπζεο θαη ηαρχηεηαο ζηελ επαλεπηβνιή
θαη ηειηθά ζηελ πινπνίεζε ηεο απαιινηξίσζεο. Δμ άιινπ εληάζζεηαη ζην
ζπληαγκαηηθφ πιαίζην, θαζφηη πξφθεηηαη γηα απιή επηβεβαίσζε ηνπ
ηζρχνληνο ζρεδηαζκνχ, κε εμαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο πινπνίεζεο ηνπ θαη
δελ απαηηεί «επαλαζρεδηαζκφ» ή ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ, πεξηπηψζεηο νη
νπνίεο παξακέλνπλ κε ηελ κέρξη ζήκεξα αξκνδηφηεηα: κε πδ θαη απφθαζε
πεξηθεξεηάξρε κφλν ζηηο εληνπηζκέλεο πνπ δελ αλεθνπλ ζε πεξηνρή
πξνζηαζίαο. .
ii.
Με ηελ παξ. 4 πξνβιέπεηαη φηη ην Τ.Π.ΔΝ. ελεκεξψλεη ππνρξεσηηθά
ηνπο Γήκνπο γηα θίλεζε δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο άξζεο απαιινηξίσζεο
δεδνκέλνπ φηη ζπλήζσο νη ελ ιφγσ Αηηήζεηο απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά
ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε, θαζφζνλ ε ζρεηηθή αγσγή δελ απεπζχλεηαη πξνο ηνλ
Γήκν θαη ζπλεπψο σο κε δηάδηθνο απηφο δελ ελεκεξψλεηαη - ψζηε λα
επηζπεχζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ζπληέιεζεο ηεο απαιινηξίσζεο εθφζνλ ε
δηαηήξεζε ηεο απνηειεί αδήξηηε πνιενδνκηθή αλάγθε γηα ηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηεο πφιεο.
iii. Με ηελ παξ. 7, παξέρνληαη δηεπθνιχλζεηο ζηνπο παξφδηνπο κε αχμεζε
ηνπ δηαζηήκαηνο απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο πνπ έρεη
πξνθαηαβάιεη ν Γήκνο κέζσ ηνπ Δ.Π.Δ..Π. απφ δεθαπέληε ζε είθνζη ρξφληα
θαη δηαηήξεζε ηεο έθπησζεο γηα ην εθάπαμ πνζφ ζε 20%, θαζφζνλ ζήκεξα
ε αδπλακία θάιπςεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ παξφδησλ σθεινχκελσλ,
ελφςεη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά γηα ηελ ζπληέιεζε
απαιινηξηψζεσλ, εηδηθά δε ππθλνδνκεκέλα θαη ππνβαζκηζκέλα θέληξα
πφιεσλ φπνπ άιισζηε νη ελ ιφγσ απαιινηξηψζεηο είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο
γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή.
Άξζξν 12
Γηθαίωκα πξνηίκεζεο θαη ειεύζεξε αγνξά αθηλήηωλ γηα θνηλόρξεζηνπο θαη
θνηλωθειείο ρώξνπο
Με ην παξφλ άξζξν, επηρεηξείηαη ε αλακφξθσζε θαη ελεξγνπνίεζε ηνπ
Γηθαηψκαηνο Πξνηίκεζεο (Γ.Π.), πνπ σο ζεζκφο πθίζηαηαη ήδε απφ ην 1979,
ρσξίο φκσο νπδέπνηε λα έρεη εθαξκνζζεί, θαίηνη είλαη έλα ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν
θαη απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν άζθεζεο πνιηηηθήο γεο ζηνλ δπηηθφ θφζκν. Σα
βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ Γ.Π έλαληη ηεο απαιινηξίσζεο, πιελ ηεο επειημίαο,
είλαη φηη: (α) δελ πξνθαιεί αλαζηάησζε ζηελ ηδηνθηεζία αθνχ δελ ππνρξεψλεη ηνλ
ηδηνθηήηε λα απνρσξηζηεί απφ ηελ ηδηνθηεζία ηνπ (ν Γήκνο παξεκβαίλεη θαη
αγνξάδεη ην αθίλεην ην νπνίν ν ηδηνθηήηεο πξνηίζεηαη νχησο ή άιισο λα
πσιήζεη), (β) ελδερνκέλσο πεηπραίλεη θαιχηεξε ηηκή αγνξάο, θαη (γ) έρεη πνιχ
ιηγφηεξν δηνηθεηηθφ βάξνο θαη ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, αθνχ
απινπζηεχεηαη ε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο κνλάδαο (πνπ ζε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε πξέπεη λα γίλεη κέζσ δηθαζηηθήο απφθαζεο). Γπλεηηθά ην
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εξγαιείν ζπλδέεηαη θαη κε ηελ άζθεζε ζηεγαζηηθήο πνιηηηθήο ή γεληθφηεξεο
πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο, θαζψο ζα κπνξνχζε λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ έγθαηξε αγνξά γεο ζε κε πνιενδνκεκέλεο θαη πξνο
πνιενδφκεζε πεξηνρέο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ελ ιφγσ δηαδηθαζηψλ φηαλ ε γε έρεη
ρακειφηεξε αμία, πνπ είλαη πξνηηκεηέα απφ ηελ εμαζθάιηζε γεο κέζσ ησλ
ζρεηηθψλ Δηζθνξψλ ηνπ λ. 1337/1983. Άιισζηε, επηζεκαίλεηαη φηη ην Γ.Π.
ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε ρψξεο φπνπ ε πνιηηηθή θνηλσληθήο θαηνηθίαο
ζπλδέεηαη κε ηελ πνιενδνκηθή πνιηηηθή, θάηη πνπ φκσο δελ ηζρχεη ζηελ Διιάδα,
φπσο πξναλαθέξζεθε. Δηδηθφηεξα, νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην Γ.Π. δελ έρεη
ελεξγνπνηεζεί έσο θαη ζήκεξα, είλαη ε πνιππινθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ
ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 947/1979 - θπξίσο σο πξνο
ηελ απαίηεζε λα έρεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζπκθσλήζεη ν ηδηψηεο αγνξαζηήο κε ηελ
πξνηεηλφκελε ηηκή αγνξάο θαη ζηελ ζπλέρεηα ν ηδηνθηήηεο λα απεπζχλεη ην ζρεηηθφ
εξψηεκα ζηνλ Γήκν, θαζψο θαη ε αξρηθή πξφβιεςε ζηνλ λ. 1337/1983 φηη ην Γ.Π.
εθαξκφδεηαη αδηαθξίησο ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ Γ.Π.. θαη Ε.Ο.Δ. θαη γηα θάζε
ελδερφκελε αγνξαπσιεζία, ρσξίο λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ Σ.Α. (ή άιινλ θνξέα
άζθεζεο ηνπ) λα πξνζδηνξίζεη ηα αθίλεηα γηα ηα νπνία ζα είρε δπλεηηθφ
ελδηαθέξνλ. Απηή ε δπζθακςία νδήγεζε ζε δηθαηνινγεκέλε αλεζπρία φηη ν
ζεζκφο ζα πξνθαινχζε αλαζηάησζε ζηελ θηεκαηαγνξά θαη εθηηκάηαη φηη
νδήγεζε, ζηελ κε έθδνζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αξ 55 ηνπ
947/1979 εθαξκνζηηθνχ π.δ., παξφηη είρε νινθιεξσζεί ε επεμεξγαζία ηνπ απφ ηηο
ππεξεζίεο ηνπ Τ.ΠΔ.Υ.Χ.Γ.Δ. ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980. Σν δεχηεξν
πξφβιεκα δηνξζψζεθε κε ηνλ λ. 2508/1997 (παξάγξαθνο 1 άξζξνπ 12) πνπ
έδσζε δηθαίσκα κε απφθαζε ηνπ Γ.. ή άιινπ νξγάλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην
εχξνο εθαξκνγήο ηνπ Γ.Π., πιελ φκσο, θαζφζνλ δελ δηεπθνιχλζεθε ε δηαδηθαζία
θαη νπδέπνηε εθδφζεθε ην παξαπάλσ π.δ. ν ζεζκφο παξέκεηλε νπζηαζηηθά
αλελεξγφο. Με ηελ παξνχζα ξχζκηζε επηρεηξείηαη λα ιπζνχλ ηα αλσηέξσ
πξνβιήκαηα, πξνζδηνξίδνληαο ηελ δηαδηθαζία ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε έθδνζε
π.δ/ηνο ή θ.π.α. γηα ηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα, αιιά κφλν δπλεηηθά γηα ελδερφκελεο
αλαγθαίεο ιεπηνκεξείο δηεπθξηλίζεηο.
Ζ επεμεξγαζία ηνπ παξφληνο, έιαβε ππφςε ην άξζξν 55 ηνπ λ 947/1979
θαη ηελ γαιιηθή εθδνρή ηνπ ζεζκνχ (droit de preemption) πνπ εθαξκφδεηαη κε
επηηπρία ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1970, ζε πνιιά πεδία πιελ ηεο πνιενδνκηθήο
πνιηηηθήο (π.ρ. αγξνηηθά αθίλεηα, πεξηνρέο πξνζηαζίαο, δεκηνπξγία παξάθηηαο
δεκφζηαο πεξηνπζίαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο δφκεζεο). Έηζη δηαηεξνχληαη νξηζκέλεο
δηθιείδεο (φπσο φηη αλ έρεη βξεζεί ν ππνςήθηνο αγνξαζηήο δειψλεηαη θαη δελ
κπνξεί λα πσιεζεί ην αθίλεην ζε κηθξφηεξν απφ ην πξνηαζέλ ηίκεκα, αιιά
δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα λα πξνηείλεη ν ελδηαθεξφκελνο πσιεηήο ην αθίλεην ζηνλ
δήκν πξηλ βξεζεί ππνςήθηνο αγνξαζηήο, ψζηε λα επηηαρχλνληαη νη δηαδηθαζίεο
αμηνιφγεζεο θαηαιιειφηεηαο απφ ηερληθή άπνςε θαη ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ηνπ.
Παξάιιεια επηρεηξείηαη έλαο ηδηφκνξθνο ζπλδπαζκφο ηνπ Γ.Π. κε ηελ
πξνβιεπφκελε απφ ηνλ Κψδηθα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δηαδηθαζία, γηα ηελ
αγνξά αθηλήηνπ κεηά απφ πξφζθιεζε ή κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ.
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Ζ παξνχζα δηάηαμε, φπσο θαη ε αληίζηνηρε ηνπ άξζξνπ 16 γηα
κηζζψζεηο θελψλ αθηλήησλ, ξπζκίδεηαη απηνηειψο θαη φρη σο πξνζζήθε/
ζπκπιήξσζε ηνπ λ. 3463/2006 – Α’ 114 (Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ –
Κ.Γ.Κ.) δηφηη θξίζεθε ζθφπηκν, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΤΠΔ, λα έρνπλ ιεηηνπξγηθή
ελφηεηα θαη απηνλνκία ηδίσο γηα ιφγνπο επρεξέζηεξεο ελδερφκελεο
ηξνπνπνίεζήο ηνπο, πνπ ζα είλαη πην απιή αλ απνζπλδεζνχλ απφ ην επξχηεξν
πιέγκα δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Γ.Κ..
Σν Γ.Π. δχλαηαη λα απνηειέζεη έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν
εμαζθάιηζεο αθηλήησλ γηα Κ.Υ. θαη ΚΦ.Υ. θαη κεραληζκφ γηα ηελ άζθεζε
πνιηηηθήο γεο θαη αζηηθήο δηαρείξηζεο απφ ηνπο Γήκνπο, ηφζν γηα αθίλεηα ηδησηψλ
φζν θαη γηα αθίλεηα δεκνζίνπ / Δ.Σ.Α.Γ. Α.Δ./ Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ. Α.Δ., ζε πεξίπησζε
πνπ απηά ηίζεληαη ζε εθπνίεζε. Γπλεηηθά κπνξεί λα απνηειέζεη θαη εξγαιείν
ειέγρνπ ηεο αγνξάο αθηλήησλ θαη πξφιεςε θαηά ηεο θεξδνζθνπίαο επί ηεο γεο,
κε ηελ δεκηνπξγία Σξάπεδαο Γεο ζε πεξηνρέο πξν ηεο έληαμεο ηνπο ζην ζρέδην,
Απηφ ηνλ ζηφρν είρε, άιισζηε θαη ν λ. 1337/1983 φηαλ πξνέβιεςε ηελ ηζρχ ηνπ ζε
πεξηνρέο επεθηάζεσλ Γ.Π.. θαη Ε.Ο.Δ., πιελ φκσο κε ην παξφλ απνθεχγεηαη
απηή ε δηεπξπκέλε εθαξκνγή θαη πξνηηκάηαη ε πξνζαξκνγή ηνπ θπξίσο ζε αζηηθά
αθίλεηα ή άκεζα πεξηαζηηθά πνπ ζα κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ κε ηα πνιενδνκηθά
εξγαιεία ησλ αλαπιάζεσλ, ζχκθσλα κε ηη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο /Ν.
Γηαηεξείηαη φκσο ε δπλαηφηεηα άζθεζήο ηνπ γηα αγνξά έθηαζεο γηα ηε δεκηνπξγία
απνζέκαηνο γεο πξνο κειινληηθή αμηνπνίεζε γηα θάιπςε πνιενδνκηθψλ
αλαγθψλ, φπσο πξνβιεπφηαλ θαη ζην λ 947/1979.
Σν Γ.Π. εληάζζεηαη ζηελ πξναλαθεξζείζα θαηλνηνκία ηνπ /Ν γηα
πηνζέηεζε πξνγξακκαηηζκνχ ησλ Γήκσλ γηα ηηο αλάγθεο ζε Κ.Υ. θαη ΚΦ.Υ. κέζσ
ηνπ Δ.Π.Δ..Π. (βι. άξζξν 9). Τπφ απηή ηελ έλλνηα ζπλδέεηαη κε κηα ξεμηθέιεπζε
αιιαγή ζηελ κέρξη ζήκεξα αθνινπζνχκελε πξαθηηθή γηα ηελ απφθηεζε αθηλήησλ
πνπ πξννξίδνληαη γηα θνηλφρξεζηεο ή θνηλσθειείο ρξήζεηο, βάζεη ηεο νπνίαο ζα
πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ ρψξνπ κε ηξνπνπνίεζε ηνπ
ζρεδίνπ πφιεσο θαη κεηά λα γίλεη ε απφθηεζή ηνπ, αλαπφθεπθηα κε
απαιινηξίσζε. Ζ πξαθηηθή απηή βαζίδεηαη ζηελ κέρξη ζήκεξα πνιενδνκηθή
λνκνζεζία θαη ηελ ζρεηηθή βάζεη απηήο λνκνινγία .η.Δ. πνπ έρεη νδεγήζεη ζε
κεγάιε αλειαζηηθφηεηα, ε νπνία δελ πξνβαίλεη ζε φθεινο ηνπ ελεξγνχ
πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ζ απνηπρία ηεο κέρξη ζήκεξα πξαθηηθήο ε νπνία
απνδεηθλχεηαη κε ηελ αδπλακία ησλ Γήκσλ λα απνθηήζνπλ εγθαίξσο ηνπο
ραξαθηεξηζκέλνπο ρψξνπο κε ηηο ζπλερείο άξζεηο απαιινηξηψζεσλ, απνδεηθλχεη
φηη, πιελ ηεο εμαζθάιηζεο πφξσλ, βαζηθφ δεηνχκελν είλαη ε πηνζέηεζε κηαο πην
επέιηθηεο δηαδηθαζίαο ε νπνία ζα επηηξέπεη κηα πξνιεπηηθή πνιηηηθή γεο,
εμαζθαιίδνληαο βεβαίσο ηαπηφρξνλα ηφζν ηα πνιενδνκηθά θξηηήξηα
ρσξνζέηεζεο, φζν θαη ηα ηερληθά θξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο ησλ απνθηψκελσλ
αθηλήησλ γηα Κ.Υ. θαη ΚΦ.Υ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξνβιέπεηαη , ηφζν ζην παξφλ
άξζξν φζν θαη ζην άξ 14, ε δπλαηφηεηα αγνξάο ελφο ρψξνπ (ε αγνξά γίλεηαη σο
λα επξφθεηην γηα ηδησηηθή πεξηνπζία ηνπ δήκνπ), ψζηε εθ ησλ πζηέξσλ λα κπνξεί
λα ραξαθηεξηζηεί. Καηά ζπλέπεηα ε πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ
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πξνο αγνξά ζα πξέπεη εμ αξρήο λα έρεη ιάβεη ππφςε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή
άιιεο απαηηήζεηο γηα ηελ αλάγθε ζηελ νπνία πξννξίδεηαη ε έθηαζε
Έηζη, ηνλίδεηαη φηη ε αληίιεςε απηή δελ πξνζθξνχεη ζηνλ ζρεδηαζκφ,
αιιά απιά απνδέρεηαη φηη δελ ππάξρεη κνλνζήκαληε πξφβιεςε γηα ηνλ
ραξαθηεξηζκφ ελφο ρψξνπ θαηάιιεινπ γηα Κ.Υ. ή ΚΦ.Υ., θαη φηη ζην πιαίζην απηφ
είλαη ζθφπηκν ε αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο λα ιακβάλεη ππφςε θαη ην
θξηηήξην ηεο ακεζφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ εμαζθάιηζε θαη
πινπνίεζε, ψζηε νη ρψξνη απηνί πξάγκαηη λα απνδνζνχλ ζε θνηλσθειή ή θνηλή
ρξήζε.
Άξζξν 13
Υξεκαηνδόηεζε θαη εηδηθή εηζθνξά εθαξκνγήο ξπκνηνκηθώλ ζρεδίωλ
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε αλακφξθσζεο ηνπ άξζξνπ 33 λ. 4067/2012
(Ν.Ο.Κ./2012) κε ηελ νπνία εηζήρζε θαη’ εμαίξεζε δηαδηθαζία επηβνιήο εηδηθήο
εηζθνξάο εθαξκνγήο ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ γηα θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ
βξίζθνληαη ήδε ή θηλδπλεχνπλ κε θαζεζηψο άξζεο απαιινηξίσζεο, θξίλεηαη
επηβεβιεκέλε, θαζφζνλ, έρεη δηαπηζησζεί απφ ηελ ίδηα ηελ Γηνίθεζε ε ελ γέλεη
αδπλακία εθαξκνγήο ηνπ, ιφγσ αζαθεηψλ, αληηθάζεσλ θαη ειιείςεσλ, θαη
ελδεηθηηθά: έιιεηςε πξφβιεςεο γηα εθθξεκνχζεο θπξσκέλεο πξάμεηο
αλαινγηζκνχ αθνχ δελ δχλαληαη λα ζεσξεζνχλ απηνδηθαίσο άθπξεο,
πνιππινθφηεηα δηαδηθαζίαο, έιιεηςε θηεκαηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θ.ά.
Άιισζηε ηα παξαπάλσ, επηζεκαίλνληαη θαη ζην κε αξ. πξση.
ΓΣΔ/β/37279/7.9.2016 Έγγξαθν ηεο Γ.Σ.Δ. ηνπ Τ.Π.ΔΝ. πξνο ηνλ πλήγνξν
ηνπ Πνιίηε θαη ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, ην νπνίν κάιηζηα θαηαιήγεη:
«πλνςίδνληαο, ζεσξνχκε φηη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο είλαη αλεπαξθείο θαη
αληηθαηηθέο ζε ζεκείν πνπ θαζίζηαληαη αλεθάξκνζηεο θαη πξφζεζε ηεο
Γ/λζεο Σνπνγξαθηθψλ Δθαξκνγψλ είλαη ε εθ λένπ εηζήγεζε γηα ηελ
θαηάξγεζε ηνπο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο κε κία απινχζηεξε πξφηαζε ζην
πλεχκα ηεο επηδησθφκελεο δηάρπζεο ζε κεγαιχηεξε έθηαζε ηεο
πξνθχπηνπζαο ππνρξέσζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ.».
Έηζη, κε ηελ παξνχζα πξφηαζε επηρεηξείηαη γηα ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 33:
α) Ζ απινπνίεζε ηεο, κε δεκηνπξγία δχν θαηεγνξηψλ σθεινχκελσλ,
θαηαξρήλ απηψλ πνπ έρνπλ πξφζσπν ζηνλ Κ.Υ. νη νπνίνη έρνπλ κεγαιχηεξε
επηβάξπλζε θαη ζηε ζπλέρεηα απηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή σθέιεηαο
ηνπ ελ ιφγσ Κ.Υ. ε νπνία θαζνξίδεηαη βάζεη πνιενδνκηθά εληαίαο ελφηεηαο
(πνιενδνκηθή, δεκνηηθή/θνηλνηηθή, ζπλνηθία) κε απφθαζε ηνπ Γ.. νη νπνίνη
ζα έρνπλ κηθξφηεξε επηβάξπλζε. Έηζη, επηιέγεηαη ε κεηαβίβαζε ηεο
αξκνδηφηεηαο γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηεο πεξηνρήο σθέιεηαο ζηνλ Γήκν, θαη φρη
ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ζηνλ ίδην ηνλ λφκν πνπ θξίλεηαη πεξηνξηζηηθή
είηε θαη αλεθάξκνζηε ιφγσ αληηεπηζηεκνληθφηεηαο ησλ αθηίλσλ επηξξνήο 250
θαη 500 κ πνπ ίζρπαλ κέρξη θαη ζήκεξα.
β) Ζ ελ γέλεη κεηαβίβαζε ησλ αξκνδηνηήησλ γηα ηελ πνιενδνκηθή θαη
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ απαιινηξηψζεσλ ζηνλ Γήκν,
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γ) Ζ παξνρή δπλαηφηεηαο γηα κείσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ σθεινχκελσλ
αθηλήησλ, απφ 30% έσο θαη 70% - απφ ζηαζεξφ 70% πνπ ηζρχεη ζήκεξα - κε
δηάρπζε ηεο πξνθχπηνπζαο ππνρξέσζεο ζε κεγαιχηεξε δψλε, έσο θαη ζην
ζχλνιν ηεο Πνιενδνκηθήο Δλφηεηαο (Π.Δ.) ή αθφκε θαη ζην ζχλνιν ηνπ
Γήκνπ, βάζεη θξηηεξίσλ. Δπίζεο απμάλεηαη ν αξηζκφο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα
ησλ δφζεσλ, ελψ κεηψλεηαη θαη ην ειάρηζην πνζφ θαηαβνιήο, ψζηε λα
δηεπθνιπλζνχλ νη ηδηνθηήηεο ησλ σθεινχκελσλ αθηλήησλ ζηελ απνδεκίσζε,
ελφςεη θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.
δ) Ζ ελ γέλεη νξζνινγηθφηεξε δηαθνξνπνίεζε ηεο επηβάξπλζεο, ψζηε λα
επηβαξχλνληαη αλαινγηθά ιηγφηεξν απηνί πνπ έρνπλ πξφζσπν (απφ 10% έσο
θαη 25% απνδεκίσζεο) απφ φινπο ηνπο ππφινηπνπο (ζπλνιηθά θαηαβάιινπλ
ην ππφινηπν 90% - 75%), αιιά θαη ε αλαινγηθή επηβάξπλζε ησλ ρξήζεσλ
πνπ αλακέλεηαη λα πξνζπνξηζηνχλ άκεζε θαη κεγαιχηεξε ππεξαμία (φπσο
μελνδνρεία, θιηληθέο, γξαθεία, θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
θ.ιπ.) έλαληη ηεο κείσζεο ησλ κεξηδίσλ ησλ κε άξηησλ αιιά νηθνδνκήζηκσλ
νηθνπέδσλ θαη δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ αιιά θαη φζσλ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζην
παξειζφλ ζε απνδεκίσζε Κ.Υ. ζηελ απηή πεξηνρή.
ε) Ζ θαηάξγεζε αληηθαηηθψλ, δπζεθάξκνζησλ/αλεθάξκνζησλ (π.ρ.
απηνδίθαηε αθπξφηεηα εθθξεκνπζψλ πξάμεσλ αλαινγηζκνχ, αθπξφηεηα
έλζηαζεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαηνλνκάδεη ηνλ ηδηνθηήηε), ή θαη πεξηηηψλ
δηαηάμεσλ θαη δηαηππψζεσλ (π.ρ. εθαξκνγή δηαηάμεσλ 2882/2001 θ.ά.),
ζη) Ζ έγθξηζε απαξαίηεησλ ιεπηνκεξεηαθψλ ζπκπιεξψζεσλ (π.ρ. ε
πξφβιεςε γηα εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο θαη ζε ραξαθηεξηζκφ ηκεκάησλ
αθηλήησλ σο Κ.Υ. θ.ά.), θαζψο θαη ν ζπκςεθηζκφο φηαλ ν δηθαηνχρνο
απνδεκίσζεο είλαη θαη ππφρξενο εηζθνξάο,
δ) Ζ παξνρή δπλαηφηεηαο θαη’ εμαίξεζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο ζε πεξηπηψζεηο εθθξεκψλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξηψζεσλ (κε ή θαη
ρσξίο πξάμεηο αλαινγηζκνχ), θαη λέσλ ραξαθηεξηζκψλ ρψξσλ ζε ζρέδηα
πφιεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 17.7.1923 εθηφο αλ
αθνξνχλ ηηο πεξηπηψζεηο Κ.Υ. ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.
2508/1997, είηε ζε πεξηπηψζεηο πνιενδνκηθά πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ πνπ
ρξήδνπλ αλακφξθσζεο, είηε θαη ζε εθθξεκείο απαιινηξηψζεηο.
δ) Ζ δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο απαιινηξίσζεο σο πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ αιιά θαη ηελ δηακφξθσζε ησλ Κ.Υ. απφ ην Πξάζηλν
Σακείν, θαη,
ε) Σέινο, πξνβιέπεηαη ε έθδνζε θ.π.α. ησλ Τπ. Π.ΔΝ. θαη Δ.Γ.Γ.Α. κε ηηο
νπνίεο ζα θαζνξίδνληαη ηα ζρεηηθά θαη εηδηθφηεξα ζέκαηα ησλ παξαπάλσ
δηαηάμεσλ (π.ρ. νη εηδηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαη’ εμαίξεζε ππαγσγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 11).
Άξζξν 14
Δμαζθάιηζε ζεκαληηθώλ θνηλόρξεζηωλ ρώξωλ πξαζίλνπ ππεξηνπηθήο
εκβέιεηαο ζε εγθεθξηκέλα ζρέδηα πόιεωο ή νηθηζκνύο
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Σν εξγαιείν ηεο εηδηθήο εηζθνξάο γηα ηελ απφθηεζε ζεκαληηθψλ
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ππεξηνπηθήο εκβέιεηαο, πνπ εηζήρζε κε ην
άξζξν 16 ηνπ λ. 2508/1997, απνζθνπεί ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ρξφληνπ
πξνβιήκαηνο ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ, πνπ είλαη ε αδπλακία απαιινηξηψζεσλ
ηδηνθηεζηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία κεγάισλ Κ.Υ. πνπ άιισζηε νχησο ή άιισο
ζπαλίδνπλ εθεί πνπ είλαη αλαγθαίνη, δειαδή ζηα ππθλνδνκεκέλα
κεηξνπνιηηηθά ζπγθξνηήκαηα. Δηδηθφηεξα, ην παξφλ άξζξν εηζάγεη κηα λέα
θηινζνθία ζηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ πφιεσο έλαληη ηεο θιαζζηθήο
πξαθηηθήο ηνπ λ.δ. 17.7.1923 θαη ηνπ λ.5269/1931 ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην
θφζηνο απαιινηξίσζεο επσκίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο παξφδηνπο.
πγθεθξηκέλα, κε ην παξφλ άξζξν ηα βάξε επηκεξίδνληαη ζε κηα επξχηεξε
αθηίλα σθεινχκελσλ ηδηνθηεζηψλ κε θξηηήξηα: αθελφο κελ ην κέγεζνο ηεο
ηδηνθηεζίαο, θαη αθεηέξνπ δε ηελ απφζηαζε απφ ηνλ πξνο απαιινηξίσζε
ρψξν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε απηφλ, ζχκθσλα θαη κε ηηο
πξνβιέςεηο ηεο ζρεηηθήο εγθπθιίνπ -δηαηαγήο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.. κε αξ πξση
ΓΣΔ/β/ 33289/3019/1.12.1998.
Σν πξνο αληηθαηάζηαζε απφ ην παξφλ, αξρηθφ άξζξν 16 ηνπ λ.
2508/1997, είρε ηχρεη ζεηηθήο απνδνρήο φηαλ ζεζπίζηεθε, αιιά νη
πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνζέθξνπζαλ θπξίσο ζην γεγνλφο φηη,
ειιείςεη ηνπ Κηεκαηνινγίνπ, ππήξρε παληειήο έιιεηςε ζηνηρείσλ
ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο. Δπίζεο, ζηνηρείν πνπ ζπλεηέιεζε ζηελ δπζθνιία
εθαξκνγήο ηνπ, ήηαλ φηη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δελ ήηαλ ζαθέο φηη απαηηείην,
εηδηθή κειέηε γηα ηνλ επηκεξηζκφ ησλ σθεινχκελσλ πεξηνρψλ κε ηελ ρξήζε
ηνπ αλάινγνπ ζπληειεζηή επηβάξπλζεο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο.
Παξάιιεια πξνθιήζεθε ζχγρπζε ζηελ Γηνίθεζε θαη ηνπο Γήκνπο σο
πξνο ηελ απαιινηξίσζε Κ.Υ. κε επξχηεξν επηκεξηζκφ κηαο «εηζθνξάο», κε
ηελ εηζαγσγή ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν.Ο.Κ., κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ
πξνβιέθζεθε κηα αλάινγε κε απηέο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.2508/1997 κέζνδνο
εθαξκνγήο – ρξεζηκνπνηψληαο αθηίλα επηξξνήο γξαθηθά πξνζδηνξηζκέλε θαη
φρη θαηφπηλ εθηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πνπ ζα είρε θάζε ππν-πεξηνρή ηεο Π.Δ. Ζ
ελ ιφγσ δηάηαμε ηνπ Ν.Ο.Κ. δελ αθνξνχζε κεγάινπο-ππεξηνπηθήο εκβέιεηαο
ρψξνπο αιιά θπξίσο ηηο εθθξεκείο πξάμεηο αλαινγηζκνχ/απαιινηξηψζεηο,
γεγνλφο φκσο πνπ αλέζηεηιε αθφκα θαη ηελ εθαξκνγή λέσλ πξάμεσλ
αλαινγηζκψλ θαη απαιινηξηψζεσλ, δεκηνπξγψληαο επηπιένλ άηππν
θαζεζηψο άληζεο κεηαρείξηζεο ησλ παξφδησλ πνπ είραλ ήδε εηζθέξεη γηα
δεκηνπξγία Κ.Υ. θαη απηψλ πνπ αληί λα εηζθέξνπλ, ζα σθεινχληαλ απφ ηνλ
επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο ζε επξχηεξε αθηίλα. Σέινο ήηαλ αζαθέο αλ
απαηηνχζε απφθαζε Γ.. γηα λα ελεξγνπνηεζεί ή απηφ γηλφηαλ απηνκάησο θαη
ππνρξεσηηθψο.
ήκεξα, κε ηελ πξνψζεζε ηεο θηεκαηνγξάθεζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο
απφ ηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο ρψξαο, ην πξφβιεκα έιιεηςεο ηδηνθηεζηαθψλ
ζηνηρείσλ ζα πεξηνξηζηεί κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο ηδηνθηεζηαθψλ
ακθηζβεηήζεσλ. εκεηψλεηαη, πάλησο, φηη ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο,
πξνβιέπεηαη ε παξνρή ζηνηρείσλ απφ ηελ Κηεκαηνιφγην Α.Δ. πξνο ηνπο
Γήκνπο, ψζηε απηνί λα δηεπθνιχλνληαη ζηελ ζχληαμε ηνπ Δ.Π.Δ..Π.
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(Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δθαξκνγήο ρεδίνπ Πφιεσο θαη εμαζθάιηζεο
Κ.Υ.)
Έηζη, κε ην παξφλ άξζξν, βειηηψλεηαη ην εξγαιείν, δηαθξίλεηαη απφ ην
άξζξν 33 ηνπ Ν.Ο.Κ. σο πξνο ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαη ηξνπνπνηείηαη σο
πξνο ηελ δηαδηθαζία επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο απαιινηξίσζεο, κε αχμεζε ηνπ
πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ δήκνπ απφ 5% πνπ ήηαλ ζηνλ 2508/97 ζε 30%.
Δπίζεο, επεθηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο εηδηθήο εηζθνξάο θαη ζηα .Π. πνπ έρνπλ
εληαρζεί κε ηνλ λ. 1337/1983, ζηα νπνία ζπρλά κε ηελ Πξάμε Δθαξκνγήο δελ
πινπνηνχληαη φινη νη Κ.Υ. (ειιεηκκαηηθφ ηζνδχγην Κ.Υ.) θαζφζνλ εθδίδνληαη θαη
ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα
άξζεηο απαιινηξηψζεσλ. Αθφκε, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο, θαη
ζε φινπο ηνπο ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο Κ.Υ. (ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη
νδηθέο αξηεξίεο, φπσο έθαλε ν λ. 2508/1997) θαη φρη εθάπαμ αλά
Πνιενδνκηθή Δλφηεηα, φπσο πξνέβιεπε ν λ. 2508/1997, ελψ θαηαγξάθεηαη
ξεηά σο θξηηήξην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ σθέιεηαο πνπ ζα έρνπλ νη
δηαθξηηέο πεξηνρέο, ε πξνζβαζηκφηεηα ζηνλ ππφ απαιινηξίσζε Κ.Υ.
Με ην παξφλ άξζξν εηζάγεηαη θαη νξίδεηαη ε λέα έλλνηα «Κ.Υ.
ππεξηνπηθήο εκβέιεηαο» θαη πξνζδηνξίδεηαη ην είδνο ηεο κειέηεο θαη ηεο
πξάμεο, κε ηηο νπνίεο ζα επηκεξίδεηαη ην θφζηνο απαιινηξίσζεο ή αγνξάο ζε
κεξίδηα.
Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηελ εμαζθάιηζε (απαιινηξίσζε ή αγνξά)
Κ.Υ. δηαδεκνηηθήο εκβέιεηαο (αθνξά θπξίσο παξαξεκάηηεο εθηάζεηο πνπ
εληάζζνληαη ζε δίθηπν πξάζηλσλ θαη κπιε δηαδξνκψλ/ππνδνκψλ) ζα
ζπκβάιεη θαη ε νηθεία Πεξηθέξεηα, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Γήκνπ θαη απνδνρήο
ηνπ απφ ηελ πξψηε.
Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη πξνβιέπεηαη φηη εθηφο ζρεδίνπ εθηάζεηο Κ.Υ.
δηαδεκνηηθήο εκβέιεηαο κπνξεί λα απαιινηξησζνχλ θαη απφ ηελ νηθεία
πεξηθέξεηα, κε βάζε ηελ κέρξη ζήκεξα πξαθηηθή (άξζξν 95πεξί αλαγθαζηηθψλ
απαιινηξηψζεσλ, λ. 1892/1990 - Α’ 101), ζηνηρείν πνπ απνηειεί ζεκαληηθή
ζεζκηθή θαηλνηνκία – θαζφζνλ ε Πεξηθέξεηα θαίηνη δηαζέηεη ζεκαληηθά
θεθάιαηα δελ είρε έσο θαη ζήκεξα απηή ηελ αξκνδηφηεηα.
Άξζξν15
Πνιενδνκηθή αλακόξθωζε πεξηνρώλ εληόο ζρεδίνπ πόιεωο ή εληόο
νξηνζεηεκέλωλ νηθηζκώλ
Με ην παξφλ άξζξν αληηθαζίζηαηαη ην νκφηηηιν άξζξν 15 ηνπ
λ.2508/1997.
Σν εξγαιείν ηεο «πνιενδνκηθήο αλακφξθσζεο» πξνβιέπεηαη ήδε απφ
ην χληαγκα (Άξζξν 24 παξ.5) θαη είλαη ζπλδπαζκέλν κε ηελ επηβνιή
εηζθνξψλ2. ην . δελ δηεπθξηλίδεηαη αλ ζα πξφθεηηαη γηα εηζθνξέο γεο ή
ρξήκαηνο ή θαη ηηο δχν, πξνβιέπεηαη φκσο αθφκα θαη ε εθπνίεζε ηεο γεο πνπ
ζα πξνθχςεη απφ ηηο εηζθνξέο ψζηε «λα θαιπθζνχλ νη δαπάλεο
2

Σ.24.5. Oι διαηάξειρ ηυν πποηγούμενυν παπαγπάθυν (ζημείυζη: πεπί ειζθοπών) εθαπμόζονηαι και
ζηην αναμόπθυζη ηυν οικιζηικών πεπιοσών πος ήδη ςπάπσοςν. Oι ελεύθεπερ εκηάζειρ, πος
πποκύπηοςν από ηην αναμόπθυζη, διαηίθενηαι για ηη δημιοςπγία κοινόσπηζηυν σώπυν ή εκποιούνηαι
για να καλςθθούν οι δαπάνερ ηηρ πολεοδομικήρ αναμόπθυζηρ, όπυρ νόμορ οπίζει
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πνιενδνκηθήο αλακφξθσζεο», άξα παξέρεη αξθεηή επειημία θηλήζεσλ. Ζ
δηάηαμε έρεη θαζηεξσζεί λα ζπλδέεηαη κε εηζθνξέο γεο, ηφζν ζηνλ λ.1337/1983
(Άξζξν 13), φζν θαη ζηνλ λ.2508/1997 (άξζξν 15), ρσξίο λα έρεη κέρξη
ζήκεξα επξεία εθαξκνγή, παξφηη ππάξρνπλ νξηνζεηεκέλεο πεξηνρέο ζε
εγθεθξηκέλα ΓΠ. Οη ιφγνη κε επξείαο εθαξκνγήο είλαη:
(α) ην άξζξν 13 ηνπ λ.1337/1983 αλαθεξφηαλ ζε «πνιενδνκηθά
πξνβιεκαηηθέο» πεξηνρέο θαη είρε ζπλδεζεί (θαθψο) κε «ππθλνδνκεκέλεο»,
δειαδή κε θαηαθεξκαηηζκέλε ηδηνθηεζία, ζηηο νπνίεο φπσο είλαη ινγηθφ
ππάξρεη δπζθνιία επηβνιήο εηζθνξάο γεο, θαη
(β) ην άξζξν 15 λ.2508/97 έρεη επηβιεζεί κέζσ ηνπ ΓΠ ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο (βιέπε ΓΠ Διεπζίλαο), θαη εθθξεκεί ε νινθιήξσζε ηεο
εθαξκνγήο ην. Σν πξφβιεκα πνπ έρεη αλαδεηρζεί είλαη φηη ηα πνζνζηά
εηζθνξψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ηδηαίηεξα πςειά (60% γηα ηα ηκήκαηα
ηδηνθηεζηψλ άλσ ησλ 10 ζηξεκκάησλ), ελψ γηα ηελ «αλακφξθσζε» ηεο
πεξηνρήο ελδερνκέλσο δελ είλαη ηφζν αλαγθαία ε γε (σο ΚΥ) φζν ην έξγν
θαηαζθεπήο ησλ ππνδνκψλ. Γηα ηελ κείσζε ηνπ πνζνζηνχ έρεη πξνζηεζεί
λεφηεξε δηάηαμε ζην άξζξν (ηειεπηαίν εδάθην παξαγξάθνπ 1) κε ηελ νπνία
εηζάγεηαη «εμαίξεζε ζπκκεηνρήο ζηελ παξαπάλσ κειέηε ηδηνθηεζηψλ κε
λφκηκα πθηζηάκελα θηήξηα, πνπ απνηεινχλ ην 30% ηνπιάρηζηνλ ηεο
επηηξεπφκελεο θάιπςήο ή δφκεζεο ηνπο», πξνζζήθε πνπ δελ ζπλάδεη κε ηελ
έλλνηα ηεο πνιενδνκηθήο αλακφξθσζεο ε νπνία ζπλήζσο εκπεξηέρεη
θαηεδάθηζε πθηζηάκελσλ θηηξίσλ
Απφ ηελ εκπεηξία πξνζπαζεηψλ ελεξγνπνίεζεο ηεο δηάηαμεο πξνθχπηεη φηη,
ελδείθλπηαη ε εθαξκνγή ηεο ζε δχν πεξηπηψζεηο:
(α) πεξηνρέο πνπ ε έληαμε ζην ζρέδην έρεη βαζηθέο ακέιεηεο φπσο πρ ε έληαμε
δαζηθψλ ή δαζσκέλσλ εθηάζεσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί πξν ηνπ λ.998/1979 θαη
ην ζρέδην ζεσξείηαη έγθπξν κελ, αιιά δελ ελδείθλπηαη λα θαηαζηξέςεη
αμηφινγν δαζηθφ πινχην (πρ Γηφλπζνο) ή ηπρφλ πνιενδνκεί εθηάζεηο θνληά ζε
ξέκαηα ρσξίο ηελ νξηνζέηεζε απηψλ, ή έρνπλ γίλεη καδηθέο εληάμεηο αδφκεησλ
πεξηνρψλ θαη δελ έρεη εθαξκνζηεί ην ζρέδην (Πάηξα εληάμεηο ηνπ 1971) κε
απνηέιεζκα λα «ράλνληαη» καδηθά νη ραξαθηεξηζκέλνη ΚΥ, κεηά απφ
πξνζθπγέο ζηα δηθαζηήξηα ησλ ηδηνθηεηψλ.
(β) πεξηνρέο πνπ ιφγσ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ αηηνχληαη λέεο ρξήζεηο (πρ
δψλεο ζε απνβηνκεράληζε ηα ιεγφκελα brownfields, κεγάιεο εθηάζεηο ρσξίο
δεκφζην θνηλφρξεζην ρψξν), νη νπνίεο κε ηελ ηξηηνγελνπνίεζε ή ηελ νηθηζηηθή
εθκεηάιιεπζε, επλννχληαη κε κεγάιε ππεξαμία γεο θαη δελ είλαη ζθφπηκν λα
ηελ νηθεηνπνηεζεί κφλν ε ηδηνθηεζία γεο ρσξίο ζπλεηζθνξά γηα ηελ δεκηνπξγία
ηνπ αλαβαζκηζκέλνπ πνιενδνκηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ απαηηνχλ νη λέεο
ρξήζεηο.
Με ηελ αλακφξθσζε ηεο δηάηαμεο, ην εξγαιείν γίλεηαη πην
επηρεηξεζηαθφ δηφηη εηζάγεηαη ε δπλαηφηεηα αλάιεςεο κέξνπο ησλ δαπαλψλ
γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ππνδνκήο, κέζσ ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλάςεη ν
ηδηψηεο πνπ πξνβαίλεη ζηελ λέα εθκεηάιιεπζε κε ηνλ νηθείν Γήκν (κηα λέα
κνξθή ηεο ηζρχνπζαο δπλαηφηεηαο κεηαηξνπήο κέξνπο ηεο εηζθνξάο γεο ζε
ρξήκα). Δπίζεο επεηδή κεγάιν ηκήκα ηέηνησλ εθηάζεσλ ελδέρεηαη λα είλαη
δνκεκέλν θαη κάιηζηα κε αμηφινγα θηίξηα βηνκεραληθήο αξραηνινγίαο, ηα νπνία
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έρνπλ κεγάιε αμία γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν αιιά θαη κεγάιν θφζηνο
απνθαηάζηαζεο / επαλάρξεζεο, ζεζπίδεηαη ε δπλαηφηεηα λα απνδνζεί ε
έθηαζε κε ην θηίξην σο εηζθνξά γεο (ρσξίο ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ηνπ θηηξίνπ
ην νπνίν ζπρλά ν ηδηψηεο επηζπκεί λα θαηεδαθίζεη), νπφηε ε επαλάρξεζε ζα
γίλεη γηα ηελ ηπρφλ θνηλσθειή ή άιιε ρξήζε πνπ ζα νξίζεη ε πνιενδνκηθή
κειέηε, θαη πνπ ελδερνκέλσο ην θφζηνο επηζθεπήο θαη επαλάρξεζεο εληαρζεί
ζε θάπνην ρξεκαηνδνηηθφ ζθέινο ηεο αλάπιαζεο.
Σέινο θαηαξγείηαη ε λεφηεξε πξνζζήθε ζην άξζξν (ηειεπηαίν εδάθην
παξαγξάθνπ 1), δηφηη δελ αηηηνινγείηαη, σο εμαίξεζε.
Άξζξν 16
Μίζζωζε θελώλ νηθνπέδωλ γηα πξνζωξηλή θνηλή ρξήζε, θαη θελώλ
θηεξίωλ γηα θνηλωληθά πξνγξάκκαηα
Ζ κίζζσζε (ελνηθίαζε) θελψλ νηθνπέδσλ είλαη έλαο ηξφπνο λα
θαιπθζνχλ αλάγθεο πνπ έρνπλ επνρηθφ θαη φρη κφληκν ραξαθηήξα (πρ ζηάζκεπζε
ζε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο), ή έρνπλ θαηαγξαθεί ζην Δ.Π.Δ..Π. ή απφ άιιν ζρέδην
(πρ ΒΑΚ) θαη δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ άκεζα κε αγνξά αθηλήηνπ, ειιείςεη
ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ. Ζ ιχζε ηεο κίζζσζεο ρψξσλ γηα πξνζσξηλφ ΚΥ, δελ
ππνθαζηζηά ηνλ ζρεδηαζκφ αιιά πξνζθέξεηαη σο άκεζε ιχζε αλαθνχθηζεο
δνκεκέλσλ πεξηνρψλ. Γηα παξάδεηγκα πξνζθέξεηαη γηα δηεχξπλζε ηνπ ΚΥ κε
ηνπνζέηεζε δεκφζησλ θαζηζηηθψλ θαη θχηεπζεο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ
βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηεο πεξηνρήο κε ηελ αμηνπνίεζε ηπρφλ θελψλ
νηθνπέδσλ πνπ ζπρλά κεηαηξέπνληαη ζε ζθνππηδφηνπνπο, ή άηππνπο ρψξνπο
ζηάζκεπζεο. Με ηηο κέρξη ζήκεξα δηαηάμεηο δελ ηζρχεη ε δπλαηφηεηα κίζζσζεο
νηθνπέδσλ απφ ηνλ δήκν παξά κφλν γηα ρψξνπο ζηάζκεπζεο,
Με ηελ δεκηνπξγία πξνζσξηλψλ Κ.Υ., δελ πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή
ζεκαληηθψλ ηερληθψλ έξγσλ πιελ ζηνηρεησδψλ δηακνξθψζεσλ θαη ηνπνζέηεζε
θνξεηνχ εμνπιηζκνχ (πρ παγθάθηα, ππαίζξηα παηρλίδηα), ψζηε λα κελ
απνξξνθεζνχλ ζεκαληηθά θνλδχιηα γηα βξαρχβηα ρξήζε θαη λα κπνξεί ην αθίλεην
λα δηαηεζεί άκεζα ζηνλ ηδηνθηήηε αλ ελδηαθέξεηαη λα ην αμηνπνηήζεη. Δπίζεο
πξνβιέπεηαη ε παξνρή νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ πξνο ηδηνθηήηεο ψζηε ε φιε
δηαδηθαζία λα γίλεη εζεινληηθά.
Γηα ηελ πεξίπησζε θελψλ ηδηνθηεζηψλ αγλψζηνπ ηδηνθηήηε
πξνβιέπεηαη εηδηθή δηαδηθαζία γηα ηελ ελεκέξσζε απηνχ, ψζηε ζε πεξίπησζε
πνπ δελ εκθαληζηεί λα κπνξεί λα γίλεη ε πξνζσξηλή ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ απφ ηνλ
Γήκν.
Ζ ίδηα δηαδηθαζία πξνβιέπεηαη γηα ηελ ρξήζε/ αμηνπνίεζε θηηξίσλ
γλσζηψλ ηδηνθηεηψλ θαη ε αληίζηνηρε παξνρή νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ πξνο ηνπο
ηδηνθηήηεο ηνπο. Ζ κίζζσζε θελψλ θηηξίσλ γηα πξνζσξηλή ρξήζε αθνξά θπξίσο
πξνγξάκκαηα πξνζσξηλήο ζηέγαζεο πηεζηηθψλ αλαγθψλ (πρ γηα πξφζθπγεο ή
επνρηαθφ πξνζσπηθφ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ).
Αθφκε, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ελνηθίαζεο απφ ηνπο δήκνπο ζρνιαδφλησλ
αθίλεησλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ.
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Σα αλσηέξσ πξνβιέπνληαη είηε ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο αλάπιαζεο είηε
απηνηειψο.

Άξζξν 17
Δθαξκνγή παξόδηαο ζηνάο
Ζ παξφδηα ζηνά είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ θαη
δπζηπρψο δελ ππάξρεη θακία κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο, απφ ηφηε πνπ
πεξηνξίζηεθε ε ηδησηηθή επίζπεπζε πνπ γηλφηαλ κε θίλεηξν ηελ αλνηθνδφκεζε
ησλ νηθνπέδσλ. Πξφθεηηαη γηα φξν δφκεζεο, άξα επηβάιιεηαη ρσξίο θφζηνο
θαη νδεγεί ζε ζεκαληηθή δηεχξπλζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, παξφηη ην
θαζεζηψο ηεο είλαη ηδηφκνξθν: ην ηζφγεην έρεη πιήξε ραξαθηεξηζηηθά
θνηλνρξήζίαο, ελψ νη φξνθνη κπνξνχλ λα νηθνδνκεζνχλ (ππφ πξνυπνζέζεηο)
θαη αλήθνπλ ζηνλ ηδηψηε /ηδηνθηήηε/εο
ήκεξα ζε πνιινχο δήκνπο ε παξφδηα ζηνά δελ δηαρεηξίδεηαη ζαλ ΚΥ:
δειαδή δελ εηζπξάηηνληαη έζνδα θαη δελ εθαξκφδεηαη ε απαγφξεπζε
πεξίθξαμεο ζηελ έθηαζε ηεο θαη φπνπ εθαξκφδεηαη θαηαζηξαηεγείηαη εθ ησλ
πζηέξσλ (πρ ππαίζξηα παξθηλγθ).
Με ην παξφλ άξζξν πξνβιέπεηαη ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο
παξφδηαο ζηνάο κε αθαίξεζε φισλ ησλ εθεί εγθαηεζηεκέλσλ αληηθεηκέλσλ θαη
δνκηθψλ ζηνηρείσλ, έηζη ψζηε λα κελ αλαθφπηεηαη ε ζπλέρεηα θαη λα είλαη
εθηθηή ε ράξαμε δηαδξνκψλ πεδήο κεηαθίλεζεο κε δηαπιάηπλζε ησλ
πεδνδξνκίσλ. Πξνβιέπεηαη επίζεο ε θαηαζθεπή ζηνάο κε ειαθξά ζηνηρεία ζε
αδφκεηα νηθφπεδα, ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο αλάπιαζεο, φπσο εμ αιινχ
έγηλε θαηά ηηο ιεγφκελεο «νιπκπηαθέο αλαπιάζεηο» ην 2004 (βιέπε ζπκβνιή
ιεσθφξσλ Βνπιηαγκέλεο θαη Ζιηνχ)
Σν ζέκα ζπλδέεηαη επίζεο κε ηα κε άξηηα θαη πξνζθπξνχκελα
νηθφπεδα, πνπ παξακέλνπλ αδφκεηα ιφγσ δπζηνθίαο ζηελ πξνψζεζε ησλ
αλαγθαίσλ πξνζθπξψζεσλ, ζέκα ην νπνίν εληάζζεηαη θαη ζην ΔΠΔΠ ηνπ
άξζξνπ 9
Άξζξν 18
Πξνγξάκκαηα θύηεπζεο θαη πξνζηαζία αζηηθνύ θαη πεξηαζηηθνύ
πξαζίλνπ
Με ην άξζξν απηφ δίδνληαη θαηλνηφκεο δπλαηφηεηεο ζηελ ΣΑ λα
αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αχμεζε ηνπ πξαζίλνπ θαη ηελ αιιαγή ησλ
πιηθψλ επίζηξσζεο ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν θαη ηδίσο ηηο πξαζηέο θαη ηνπο
αθάιππηνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ππαίζξηεο ρξήζεηο φπσο
ζηάζκεπζε, εκπφξην πιηθψλ, εθζέζεηο απηνθηλήησλ θιπ, πνπ ζπλήζσο
αζθαιηνζηξψλνληαη κε πνιχ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηηο αζηηθέο θιηκαηηθέο
ζπλζήθεο θαη ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ πδάησλ.
Ζ δηάηαμε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πξνζζήθε ζηνλ θηηξηνδνκηθφ
θαλνληζκφ, ν νπνίνο νξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο θχηεπζεο ζην άξζξν 23, αιιά
εθαξκφδεηαη κφλν φηαλ εθδίδεηαη λέα νηθνδνκηθή άδεηα . Με απφθαζε ηνπ Γ
επεθηείλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ θαη ζηα πξν ηνπ 1989 θηίξηα θαη ζε νηθφπεδα
ππαίζξησλ ρξήζεσλ
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Ζ ξχζκηζε είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο θαη αλ εληαρζεί ζε κηα γεληθφηεξε
ζηξαηεγηθή ηεο απηνδηνίθεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο,
κπνξεί λα «ιχζεη ηα ρέξηα» ζηνπο αηξεηνχο άξρνληεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε
νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ θχηεπζεο θαη δεκηνπξγίαο δηθηχνπ πξάζηλσλ
θαη κπιε ππνδνκψλ ζχλδεζεο ηνπ αζηηθνχ κε ηνλ πεξαζηηθφ ρψξν
Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζην άξζξν πεξηιακβάλνληαη εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηηο
παξαξεκκάηηεο εθηάζεηο, επεηδή ηα ξέκαηα θαηά ηελ λνκνινγία παξακέλνπλ
κελ "εθηφο ζρεδηαζκνχ», είλαη φκσο αλαγθαίν λα βξεζνχλ νη θαηάιιειεο
ιχζεηο γηα ηελ δηαζθάιηζε θνηλφρξεζηεο δψλεο ζηηο παξαξεκκάηηεο εθηάζεηο
κε απαιινηξίσζε ή/θαη εηδηθφ ζρεδηαζκφ. Αληίζεηα ε έθηαζε εληφο ησλ
νξηνγξακκψλ ηνπ ξέκαηνο κπνξεί λα είλαη είηε δεκφζηα είηε ηδησηηθή αιιά
παξακέλεη πεξηνρή πξνζηαζίαο εθηφο ζρεδηαζκνχ θαη δελ είζηζηαη λα
εληάζζεηαη ζε απαιινηξίσζε, πξνο απνθπγήλ ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο.
Αλάινγε πξφβιεςε (ζρεδηαζκνχ θαη απαιινηξίσζεο) γίλεηαη θαη γηα ηηο νδνχο
πξφζβαζεο ζηνλ αηγηαιφ, κε ζπκπιήξσζε –σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο
δηάηαμεο πνπ ππάξρεη ήδε απφ ην αξ 23 ηνπ λ.1337/83
Σέινο πξνζηαηεχεηαη ην πςειφ πξάζηλν ησλ ΚΥ (δέλδξα θαη δελδξνζηνηρίεο)
κε έιεγρν σο πξνο ην ελδερφκελν θαηαζηξνθήο ηνπο απφ έξγα ηδησηψλ θαη
δίλνληαη θαηεπζχλζεηο γηα κηα βηνθιηκαηηθή αληίιεςε ζηηο θαηαζθεπέο επί
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. εκεηψλεηαη φηη σο βηνθιηκαηηθή αληίιεςε λνείηαη ε
εθαξκνγή θχηεπζεο θαη πδαηνπεξαηψλ πιηθψλ (κε ειάρηζηα πνζνζηά απηά
πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ θηηξηνδνκηθφ θαλνληζκφ), θαη απνθεχγεηαη ε θνπή
δέλδξσλ θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ ρψκαηνο κε «ςπρξά πιηθά», αληίιεςε πνπ
δπζηπρψο ρξεκαηνδνηήζεθε ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, σο
«βηνθιηκαηηθή παξέκβαζε»
Άξζξν 19.
Ρπζκίζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ
Οη παξαρσξήζεηο ΚΥ απφ ηνπο δήκνπο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο
πεξί εζφδσλ ηεο ΣΑ θαη δελ ιακβάλνπλ ππφςε ην πνιενδνκηθφ πεξηβάιινλ,
παξφηη πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ην επεξεάδεη άκεζα θαη είλαη ηθαλή
λα θαζνξίζεη ην χθνο θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ κηα
πφιεο.
Με ηηο θαηαζθεπέο ζθίαζεο θαη νξηνζέηεζεο ηεο παξαρσξνχκελεο
έθηαζεο
ζπρλά
θαηαξγείηαη
ν
θνηλφρξεζηνο
ραξαθηήξαο
ηνπ
παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ θαη, παξφηη ε λνκνζεζία θαη ε λνκνινγία είλαη
απζηεξή, ζηελ πξάμε θαηαζηξαηεγείηαη κε παξάηππεο επεθηάζεηο ή
ππεξβάζεηο ησλ επηηξεπφκελσλ θαηαζθεπψλ (αλεκνθξάθηεο, δαξληηληέξεο,
πιαζηηθέο ηέληεο, ζηαζεξά ζθίαζηξα θιπ), θαηλφκελν πνπ ππνβαζκίδεη
αηζζεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ηνλ δεκφζην ρψξν ηεο πφιεο, δεκηνπξγεί
θαηαζηάζεηο ηδησηηθνπνίεζεο πνπ νη δήκνη δπζθνιεχνληαη ή δελ επηζπκνχλ
λα αληηκεησπίζνπλ.
Σνχην ζπκβαίλεη δηφηη ηφζν νη γεληθέο αξρέο πεξί θνηλνρξεζίαο ηνπ
αζηηθνχ θψδηθα (άξζξα 57, 967. 969 θαη 970), φζν θαη νη δηαηάμεηο πεξί
επηηξεπνκέλσλ θαηαζθεπψλ θαη δηακνξθψζεσλ ζε ΚΥ, ηνπ ΝΟΚ (θαη
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παιηφηεξα ηνπ ΓΟΚ) είλαη απζηεξέο αιιά, αλαθέξνληαη ζε κφληκεο θαηαζθεπέο
(απαγφξεπζε κφληκσλ παθησκέλσλ ζην έδαθνο θαηαζθεπψλ). Οη ιεγφκελεο
πξνζσξηλέο επηηξεπφκελεο
ιεηηνπξγνχλ ζηελ πξάμε σο πξνπνκπφο
πεξίθιεηζησλ ρψξσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο. Δπίζεο αλάινγε αληίιεςε απνδνρήο
δεκηνπξγείηαη θαη κε ηηο δηαηάμεηο πεξί ηαθηνπνίεζεο θαηαζθεπψλ ησλ δήκσλ
επί ΚΥ ηνπ λ. 4495/2017, παξφηη ην δηάζηεκα «απνδνρήο» είλαη πεξηνξηζκέλν.
Σν ζέκα έρεη ηεζεί ζε πιείζηεο πεξηπηψζεηο, φπσο απνδεηθλχεηαη θαη
απφ
ηελ
ζπρλή
ελαζρφιεζε
ηνπ
πλεγφξνπ
ηνπ
Πνιίηε.
https://www.synigoros.gr/?i=quality-of-life.el.koinoxristoi_xwroi.31422.
ηελ
ζρεηηθή έθζεζε θαηαγξάθεηαη σο βαζηθφ πξφβιεκα ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ΚΥ
αθελφο ε έιιεηςε πνιηηηθήο βνχιεζεο γηα επηβνιή θπξψζεσλ απφ ηνπο
Γήκνπο αθεηέξνπ ε εκπινθή πνιιψλ ζπλαξκνδίσλ θνξέσλ, πνπ ιεηηνπξγεί
σο πξφζρεκα γηα ηελ κε αλάιεςε ηεο επζχλεο απφ ηελ Απηνδηνίθεζε πνπ
είλαη εθ ηνπ λφκνπ ν δηαρεηξηζηήο ηνπ Κ.Υ.
νβαξφηεξν φισλ είλαη ην θαηλφκελν ηεο ερνξχπαλζεο απφ ηελ
αλεμέιεγθηε ρξήζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο, θαηλφκελν
πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ άδεηα κνπζηθήο θαη ηελ άδεηα παξάηαζεο σξαξίνπ
ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Με ηα ΠΓ/ηα
ειέγρνπ ησλ ρξήζεσλ γεο ζην Ηζηνξηθφ Κέληξν ηεο Αζήλαο (Πιάθα,
Μεηαμνπξγείν-Κεξακηθφ θιπ) έρνπλ επηβιεζεί φξνη φπσο απαγφξεπζε
ππαίζξησλ ερεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πεξηνξηζκνί ζηα ζθηάδηα θαη ζηελ
παξαρψξεζε ΚΥ, άξα ππάξρεη κηα δηνηθεηηθή πξαθηηθή πνπ ζπλδέεη ηα
θαηλφκελα απηά κε ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ (ρξήζεηο γεο θαη πξνζηαζία
ηεο θαηνηθίαο απφ νριήζεηο) αιιά αθελφο έρεη ζηαδηαθά εγθαηαιεηθηεί,
αθεηέξνπ φηαλ νη γεληθέο δηαηάμεηο επηηξέπνπλ κηα δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε,
είλαη δχζθνιν λα ειεγρζεί ε παξαβαηηθφηεηα, θπξίσο φηαλ ζπλδέεηαη κε ηελ
πνιενδνκηθή λνκνζεζία νπφηε εκπιέθεηαη θαη ε ΤΓΟΜ πιελ ηεο δεκνηηθήο
αζηπλνκίαο. Μηα δηάηαμε πνπ ζπλδέεη ηελ παξαβαηηθφηεηα ησλ ΚΤΔ κε ην
πνιενδνκηθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην είλαη ε θ.π.α ησλ Τπνπξγψλ ΠΔΥΧΓΔ θαη
Γεκφζηαο Σάμεο (44242/2361/1989 Β 380) πεξί «ζθξάγηζεο αθηλήησλ ζε
πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο ρξήζεσο» πνπ εθπνξεχεηαη απφ ηελ
πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία (αξ 22 παξ8 Ν1650/1986) θαη έρεη εθαξκνζηεί
θαηά θφξνλ ζηελ Πιάθα, ιφγσ ηνπ εηδηθνχ π.δ. ξχζκηζεο ησλ ρξήζεσλ γεο.
ζήκεξα είλαη δχζθνιν λα ιεθζεί ππφςε δηφηη έρεη θαηαξγεζεί ζηηο
πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, ε δηάθξηζε ησλ θπε ζε παξαδνζηαθά θαθελεία,
αλαςπθηήξηα, κπαξ, ληίζθν, θιπ θαη ελψ πνιιά απφ απηά ιεηηνπξγνχλ σο
λπθηεξηλά θέληξα (δηάθξηζε πνπ ππάξρεη) ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ κπνξεί λα
ζηνηρεηνζεηεζεί «αιιαγή ρξήζεο». Γηα λα γίλεη επξχηεξε εθαξκνγή ηνπ ζα
πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ε δηάθξηζε ησλ ΚΤΔ ηεο πνιενδνκηθήο
λνκνζεζίαο.
Ζ βαζηθή πνιενδνκηθή δηάηαμε πνπ πξέπεη ξεηά λα ιακβάλεηαη ππφςε
θαηά ηελ έθδνζε αδεηψλ παξαρψξεζεο ηνπ ΚΥ είλαη ε πα ΠΔΚΑ 52907/2009/
Β’2621 πεξί πξνζβαζηκφηεηαο (ΑΜΔΑ θαη θπθινθνξία πεδψλ ζε ΚΥ ησλ
νηθηζκψλ), ε νπνία θαηαζηξαηεγείηαη ζπρλά απφ ηηο ίδηεο ηηο ππεξεζίεο
αδεηνδφηεζεο ησλ δήκσλ, ζην βαζκφ πνπ απηέο ζπλνδεχνληαη απφ απιφ
ζθαξίθεκα κε ην νπνίν δελ ειέγρεηαη ε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο π.α. Πάλησο
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ππάξρνπλ ζέκαηα επαλεμέηαζεο ηεο πα,, ηφζν απφ ηελ ζθνπηά ηεο
αλειαζηηθφηεηαο, φζν θαη απηή ηεο θαηαζηξαηήγεζεο θαη ε επηηξνπή
πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ ΤΠΔΝ πξνηίζεηαη λα ηελ επηθαηξνπνηήζεη
Με ηνλ πξφζθαην λφκν πεξί αδεηνδφηεζεο Κ.Τ.Δ. (θαηαζηεκάησλ
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, άξζξν 30 ηνπ λ 4442/2016/ Β’ 230 θαη θπα
16228/2016./Β΄1723’) απινπζηεχεηαη ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο κε απιή
γλσζηνπνίεζε πξνο ηνλ δήκν πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ ρξήζε κνπζηθήο,
φκσο παξακέλεη ε άδεηα παξάηαζεο σξαξίνπ κνπζηθήο θαζψο θαη ε άδεηα
παξαρψξεζεο ηνπ ΚΥ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο έρεη επηθξαηήζεη λα
ζεσξείηαη απηνλφεην δηθαίσκα ηνπ αηηνχληνο ε έθδνζε ηεο άδεηαο θαη νη
ππεξεζίεο αιιά θαη νη αηξεηνί (ζηηο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο) είλαη δχζθνιν λα
αξλεζνχλ ηα αηηήκαηα, παξά ηνλ εληνπηζκφ θαηλνκέλσλ παξαβαηηθφηεηαο,
ηδίσο ιφγσ ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζην ζχζηεκα κελχζεσλ θαη επηβνιήο
πνηλψλ.
Πνιιέο πξνζπάζεηεο δήκσλ λα επηβάιινπλ έιεγρν ζηελ αδεηνδφηεζε
ησλ Κ..Τ..Δ. έρνπλ πξνζθξνχζεη ζηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο Α.Γ. επεηδή δελ
ππάξρεη ζρεηηθή λνκνζεζία. Σν παξφλ ζλ δελ αθνξά ζηελ αδεηνδφηεζε ησλ
θαηαζηεκάησλ αιιά ζηελ ρξήζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. ήκεξα ε δηεζλήο ηάζε
είλαη λα απινπζηεχεηαη ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο αιιά λα επηθεληξψλεηαη ε
πνιηηεία ζηνλ έιεγρν ηεο παξαβαηηθφηεηαο θαη εθεί λα είλαη απζηεξή. Όκσο ε
κεηάβαζε ζηελ λέα απηή πξαθηηθή απαηηεί ηζρπξνχο θαη απνηειεζκαηηθνχο
ζεζκνχο θαη κεραληζκνχο ειέγρνπ θαη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη
επηβνιήο θπξψζεσλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά ε παξαβαηηθφηεηα κέλεη ζπρλά
αηηκψξεηε ή πεξηνξίδεηαη ζε κηθξά (αλαινγηθά κε ην θέξδνο πξφζηηκα) ηδίσο
ιφγσ ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζην ζχζηεκα κελχζεσλ θαη επηβνιήο πνηλψλ αιιά
θαη επεηδή νη παξαβάζεηο απηέο ζεσξνχληαη πηαίζκαηα γηα ηα νπνία
ζπλεζίδεηαη ε απαιιαγή.
Σν παξφλ άξζξν θηινδνμεί λα θαιχςεη ελ κέξεη ηα αλσηέξσ θελά θαη
απνζθνπεί ζηελ ηφλσζε ηνπ ξφινπ ηνπ Γήκνπ ζηελ δηαρείξηζε θαη δηάζεζε
ηνπ ΚΥ. Σνχην επηηπγράλεηαη κε ηελ ελίζρπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ ηνπ Γ. ζηνλ ηνκέα ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ γηα
ηελ δηαθάλεηα ηεο αδεηνδφηεζεο (αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζρέδην κε
ζπληεηαγκέλεο, πνπ δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν), ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο
παξαρψξεζεο ΚΥ θαη άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ θαη κνπζηθήο κε
πνιενδνκηθά θξηηήξηα. ,
Δπίζεο ε ερνξχπαλζε θαηαγξάθεηαη σο πεξηβαιινληηθή παξάβαζε,
φπσο εμ άιινπ απνδεηθλχνπλ ζχγρξνλεο κειέηεο θαη έηζη κπνξεί λα ελαηρζεί
ζην πιαίζην ησλ πεξηβαιινληηθψλ ειέγρσλ ηνπ ερεηηθνχ πεξηβάιινληνο,
(ράξηεο ζνξχβνπ) θάηη πνπ ηζρχεη ζήκεξα κφλν γηα ηελ ερεηηθή φριεζε απφ
ηερληθέο ππνδνκέο (πρ θιηκαηηζκφο, κέζα κεηαθνξάο). Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε
αλάζεζε ησλ ειέγρσλ ζνξχβνπ απφ ηελ πεξηθέξεηα (πγεηνλνκηθή ππεξεζία)
ζηνλ δήκν κε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ψζηε λα ππάξμεη νηθνλνκία
δηνηθεηηθνχ βάξνπο, θάηη απνιχησο αλαγθαίν ζηηο απνκαθξπζκέλεο
ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο (λεζηά).
Σέινο πξνβιέπεηαη ε έθδνζε ΚΤΑ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, ΤΠΔΝ,
Τγείαο θαη Γηθαηνζχλεο γηα ηελ αλακφξθσζε θαη θσδηθνπνίεζε ηνπ
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ζπζηήκαηνο πνηλψλ θαη θπξψζεσλ γηα ηηο παξαβάζεηο ερνξχπαλζεο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο λέεο ηερληθέο δπλαηφηεηεο θαη ηελ ζεκαζία ηνπ
ζέκαηνο γηα ηελ πξνζέιθπζε θαηνηθίαο ζε θεληξηθέο πεξηνρέο
Άξζξν 20.
Πνιενδνκηθά θίλεηξα θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ δηεύξπλζε θαη
απειεπζέξωζε ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ
Ζ απειεπζέξσζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ πνπ είλαη βαζηθφ κέιεκα θάζε
πνιηηηθήο αλαπιάζεσλ ζπρλά πξνζθξνχεη ζε έλα βαζηθφ πξφβιεκα: ηελ ζηάζκεπζε
ησλ ΗΥ απηνθηλήησλ αιιά θαη ησλ δηθχθισλ. Δίλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν
πεδνδξνκήζεσλ ζε γεηηνληέο ρσξίο λα έρεη εμαζθαιηζηεί ε αληηθαηάζηαζε ησλ
ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη ε ζπλεπαγφκελε αληίδξαζε θαηνίθσλ.
Σν δήηεκα απαηηεί ηελ πηνζέηεζε νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο ζηάζκεπζεο
Σν άξζξν απηφ έρεη δχν ζθέιε: ην πξψην (παξ. 1-5) αλαθέξεηαη ζηελ πνιηηηθή
ζηάζκεπζεο θαη ην δεχηεξν (παξ. 6-7) θάλεη πξνζζήθεο ζηνλ ΝΟΚ ζε ζέκαηα
ζρεδηαζκνχ ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ θαη ελνπνίεζεο αθαιχπησλ
ην πξψην ζθέινο κε ηηο παξ 1-5 θαηαγξάθνληαη δηαηάμεηο, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε
εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο, ηεο νπνίαο νη αξρέο έρνπλ
θαηαγξαθεί ζην άξζξν 3 θαη ηεο νπνίαο έλα ζθέινο είλαη ε νινθιεξσκέλε πνιηηηθή
ζηάζκεπζεο. Πξφθεηηαη γηα ξπζκίζεηο, ε αλαγθαηφηεηα ησλ νπνίσλ έρεη πξνθχςεη
βάζεη ηεο εκπεηξίαο απφ ηελ κέρξη ζήκεξα αθνινπζνχκελε πνιηηηθή ηφζν γηα λα
απνθεπρζεί ε (αληηπεξηβαιινληηθή) ιχζε ρσξνζέηεζεο ππνγείσλ θηεξίσλ
ζηάζκεπζεο θάησ απφ πιαηείεο, φζν θαη ε δέζκεπζε ηδηνθηεζηψλ κε απνθιεηζηηθή
ρξήζε ζηάζκεπζε δεκφζηαο ρξήζεο, πνπ απνδείρζεθε αλαπνηειεζκαηηθή,
ηελ παξ. 1 δίλεηαη ε θαηεχζπλζε ρσξνζέηεζεο θηηξίσλ ζηάζκεπζεο αθελφο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα ΜΜΜ θαη αθεηέξνπ πξνο εμππεξέηεζε ηεο θαηνηθίαο. Απηή ε
επηινγή ππεξεηεί ηελ βαζηθή αξρή ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο, πνπ είλαη ε ελίζρπζε
ησλ ΜΜΜ θαη ε απνδέζκεπζε ησλ θαζεκεξηλψλ κεηαθηλήζεσλ απφ ην ΗΥ, ην νπνίν
(αθνχ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν εθηάθησο ή ην Κ) θαιφ είλαη λα είλαη ζηαζκεπκέλν ζε
ζηεγαζκέλν ρψξν, αλ δελ δηαζέηεη ε θαηνηθία, θάηη αξθεηά ζχλεζεο γηα ηηο παιηφηεξεο
νηθνδνκέο.
ηελ παξ. 2 πξνβιέπεηαη ε δηαδηθαζία ρσξνζέηεζεο ησλ θηεξίσλ ζηάζκεπζεο κε
ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ αλ ρξεηαζηεί.
ηελ παξ. 3 θαηαγξάθνληαη ηα θίλεηξα, ηα νπνία αθνξνχλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε απφ
ηα εηδηθά θνλδχιηα ηνπ πξάζηλνπ ηακείνπ, ζηελ δπλαηφηεηα αλέγεξζεο θηηξίσλ κηθηήο
ρξήζεο, (ζηάζκεπζε θαη άιιε ρξήζε, αιιά θαη δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο ζηάζκεπζεο)
ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζχζηαζε νξηδνληίνπ ηδηνθηεζίαο, καδί κε κηθξέο επηρεηξήζεηο
ζηάζκεπζεο θαη ηέινο ζε πεξηνξηζκέλν ππνινγηζκφ ηνπ Γ, θαηά ην πξφηππν ηεο
ξχζκηζεο, πνπ ήδε ηζρχεη αιιά έρεη αδξαλήζεη γηα κεηαθνξά ηνπ Γ πνπ αλαινγεί ζε
ππέξγεηνπο νξφθνπο θηεξίσλ ζηάζκεπζεο.
Με ηελ παξ. 4 επηρεηξείηαη θαηά ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ε εηζαγσγή
δεζκεχζεσλ σο πξνο ηελ δηάζεζε ηδησηηθνχ ρψξνπ πξνζσξηλήο ζηάζεο κεγάισλ
νρεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηξνθνδνζίαο θαη καδηθήο πξνζέιεπζεο αηφκσλ/πειαηψλ.
Δηζάγεηαη επίζεο ε ινγηθή ηεο επηβξάβεπζεο (κε πξάζηλν ζήκα) ησλ επηρεηξήζεσλ
πνπ πξνάγνπλ ηελ βηψζηκε θηλεηηθφηεηα.
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Με ηηο παξ. 5-6 ξπζκίδνληαη ζέκαηα θαηαζθεπψλ ζηνλ δεκφζην ρψξν ηφζν γηα ηελ
ζηήξημε/ζηάζκεπζε δηθχθισλ (πνπ ζήκεξα απαγνξεχεηαη ζηνλ νδηθφ ρψξν απφ ηνλ
ΚΟΚ) φζν θαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ κεραλνινγηθψλ εμνπιηζκψλ
(ΚαΦαν) ζηα πεδνδξφκηα απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ (πνπ δελ είλαη ε
ΤΓΟΜ). Ζ ξχζκηζε είλαη αλαγθαία επεηδή νη εμνπιηζκνί απηνί πνιιαπιαζηάδνληαη
ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ ηδησηηθψλ παξνρψλ ηειεθσλίαο.
Σέινο κε ηελ παξ. 7 πξνζηίζεληαη θάπνηεο δηαηάμεηο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο
ελνπνίεζεο αθαιχπησλ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ πεδψλ ηνπ ΝΟΚ (άξζξνπ 10)
πνπ είλαη αλελεξγά, αθελφο σο πξνο ηελ δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο εληφο ηνπ ΟΣ,
αθεηέξνπ γηα ηελ ειεγρφκελε ζχλδεζε ηνπ αθάιππηνπ κε ηνλ δεκφζην ρψξν, κε ηελ
αγνξά ππνγείσλ ή ηζνγείσλ ρψξσλ
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IV. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΤΝΣΑΞΖ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ. ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ
Γηα ηελ δηαβνχιεπζε επί ησλ ζεκάησλ θαη ηελ ζχληαμε ηνπ ελ ιφγσ ζρεδίνπ λφκνπ
αθνινπζήζεθαλ απφ ηα πξψηκα ζηάδηα ηνπ, επξείεο θαη αλνηρηέο ζπκκεηνρηθέο
δηαδηθαζίεο, θαη εηδηθφηεξα:
Ζ δηνξγάλσζε Ζκεξίδαο γηα ηελ δεκνζηνπνίεζε ηεο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο
θαη ηελ έλαξμε ηνπ επηζηεκνληθνχ δηαιφγνπ επί ησλ βαζηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ
ζρεδίνπ λφκνπ, ζηηο 5.12.2018.
Ζ ζχζηαζε πνιπκεινχο νκάδαο εξγαζίαο (Απφθαζε Τθππνπξγνχ Π.ΔΝ. κε αξ
πξση. ΤΠΔΝ/ΤΦΠΓ/13855/123/14.2.2019)κε ζπκκεηέρνληεο, ζηειέρε θαη κέιε ηνπ
Τ.Π.ΔΝ., ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ, ηεο Σ.Α. Α’ θαη Β’ βαζκνχ, ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο, αιιά θαη εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, ζε εζεινληηθή βάζε.
Ζ νξγάλσζε ησλ ζπλεξγαζηψλ θαηά ζεκαηηθέο ππννκάδεο, πνπ επέηξεςε ηελ
ζπζηεκαηηθή αληαιιαγή απφςεσλ κε άιια Τπνπξγεία θαη θνξείο.
Ζ δηνξγάλσζε ζπζηεκαηηθήο αληαιιαγήο απφςεσλ ηεο νκάδαο εξγαζίαο κε ηελ
ηεξαξρία φισλ ησλ αξκνδίσλ Γ/λζεσλ θαη ηκεκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Υσξνηαμίαο θαη Αζηηθψλ Αλαπιάζεσλ ηνπ ΤΠΔΝ, κέζσ ζπζθέςεσλ θαη γξαπηψλ
παξαηεξήζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν Μαξηίνπ θαη Απξηιίνπ 2019 - Ζ παξνπζίαζε ηνπ
/Ν ζηνπο θνξείο ζε εκεξίδα ζηηο 24.6.2019.
Γπζηπρψο ιφγσ ηεο πξφσξεο πξνθήξπμεο ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ηεο
7.7.2019, δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηεο
ηξέρνπζαο ζχλζεζεο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, ε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο θαη
επεμεξγαζίαο ησλ παξαηεξήζεσλ επί ηνπ ελ ιφγσ ρεδίνπ Νφκνπ, αιιά
επειπηζηνχκε ε δηαδηθαζία σξίκαλζεο λα νινθιεξσζεί απφ ηελ επφκελε εγεζία ηνπ
Τ.Π.ΔΝ. θαη νη δηαηάμεηο ηνπ λα απνηειέζνπλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ λφκν ηνπ
Κξάηνπο.
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