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                                                                                   Αθήνα 24 Απριλίου 2018 

                                                                                   Αρ Πρωτ     22/2018 

 

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος  και Ενέργειας 

Καθηγητή Κο Γεώργιο Σταθάκη 

 

Κοιν.Γεν Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος 

 

Θέμα: καθυστέρηση θεσμοθέτησης των Περιφερειακών Πλαισίων 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) 

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ, 

 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ), ως ο 

συλλογικός επιστημονικός φορέας των Ελλήνων Πολεοδόμων και 

Χωροτακτών και ως εκπρόσωπός τους στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο(ECTP),έχοντας ως καταστατική του ευθύνη  την προστασία και την 

προαγωγή του επιστημονικού πεδίου της Χωροταξίας και Πολεοδομίας αλλά 

και της εφαρμογής της ως δημόσιας πολιτικής, εκφράζει την έντονη ανησυχία 

και τη  δυσφορία του για την καθυστέρηση θεσμοθέτησης των Περιφερειακών 

Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) που 

εκπονήθηκαν την περίοδο 2012-2015. 

 

Όπως γνωρίζετε τα ΠΠΧΣΑΑ αποτελούν μελέτες υψηλού επιστημονικού 

επιπέδου. Διατυπώθηκαν μάλιστα κατόπιν εκτεταμένης δημόσιας 

διαβούλευσης, κατά την οποία εκφράστηκαν οι  απόψεις των τοπικών 

κοινωνιών και των παραγωγικών φορέων των Περιφερειών αναφορικά  με την 
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αναπτυξιακή διαδικασία και την αντίστοιχη χωρική οργάνωση με πυλώνες τις 

αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και όλες τις τομεακές εθνικές πολιτικές.  

 

Δυστυχώς, αυτό το σημαντικό για τη χώρα έργο, που χρηματοδοτήθηκε από 

το ΥΠΕΝ, εκπονήθηκε από έμπειρα μελετητικά γραφεία, σε συνεργασία με τα 

συναρμόδια υπουργεία, δεν αναδείχθηκε κατά τα πρόσφατα  Περιφερειακά 

Αναπτυξιακά Συνέδρια. Ούτε η επιβλέπουσα υπηρεσία αλλά κυρίως οι 

μελετητές δεν κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις  απόψεις και τις προτάσεις 

τους, ώστε να συνεισφέρουν εποικοδομητικά στους προβληματισμούς που 

αναπτύχθηκαν και στην τελική διαμόρφωση του αναπτυξιακού προτύπου των 

Περιφερειών.  

 

Θεωρούμε ότι η σημασία  και ο αναπτυξιακός ρόλος των ΠΠΧΣΑΑ  δεν έχει 

αντιμετωπιστεί από το ΥΠΕΝ με την δέουσα προσοχή. 

Σημειώνουμε, δυστυχώς, ότι μετά την παραλαβή όλων των μελετών, μόνον 

μία τελικά θεσμοθετήθηκε. 

Οι μελέτες, ενώ έχει έγκαιρα  ολοκληρωθεί η παραλαβή τους από την αρμόδια 

υπηρεσία, βρίσκονται σε αναμονή προκειμένου να θεσμοθετηθούν, χωρίς να 

προδιαγράφεται κάποιος συγκεκριμένος προγραμματισμός και  να έχουν τεθεί 

συγκεκριμένες προτεραιότητες. 

 

Η κατάσταση παρουσιάζεται εξόχως ανησυχητική, επειδή τα ισχύοντα 

ΠΠΧΣΑΑ θεσμοθετήθηκαν  το 2003, 15 χρόνια πριν, ενώ η κείμενη νομοθεσία 

προβλέπει την τακτική επικαιροποίηση τους !!! 

 

Συνεπώς, οι Περιφέρειες της χώρας έχουν άμεση ανάγκη από μια νέα 

αναπτυξιακή χωρική πρόταση. Η πρόταση αυτή  πρέπει  να λαμβάνει υπόψη 

τις  οικονομικές εξελίξεις και την αναγκαία μετάβαση σε μια νέα πορεία 

αξιοποίησης με συντονισμένο τρόπο όλων των παραγωγικών δυνατοτήτων 

για την έξοδο από την κρίση, αξιολογώντας και αποτιμώντας τις απαιτήσεις σε 

υποδομές και λειτουργικές εξυπηρετήσεις, όπως επίσης και την προστασία 

και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. Η αποφυγή της 

αποσπασματικότητας και η συνέργεια που διασφαλίζει ο χωρικός σχεδιασμός 
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στην υλοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και πολιτικών είναι 

αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία τους.  

 

 

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ,  

 

Μετά από τα προαναφερόμενα πιστεύουμε ότι κατανοείτε  τους λόγους για 

τους οποίους επιθυμούμε να έχουμε μια συνάντηση μαζί σας το συντομότερο 

δυνατόν προκειμένου να συζητήσουμε το πρόβλημα. 

Επιθυμούμε να συμβάλλουμε  από την πλευρά μας στην ολοκλήρωση του 

έργου των ΠΠΧΣΑΑ, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού τους με σύγχρονα 

πρότυπα ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης για την παραγωγική 

ανασυγκρότηση της χώρας. 

 

Με εκτίμηση 

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου το 

Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών 

 

Η Πρόεδρος 

 

 

  

Σοφία Αυγερινού Κολώνια 

Καθηγήτρια ΕΜΠ 

 


