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                                                                                  Δημόσια συζήτηση  
για τα θέματα χωρικού σχεδιασμού στο πλαίσιο του Νόμου 

Για τον  Έλεγχο και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος(Ν 4495/2017) 
  και την προτεινόμενη Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Κλεισθένης 1) 
Αίθουσα Εκδηλώσεων ΤΕΕ (Σύνταγμα Νίκης 4, 1ος όροφος), 

Δευτέρα 25 Ιουνίου 
 Ώρα προσέλευσης : 17.00,    Ώρα  έναρξης 17.15 

 
 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Στόχοι της συζήτησης είναι: 

- η ενημέρωση των συντελεστών του χωρικού σχεδιασμού για σημαντικές εισαγόμενες ρυθμίσεις σε 
σχέση με το χωρικό σχεδιασμό (σύνδεση με δόμηση, παρακολούθηση εφαρμογής, ΜΣΔ κ.λ.π.) 
καθώς και τη διασύνδεση και συντονισμό με την προτεινόμενη αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση    
(Κλεισθένης 1) 

- η ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των εμπλεκομένων και των ενδιαφερομένων  επαγγελματιών 

 

Το πρόγραμμα της συζήτησης έχει ως εξής: 

17.15-17.30 Σύντομη εισήγηση  του ΣΕΠΟΧ  για το θέμα 

17.15-18.00 Γενικές εισηγήσεις: 

-κα Σταυρούλα Αγρίου, Πολιτικός Μηχανικός, Ειδική Συνεργάτης του ΥΠΕΝ, μέλος της συντακτικής 
ομάδας του 4495/2017 Για τον  Έλεγχο και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος 

-κος Δημοσθένης Παπασταμόπουλος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Διευθυντής του Γραφείου 
Υπουργού Εσωτερικών και μέλος της συντακτικής ομάδας του Νομοσχεδίου  Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κλεισθένης 1) 

18.00-18.15 Διευκρινιστικές ερωτήσεις 

18.15-19.15 Στρογγυλό τραπέζι με τη  συμμετοχή των: 

Γιώργου Πατρίκιου, Προέδρου του Πράσινου Ταμείου 

Νάσου Αναγνωστόπουλου, Αντιπεριφερειάρχη Αττικής Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής  

Θοδωρή Γκοτσόπουλου,  Διευθύνοντα Συμβούλου της ΕΕΤΑΑ 

Γιάννη Ψυχάρη, Καθηγητή Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου και Διευθυντή του 
ΙΠΑ- Παντείου,   μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΤΑ  

Γιώργου  Στασινού, πρόεδρου ΤΕΕ 

19.15-20.00  Παρεμβάσεις μελών ΣΕΠΟΧ 

Μάρω Ευαγγελίδου  

Εφη Καραθανάση 

Ευθύμιος Μπακογιάννης 

 

20.00-21.00  Γενική Συζήτηση       

mailto:sepox1981@sepox.gr


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Ο νέος νόμος για τον Έλεγχο και την Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος συνδέει τη δόμηση 

με το Χωρικό Σχεδιασμό μέσω: 

- της διαδικασίας έκδοσης της οικοδομικής άδειας, 

- της ισχυρότερης σχέσης της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης με το Χωρικό Σχεδιασμό, 

- της διασύνδεσης του Παρατηρητηρίου με την παρακολούθηση του Χωρικού Σχεδιασμού. 

 

1. Ποια είναι η άποψή σας  ως προς την εισαγωγή του νέου θεσμού του Παρατηρητηρίου και ποιες 

είναι κατά τη γνώμη σας οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητά του; Ποια είναι η γνώμη σας 

για τη διασύνδεσή του με την προτεινόμενη αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση (Κλεισθένης 1); 

2. Κατά τη γνώμη σας η παρακολούθηση της πολεοδομικής ταυτότητας εκ μέρους των αρμοδίων 

δήμων είναι θετικό στοιχείο για το Χωρικό Σχεδιασμό; Η διαδικασία συνεισφέρει στην 

ευαισθητοποίηση και στην αποτελεσματικότητα της διαχείρισης του χώρου του δήμου; 

3. Η Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης θεσμοθετήθηκε το 1979 και έκτοτε παρουσιάζει τα 

προβλήματα εφαρμογής, που ήδη γνωρίζουμε. Ο νέος νόμος επιχειρεί μια ανασύνταξη του θεσμού 

και την επέκτασή του σε βαρυνόμενα και ωφελούμενα ακίνητα, στην αντιμετώπιση της αυθαίρετης 

δόμησης, στην εξασφάλιση κοινοχρήστων χώρων και στην προστασία της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Ο θεσμός αναμφισβήτητα είναι απαραίτητο εργαλείο για το Χωρικό Σχεδιασμό. 

Θεωρείτε ότι δημιουργεί συνθήκες αποτελεσματικότητας για την περαιτέρω ενεργοποίηση του 

θεσμού; Υπάρχει ή όχι ανάγκη προτεραιοτήτων στη διαχείρισή του; 


