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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας    
Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας      Κοζάνη, 16-09-2020 
 

 

Παρατηρήσεις-Επισημάνσεις για το σχέδιο νόμου: 
«Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής 

νομοθεσίας». 

 

Σε συνδυασμό με το Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92Α’/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 
2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές 
διατάξεις»,  το νέο σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής 
νομοθεσίας», αναμορφώνει τις περισσότερες συνθήκες χωροταξικού, περιβαλλοντικού, 
πολεοδομικού και οικιστικού χαρακτήρα των εκτάσεων, τις θεσμοθέτησης χρήσεων γης και 
τον καθορισμό πολεοδομικών και περιβαλλοντικών κανόνων στη Χώρα μας, που θα 
επιτρέπουν την υλοποίηση των επενδύσεων στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 
Όμως έχει προκαλέσει προβληματισμό και αντιδράσεις στον κλάδο των μηχανικών 

το σχέδιο νόμου που έχει κατατεθεί για δημόσια διαβούλευση και αφορά την τροποποίηση 
της εκτός σχεδίου δόμησης.  

 
Με την ψήφιση του νομοσχέδιου θα πραγματοποιηθεί κατάργηση άμεσα του 

μεγαλύτερου μέρους των παρεκκλίσεων στην εκτός σχεδίου δόμηση, κατάργηση εντός 
2ετίας των λοιπών παρεκκλίσεων και μέρους της κατά κανόνα δόμησης σε εκτός σχεδίου 
περιοχές όπως ισχύει σήμερα, καθορίζονται νέοι αυξημένοι συντελεστές δόμησης σε 
περιοχές Π.Ο.Τ.Α. και σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, επίσης καθορισμός χρήσεων γης 
σε όλη τη χώρα στα επόμενα 6 χρόνια. 
 

Για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω θα πρέπει να έχει προηγηθεί η κατάρτιση 
Χωροταξικών Πλαισίων και των Πολεοδομικών Σχεδίων, η ολοκλήρωση της σύνταξης του 
Κτηματολογίου, του Δασολογίου, η Οριοθέτηση των οικισμών και η Κατηγοριοποίηση των 
οδών σε όλη τη Χώρα. 

Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έχει επισημάνει την ανάγκη ολοκλήρωσης του Χωροταξικού και 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας, καθώς επίσης την ανάγκη ολοκλήρωσης των 
Περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων και την ανάγκη εφαρμογής αυτών, όπου έχουν ήδη 
θεσμοθετηθεί και την αναμόρφωσή αυτών που βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχουν 
ολοκληρωθεί λόγω διαφόρων συγκυριών. 

Ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη την Υ.Α.26295/2003 (ΦΕΚ 1472Β’/2003) «Έγκριση 
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας», που είναι τώρα σε ισχύ και την πρόταση αναμόρφωσης αυτού που 
είχε συνταχθεί το 2015, κρίνεται απαραίτητη η άμεση αναγκαιότητα για επικαιροποίηση του 
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας-ΠΠΧΣΑΑ Δυτικής Μακεδονίας με βάσει τα νέα δεδομένα του Master 
Plan της απολιγνητοποίησης και μετά από διαβούλευση με τους φορείς και τους κατοίκους 
της Περιφέρειά μας.  

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο θα επιφέρει οικονομικό πλήγμα στους μικροϊδιοκτήτες 
γης, οι οποίοι στο μεγαλύτερο ποσοστό χάνουν την αρτιότητα οικοδομησιμότητα των 
γηπέδων τους, ακόμη και την μεταβατική περίοδο των δύο ετών. Σε κάθε περίπτωση η 
αλλαγή της νομοθεσίας με εφαρμογή άμεσα ή έπειτα από 2 χρόνια, ανάλογα με τις 
παραπάνω περιπτώσεις, μετατρέπει τα μέχρι σήμερα υψηλής αξίας δομήσιμα αγροτεμάχια, 
σε ελάχιστης αξίας αγρούς μόνο για καλλιέργεια, ενώ ζημιώνονται οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι 
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βασιζόμενοι στην υφιστάμενη νομοθεσία επένδυσαν αδρά σε αγορά εκτάσεων, με την 

προοπτική αξιοποίησής τους, η οποία πλέον εξανεμίζεται. 

Στα «ειδικά πολεοδομικά σχέδια» και στην οργάνωση της εκτός σχεδίου δόμησης με 
την χωροθέτηση  οργανωμένων υποδοχέων του τουρισμού, καθώς και στο «ειδικό 
χωροταξικό για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες» θα πρέπει να διασφαλίζονται:  η προστασία του 
ευρύτερου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, η προστασία των ακτών, η προστασία 
των εν γένει δασικών εκτάσεων και να επιτυγχάνεται η εναρμόνιση της δόμησης με το 
φυσικό περιβάλλον, ώστε να μην επιφέρουν υποβάθμιση, αλλοίωση του φυσικού τοπίου και 

εν τέλει ένα μοντέλο εκτατικής ανάπτυξης.  

Το παραγωγικό κομμάτι της οικονομίας  (βιοτεχνία, βιομηχανία) θα πληγεί ιδιαίτερα 
σε ένα τμήμα του, αφού δεν προβλέπεται αφ’ ενός μεν για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις 
καμία παρέκκλιση επέκτασης–εκσυγχρονισμού τους, ακόμη και εάν έχουν ανεγερθεί σε 
περιοχές με χωρικό σχεδιασμό (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ) και αφ’ ετέρου στις υπό ανέγερση 
εγκαταστάσεις με χρήση (βιοτεχνία-βιομηχανία), η δόμηση  περιορίζεται σχεδόν 
αποκλειστικά σε οργανωμένους υποδοχείς, τα “επιχειρηματικά πάρκα”. Η επίλυση 
ιδιοκτησιακών θεμάτων/προβλημάτων στο χώρο εγκαταστάσεων των προτεινόμενων 
«επιχειρηματικών πάρκων» θα είναι μία σωστή κατεύθυνση από την πολιτεία, ώστε οι 
επενδυτές να «κατευθυνθούν» για να εγκαταστήσουν την επιχείρησή τους σε τέτοιους 
θεσμοθετημένους χώρους παραγωγικών δραστηριοτήτων.    

Ο καθορισμός του οδικού δικτύου που θα αφορούν στο σύνολο της Χώρας είναι μία 
χρονοβόρα διαδικασία, ειδικότερα θα πρέπει οι δημοτικοί οδοί που έχουν πρόσωπο τα 
γήπεδα, να χαρακτηρισθούν ως κατηγορία Α με προεδρικό διάταγμα, αφού προηγηθούν 
ενέργειες (σύνταξη κατάλληλης μελέτης, εγκρίσεις υπηρεσιών, κλπ.) που πρακτικά είναι 
αδύνατον να εκτελεστούν εντός των δύο (2) ετών, γεγονός που θα οδηγήσει σε αδυναμία 
χρήσης των Μεταβατικών Διατάξεων του υπόψη νομοσχεδίου, για τις περισσότερες 
περιπτώσεις ακινήτων και τελικά σε απαξίωση των γηπέδων.  

Μεγάλος αριθμός ακινήτων θα θεωρούνται ως πολεοδομικά αρρύθμιστα, μη 
οικοδομήσιμα, παρόλο που θα έχει αρθεί αυτόματα η ρυμοτομική απαλλοτρίωση τους. 
Επομένως, η αυτοδίκαιη άρση απαλλοτρίωσης αφορά το μεγαλύτερο μέρος των 
ρυμοτομούμενων τμημάτων των ιδιοκτησιών ή των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων χώρων 
του Ν.Δ.1923 ή των κοινωφελών χώρων, εφόσον δεν έχουν αποζημιωθεί. Σίγουρα αυτό θα 
έχει σοβαρές συνέπειες στον συνολικό πολεοδομικό σχεδιασμό και θα οδηγήσει στο τέλος 
να ακυρωθεί μεγάλο μέρος των ρυμοτομικών σχεδίων που έχουν εγκριθεί με τις διατάξεις 
του Ν.Δ.1923 και μεγάλο μέρος των πράξεων αναλογισμού θα παραμείνουν ανεφάρμοστες 

Η αναδιαμόρφωση της νομοθεσίας σχετικά με την ενεργοποίηση της Μεταφοράς 
Συντελεστή Δόμησης είναι αξιόλογη και ενισχύεται σε συνδυασμό με τη δημιουργία της 
προτεινόμενης Ψηφιακής Τράπεζας Γης, ώστε να επιτευχθεί η ισόρροπη χωροταξική και 

πολεοδομική ανάπτυξη των περιοχών εντός και εκτός σχεδίου στο σύνολο της Χώρας.  

Ο στόχος, πιστεύουμε, του νέου Νομοσχεδίου είναι να επιτευχθεί ισόρροπη 
Χωροταξική και Πολεοδομική Ανάπτυξη τόσο σε Εθνικό, όσο και σε Περιφερειακό 
επίπεδο και να λάβει μέρος και η τοπική κοινωνία στη συν-διαμόρφωση τάσεων, 
απόψεων και ρυθμίσεων προς όφελος των μικροιδιοκτητών, των τοπικών 
επιχειρήσεων και της τοπικής ανάπτυξης.  

Ακολουθώντας το σχεδιασμό, ως «Οργανόγραμμα», που προβλέπεται με την 
Χωροταξική και Πολεοδομική Νομοθεσία της Ελλάδας, από το «γενικό» στο «μερικό» 
σχεδιασμό και από το σύνολο της Χώρας ως τον τοπικό σχεδιασμό, θα επιτύχουμε 
τον ορθολογικό-λειτουργικό σχεδιασμό (χρήσεων γης, εντός και εκτός δόμησης, 
κλπ.) και θα αποφύγουμε τις «αποσπασματικές»-μεμονωμένες ενέργειες, που μόνο 
προβλήματα φαίνεται ότι έχουν δημιουργήσει σε πλήθος περιπτώσεων, ως τώρα. 
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Αξίζει να αναφερθεί πως λίγες εβδομάδες πριν, όπως αναφέρουν και άλλα Τμήματα 
των Τεχνικών Επιμελητηρίων της Χώρας μας, κατά την παρουσίαση του προγράμματος 
εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων για όλη τη χώρα, το ΥΠΕΝ σημείωνε πως η 
απουσία των Τ.Π.Σ. ενθαρρύνει την εκτός σχεδίου δόμηση, στοχεύοντας στην ολοκλήρωση 
του προγράμματος για το σύνολο των δήμων και των περίπου 1.140 δημοτικών ενοτήτων 
τους σε ορίζοντα δεκαετίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλοι μας, σε  αυτήν την διαδικασία, ότι για να καταργηθεί η 
εκτός σχεδίου δόμηση, πρέπει πρώτα να έχει διευθετηθεί όσο γίνεται καλύτερα η εντός 
σχεδίου δόμηση. Προκειμένου να καταστεί δυνατή μια ορθολογική μετάβαση στην επομένη 
μέρα θα πρέπει να εκπονηθεί πρωτίστως ένα  ολοκληρωμένο σχέδιο που θα αφορά τα 
Γ.Π.Σ., τα Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., τις χρήσεις γης εκτός σχεδίου, τις επεκτάσεις των σχεδίων πόλεων 
και Οικισμών, τους Δασικούς Χάρτες, τον σαφή καθορισμό των ορίων των οικισμών με 
ψηφιακά δεδομένα και να συσχετισθεί η εκπόνηση των Τ.Π.Σ. με το παρόν σχέδιο νόμου, 
ώστε να προκύψει μια ομαλή μετάβαση προς την νέα πραγματικότητα της πιο οργανωμένης 
δόμησης που πρεσβεύει. Μόνο τότε θα είναι δυνατή η εφαρμογή περιορισμών όσον αφορά 

τη δόμηση εκτός σχεδίου. 

Αναφορικά με τη Δυτική Μακεδονία, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των δομικών αλλαγών 
που αναμένονται να συντελεστούν στην Περιφέρεια ενόψει Απολιγνιτοποίησης,  πάγια θέση 
μας αποτελεί η ανάγκη να υπάρξει σαφής και ξεκάθαρη πρόβλεψη αλλά και εξειδίκευση 
συγκεκριμένων άρθρων του Νόμου προς την κατεύθυνση που θα καθιστά εφικτή την 
εναρμόνιση  τόσο των Χωροταξικών όσο και των Πολεοδομικών Πλαισίων με το Master 
Plan που εκπονείται από την Συντονιστική Επιτροπή του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής 
Μετάβασης, αλλά και τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές στα πλαίσια του μηχανισμού του Just 

Transition Fund. 

Εκ των βασικότερων παρατηρήσεων μας επί του Σχεδίου Νόμου αποτελεί  επίσης η 
ανάγκη να υπάρξει για τις περιοχές εντός των ευρύτερων περιοχών Μετάβασης, η 
δυνατότητα να μπορούν να προσδιοριστούν και αυτές ως Περιοχές με ειδικό νομικό 
καθεστώς (ΠΕΚ), ως ειδική κατηγορία και να δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής ιδιαίτερων 
νομικών καθεστώτων αλλά και ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων εντός τους, τα οποία θα 
μπορούν να εφαρμοστούν με ειδικές διαδικασίες κατεπείγοντος για την επίτευξη ιδιαίτερων 

αναπτυξιακών αποτελεσμάτων.   

Όσον αφορά στα  Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια των περιοχών που τελούν υπό 
μετάβαση, θα πρέπει να μπορούν να αναθεωρηθούν μέσω ειδικής διαδικασίας, χωρίς 
χρονικό περιορισμό εφόσον προκύψει ειδική τεκμηριωμένη ανάγκη, με σκοπό την 
εξυπηρέτηση των στόχων του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Οι πολιτικές που 
αφορούν στον πολεοδομικό σχεδιασμό για την Περιφέρεια μας, θα πρέπει να μπορούν να 
ανταποκρίνονται άμεσα και με χαρακτηριστική ευχέρεια στις  ανάγκες που θα προκύπτουν 
την κρίσιμη περίοδο της Απολιγνιτοποίησης. 

Σχετικά με τα Επιχειρηματικά Πάρκα, θεωρούμε ότι θα πρέπει να μειωθούν οι 
ελάχιστες απαιτούμενες εκτάσεις για την ίδρυση τους, διευκολύνοντας με αυτών των τρόπο 
την εξεύρεση αναγκαίων χώρων υποδοχής επιχειρήσεων στοχευμένων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, για τις οποίες θα τεκμηριώνεται η ανάγκη  για τη δημιουργία οικονομιών 

κλίμακας και συνεργιών που εξυπηρετούν τους στόχους των επενδύσεων του ΣΔΑΜ. 

Στη Χωροταξική και Πολεοδομική Νομοθεσία της Χώρας μας η αδυναμία που 
παρατηρείται όλα αυτά τα χρόνια είναι κυρίως η αδυναμία οργάνωσης και πραγμάτωσης 
αυτής και όχι η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου. Ο στόχος είναι η ισόρροπη ανάπτυξη τόσο 
τοπικά στις Περιφέρειες, στους Δήμους, στις Τοπικές Κοινότητες, όσο και συνολικά στη 

Χώρα.  

Για  το  Τ.Ε.Ε. -  Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας 
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Ο Πρόεδρος 
 
 
 

Κιάνας Μ. Στέργιος 
 


