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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 172 ΚΑΙ 173 ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1 

Ο ΣΕΠΟΧ, ως συλλογικός επιστημονικός φορέας των Ελλήνων Πολεοδόμων και 
Χωροτακτών  έχει ως βασικό του έργο την προστασία και προαγωγή του 
επιστημονικού πεδίου και των πολιτικών του χωρικού σχεδιασμού. 
Το πλαίσιο αυτού του ρόλου του οργάνωσε την 25-6-2018  δημόσια συζήτηση με 
θέμα την πρόοδο υλοποίησης του Ν. 4495/2017 για τον έλεγχο και προστασία του 
δομημένου περιβάλλοντος και την προτεινόμενη μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Ένα από τα βασικά σημεία προβληματισμού που τέθηκαν στους συμμετέχοντες 
ήταν και το περιεχόμενο ορισμένων προτεινόμενων ρυθμίσεων του νέου θεσμικού 
πλαισίου των ΟΤΑ που βρίσκεται σε διαβούλευση. Συγκεκριμένα δε η συσχέτιση και 
εναρμόνισή τους με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4447/16 για τον χωρικό 
σχεδιασμό και την βιώσιμη ανάπτυξη και τον Ν. 44495/2017 για το δομημένο 
περιβάλλον. 
Πριν την διατύπωση των προτάσεων μας θεωρούμε απαραίτητο να γίνουν οι 
ακόλουθες επισημάνσεις. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ) και τα Περιφερειακά 
Χωροταξικά Πλαίσια που προβλέπει ο Ν 4447/2016 (όπως και τα προηγούμενα 
Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ) αποτελούν σχέδια ολοκληρωμένου 
χωρικού σχεδιασμού, μετά από ευρύτατες συμμετοχικές διαδικασίες, με χρονικό 
ορίζοντα 15ετιας,  στα οποία προδιαγράφεται το αναπτυξιακό πρότυπο, 
καθορίζονται οι τομείς παραγωγής και οι βασικές χρήσεις γης, οι λειτουργίες και 
εξυπηρετήσεις και προτείνονται έργα,  δράσεις, γενικού τύπου παρεμβάσεις και 
μέτρα πολιτικής για την βιώσιμη ανάπτυξη. 
Τα χωρικά σχέδια αυτά διέπονται από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία 
σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 3 του Ν. 4447/2016 είναι η ανάπτυξη « 
…που συνθέτει οικονομικούς, κοινωνικούς  και περιβαλλοντικούς στόχους με 
σκοπό την επίτευξη διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης με δημιουργία ισχυρής 
παραγωγικής βάσης και έμφαση στην καινοτομία και την αύξηση της απασχόλησης, 
κοινωνική συνοχή και δίκαιη κατανομή των πόρων». 
Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα ΤΧΣ του νέου νόμου 4495/2017 σύμφωνα και με τις 
προδιαγραφές τους (ΦΕΚ 1975 Β΄6-6-17) εντείνεται ο στρατηγικός τους 
χαρακτήρας  επειδή,  πρώτον αναφέρονται στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του 
ΟΤΑ για τον οποίον εκπονούνται και δεύτερον η θεσμοθέτησή τους με Π.Δ. 
αναβαθμίζει την ισχύ τους. 
Με δεδομένες αυτές τις επισημάνσεις, διαπιστώνουμε ότι  στα άρθρα 172 και 173 
(παράγραφος 2) της προτεινόμενης μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου των 
ΟΤΑ (Κλεισθένης 1)  δεν κατοχυρώνεται ο θεσμοθετημένος χωρικός σχεδιασμός. 
Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι στα άρθρα 172 και 173 προβλέπεται ότι τα Τετραετή 
Επιχειρησιακά Προγράμματα που προβλέπονται τόσο για τις Περιφέρειες όσο και 
για τους ΟΤΑ και έχουν ως σκοπό την  παρακολούθηση υλοποίησης του χωρικού 
και αναπτυξιακού σχεδιασμού και την  ανατροφοδότηση και προσαρμογή του 
σχεδιασμού στο πλαίσιο των υφιστάμενων κάθε φορά συνθηκών,  περιλαμβάνουν 
και στρατηγικό σχέδιο.                
 Η εκπόνηση αυτών των στρατηγικών σχεδίων υπάρχει  κίνδυνος. αφενός να 
ακυρώσει τον υφιστάμενο χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό, αφετέρου να 
επαναληφθούν σχέδια δαπανώντας δημόσιους πόρους.  
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Για τους λόγους αυτούς σας προτείνουμε την αντικατάσταση των άρθρων 172 και 
173 ως εξής: 

Άρθρο 172 – Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα – Ετήσια Προγράμματα 
Δράσης δήμων – Τροποποίηση άρθρου 266 του ν. 3852/2010 

2. Στο άρθρο 266 του ν. 3852/2010 προστίθεται παρ. 1Α ως εξής: 
«1Α. Σκοπός των Τετραετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α΄ 
βαθμού είναι η προώθηση της εφαρμογής του θεσμοθετημένου  Χωρικού 
Σχεδιασμού και η παρακολούθηση υλοποίησης του Αναπτυξιακού σχεδιασμού στο 
τοπικό επίπεδο   καθώς και  η συμβολή στην ανατροφοδότηση και προσαρμογή του 
σχεδιασμού, στο πλαίσιο των υφιστάμενων κάθε φορά συνθηκών. Τα Τετραετή 
Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν ενιαία δομή και συγκρότηση, που διέπει το 
σύνολο των διοικητικών και γεωγραφικών υποενοτήτων του Δήμου και 
περιλαμβάνουν α) στρατηγικές επιλογές , β) επιχειρησιακό σχέδιο και γ) δείκτες 
παρακολούθησης και αξιολόγησης. Για την κατάρτισή τους, λαμβάνονται 
απαραίτητα υπ’ όψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, 
η μακροπεριφερειακή και διαπεριφερειακή στρατηγική, οι προτεραιότητες που 
απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και άλλα γενικά ή 
ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, πολιτικές και στρατηγικές που επηρεάζουν τη 
διάρθρωση και ανάπτυξη του χώρου του δήμου, ενώ απαιτείται εναρμόνιση με τον 
υφιστάμενο θεσμοθετημένο χωρικό σχεδιασμό Εθνικού, Περιφερειακού επιπέδου 
και συμβατότητα με το θεσμοθετημένο σχεδιασμό Τοπικού Επιπέδου. Κατά την 
κατάρτιση και υλοποίηση τους, αξιοποιούνται όλες οι διαθέσιμες μορφές 
δημοσιοποίησης και δημόσιας διαβούλευσης, με σκοπό την ενίσχυση της 
διαφάνειας και της συμμετοχής. Τα Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα 
αποτυπώνονται σε ηλεκτρονική μορφή και τα γεωχωρικά τους δεδομένα 
δημιουργούνται και διατίθενται ελεύθερα και διαδικτυακά σε ψηφιακή μορφή 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ν. 3882/2010 και του Ν. 4305/2014». 
  
Ομοίως πρέπει να προσαρμοστεί το άρθρο 173 που αφορά το Περιφερειακά 
Προγράμματα. 
π.χ 
«1Α. Σκοπός των Τετραετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α΄ 
βαθμού είναι η προώθηση της εφαρμογής του θεσμοθετημένου  Χωρικού 
Σχεδιασμού και η παρακολούθηση υλοποίησης του Αναπτυξιακού σχεδιασμού στο 
τοπικό επίπεδο   καθώς κ.λ.π  
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