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Κατά μια γενική έννοια ο χωρικός σχεδιασμός αποσκοπεί στην λειτουργική 

κατανομή των δραστηριοτήτων στο χώρο έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανθρώπινες 

ανάγκες, να ελαχιστοποιούνται οι μεταξύ τους συγκρούσεις και να εξυπηρετούνται οι 

διάφοροι στόχοι που υπαγορεύονται από το δημόσιο συμφέρον. Συνεπώς η 

χωροταξία καλείται να προσανατολίσει την οικιστική ανάπτυξη και την ανάπτυξη 

των παραγωγικών δραστηριοτήτων στο χώρο, εξισορροπώντας της προκύπτουσες 

αντιθέσεις τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με την φύση και της λειτουργίες της. 

Έτσι η αρχή της αειφορίας, όπως συνοψίζεται σε λελογισμένη χρήση των φυσικών 

πόρων χωρίς να υπονομεύεται η μελλοντική τους αξιοποίηση, ενσωματώνεται άμεσα 

στο σώμα της χωροταξίας και ενισχύει την τάση της να λειτουργεί με μακροχρόνιο 

ορίζοντα σε αντίθεση με τη βραχυπρόθεσμη και στερούμενη προοπτικής θεώρηση 

που θα επέβαλλε η λογική της οικονομικής αποδοτικότητας ως συστατικό της 

αναπτυξιακής μεγέθυνσης.  

Εξάλλου, επειδή ο χωρικός σχεδιασμός συνιστά εκ των πραγμάτων μια 

πολιτική παρέμβασης στις αλληλοσυσχετίσεις των τριών συνιστωσών της αειφορίας 

(οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον) μπορεί να αναδειχθεί σε μέθοδο πληρέστερης 

πολιτικής περιβαλλοντικής προστασίας, δεδομένου ότι δεν περιορίζεται στις κρίσιμες 

περιβαλλοντικά περιοχές αλλά παρεμβαίνει στο σύνολο μιας χωρικής ενότητας 

εισηγούμενος μια ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης των φυσικών και 

ανθρωπογενών πόρων και προσανατολισμού των αναπτυξιακών τάσεων. Μπορεί 

δηλαδή να συμβάλλει αποτελεσματικά στην εισαγωγή μιας περιβαλλοντικής 

θεώρησης στις τομεακές αναπτυξιακές πολιτικές (π.χ. γεωργίας, τουρισμού, 

βιομηχανίας, μεταφορών), στο βαθμό που αποσκοπεί στην ενσωμάτωση της χωρικής 

διάστασης σ’ αυτές.  

Ο σχεδιασμός του χώρου αποτελεί ίσως το βασικότερο εργαλείο στην 

προώθηση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης. Ανεξάρτητα από την κατά καιρούς 



και κατά τόπους επικρατούσα αναπτυξιακή θεώρηση, η δυνατότητα των κοινωνιών 

να αναπτύσσονται ικανοποιώντας τις ανάγκες τους χωρίς να διακυβεύεται η 

δυνατότητα των επερχόμενων γενεών να πράξουν το αυτό, αποτελεί αξία που 

θεμελιώνεται στην έννοια της δικαιοσύνης. 

Ο χωρικός σχεδιασμός είναι πολιτική, είναι τεχνική διαδικασία, είναι επιστήμη 

αλλά είναι και διοικητική πρακτική. Σε θεσμικό επίπεδο η προώθησή του αποτελεί 

αναμφισβήτητα αποκλειστικό προνόμιο αλλά και υποχρέωση της πολιτείας. Ωστόσο, 

υπάρχουν διαφορετικές κλίμακες χώρου, διαφορετικά επίπεδα σχεδιασμού και 

διαφορετικοί φορείς της πολιτείας εφοδιασμένοι από το νόμο με την αρμοδιότητα του 

σχεδιασμού. Ανάλογα με την κλίμακα του χώρου διαφοροποιείται το επίπεδο, η 

μορφή, η λεπτομέρεια και ο χαρακτήρας του σχεδιασμού. Ανάλογα με την κλίμακα 

του χώρου και τον χαρακτήρα του σχεδιασμού διαφοροποιείται και ο αρμόδιος για 

τον σχεδιασμό διοικητικός φορέας. 

Θεωρητικά η διοίκηση θα έπρεπε να χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια στην 

λειτουργία συνέπεια και συνέχεια και να διαπνέεται από τους αυτούς στόχους σε όλα 

της τα επίπεδα. Στην πράξη αυτό δεν φαίνεται να ισχύει γενικά, καθώς παρατηρείται 

όχι σπάνια, οι στόχοι της κεντρικής διοίκησης να είναι διαφορετικοί από εκείνους των 

τοπικών φορέων. Κάτι τέτοιο ακούγεται σαν τον βασικό κανόνα του management που 

αφορά στην ομοιογένεια των στόχων όλων των επιπέδων και τελικά είναι αυτό 

ακριβώς που μπορεί να οδηγήσει την διοίκηση ενός έργου ή ενός οργανισμού σε 

επιτυχημένο ή μη αποτέλεσμα. Έτσι ο σχεδιασμός του χώρου ανάλογα με τον φορέα 

που τον προωθεί αποκτά άλλο χαρακτήρα και πολλές φορές άλλη στοχοθεσία, χωρίς 

ασφαλώς αυτό να είναι το αναμενόμενο ή το επιθυμητό. 

Στα πλαίσια το ισχύοντος θεσμικού πλαισίου χωροταξίας τα επίπεδα του χώρου 

για τον σχεδιασμό είναι τρία: Εθνικό, Περιφερειακό και επίπεδο ορίων πρωτοβάθμιου 

ΟΤΑ. Κατά σύμβαση λοιπόν το τοπικό επίπεδο χωροταξικού σχεδιασμού είναι ο 

Δήμος και το θεσμικό εργαλείο είναι το Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του Ν. 2508/97. Η 

τοπική ανάπτυξη ωστόσο είναι κάτι περισσότερο από την ανάπτυξη σε επίπεδο 

Δήμου. Ο τοπικός χαρακτήρας στην ανάπτυξη δεν είναι προσδιοριστικός μόνο του 

χωρικού επιπέδου αλλά πολύ περισσότερο της αφετηρίας, της κινητήριας δύναμης 

που με φυγόκεντρες τάσεις, όταν λειτουργεί σωστά, εξαπλώνεται στο χώρο με 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και με συμπαγή δομή. Η ανάπτυξη που βασίζεται 

στο ενδογενές δυναμικό αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε τόπου και 



αναπτύσσει τις δομές που ταιριάζουν καλύτερα στις ιδιαιτερότητες του. Τα Γ.Π.Σ. – 

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. είναι προδιαγεγραμμένα έτσι ώστε να προωθούν ακριβώς αυτόν το 

στόχο και η επιτυχία τους εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ποιότητα και τον 

δυναμισμό του ενδογενούς δυναμικού, βασικό συστατικό του οποίου είναι το 

ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής. 

Σε επίπεδο χωρικού σχεδιασμού ένα βασικό χαρακτηριστικό των Γ.Π.Σ. – 

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. που μπορεί να καταλογιστεί και ως εγγενής τους αδυναμία είναι ότι 

επιβάλλουν δεσμεύσεις άμεσα αλλά δίνουν οικιστική γη στο μέλλον. Πιο 

συγκεκριμένα, τα σχέδια αυτά, σε κάποιο βαθμό απλοποίησης, δίνουν στη δόμηση 

επεκτάσεις και της παίρνουν περιοχές προστασίας. Για μεν τις περιοχές προστασίας η 

δέσμευση ισχύει με την υπογραφή της εγκριτικής απόφασης, ενώ στις περιοχές όπου 

προτείνεται η επέκταση της οικιστικής γης, οι ιδιοκτήτες θα απολαύσουν αυξημένα 

δικαιώματα δόμησης μετά την έγκριση και εφαρμογή πολεοδομικής μελέτης, αν γίνει 

κάποτε. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πλασματική αύξηση των τιμών, που 

σε συνολικό επίπεδο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως κερδοσκοπία επί της γης. 

Δευτερογενώς η ακριβή αγροτική γη αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την 

υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων και την δημιουργία επενδύσεων. 

Από την άλλη πλευρά η ιδιότητα αυτή των Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. προκαλεί 

μια διελκυστίνδα μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων με διάφορες πιέσεις είτε στην 

κατεύθυνση της διεύρυνσης των επεκτάσεων είτε στην κατεύθυνση του περιορισμού. 

Στις περιπτώσεις όπου οι επεκτάσεις εκτείνονται πέρα των απαραίτητων και 

καταλαμβάνουν γεωργική γη, τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι πολλαπλά. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι μελέτες ΓΠΣ εκπονούνται κατά κύριο λόγο εκεί όπου 

υπάρχουν μεγάλες αξίες γης και συνεπώς ενδιαφέρον για επεκτάσεις. Τα παράλια, οι 

πρωτεύουσες των νομών, οι τουριστικοί προορισμοί. Η συνολικότερη οργάνωση του 

χώρου και η προώθηση της ανάπτυξης μέσω αυτής δεν φαίνεται να αποτελεί 

ζητούμενο. Πέρα από τα θέματα που τίθενται σε επίπεδο αξίας της γης και 

αναπτυξιακών οικονομικών κατά τα προαναφερθέντα, τίθεται ένα μείζον θέμα 

περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Αντίθετα με την αντίληψη που θέλει τον πολεοδομικό 

και χωροταξικό σχεδιασμό ασύνδετο με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, έχουμε την 

άποψη ότι η ρύθμιση των χρήσεων, ο σχεδιασμός και περιορισμός της δόμησης είναι 

ακρογωνιαίοι λίθοι σε οποιαδήποτε πολιτική περιβαλλοντικής προστασίας και 

αειφόρου ανάπτυξης.  



Ωστόσο αν και υποτίθεται ότι τα Γ.Π.Σ. υλοποιούν την πολιτική της αειφορίας 

και μόνο αυτό δεν κάνουν καθώς η τάση είναι να εξαντλούνται οι γέες με δυνατότητα 

οικιστικής ανάπτυξης και να καταλαμβάνονται όλες οι παραλίες για τουριστική 

χρήση. Εύλογα κανείς θα αναρωτηθεί πώς γίνεται να διαμορφώνονται τέτοιες τάσεις 

στο σχεδιασμό του χώρου όταν ο σχετικός νόμος κατά το πνεύμα και το γράμμα 

προωθεί τις αρχές της βιωσιμότητας. Στο σημείο αυτό περνά η ανάλυση στη σφαίρα 

των διοικητικών αρμοδιοτήτων, όπου αναδεικνύονται δύο βασικά ζητήματα: 

διευρυμένη συναρμοδιότητα και παρεξηγημένη συμμετοχικότητα.  

Το πρώτο από αυτά γίνεται εύκολα αντιληπτό εξετάζοντας μια κλασική 

περίπτωση μελέτης ΓΠΣ της οποίας η προκήρυξη και ανάθεση έχει γίνει από τον 

αρμόδιο Δήμο, η επίβλεψη γίνεται από την ΤΥΔΚ, όταν ο Δήμος δεν έχει Τεχνική 

Υπηρεσία, η επιστημονική παρακολούθηση γίνεται από την ΠΕ.ΧΩ. που τελικά 

προωθεί και την έγκριση. Στο σχήμα αυτό παρεμβαίνουν γνωμοδοτικά μια σειρά 

άλλων φορέων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Αρχαιολογικές υπηρεσίες, κ.α. ενώ 

παράλληλα την γενικότερη καθοδήγηση και την χάραξη της πολιτικής χωρικού 

σχεδιασμού έχει το Υπουργείο. Στο διευρυμένο αυτό σχήμα, η εμπειρία από την 

Πελοπόννησο έχει δείξει ότι κατά κανόνα κανείς δεν έκανε αυτό που αναμενόταν. Με 

την σειρά λοιπόν, Ο Δήμος συχνά παρεμβαίνει στην πορεία σύνταξης της μελέτης 

επηρεάζοντας με εξωθεσμικό τρόπο το αποτέλεσμα που προφανώς έτσι χάνει την 

επιστημονική του αρτιότητα. Στο σημείο αυτό υπάρχει ευθύνη και των μελετητών 

που όμως δεν θα πρέπει να ξεχνά κανείς ότι η υπακοή στον εργοδότη τους είναι 

αναμενόμενη ως συμπεριφορά. Παρατηρείται όχι σπάνια το Δ.Σ. του Δήμου να 

αρνείται την παραλαβή μελέτης όχι γιατί η μελέτη είναι εκτός προδιαγραφών ή 

σύμβασης αλλά γιατί δεν είναι αρεστές οι προτάσεις της. Από την πλευρά της η 

ΤΥΔΚ και οι τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων σπανίως έχουν τη δυνατότητα να 

παρέμβουν ουσιαστικά και να διορθώσουν αυτήν την παρεκκλίνουσα πορεία ενώ η 

ΠΕ.ΧΩ. μόνιμα υποστελεχωμένη αδυνατεί επί της ουσίας να ασκήσει έργο 

παρακολούθησης καθώς και να αντιδράσει εγκαίρως στις διαδικαστικές απαιτήσεις 

της έγκρισης. Παράλληλα οι συναρμόδιοι φορείς που ασκούν γνωμοδοτική 

αρμοδιότητα είναι απροσδιόριστοι στον αριθμό και κατά κανόνα αργούν να 

ανταποκριθούν ή δεν ανταποκρίνονται ποτέ. Τέλος η καθοδήγηση από το Υπουργείο 

άργησε πολύ καθώς μόλις στα τέλη του 2008 εκδόθηκε έγγραφο οδηγιών για την 

παρακολούθηση και έγκριση των σχετικών μελετών, ενώ η γενικότερη αίσθηση που 



δίνεται σε όσους υπηρετούν την αποκεντρωμένη διοίκηση είναι ότι το κράτος της 

Αθήνας αδυνατεί να αντιληφθεί την ουσία και το μέγεθος των προβλημάτων μας.. 

Αντιλαμβανόμενος λοιπόν κανείς αυτό το σχήμα, εύκολα κατανοεί τις καθυστερήσεις 

στην διαδικασία, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι καθένα από τους εμπλεκόμενους 

είναι σε θέση να δικαιολογήσει απόλυτα τη θέση του. 

Το δεύτερο ζήτημα της παρεξηγημένης συμμετοχικότητας έχει να κάνει με την 

συμμετοχή του κοινού και των φορέων στη διαδικασία του σχεδιασμού η οποία 

πραγματοποιείται είτε στα πλαίσια των ανοικτών ενημερωτικών συγκεντρώσεων είτε 

με έγγραφες παρεμβάσεις ακόμα και με ενστάσεις, παρόλο που δεν προβλέπονται ως 

ενέργεια, και πάντως σπανίως χαρακτηρίζεται από πνεύμα συνεργασίας και 

συναίνεσης. Κατά κανόνα η συμμετοχή προσανατολίζεται περισσότερο σε κανόνες 

διελκυστίνδας όπου όλου διαφωνούν με όλους και στην ουσία αυτό που επιδιώκεται 

είναι όλων οι ιδιοκτησίες να ενταχθούν σε περιοχές επεκτάσεων και κανείς να μην 

είναι σε περιοχή προστασίας και ελέγχου δόμησης. Αυτό όμως που θα πρέπει να 

αναφερθεί είναι ότι ο συμμετοχικός σχεδιασμός αποτελεί πρακτική που απαιτεί 

ωριμότητα και παιδεία από πλευράς πολιτών και ακεραιότητα αμεροληψία και 

δικαιοσύνη από πλευράς διοίκησης. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι οι αρετές 

αυτές αναπτύσσονται μέσα σε μεγάλο χρόνο σταθερής πολιτικής ζωής ενός κράτους 

και συνεπώς στη χώρα μας είναι κάπως πρώιμο το να τις θεωρεί κανείς δεδομένες. 

Από όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι ένα θεωρητικά σωστό θεσμικό εργαλείο 

έχει πάρει εντελώς στρεβλή πορεία εφαρμογής. Τελικά το κόστος είναι μεγάλο και 

πληρώνεται σε καθυστέρηση στην ανάπτυξη. Η τοπική ανάπτυξη που θα έπρεπε να 

προωθείται από αυτές τις μελέτες είναι μάλλον το θύμα μιας παρεξήγησης ρόλων. 

Δανειζόμενοι στοιχεία από την τεκμηρίωση του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και 

ειδικότερα από τα αναφερόμενα στο Υποπρόγραμμα 2: Τοπική Ανάπτυξη και 

Προστασία του Περιβάλλοντος προκύπτει ότι «η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο με την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων. Οι δήμοι, ως 

βασικοί συντελεστές οργάνωσης της τοπικής κοινωνίας, οφείλουν να εισάγουν μια 

νέα κουλτούρα ανάπτυξης, πλήρως εναρμονισμένης με τις αρχές πρόληψης και 

προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος». Η χρηματοδότηση από αυτό το πρόγραμμα 

έχει τύχει ευρύτατης αποδοχής, παρά ταύτα οι περισσότεροι Δήμοι φαίνεται να 

αδυνατούν να αντιληφθούν τον σημαντικότατο ρόλο που τους ανέθεσε η πολιτεία και 

την εθνικής σημασίας αποστολή τους. 



Μετά από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω περιμένει κανείς προτάσεις βελτίωσης 

της κατάστασης και θα μπορούσε να ειπωθεί ότι κατά σειρά θα πρέπει όλοι οι 

εμπλεκόμενοι να τιμήσουν τους θεσμικούς τους ρόλους. Οι δημοτικές αρχές να 

προωθούν σχέδια που θα στενοχωρούν τους δημότες τους, η ΠΕ.ΧΩ. να στελεχωθεί 

και να παρακολουθεί επισταμένα τις μελέτες, οι συναρμόδιοι φορείς να 

ανταποκρίνονται έγκαιρα, το Υπουργείο να στέκει αρωγός και καθοδηγητής στο όλο 

εγχείρημα και ποιος ξέρει τι άλλο υπέροχο και φανταστικό. Όμως ο τεχνικός κόσμος 

οφείλει να κινείται σε ρεαλιστικά πλαίσια. Με ευχές και προτροπές δεν προωθείται ο 

σχεδιασμός της χώρας. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι όταν ένα έργο πάει 

στραβά το σταματάς και αλλάζεις πορεία και επιλογές. Θέλει θάρρος αλλά είναι και 

αξιοπρεπές να παραδεχθεί κανείς ότι ένα σχήμα είναι λανθασμένο, δεν λειτουργεί και 

να το αλλάξει. 

Η ευκαιρία της διοικητικής μεταρρύθμισης που παρουσιάζεται για το άμεσο 

μέλλον είναι ίσως ιδανική για να αναθεωρήσουμε το μοντέλο του τοπικού 

χωροταξικού σχεδιασμού. Φαίνεται ότι την αρμοδιότητα της έγκρισης των 

χωροταξικών σχεδίων θα την έχει η κρατική διοικητική αρχή (Υπερπεριφέρεια). 

Ανεξάρτητα από το αν θα έχει την αρμοδιότητα έγκρισης των ΓΠΣ ή αυτά θα 

εγκρίνονται από τον αιρετό Περιφερειάρχη, όποιος έχει την έγκριση θα πρέπει να έχει 

και την προκήρυξη, την ανάθεση και την επίβλεψη – παρακολούθηση. Η Υπηρεσία 

αυτή θα πρέπει από την αρχή της ίδρυσής της να στελεχωθεί και να οργανωθεί 

κατάλληλα για να φέρει εις πέρας αυτό το έργο. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα 

ασκηθεί η αρμοδιότητα. Στα πλαίσια λοιπόν μια πολιτικής δυναμικής παρέμβασης 

στο χώρο η συναρμοδιότητα φορέων θα συγκεκριμενοποιηθεί με προκαθορισμένους 

φορείς και αποκλειστικές προθεσμίες. Ξεκάθαρες προδιαγραφές συγκεκριμένες 

διαδικασίες και ενιαίο σαφές πλαίσιο χωρικής πολιτικής προαποφασισμένο σε 

επίπεδο Υπουργείου. Ενδεχόμενα ένα τέτοιο μοντέλο να μπορούσε να αποδώσει 

καλλίτερα αποτελέσματα και σε ταχύτερους χρόνους. 

 


