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Κοιν: 

Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ 

Δήμο Κοζάνης 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

Τηλέφωνο       : 24610-28030 

 

Θέμα : Κινητοποίηση ΤΕΕ για κατάργηση απαράδεκτων διατάξεων Νόμου 

4254/2014 περί δυνατότητας δόμησης από την ΓΑΙΟΣΕ εκτάσεων της κατά 

παρέκκλιση  
 

Αγαπητέ Πρόεδρε  

 

Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας λαμβάνοντας υπόψη τον Νόμο 4254/2014, κατά την 

σχετική συζήτηση που υπήρξε για την χωροθέτηση του Σιδηροδρομικού Σταθμού της 

Κοζάνης σε σχέση με το ΓΠΣ Κοζάνης, με την οποία είναι δυνατή η δόμηση από την 

ΓΑΙΑΟΣΕ οποιασδήποτε έκτασης της ανήκει (και του νυν σιδηροδρομικού σταθμού 

Κοζάνης), τονίζει ότι ο όποιος σχεδιασμός οφείλει να συμπεριλάβει μέσα από 

διαβούλευση τις ανάγκες και τις προοπτικές της πόλης και της κοινωνίας όπως αυτές 

διαμορφώνονται από τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι πρέπει 

να καταργηθεί η πρόβλεψη του Νόμου 4254/2014 άρθρο 6 & 4.γ.iii που προβλέπει 

«Μέχρι την έκδοση των πιο πάνω διαταγμάτων, για κάθε πολεοδομική ρύθμιση επί των 

ακινήτων του άρθρου αυτού, όπως είναι ιδίως ο καθορισμός χρήσεων γης και όρων και 

περιορισμών δόμησης μέσω Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.ΟΟΑ.Π. ή άλλων σχεδίων χρήσεων γης ή η ένταξη 

σε σχέδιο πόλεως και η επιβολή οποιασδήποτε πολεοδομικής δέσμευσης, βάρους ή 

περιορισμού, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της ΓΑΙΑΟΣΕ». 

Το ΤΕΕ πρέπει να παρέμβει ώστε να απαληφθεί αυτή η απαράδεκτη δυνατότητα εκ 

μέρους της ΓΑΙΟΣΕ ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στην ομαλή ανάπτυξη των 

πόλεων. 

Ειδικότερα η κατάργηση του επίμαχου άρθρου θα διευκολύνει την ανταλλαγή των 

εκτάσεων μεταξύ Δήμου Κοζάνης και ΟΣΕ για την ομαλή μεταφορά των εγκαταστάσεων 

του νέου σιδηροδρομικού σταθμού από την υφιστάμενη θέση στην περιοχή των Κοίλων.  

http://www.google.gr/imgres?q=%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B4%CE%B9+%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF&start=383&hl=el&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbnid=bwKQMvgGlSCTFM:&imgrefurl=http://www.opengov.gr/yme/&docid=gjGN3mpdYIIEMM&imgurl=http://www.opengov.gr/yme/wp-content/themes/consultation/images/logo.jpg&w=60&h=55&ei=y5p9ULeOHevM0AX8loDAAw&zoom=1&iact=hc&vpx=102&vpy=284&dur=6942&hovh=55&hovw=60&tx=111&ty=40&sig=107156601922967266952&page=18&tbnh=55&tbnw=60&ndsp=17&ved=1t:429,r:89,s:300,i:271
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Σε αντίθετη περίπτωση η επίκληση της διάταξης αυτής θα επιτρέπει στην ΓΑΙΑΟΣΕ να 

προσαυξάνει «τεχνητά» την αξία της έκτασης του υφιστάμενου σταθμού και της 

σιδηροδρομικής γραμμής που τελεί υπό ανταλλαγή έναντι της αντίστοιχης στα Κοίλα 

καθιστώντας αντιοικονομική και ανέφικτη την συμφωνία ανταλλαγής. 

Συναδελφικά 

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

Ο Πρόεδρος 
 

 
Δημήτριος Μαυροματίδης 
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