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Το κάλεσμα σε δράση 

1. Η Ευρώπη χρειάζεται πόλεις και περιοχές/περιφέρειες (territoires) δυναμικές και 

κατάλληλες για διαβίωση. Συνεπώς, ο Χωρικός Σχεδιασμός έχει ουσιώδη σημασία για 

το μέλλον της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, βοηθά στη διατήρηση των κοινών πόρων γης, 

αέρα και νερού, οι οποίοι υπόκεινται στις ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις ανάπτυξης. 

Απαιτείται γι’ αυτό αποτελεσματικός σχεδιασμός, εφόσον η Ευρώπη επιθυμεί και 

επιδιώκει μία βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, αλλά και δίκαιες και ισότιμες κοινωνίες. Η 

ιδιαίτερη δύναμη του Χωρικού Σχεδιασμού είναι η ικανότητά του να παρέχει ευκαιρίες 

και να αντιμετωπίζει τις απειλές που προκύπτουν από την αυξανόμενη ανάπτυξη. Ως 

αποτέλεσμα, η προοπτική του είναι μακροπρόθεσμη, αλλά οι ενέργειές του 

επείγουσες. 

2. Οι αρχές που τίθενται στην παρούσα Χάρτα Ευρωπαϊκού Σχεδιασμού πρέπει να 

υιοθετηθούν από όλους τους κυβερνώντες, τις τοπικές αρχές, τις υπηρεσίες, την 

κοινωνία των πολιτών, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και τον ιδιωτικό τομέα. 

Η Χάρτα παρέχει ένα κοινό σημείο αναφοράς για όλους όσους έχουν αρμοδιότητα ή 

εξουσία επί του μέλλοντος των πόλεων και των περιοχών/περιφερειών (territoires) της 

Ευρώπης. 

3. Η Χάρτα συνεπώς, δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες πολεοδόμους-

χωροτάκτες, αλλά αποτελεί κάλεσμα για δράση προς όλους των οποίων οι πολιτικές και 

τα προγράμματα θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ευρώπης, των πόλεων, των 

περιοχών της (territoires), όπως και κάθε άλλης χωρικής έκτασης, 

συμπεριλαμβανομένων των πλέον απομακρυσμένων αγροτικών και νησιωτικών 

κοινοτήτων. Η Χάρτα περιέχει και πραγματεύεται τα εξής: 

 Το Κοινό Όραμα και τις Αρχές με τις οποίες δεσμεύονται οι πολεοδόμοι- χωροτάκτες 

σε όλη την Ευρώπη και οι οποίες παρέχουν κατευθύνσεις για δράσεις, με σκοπό την 

εξασφάλιση μεγαλύτερης και μόνιμης συνάφειας και συνοχής. Τούτο θα επιτευχθεί 

αναπτύσσοντας ένα δίκτυο πόλεων και περιοχών/περιφερειών (territoires) οι οποίες 

συνδέονται σε κάθε κλίμακα με το σύνολο της κοινωνίας. 

 Μία Κοινή Προοπτική και Ατζέντα για δράση και συνεργασία από όλους τους φορείς 

χάραξης πολιτικής και όλους τους παράγοντες, σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας των 

πολιτών, συμπεριλαμβανομένων του Δημόσιου τομέα, των επιχειρήσεων, των 

εκπαιδευτικών, των ΜΚΟ, των ομάδων που ενδιαφέρονται για τα κοινά και 

ιδιαίτερα των επιμέρους πολιτών. 

4. Ο χωρικός σχεδιασμός επιτρέπει στις κοινότητες να διαμορφώσουν στρατηγικά 

Οράματα, ώστε να πετύχουν τις φιλοδοξίες τους για το μέλλον. Τα Οράματα 

συμβάλλουν στην προώθηση σημαντικών και άμεσων δράσεων, δημιουργώντας 

εξαίρετους τόπους και διασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον για τις κοινότητες σε όλη 
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την Ευρώπη. Ο χωρικός σχεδιασμός λειτουργεί σε κάθε κλίμακα, από τα τοπικά σχέδια 

γειτονιάς, έως τα εθνικά, διασυνοριακά και ευρωπαϊκά πλαίσια. 

5. Η ποικιλομορφία της Ευρώπης αντανακλάται στην τοπική ιδιαιτερότητα και στη 

διεπιστημονική φύση του επαγγέλματος των πολεοδόμων- χωροτακτών. Ο χαρακτήρας 

του επαγγέλματος εξασφαλίζει ότι ο χωρικός σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη την 

ποικιλομορφία των πόλεων, των περιοχών/ των περιφερειών (territoires), ή άλλων 

χωρικών υποδοχέων όσον αφορά τα γεωφυσικά δεδομένα, τα περιβάλλοντα, τα τοπία, 

και τις κουλτούρες. To ECTP-CEU αντιπροσωπεύει τους οργανισμούς χωρικού 

σχεδιασμού που δραστηριοποιούνται εντός μίας ευρείας ποικιλίας συστημάτων 

σχεδιασμού. Η Χάρτα συνεπώς δεν υποστηρίζει κάποιο συγκεκριμένο σύστημα, αλλά 

τονίζει τη δυναμική αξία του σχεδιασμού ως ενός θετικού εργαλείου και μίας 

δημιουργικής προσπάθειας, σε οποιοδήποτε διοικητικό πλαίσιο και αν εντάσσεται. 

6. Οι πολεοδόμοι-χωροτάκτες είναι επομένως οι φύλακες του μέλλοντος της Ευρώπης. 

Μέσω του ECTP-CEU τηρούν τα τρία επιμέρους στοιχεία της παρακάτω ατζέντα, ώστε 

να υποστηρίζουν την Ευρώπη στην πορεία της προς την αντιμετώπιση των 

υφιστάμενων προκλήσεων: 

 Παροχή υποστήριξης στις δράσεις που απαιτούνται για την εξασφάλιση του 

μέλλοντος των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων στο πλαίσιο του χωρικού σχεδιασμού. 

 Αναζήτηση συμμαχιών με όσους μοιράζονται τον κοινό σκοπό για τη σχεδίαση του 

μέλλοντος της Ευρώπης και 

 Προώθηση δράσεων, μέσω της εργασίας των μελών, για τη μετάδοση του Οράματος 

στις τοπικές κοινότητες, στις πόλεις, στις περιοχές (territories) και στην Ευρώπη στο 

σύνολό της. 
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Η Χάρτα 

7. Για να θεμελιωθεί η βάση υλοποίησης της ατζέντα, το ECTP-CEU συνέταξε την παρούσα 

Χάρτα Ευρωπαϊκού Σχεδιασμού. Η Χάρτα βασίζεται στη Νέα Χάρτα των Αθηνών του 

2003 και αναγνωρίζει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της επιστήμης του χωρικού 

σχεδιασμού και τις δυνατότητές του. Επιζητά να ενισχύσει την εμπιστοσύνη, τη 

συνάφεια και την αλληλεγγύη στην πρακτική εφαρμογής του Σχεδιασμού. 

8. Το Μέρος Α της Χάρτας παρουσιάζει ένα Όραμα για το μέλλον των ευρωπαϊκών πόλεων 

και περιοχών/περιφερειών (territoires), ως απάντηση στις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Πρόκειται για το Όραμα ενός δικτύου πόλεων, περιοχών/ 

περιφερειών (territoires), οι οποίες: 

 Θα συνεισφέρουν στην ευημερία και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων τους και των 

λοιπών ενδιαφερόμενων μερών, 

 Θα διατηρούν τον πολιτισμικό πλούτο και την ποικιλομορφία που πηγάζουν από την 

μακρά ιστορία τους, 

 Θα είναι στενά συνδεδεμένες μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου λειτουργικών, 

κοινωνικών και πολιτισμικών συνδέσμων, 

 Θα είναι όλο και περισσότερο ανταγωνιστικές, επιδιώκοντας την 

αλληλοσυμπλήρωση και συνεργασία και 

 Θα εντάσσουν αρμονικά το ανθρωπογενές περιβάλλον στα φυσικά και πολιτιστικά 

οικοσυστήματα, προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα και λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. 

9. Το Μέρος Β της Χάρτας του Ευρωπαϊκού Σχεδιασμού ορίζει τους Κανόνες για τον 

Χωρικό Σχεδιασμό και για τους πολεοδόμους- χωροτάκτες, ώστε να πραγματοποιηθεί 

το Όραμα, ως απάντηση-κλειδί στις παγκόσμιες προκλήσεις που δέχεται και πρέπει να 

αντιπαρέλθει η Ευρώπη. Υπάρχουν θεμελιώδεις αρχές για το χωρικό σχεδιασμό 

καθορισμένες από μακρόν, οι οποίες εξακολουθούν σήμερα να παραμένουν έγκυρες 

όσο ποτέ άλλοτε. Ωστόσο, έχουν ενισχυθεί στην παρούσα Χάρτα, ώστε να αντανακλούν 

τα νέα προβληματικά ζητήματα και τα νέα σημεία εστίασης των πολιτικών που 

αναδύονται στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα. 

10. Το Μέρος Γ της Χάρτας του Ευρωπαϊκού Σχεδιασμού θέτει τις Δεσμεύσεις που έχουν 

αναλάβει οι πολεοδόμοι-χωροτάκτες της Ευρώπης για την υλοποίηση του Οράματος 

που τίθεται στο Μέρος Α. Το επάγγελμα του πολεοδόμου-χωροτάκτη ενσωματώνει και 

βιώνει αυτές τις δεσμεύσεις, ώστε να αναπτύσσονται και προωθούνται επαγγελματικά 

πρότυπα και κοινή ατζέντα για όλες τις κοινότητες. 
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ΜΕΡΟΣ A 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ & ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - 

TERRITOIRES ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

1. Ενοποιημένες και συνδεδεμένες πόλεις και περιοχές/περιφέρειες 

(territoires) 

Ενοποιημένες μέσω του Χώρου 

11. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, ο χωρικός σχεδιασμός αντιμετώπισε συνεχείς απειλές 

στην ποιότητα της ζωής των ευρωπαϊκών πόλεων και περιοχών/περιφερειών 

(territoires) : τόσο στις μητροπολιτικές περιοχές (π.χ. Λονδίνο και Παρίσι), όσο και στις 

πλέον απομεμακρυσμένες αγροτικές και νησιωτικές κοινότητες (π.χ. στη Νορβηγία και 

στη Μάλτα). Οι αστικές μας περιοχές υποφέρουν από την παρακμή των παραδοσιακών 

βιομηχανιών, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την ανεργία, την αστική εξάπλωση, τα κέντρα 

πόλεων που παρακμάζουν, την εγκληματικότητα, την υψηλή ρύπανση, και την 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Οι αγροτικές περιοχές, αν και συχνά απολαμβάνουν 

καλύτερη ποιότητα του περιβάλλοντος διαβίωσης, υφίστανται οικονομικές πιέσεις που 

συχνά συνδυάζονται με έλλειψη βασικών υπηρεσιών και αδυναμία πρόσβασης σε 

δημόσιες παροχές. 

12. Τα ανωτέρω έχουν ενταθεί στις πόλεις και στην ύπαιθρο από την παγκοσμιοποίηση και 

την αυξανόμενη τάση πολιτισμικής ομογενοποίησης. Κάτι που οδηγεί σε νέες 

αναπτυξιακές πιέσεις και σε διάβρωση της τοπικής κοινότητας. Συνεπώς, η τρέχουσα 

κατάσταση των πόλεων και των περιοχών (territoires) της Ευρώπης απέχει πολύ από 

την ιδανική. Αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις που απαιτούν πληρέστερο 

συντονισμό και ενοποίηση των δράσεων των κρατικών, κοινοτικών και επιχειρηματικών 

συμφερόντων. 

13. Η ενοποίηση θα επιτευχθεί μέσω αστικών δικτύων, πολλά εκ των οποίων υπερβαίνουν 

τα εθνικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ηπείρου και των γειτόνων της. Η ενοποιημένη πόλη 

και περιοχή/περιφέρεια (territoires) απαιτεί ευαισθησία σε ότι αφορά τη διασύνδεση 

του δομημένου με το φυσικό περιβάλλον. Απαιτεί αποτελεσματικές και αποδοτικές 

διασυνδέσεις μεταξύ των επιμέρους αστικών δραστηριοτήτων, των δικτύων υποδομής, 

των πληροφοριών και των τεχνολογιών επικοινωνίας. 

14. Η παρούσα Χάρτα Ευρωπαϊκού Σχεδιασμού, συνεπώς, προωθεί ένα Όραμα της 

Ευρώπης που βασίζεται σε Ενοποιημένες και Συνδεδεμένες Πόλεις και 

Περιοχές/Περιφέρειες (territoires), οι οποίες διαθέτουν επαρκή προσβασιμότητα για 

όσους ζουν, εργάζονται σ΄αυτές ή τις επισκέπτονται και επίσης είναι διασυνδεδεμένες 

σε παγκόσμια κλίμακα. Το Όραμα αποτελεί το στόχο με τον οποίο δεσμευόμαστε εμείς, 

οι πολεοδόμοι-χωροτάκτες της Ευρώπης: στόχος που μπορεί να επιτευχθεί με 
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αμοιβαίες προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων μερών στην ανάπτυξη και διαχείριση 

των αστικών και αγροτικών περιοχών. 

Ενοποίηση διαχρονικά/μέσω του Χρόνου 

15. Το Όραμά μας είναι ένα μέλλον για την Ευρώπη, η οποία θα παραμένει συνδεδεμένη 

με το παρελθόν της. Οι ευρωπαϊκές πόλεις και περιοχές/περιφέρειες (territoires) 

διακρίνονται από μία μακρά ιστορική πορεία ανάπτυξης, αντανακλώντας καθαρά τα 

χαρακτηριστικά των θεσμικών, πολιτισμικών, κοινωνικών, και οικονομικών δομών του 

πολιτισμού τους. Αυτή ακριβώς η ιστορία και η ποικιλομορφία δημιουργεί την τοπική 

ιδιαιτερότητα και ταυτότητα. 

16. Το παρελθόν παρέχει πολύτιμα μαθήματα για το μέλλον, ως προς τα προβλήματα που 

πρέπει να αποφεύγονται και τις ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν. 

 Οι πόλεις και οι περιοχές πρέπει να διαφυλάξουν την ιδιαιτερότητά τους και να 

μειώσουν την τάση ομογενοποίησης και κατακερματισμού της αστικής τους μορφής. 

 Οι ανθρώπινες δραστηριότητες πρέπει να χωροθετούνται εντός του αστικού 

πυρήνα, ενώ η τάση για εξάπλωση στην ενδοχώρα, καταναλώνοντας αγροτικές και 

φυσικές περιοχές, πρέπει να αντιστραφεί. 

 Πρέπει να κατασκευαστούν νέα δίκτυα μεταφορών και υποδομών, αλλά όχι με 

παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν τις διεσπαρμένες μορφές δραστηριοτήτων και 

αντιμάχονται τις μορφές βιώσιμης κινητικότητας. 

 Οι υφιστάμενες κοινότητες πρέπει να υποστηρίζονται και όχι να απορροφούνται 

πλήρως μέσα στη δυσδιάκριτη αστική μάζα, χάνοντας έτσι την ταυτότητα, τη 

φυσιογνωμία και το χαρακτήρα τους. 

17. Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά της υφιστάμενης αστικής ζωής που αγαπάμε, 

εκτιμάμε και ελπίζουμε να κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές. Ένα βασικό 

πρόβλημα στις υφιστάμενες πόλεις είναι η περιορισμένη συνδεσιμότητα, όχι μόνο από 

τυπική/φυσική άποψη, αλλά και από άποψη διαχρονικών συνδέσμων με τις 

πολυπολιτισμικές ρίζες, οι οποίες δημιούργησαν την ταυτότητά μας και την τοπική 

ιδιαιτερότητα. Όπως επεκτείνουμε τις φυσικές συνδέσεις στο χώρο, θα πρέπει να 

καθορίσουμε και τρόπους σύνδεσης με το χρόνο, για να διατηρήσουμε την πολιτισμική 

μας ιδιαιτερότητα δια μέσου του χρόνου. 
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2. Κοινωνική Συνοχή & Συνδεσιμότητα 

Κοινωνική Συνοχή 

18. Το Όραμά μας είναι μία Ευρώπη που προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη μέσω της 

συνοχής και της συνδεσιμότητας. Η μελλοντική ευημερία της ανθρωπότητας απαιτεί να 

αντιμετωπίζονται όλοι οι πολίτες ως αυτόνομα άτομα με ανθρώπινα δικαιώματα που 

πρέπει να προστατεύονται, αλλά και συνολικά ως λαοί στα πλαίσια των κοινοτήτων 

στις οποίες ανήκουν. Αυτό συνιστά σημαντικό παράγοντα για την ενοποίηση των 

πόλεων και των περιοχών/περιφερειών (territoires) εντός της Ευρώπης, όπου πρέπει να 

εξισορροπηθούν τα συμφέροντα του συνόλου της κοινωνίας με τις ανάγκες και τα 

δικαιώματα του κάθε πολίτη χωριστά και των μειονοτήτων. 

19. Σήμερα αυξάνονται οι κοινωνικές ανισότητες, οι οποίες επιβαρύνονται από τις μη 

ρυθμιζόμενες αγορές και από την παγκοσμιοποίηση. Απαιτείται ισχυρότερη κοινωνική 

συνοχή, για την παροχή υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας και μεγαλύτερης αίσθησης 

προστασίας στις πόλεις και στις περιοχές/περιφέρειες (territoires), όπως και σε κάθε 

άλλη επιφάνεια χώρου. Προς τούτο δεν επαρκεί απλώς η διευκόλυνση των 

πολυπολιτισμικών εκφράσεων και συναλλαγών. Ασφαλώς, η καλλίτερη διασύνδεση 

περιοχών θα παράσχει ένα μεγαλύτερο εύρος οικονομικών ευκαιριών και ευκαιριών 

απασχόλησης για όλους τους πολίτες που ζουν και εργάζονται σε αυτές. Ταυτόχρονα, 

θα συμβάλλει στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην υγεία και σε άλλες 

κοινωνικές παροχές. Ωστόσο, για την αντιμετώπιση των οξυμένων κοινωνικών 

προβλημάτων, απαιτείται η ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων διακυβέρνησης και 

κοινοτικές δεσμεύσεις που θα συμπεριλαμβάνουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Χωρίς 

αυτό, τα κοινωνικά προβλήματα, όπως η ανεργία, η φτώχια, ο αποκλεισμός και η 

εγκληματικότητα δεν θα αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό τρόπο. 

Πολιτισμική ποικιλομορφία 

20. Με την αυξανόμενη τάση προς την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, οι πόλεις και 

οι περιοχές/περιφέρειες (territoires) πρέπει να αναδυθούν εκ νέου ως πραγματικά 

πολυπολιτισμικές, όπως και πολυγλωσσικές. Νέες συνδέσεις θα αυξήσουν την 

κινητικότητα και τη δυναμικότητα ενσωμάτωσης. Η διαχείριση αυτής της 

συνδεσιμότητας πρέπει να χαρακτηρίζεται από πολιτιστική ευαισθησία, ώστε να 

επιτρέψει στα άτομα να διατηρήσουν την κοινωνική, πολιτιστική, ιστορική τους 

κληρονομιά και την ιδιαιτερότητα της φυσιογνωμίας τους και παράλληλα να 

διαδραματίσουν ένα κυρίαρχο ρόλο στις αποφάσεις που επηρεάζουν το κοινωνικό και 

το φυσικό τους περιβάλλον. Χωρίς ευαισθησία, δεν θα πετύχουμε τον τύπο της 

πολιτιστικής και κοινωνικής ενοποίησης και ενσωμάτωσης που μπορεί να 

εξισορροπήσει την ανάγκη διατήρησης της ποικιλομορφίας ταυτόχρονα με την 

ενθάρρυνση της ενοποίησης, των κοινών αξιών και του Οράματος για κοινούς τόπους 

και κοινά περιβάλλοντα. 
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Συμμετοχή της Κοινότητας & Ενδυνάμωση 

21. Τα υφιστάμενα συστήματα αστικής διακυβέρνησης συχνά περιορίζονται από τις 

απόψεις και τις ψήφους μόνιμων, περισσότερο ευκατάστατων ή δυνατών 

επιχειρηματικών συμφερόντων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παρέχεται προτεραιότητα 

σε ομάδες που μπορούν να ασκούν επιρροή και πιέσεις. Οι ευρωπαϊκές πόλεις και οι 

περιοχές/περιφέρειες (territoires), στο μέλλον, οφείλουν να φροντίζουν περισσότερο 

για τις ανάγκες και την ευημερία όλων των κοινωνικών ομάδων. Τούτο υπερβαίνει τα 

συμφέροντα των τοπικών κατοίκων ή των τοπικών συμφερόντων. Οι ανάγκες των 

περιθωριοποιημένων, ευάλωτων και αποκλεισμένων ομάδων (π.χ. ανειδίκευτοι 

αλλοδαποί εργάτες), όπως και των εξαιρετικά κινητικών επαγγελματιών (που 

διαμένουν σε άλλες περιοχές για μικρότερες ή μεγαλύτερες περιόδους) πρέπει να 

αναγνωρίζονται. Ωστόσο, κάτι τέτοιο απαιτεί συνεκτίμηση και ανάλογη ευαισθησία ως 

προς τις ανάγκες και των τοπικά εδραιωμένων και ενδογενών κοινοτήτων, δεδομένων 

των επιδράσεων που ενδεχόμενα θα επέλθουν στην ποιότητα της ζωής τους. 

22. Απαιτούνται νέα συστήματα εκπροσώπησης και συμμετοχής: 

 Για την παροχή νέων μορφών πρόσβασης στις πληροφορίες 

 Για την υποστήριξη της αυξημένης συμμετοχής των δικτύων των "ενεργών πολιτών" 

και 

 Για την υποστήριξη της τοπικής δημοκρατίας και την ενδυνάμωση των κοινοτήτων. 

Αυτές οι δράσεις θα βοηθήσουν όλους τους κατοίκους και τα ενδιαφερόμενα μέρη να 

ακουστεί η φωνή τους και να συμμετάσχουν ενεργά και αποτελεσματικά στη 

διαμόρφωση του μέλλοντός τους. Οι δράσεις απαιτούν επίσης επαρκή χρόνο για να 

ενσωματωθούν στις διαδικασίες του Χωρικού Σχεδιασμού, ώστε να εδραιωθούν οι 

κοινωνικοί σύνδεσμοι και να ευνοηθεί η ουσιαστική συμμετοχή. 

23. Όλες οι ομάδες πρέπει να έχουν την ευκαιρία να δείξουν τον τρόπο με τον οποίο 

μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση του συνόλου της κοινότητας, παρέχοντας 

προστιθέμενη αξία, ως αποτέλεσμα των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους. Αυτό 

συμφωνεί με την Χάρτα της Λειψίας (2007) και τη Δήλωση του Τολέδο (2010), οι οποίες 

τονίζουν τη σημασία της συμμετοχής των πολεοδόμων-χωροτακτών και το χαρακτήρα 

του ουσιώδους ρόλου που ασκούν, ανάμεσα σε όλους τους άλλους παράγοντες 

(ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με την έγγειο ιδιοκτησία, οικονομικοί 

παράγοντες, κάτοικοι και δημόσιες αρχές). Ο ρόλος αυτός συνιστά στοιχείο-κλειδί της 

"αστικής συμμαχίας" που είναι αναγκαία για την επανίδρυση ή ανασύσταση της 

υφιστάμενης πόλης. 

Συνδέσεις μεταξύ των γενεών 

24. Η μεταβαλλόμενη ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων του 

ευρωπαϊκού πληθυσμού που γηράσκει είναι πηγή νέων και αυξανόμενων κοινωνικών 
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προκλήσεων. Οι νέες προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται όχι μόνο με κοινωνικούς 

και οικονομικούς όρους, αλλά επίσης με μέριμνα για την κινητικότητα, μέσω της 

εγκαθίδρυσης επαρκών δικτύων υποδομών προς υποστήριξη της κοινότητας. Κάτι 

τέτοιο περιλαμβάνει τον δέοντα προγραμματισμό για τους συνταξιούχους και τους 

ηλικιωμένους, για παράδειγμα όσον αφορά την ευκολία πρόσβασης και τη διαχείριση 

του δημόσιου χώρου. 

Κοινωνική Ταυτότητα 

25. Η ταυτότητα των ατόμων είναι στενά συνδεδεμένη με την ταυτότητά των πόλεων και 

των περιοχών τους (territoires). Υπάρχει σημαντική ποικιλομορφία στο χαρακτήρα των 

πόλεων και των περιοχών/περιφερειών (territoires) ανά την Ευρώπη. Κάθε πόλη και 

περιοχή (territoires) διαθέτει τη δική της πολιτισμική και κοινωνική ποικιλομορφία, η 

οποία εμπλουτίζεται από την εισαγωγή νέων ταυτοτήτων μέσω της μετανάστευσης. 

26. Στην Ενοποιημένη Πόλη και Περιοχή/ Περιφέρεια (Τerritoire), η εναλλαγή μεταξύ των 

πολιτισμών στο αστικό περιβάλλον, μέσω της επικοινωνίας και της σταδιακής 

ενσωμάτωσης, παρέχει στη ζωή της πόλης μεγαλύτερο πλούτο και ποικιλότητα. Τούτο, 

κατ΄επέκταση, αυξάνει τη γενική ελκυστικότητα της πόλης, ως περιβάλλοντος κατοικίας 

και ως χώρου εργασίας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών, επιχειρηματικών και ψυχαγωγικών 

δραστηριοτήτων. 

Ταξίδια, Μεταφορές, Μετακινήσεις και Προσβασιμότητα 

27. Ο Χωρικός Σχεδιασμός της Ενοποιημένης Πόλης και Περιοχής/Περιφέρειας (Τerritoire) 

περιλαμβάνει την πλήρη ενοποίηση των πολιτικών μεταφοράς και χρήσεων γης. Οι 

πολιτικές πρέπει να συμπληρώνονται από δημιουργικό και ευφάνταστο αστικό 

σχεδιασμό, καθώς και αμεσότερη πρόσβαση στις πληροφορίες. Η ευχέρεια 

μετακινήσεων και προσβασιμότητας συνιστούν ένα κρίσιμο στοιχείο για τη διαβίωση 

στην πόλη, και προϋποθέτουν ευρύτερες επιλογές ως προς τον τρόπο μεταφοράς, για 

παράδειγμα, μέσω καλύτερων πληροφοριών ή εικονικής πρόσβασης που καθίσταται 

δυνατή από τις νέες τεχνολογίες. 

28. Υπάρχει επίσης ανάγκη ελαχιστοποίησης των αποστάσεων που απαιτούνται για την 

εξασφάλιση βασικών αγαθών και υπηρεσιών, μέσω αποτελεσματικών, ευχάριστων, 

βιώσιμων, και οικονομικών συνδέσεων μεταξύ των μερών. Κάτι τέτοιο απαιτεί την 

παροχή μίας ποικιλίας συστημάτων μεταφοράς για ανθρώπους, αγαθά, και 

πληροφορίες. Απαιτεί επίσης να δίδεται προτεραιότητα στην εξοικονόμηση ενέργειας, 

στην τοπική εύρεση αγαθών και υπηρεσιών και να γίνονται σεβαστές οι 

περιβαλλοντικές ανησυχίες. Σε τοπική κλίμακα πρέπει να αξιοποιηθεί η τεχνολογία και 

να ληφθεί μέριμνα για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, ώστε να μειωθεί η χρήση των 

ιδιωτικών οχημάτων. Σε στρατηγική κλίμακα, οι συνδέσεις μεταξύ των γειτονιών και η 

βελτίωση των συνδιαλλαγών εντός των πόλεων και μεταξύ πόλεων και 
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περιοχών/περιφερειών (territoires) θα διευκολύνει την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών 

δικτύων μεταφορών. 

Στέγαση, Εγκαταστάσεις και Υπηρεσίες 

29. Για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών του παρόντος και του μέλλοντος η στέγαση 

και οι υπηρεσίες πρέπει να καθίστανται όλο και περισσότερο προσιτές - η 

διαθεσιμότητά τους να προσαρμόζεται ευέλικτα στις νέες και στις αναδυόμενες 

ανάγκες. Περισσότερες κατοικίες πρέπει να διατίθενται σε προσιτές τιμές, όπως και 

περισσότερες εκπαιδευτικές, εμπορικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις 

και υπηρεσίες. Αυτές πρέπει να υποστηρίζονται και ως προς τα λειτουργικά τους έξοδα, 

στα οποία θα μπορούν να συμβάλλουν οι πολίτες και να συμπληρώνονται από μία 

έντονη και βαθειά αίσθηση κοινοτικής ταυτότητας, ιδιοκτησίας, και ασφάλειας. 
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3. Οικονομική Ολοκλήρωση και Συνδεσιμότητα 

30. Οι οικονομικές δραστηριότητες των πόλεων και των περιοχών/περιφερειών (territoires) 

της Ευρώπης είναι ισχυρά συνδεδεμένες. Αυτή η αλληλεξάρτηση μπορεί να επιφέρει 

μεγαλύτερη παραγωγικότητα και να ενισχύσει τη θέση μας στην παγκόσμια 

ανταγωνιστικότητα. Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη είναι ταυτόχρονα έτοιμη στο 

να προσαρμοστεί, αλλά ευάλωτη στο να αντιμετωπίσει τις μεταβαλλόμενες τοπικές και 

εξωτερικές συνθήκες που προκύπτουν από την αστάθεια της παγκόσμιας οικονομίας. 

Το Όραμά μας, ωστόσο, αναφέρεται σε μία Ευρώπη που προωθεί την ισχυρή και 

βιώσιμη οικονομική ανταγωνιστικότητα. 

Παγκοσμιοποίηση και Περιφερειακή Εξειδίκευση 

31. Οι οικονομικές δραστηριότητες επηρεάζονται καθοριστικά από το συνδυασμό δύο 

βασικών παραμέτρων: την παγκοσμιοποίηση και την τοπική ή περιφερειακή 

εξειδίκευση. Νέες οικονομικές δραστηριότητες αναδύονται βασιζόμενες όλο και 

περισσότερο στη γνώση, όπου η παραγωγή και οι υπηρεσίες εφαρμόζουν καινοτόμες 

τεχνολογίες. Ταυτόχρονα παρατηρείται αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένα και 

βελτιστοποιημένα προϊόντα, καθώς και υπηρεσίες που σχετίζονται με συγκεκριμένες 

παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και αγαθά τοπικής προέλευσης. 

32. Σε αυτό το οικονομικό πλαίσιο, η περιφερειακή επιρροή των πόλεων διευρύνεται 

συνεχώς, καθώς οι αποστάσεις που διανύονται, το εύρος και η κλίμακα των αγορών 

που εξυπηρετούνται μεγαλώνουν όλο και περισσότερο. Επίσης, οι τοπικές οικονομίες 

συνδέονται στενότερα με τις οικονομίες των άλλων πόλεων και περιοχών/περιφερειών 

(territoires) τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Συνεπώς, οι πόλεις δεν 

μπορούν πλέον να σχεδιάζονται σε συνθήκες απομόνωσης. Η συνεργασία και ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των πόλεων καθίστανται η νόρμα και οι Μέγα-περιοχές της 

Ευρώπης μετατρέπονται σε οικονομικά κέντρα. 

33. Ως αποτέλεσμα, απαιτείται η εύρεση της ισορροπίας μεταξύ των τοπικών και των 

εξωτερικών παραγόντων που επιφέρουν τις αλλαγές. Αυτή είναι η στρατηγική 

πρόκληση για τις ευρωπαϊκές πόλεις και περιοχές/περιφέρειες (territoires). Σε αυτό το 

πλαίσιο υπάρχουν κρίσιμες επιλογές για το ενδεχόμενο οικονομικό μέλλον 

οποιασδήποτε επιμέρους πόλης ή περιοχής/περιφέρειας (territoire). Απαιτείται μία 

προγραμματισμένη προσέγγιση για την αξιολόγηση των μελλοντικών επιλογών, όσον 

αφορά τις τοπικές ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες και επιδιώξεις, πάντα υπό 

το φως των αιτημάτων που ανακύπτουν από τους παγκόσμιους παράγοντες. 

34. Τα ανωτέρω πρέπει να εξισορροπηθούν με την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας, 

ενοποίησης των αστικών και περιαστικών περιοχών, την ανάγκη επικαιροποίηση της 

προσέγγισης στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το ρόλο της γεωργίας 

και της δασοκομίας και την υποστήριξη της πράσινης οικολογικής υποδομής και των 

οικοσυστημάτων. Ακόμα, η ιδιαίτερη θέση των μικρών και απομακρυσμένων 
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κοινοτήτων, όπως είναι τα νησιά της Ευρώπης, πρέπει να αναγνωριστεί, για 

παράδειγμα όσον αφορά την ευαισθησία, τον ευάλωτο χαρακτήρα τους στις μεταβολές 

της αγοράς και την περιορισμένη δυνατότητά τους για την επίτευξη οικονομιών 

κλίμακας, οι οποίες αλλού μπορούν να επιτευχθούν ευκολότερα. 

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

35. Οι ανταγωνιστικοί παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τις οικονομικές 

δραστηριότητες είναι εξαιρετικά πολυσχιδείς και συνδυάζονται με διαφορετικούς 

τρόπους σε κάθε πόλη. Εντάσσονται σ΄αυτούς η πολιτιστική και φυσική κληρονομιά, η 

ύπαρξη εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, η ύπαρξη 

ευχάριστου περιβάλλοντος και τοπίων, όπως και η στρατηγική θέση. Η μελλοντική 

ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πόλεων και περιοχών/περιφερειών (territoires) δεν πρέπει 

να πραγματοποιηθεί εις βάρος της οικονομικής ποικιλομορφίας τους, αλλά αντίθετα να 

τη στηρίξει. 

36. Σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μπορούν να επιτευχθούν μέσω της 

εκμετάλλευσης των πολιτιστικών και φυσικών ποιοτικών χαρακτηριστικών των πόλεων, 

καθώς και την αξιοποίηση της μοναδικότητας του χαρακτήρα και της ποικιλομορφίας 

τους. Επίσης, η παροχή ενός ευχάριστου, υγειούς και ασφαλούς περιβάλλοντος 

διαβίωσης και εργασίας προσθέτει σημαντικά στην ελκυστικότητα των πόλεων για 

μελλοντικές οικονομικές δραστηριότητες, ενώ βοηθά στην ομογενοποίηση της 

επίδρασης των παγκόσμιων εταιρικών δραστηριοτήτων. 

37. Μία πόλη ή περιοχή/περιφέρεια (territoire) που ευημερεί χρησιμοποιεί συνεπώς τα 

καλύτερα των υφιστάμενων χαρακτηριστικών της, ώστε να τοποθετηθεί σε οικονομικά 

ανταγωνιστική θέση. Πρέπει να προσαρμόζεται συνεχώς, ώστε να διατηρεί τα 

πλεονεκτήματά της μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Οι τάσεις πρέπει 

να παρακολουθούνται διαρκώς και να εξετάζονται τακτικά τα μελλοντικά σενάρια, 

ώστε να προβλέπονται οι θετικές και οι αρνητικές επιπτώσεις και να λαμβάνονται τα 

αντίστοιχα μέτρα. 
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Δικτυωμένες Πόλεις και Περιοχές 

38. Οι Πόλεις και οι Περιοχές / Περιφέρειες (territoires) οφείλουν να συνεργάζονται, ώστε 

να διατηρούν και να αυξάνουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα. Οι συνεργασίες 

που προκύπτουν θα ποικίλουν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. Για παράδειγμα θα 

μπορούσαν να είναι : 

 μία ένωση πόλεων εξειδικευμένων με παρεμφερή τρόπο, οι οποίες μέσω της 

λειτουργικής και της οργανωτικής συνεργασίας επιτυγχάνουν την ορατότητα, το 

μέγεθος και την παραγωγικότητα που απαιτείται, ώστε να είναι ανταγωνιστικές σε 

παγκόσμιο επίπεδο, 

 μία σύνδεση πόλεων με διαφορετικές εξειδικεύσεις, που επιτρέπουν να τροφοδοτεί 

η μία την άλλη, ώστε η εξειδίκευση να καθορίζει την ανάθεση των δημοσίων έργων 

μεταξύ των πόλεων, ή 

 ένα δίκτυο πόλεων που συνδέεται το ένα με το άλλο σε ένα ευέλικτο σύστημα 

ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών, ή κοινής χρήσης οικονομικών και/ή 

πολιτιστικών ενδιαφερόντων για την ενίσχυση του προφίλ τους και συνεπώς του 

ανταγωνιστικού τους ρόλου. 

39. Τα δίκτυα πόλεων και περιοχών / περιφερειών (territoires), τα οποία συνδέονται με 

διάφορους τρόπους, θα καθορίζουν την κατανομή, την ανάπτυξη και την ισχύ των 

οικονομικών δραστηριοτήτων σε όλη την Ευρώπη. Αυτό θα επιφέρει ιδιαίτερες 

συνέπειες στη μητροπολιτική διακυβέρνηση και στην ενοποιημένη προσέγγιση για τις 

επενδύσεις στην ύπαιθρο. 

Η Μητροπολιτική Διάσταση 

40. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει όχι μόνο ένα έντονο ρυθμό αστικοποίησης, αλλά και 

επεκτασιμότητας στην κλίμακα των αστικών συγκροτημάτων. Η ελκυστικότητα που 

ασκούν οι αστικές περιοχές ενισχύεται από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Το παραπάνω 

έχει οδηγήσει στην ανάδυση περίπου 100 μητροπολιτικών περιοχών στην Ευρώπη, 

εντός των οποίων διαμένει άνω του 60% του πληθυσμού. Αυτές οι στενά συνδεδεμένες 

ομάδες αστικών περιοχών και πόλεων συνιστούν τις κατευθυντήριες δυνάμεις αλλαγής 

στην Ευρώπη : αποτελούν το σημείο εστίασης της οικονομικής ανάπτυξης, των 

κοινωνικών προκλήσεων και των περιβαλλοντικών πιέσεων. 

41. Η ένταση των ανταλλαγών όσον αφορά τη μετακίνηση ανθρώπων, αγαθών, και 

κεφαλαίων αποτελεί τη μηχανή της οικονομικής και της πολιτιστικής ανάπτυξης των 

πόλεων. Αυτό κάποτε ενθάρρυνε τη συγκέντρωση των αστικών χώρων, αλλά τα νέα 

συστήματα επικοινωνίας και μεταφορών και οι μηχανισμοί διακυβέρνησης οδηγούν σε 

πιο διευρυμένες μητροπολιτικές περιοχές και στην ανάδυση Μέγα-αστικών περιοχών. 

Η μητροπολιτική διάσταση συνιστά πρόκληση για την παραδοσιακή έννοια της πόλης, 

ως μίας ανεξάρτητης οντότητας. Πρόκληση που οδηγεί σε τάσεις οι οποίες δεν μπορούν 
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να καθοδηγούνται αποκλειστικά από τις δυνάμεις της αγοράς ή από βραχυπρόθεσμα 

οικονομικά οφέλη, χωρίς να προκύπτουν σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

κόστη. Σε άλλες ηπείρους, η γρήγορη και μη βιώσιμη αστικοποίηση οδηγεί στην 

ανάπτυξη Μέγα-περιοχών, όπου τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά κόστη εξαρτώνται 

από την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις πολιτικές που 

επιδιώκονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι. 

42. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές κωμοπόλεις και πόλεις πρέπει να παραμείνουν ανταγωνιστικές. 

Προς τούτο απαιτούνται δύο μορφές δράσης. Από τη μία πλευρά, βελτίωση του 

ιστορικού αστικού τοπίου, ως απαραίτητης παραμέτρου του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος της Ευρώπης, καθώς το πολιτιστικό κεφάλαιο συνεισφέρει στο 

σχηματισμό της ιδέας της ιθαγένειας (citizenship) και στη δημιουργία αξιών. Από την 

άλλη, απαιτούνται νέες μορφές αστικής διακυβέρνησης, ώστε να παρέχεται μία 

αποτελεσματική θεσμική δυνατότητα για τη διατήρηση του ανταγωνισμού και την 

ταυτόχρονη προστασία της κληρονομιάς των πόλεων και των περιοχών μας (territoires). 

Οι δράσεις αυτές επιτυγχάνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσω του σχεδιασμού 

σε μητροπολιτικό επίπεδο. 

Απομακρυσμένες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες 

43. Πέραν των αναγνωρισμένων προτεραιοτήτων για την αστική ανάπτυξη, είναι απαραίτητο 

να αναγνωριστούν οι ιδιαίτερες ανάγκες των αγροτικών κοινοτήτων. Πολλές αγροτικές 

κοινότητες καθίστανται ολοένα και περισσότερο τμήματα μίας αστικής ενδοχώρας. Οι 

ανάγκες αυτών των αγροτικών κοινοτήτων πρέπει να αναγνωριστούν, ιδιαίτερα όσον 

αφορά την προσιτή στέγαση για τον τοπικό πληθυσμό. Ωστόσο, υπάρχουν και περισσό-

τερο απομακρυσμένες κοινότητες που παρέχουν ελάχιστες δυνατότητες σε απασχόληση, 

υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου (π.χ. νοσοκομεία και ανώτερη εκπαίδευση) και άλλες 

ευκαιρίες, διαθέσιμες εντός των αστικών περιοχών. Οι νησιωτικές κοινότητες, συγκεκριμένα, 

αντιμετωπίζουν πρόσθετες προκλήσεις που συνδέονται με το κόστος μεταφορών. 

44. Οι παραδοσιακές αγροτικές δραστηριότητες έχουν υποβαθμιστεί στις πλέον 

απομακρυσμένες περιοχές όπου υπάρχουν θύλακες υψηλής ανεργίας, ενώ η 

κατάσταση επιδεινώνεται περισσότερο από τη σχετική δυσκολία στην πρόσβασή τους. 

Σε συγκεκριμένες περιοχές ανακύπτουν μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα και 

περιορισμοί. Τα παραπάνω συχνά οξύνονται από τις κοινωνικές και τις οικονομικές 

συνθήκες, ενώ υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για την υποστήριξη της παροχής τοπικών 

εγκαταστάσεων και τη διευθέτηση των τοπικών αναγκών στέγασης και απασχόλησης. 

Ωστόσο, αυτές οι περιοχές αποτελούν ένα βασικό κλειδί για το μέλλον της Ευρώπης, 

για παράδειγμα σε ότι αφορά την παραγωγή τροφίμων και την παροχή φυσικών πόρων 

(π.χ. ορυκτά και παραγωγή ξυλείας), ενώ μπορούν να ενδυναμώσουν την τουριστική 

οικονομία. Ο Χωρικός Σχεδιασμός είναι καθοριστικός παράγοντας προώθησης μίας 

ολοκληρωμένης προσέγγισης για το μέλλον των αγροτικών κοινοτήτων της Ευρώπης. 
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4. Περιβαλλοντική Συνδεσιμότητα 

Βιώσιμη Ανάπτυξη 

45. Η σχέση μεταξύ των ανθρώπων και του περιβάλλοντός τους είναι θεμελιώδης. 

Δημιουργεί μία κοινή ταυτότητα και ποιότητα ζωής που βασίζεται στην κοινή 

πολιτιστική και φυσική κληρονομιά. Τούτο σημαίνει διασυνδέσεις μεταξύ υγείας, 

τρόπου ζωής και ποιότητας της ζωής, όπως και βιώσιμης χρήσης των οικοσυστημάτων 

μας, των τοπίων, των φυσικών και ανοιχτών χώρων και της ενέργειας. 

46. Συνεπώς, η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί τη συντήρηση, τη βελτίωση και την επαύξηση 

των φυσικών πόρων, που βρίσκονται εντός των κωμοπόλεων και των πόλεών μας, ή 

παρέχουν υπηρεσίες για αυτές. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει τα εξής: 

 Τη σοφή χρήση των πόρων και ιδιαίτερα των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων της 

γης, του αέρα, και υδάτων. 

 Την προσεκτική διαχείριση των πόρων που σχετίζονται με τις πραγματικές ανάγκες 

και όχι απλά με την καταναλωτική ζήτηση και τη μείωση της κατανάλωσης, 

προωθώντας τις βέλτιστες πρακτικές για την επαναχρησιμοποίηση και την 

ανακύκλωση των πόρων. 

 Την προστασία των πόλεων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, έτσι ώστε να 

μπορούν να διατηρούν την περιβαλλοντική τους ποιότητα. 

 Επίπεδα απόδοσης στην παραγωγή και στη χρήση ενέργειας που δεν έχουν 

επιτευχθεί στο παρελθόν. Η αυξανόμενη χρήση των πηγών ανανεώσιμης ενέργειας 

συνιστά προτεραιότητα. 

 Μία προσέγγιση που χαρακτηρίζεται από αυτάρκεια στην επεξεργασία και στην 

επανάχρηση των αποβλήτων, εξαλείφοντας την εξαγωγή αποβλήτων σε άλλες 

κοινότητες της χώρας ή στο εξωτερικό. 

Προώθηση της Υγείας και της Ποιότητας της Ζωής 

47. Η περιβαλλοντική διαχείριση και η πρακτική εφαρμογή των αρχών της βιωσιμότητας θα 

οδηγήσουν συνολικά σε πλέον υγιείς πόλεις. Συνεπώς, οι πόλεις και οι περιοχές/ 

περιφέρειες (territoires) πρέπει να σχεδιαστούν ώστε να παρέχουν περισσότερες 

δυνατότητες και ευκαιρίες για υγιεινή ζωή, τόσο σε ότι αφορά τις συνθήκες διαβίωσης, 

όσο και τις ασκούμενες δραστηριότητες. Στο μέλλον, οι κίνδυνοι υγείας από τις τοξικές 

ουσίες πρέπει να εξαλειφθούν, είτε αφορούν τρόφιμα, βιομηχανικές διεργασίες, 

εκροές, εκπομπές από τα μέσα μεταφοράς, ή άλλα υλικά. Αντίστοιχα, οι πόλεις 

χρειάζονται προσβάσιμους, ανοιχτούς χώρους, οικολογικές μετακινήσεις και 

αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης, ώστε να παρέχουν περισσότερο υγιείς συνθήκες 

τρόπου ζωής και ποιότητας ζωής. Αυτά τα μέτρα πρέπει να συμπληρώνονται από ένα 

ευρύ φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας, προσιτών και προσβάσιμων 

από όλους τους πολίτες, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη. 
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Οικοσυστήματα 

Η διατήρηση των οικοσυστημάτων δεν αποτελεί μόνο πηγή για την ευημερία των ανθρώπων, 

αλλά και προϋπόθεση για την επιβίωσή μας. Η βιοποικιλότητα πρέπει να προστατεύεται και 

να διαφυλάσσεται, δεδομένου ότι οι άνθρωποι αποτελούν μέρος αυτής της βιοποικιλότητας. 

Η περιβαλλοντική ποιότητα συνιστά επίσης έναν σημαντικό παράγοντα για τη διαφύλαξη της 

κοινωνικής και της πολιτιστικής συνοχής και συνεισφέρει στην οικονομική 

ανταγωνιστικότητα. 

48. Ευαίσθητη προσέγγιση απαιτείται επίσης για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των 

επιδράσεων που ενδεχομένως θα προκύψουν από τις φυσικές καταστροφές. Για 

παράδειγμα, οι ποταμοί, οι χείμαρροι και οι πεδιάδες που πλημμυρίζουν απαιτούν 

κατάλληλη διαχείριση της ζώνης συγκράτησης των υδάτων, ώστε να εξομαλυνθούν οι 

επιδράσεις των πλημμυρών και των λοιπών ακραίων καιρικών φαινομένων που 

προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή ή/ και τις κακές εφαρμογές της μηχανικής. Οι 

ζημιές από τις πλημμύρες μπορούν να αποφευχθούν με τον περιορισμό της αστικής 

εξάπλωσης στις περιοχές κινδύνου, μέσω της χωροθέτησης σε κατάλληλα εδάφη. Τα 

αστικά δάση και οι χώροι πρασίνου, μέσα και γύρω από τις πόλεις, πρέπει να 

αυξηθούν, έτσι ώστε να μπορέσουν να παίξουν έναν σημαντικό ρόλο για τη βελτίωση 

της ποιότητας του αέρα, τη σταθεροποίηση της διάβρωσης του εδάφους και των 

επιπέδων της θερμοκρασίας. Οι καταστροφικές επιδράσεις των σεισμών θα ελέγχονται 

χρησιμοποιώντας μέτρα προστασίας για υφιστάμενα και νέα κτήρια. 

49. Συνεπώς απαιτείται να αναπτυχθεί η οικοσυστημική προσέγγιση μέσω της θεωρίας και 

της εφαρμογής του σχεδιασμού, μέσω της έρευνας και του προγραμματισμού στην 

εκπαίδευση του σχεδιασμού για την αναγνώριση της οικονομικής αξίας των φυσικών 

πόρων, της βιοποικιλότητας, της ενέργειας, των υδάτων, της διαχείρισης των 

αποβλήτων και για τον περιορισμό και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής 

αλλαγής, οι οποίες έχουν ήδη γίνει εμφανείς. 

Τοπία 

50. Το τοπίο είναι ζωτικής σημασίας για την ποιότητα και την ποικιλομορφία της 

ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας, της οικολογίας, του περιβάλλοντος και της 

κοινωνίας. Συνεισφέρει στην οικονομία όλων των πόλεων ή των περιοχών (territoires) 

μέσω της προστασίας, της διαχείρισης, και της διαμόρφωσής του. Το τοπίο 

διασυνδέεται με οποιοδήποτε μέρος μίας περιοχής - territoire, όπως αυτή γίνεται 

αντιληπτή από τους ανθρώπους και ο χαρακτήρας του είναι το αποτέλεσμα της δράσης 

και της αλληλεπίδρασης μεταξύ φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων. 

51. Το τοπίο συνιστά σημαντικό παράγοντα για την ποιότητα της ζωής, την ατομική και την 

κοινωνική ευημερία των ανθρώπων: στις αστικές και στις αγροτικές περιοχές, σε 

υποβαθμισμένες περιοχές, όπως και σε περιοχές υψηλής ποιότητας. Επομένως συνιστά 

μία έκφραση της ποικιλίας της κοινής πολυπολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς. 
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52. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση του τοπίου, κατά την άσκηση των πολιτικών χωρικού 

σχεδιασμού είναι απαραίτητη ώστε να διασφαλιστεί η πολιτιστική, η περιβαλλοντική, η 

κοινωνική και η οικονομική αξία του. Μια τέτοια προσέγγιση πρέπει να ενσωματώνεται 

σε οποιαδήποτε πολιτική που έχει ενδεχόμενη άμεση ή έμμεση επίδραση στο τοπίο. Η 

ενεργή δημόσια συμμετοχή στην πολιτική διαχείρισης των τοπίων, η συμμετοχική 

δημοκρατία αποτελούν καίριο παράγοντα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές 

επιλογές ανάπτυξης τοπίων χαίρουν δημόσιας υποστήριξης. 

Εθνική Κληρονομιά και Κληρονομιά Ανοιχτών Χώρων 

53. Πρέπει να παρέχεται σε όλους η ευκαιρία να ζουν και να εργάζονται κοντά σε καλά 

διατηρημένα στοιχεία πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Επίσης, οι επιμέρους 

φυσικοί και πολιτισμικοί πόροι κληρονομιάς πρέπει να συντηρούνται και να 

βελτιώνονται. Σ΄αυτούς περιλαμβάνονται οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία, οι 

παραδοσιακές γειτονιές, πάρκα, πλατείες, και άλλοι ανοιχτοί χώροι, τα υδάτινα 

στοιχεία (λίμνες, ποτάμια, υγρότοποι και ακτές), όπως και τα φυσικά καταφύγια. 

54. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι θεμελιώδεις παράμετροι του άμεσου περιβάλλοντος του 

πληθυσμού. Ο Χωρικός Σχεδιασμός συνιστά αποτελεσματικό εργαλείο για τη βελτίωση 

και την ανάδειξη αυτών των στοιχείων και όχημα για την ανάπτυξη νέων ανοιχτών 

χώρων και την ανανέωση υποβαθμισμένων τοπίων, που συνδέουν τον αστικό ιστό και 

μετριάζουν τις ανεπιθύμητες επιδράσεις της ανεξέλεγκτης αστικοποίησης. 

Ενέργεια 

55. Πρέπει να χρησιμοποιούνται νέες μορφές ενέργειας, που λαμβάνονται από μη 

ρυπογόνες και ανανεώσιμες πηγές, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες για ενέργεια 

του 21ου αιώνα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μεταφορές και τις κατοικίες. Επίσης, τα 

συστήματα παροχής ενέργειας και οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι εξαιρετικά 

αποδοτικά, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα νέες καινοτόμες, τεχνολογίες που 

συμβάλλουν σε δραστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Τέτοιες καινοτομίες θα 

έχουν πολύ θετικές επιδράσεις στη μείωση της ρύπανσης του αέρα, του φαινομένου 

του θερμοκηπίου και γενικότερα της κλιματικής αλλαγής. 
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5. Χωροταξική ενοποίηση: σύνθεση 

56. Η πολιτισμική, κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική συνοχή βρίσκονται στην 

καρδιά του Χωρικού Σχεδιασμού. Ο Χωρικός Σχεδιασμός παρέχει το συνδετικό κρίκο. Το 

Όραμά μας για την Ευρώπη είναι η χωρική ενοποίηση των πόλεων και των 

περιοχών/περιφερειών (territoires), ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη όσον αφορά 

τα εξής: 

 Πολιτισμική ποικιλομορφία, 

 Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, 

 Περιβαλλοντική συνδεσιμότητα, και 

 Οικονομική ενοποίηση. 

Χωροταξικές συνδέσεις 

57. Μέσω προσεκτικής- συνετής διασύνδεσης χωρικού σχεδιασμού και άλλων κατάλληλων 

παρεμβάσεων σε επίπεδο πολιτικών, θα βελτιωθούν τα δίκτυα στις πόλεις και στις 

περιοχές (territoires). Οι απαραίτητες λειτουργίες της πόλης, των κέντρων και των 

λοιπών βασικών κόμβων θα τύχουν σεβασμού, προστασίας και βελτίωσης. Τα δίκτυα 

επικοινωνίας και δημόσιων μεταφορών πρέπει να εξυπηρετούν αποτελεσματικά το 

σύνολο των λειτουργιών και να ενδυναμώνουν το σφρίγος τους. Ταυτόχρονα, οι 

φυσικές περιοχές, τα τοπία, και τα οικοσυστήματα της Ευρώπης θα προστατεύονται 

αποτελεσματικά. Η πράσινη υποδομή θα βοηθήσει στη διαχείριση και προώθηση της 

αστικής ανάπτυξης, όπως και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών ως προς την εγγενή 

αξία της. 

58. Το παραπάνω θα συντηρήσει και βελτιώσει επίσης την ευημερία και την ελκυστικότητα 

των ευρωπαϊκών πόλεων και περιοχών/περιφερειών (territoires), συνεισφέροντας 

συνεπώς στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους. Υπάρχει ένας αριθμός πολιτικών, 

μέτρων και παρεμβάσεων, στις οποίες ο πολεοδόμος- χωροτάκτης έχει καίριο ρόλο. Σε 

αυτές περιλαμβάνονται: 

 η αναζωογόνηση του αστικού σχεδιασμού για την προστασία, την αναβίωση και την 

ανάδειξη του δημόσιου χώρου (π.χ. δρόμοι, πλατείες, μονοπάτια, οικολογικοί- 

"πράσινοι σύνδεσμοι"), 

 η αποκατάσταση υποβαθμισμένων ή ατυχώς σχεδιασμένων τοποθεσιών και 

κτηρίων, 

 τα μέτρα για την ενθάρρυνση σημείων συνάντησης και άλλων ευκαιριών 

προσφοράς κοινωνικής ζωής, όπως πρόσβασης σε εγκαταστάσεις πολιτισμικών και 

ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, 

 τα μέτρα για την εξασφάλιση της ατομικής και της συλλογικής αίσθησης ασφαλείας, 
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 η δημιουργία "εμβληματικών" τοποθεσιών και τοπίων, που αντλούν έμπνευση από 

το συγκεκριμένο genius loci, βελτιώνοντας έτσι την ποικιλομορφία και τον 

χαρακτήρα του και 

 η διατήρηση και η διαχείριση όλων των σημαντικών στοιχείων φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς. 

59. Καθεμία από αυτές τις θετικές παρεμβάσεις θα υλοποιείται με διαφορετικό τρόπο σε 

κάθε πόλη ή περιοχή/περιφέρεια (territoire), ανάλογα με τις τοπικές πολιτιστικές, 

κοινωνικές, περιβαλλοντικές, και οικονομικές συνθήκες. Ταυτόχρονα, η συνοχή εντός 

της Ευρωπαϊκής Ηπείρου θα αυξηθεί, καθώς ωριμάζουν οι διοικητικές και κοινωνικές 

δομές, και ενσωματώνονται σταδιακά οι οδηγίες για τον σχεδιασμό σε όλη την Ευρώπη. 

Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι κοινοί στόχοι για τις πόλεις και τις 

περιοχές/περιφέρειες (territoires) της Ευρωπαϊκής Ηπείρου θα γίνουν ευρέως 

αποδεκτοί, ενώ η ποικιλομορφία και ο μοναδικός χαρακτήρας της φυσιογνωμίας τους 

θα εξυμνείται και διατηρείται. 

Ευρωπαϊκός Χωρικός Σχεδιασμός 

60. Η μελλοντική ανάπτυξη της Ευρώπης οφείλει: 

 να καθοδηγείται από αξίες που βασίζονται στην ισότητα και στη δικαιοσύνη, 

 να περιλαμβάνει όλους τους πολίτες, λαμβάνοντας υπόψη της τοπικές ανάγκες και 

τις φιλοδοξίες τους, 

 να είναι βιώσιμη όσον αφορά τις επιδράσεις στα φυσικά και στα ανθρώπινα 

οικοσυστήματα, και 

 να είναι ενοποιημένη ξεπερνώντας τα σύνορα και τα κλαδικά συμφέροντα. 

61. Ο Χωρικός Σχεδιασμός αποτελεί την πρακτική έκφραση αυτών των εννοιών, 

επιτρέποντας ίσες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ώστε να 

εκμεταλλευτούν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, όπου και αν βρίσκονται. Λόγω της 

ενοποιητικής του φύσης, ο Χωρικός Σχεδιασμός έχει τη δυνατότητα να συντονίζει 

δράσεις πολιτικών με τρόπο που διαπνέεται από κατανόηση στις ανάγκες των τοπικών 

κοινοτήτων. Βασίζεται σε ένα σύνολο αρχών για την αρμονική, ισορροπημένη, 

αποτελεσματική, και βιώσιμη ανάπτυξη του χώρου. Εδραιώνεται στις Κατευθυντήριες 

Αρχές για τη Βιώσιμη Χωρική Ανάπτυξη της Ευρώπης (COE: Ανόβερο, The City 2002) και 

στην Προοπτική για την Ευρωπαϊκή Χωροταξική Ανάπτυξη (ESDP), ενώ αντανακλά την 

Χάρτα της Λειψίας, 2007 και τη Δήλωση του Τολέδο, 2010. 

62. Ο Χωρικός Σχεδιασμός είναι από τη φύση του προσανατολισμένος προς τη δράση. 

Αποτελεί ένα μέσο για την επίτευξη ισότητας μεταξύ των πολιτών και για την βέλτιστη 

χρήση της εδαφικής ποικιλομορφίας της Ευρώπης, η οποία αποτελεί σημαντικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ιδιαίτερα σε μία περίοδο παγκόσμιων αναταράξεων. 
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Επιτρέπει τη σοφή χρήση της γης, του αέρα, και των υδάτινων πόρων. Είναι 

απαραίτητος για το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης. Ενσωματώνει την αρχή της 

επικουρικότητας. Συνεπώς, προωθεί την οικονομική και την κοινωνική συνοχή, καθώς 

μεταφράζει τις αρχές της εξισορροπημένης και βιώσιμης ανάπτυξης σε πρακτικές 

δράσεις για τις επιμέρους πόλεις και περιοχές/περιφέρειες (territoires). 

63. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές επηρεάζουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα, τις κοινωνικές 

συνθήκες και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα όλων των πόλεων και των περιοχών 

(territoires) της Ευρώπης. Ωστόσο, χωρίς αποτελεσματικό Χωρικό Σχεδιασμό, η 

μελλοντική οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης θα είναι ανισοβαρής, θα αυξηθούν οι 

κοινωνικές ανισότητες και θα διαβρωθούν τα ζωτικά μας οικοσυστήματα. Κατά 

συνέπεια, οι ανησυχίες και επιδιώξεις του Χωρικού Σχεδιασμού πρέπει να 

ενσωματώνονται σε όλο το εύρος των ευρωπαϊκών πολιτικών, ώστε να διασφαλίζεται, 

μέσω χωρικών πλαισίων, η αποτελεσματικότητα στη λήψη και εφαρμογή των 

αποφάσεων, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, που επιτρέπουν : 

 Πιο ισχυρή πολυκεντρική ανάπτυξη και καινοτομία, επιτρέποντας τη δικτύωση των 

πόλεων για τη συνεργατική ανάπτυξη μέσω του σχεδιασμού, ώστε να 

επιτυγχάνονται συσσωρευμένες οικονομίες. 

 Προώθηση ολοκληρωμένων αγροτικών επενδύσεων - ενοποιημένα οράματα για τις 

αστικές και τις αγροτικές περιοχές που αναγνωρίζουν νέες μορφές συνεργασίας και 

διακυβέρνησης, οι οποίες παρέχουν κατάλληλες δημόσιες υπηρεσίες γενικού 

ενδιαφέροντος. 

 Περιφερειακή συνεργασία σε όλη την Ευρώπη, βάσει των στρατηγικών σχεδίων που 

αποβλέπουν στην παροχή επαρκών και κατάλληλων υποδομών και στην ανάπτυξη 

περισσότερο βιώσιμων δικτύων υποδομών. 

 Ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ενίσχυση και τη διεύρυνση των Διευρωπαϊκών 

Δικτύων (ΤΕΝ). 

 Μία ολιστική προσέγγιση στη διευρωπαϊκή διαχείριση του κινδύνου, 

συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής και 

 Περισσότερο ανθεκτικές δομές για την υποστήριξη των οικολογικών και των 

πολιτισμικών πόρων, επιφορτισμένες με τη συνεκτική διαχείριση των φυσικών και 

πολιτισμικών στοιχείων ανά την Ευρώπη, μέσω πλαισίων ανάπτυξης διαρθρωμένων 

γύρω από τις φυσικές μας περιοχές (π.χ. υδρογραφικές λεκάνες, οικοσυστήματα). 

64. Οι πόλεις και οι περιοχές/περιφέρειες της Ευρώπης (territoires) είναι επίσης όλο και 

περισσότερο αλληλοεξαρτώμενες μεταξύ διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης και 

διαφορετικών τομέων δημόσιας πολιτικής, όπως και μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ 

και των γειτονικών χωρών. Κατά συνέπεια οι καίριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 

Ευρώπη απαιτούν στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών, των περιοχών, των 
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πόλεων (συμπεριλαμβανομένων των πόλεων μικρού και μεσαίου μεγέθους), των 

υπολοίπων περιοχών (territoires), αλλά και των κλαδικών πολιτικών σε όλα τα σχετικά 

επίπεδα. Ο Χωρικός Σχεδιασμός αποτελεί το πλέον αποτελεσματικό μέσον 

εξυπηρέτησης αυτής της συνεργασίας και μπορεί να πετύχει έξυπνη, συνεκτική και 

βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και εδαφική συνοχή στην Ευρώπη, ιδιαίτερα όσον αφορά τις 

μητροπολιτικές περιοχές. 
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Χωρική Ενοποίηση: Προσέγγιση στη Χωροταξική Σύνθεση 

65. Η χωρική ενοποίηση για την αξιολόγηση των έργων και τον καθορισμό των πολιτικών 

απαιτεί μία ολοκληρωμένη ενεργή και συμμετοχική προσέγγιση στο σχεδιασμό, στην 

επικοινωνία και στην παρακολούθηση. Η προσέγγιση που απαιτείται εξαρτάται από το 

ποιός συμμετάσχει, σε ποιό στάδιο της διαδικασίας σχεδιασμού και από το σχεδιασμό 

αυτό καθεαυτό ή/και το πολιτικό πλαίσιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μία μη τυπική και 

περισσότερο πειραματική προσέγγιση μπορεί να είναι επιθυμητή ή απαραίτητη. 

Ωστόσο, οι αρχές ισχύουν, είτε ο χωρικός σχεδιασμός περιλαμβάνει την επέκταση της 

πόλης, την αστική ανάπτυξη, νέες προεκτάσεις, νέες υποδομές, είτε χώρους 

αναζωογόνησης, παρεμβάσεις ανανέωσης, τοπικές πρωτοβουλίες και άλλα ειδικά έργα. 

66. Οι δραστηριότητες και οι παρεμβάσεις σχεδιασμού ισχύουν για όλους τους τύπους 

χώρων: χώροι κατοικιών, ιστορικά κέντρα, εσωτερικές πόλεις, επιχειρηματικά κέντρα, 

εμπορικές περιοχές, βιομηχανικές περιοχές, λιμένες και μαρίνες, τουριστικές και 

ψυχαγωγικές τοποθεσίες, πράσινοι χώροι, αστικά πάρκα, αστικοί χώροι στις παρυφές 

της πόλης, υποδομές και δίκτυα μεταφορών. Οι παρεμβάσεις βελτιώνουν τις ποιότητες 

ή τις ποσότητες σε αυτά τα κοινά αγαθά. Ο σχεδιασμός αντιμετωπίζει την προστασία 

της ποιότητας, τον περιορισμό (αν χρειάζεται) ή τη βελτίωση της ποσότητας, την 

παροχή ποσότητας και ποιότητας και τη διαχείριση και των δύο. Αντιμετωπίζει 

ερωτήσεις για τον τρόπο επίτευξης ή διεργασίας για: πιο καθαρό αέρα, έδαφος και 

νερό, μείωση της παραγωγής των αποβλήτων και της ρύπανσης, την χρήση πόρων και 

την χρήση της ενέργειας, καθώς και ευρύτερες δυνατότητες για την χλωρίδα και την 

πανίδα, την πράσινη οικονομία και την παροχή πράσινης ενέργειας, την χρήση 

βιώσιμων μορφών μεταφορών, τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων παραγόντων και 

τη συμμετοχή του κοινού. 

67. Για να επιτευχθεί μία ενοποιημένη, ανοιχτή, συμμετοχική και αλληλεπιδραστική 

διαδικασία προς την εδαφική ενοποίηση, είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός 

κατάλληλων κοινωνικοοικονομικών ή/και περιβαλλοντικών περιοχών. Συνεπώς, 

αποτελεί ζήτημα κρίσιμης σημασίας η αξιολόγηση και η αναγνώριση των σημείων όπου 

οι περιοχές διοίκησης δεν σχετίζονται με τις περιοχές εντός των οποίων οι άνθρωποι 

αναζητούν εργασία ή εστίαση, ή εντός των οποίων δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά 

ή ζουν. Ο σχεδιασμός οφείλει να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τις εν λόγω 

διαφορετικού χαρακτήρα περιοχές. Αντίστοιχα, όπου οι προβλέψεις διακυβέρνησης για 

το σχεδιασμό είναι κατατετμημένες, είναι απαραίτητο όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα 

μέρη να αποτελούν μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων όχι να έχουν απλά 

συμβουλευτικό ρόλο, ή να τους επιτρέπεται να αποχωρούν. Η προκύπτουσα 

ενοποιητική προσέγγιση επιτρέπει τη σωστή αξιολόγηση των δυνατών σημείων και των 

προκλήσεων της περιοχής, τον καθορισμό ρεαλιστικών ευκαιριών και σεναρίων και 

τελικά, των βέλτιστων χωρικών πολιτικών για τη μελλοντική ανάπτυξη μιας περιοχής, 

είτε σε τοπικό είτε σε στρατηγικό επίπεδο. 
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ΜΕΡΟΣ Β 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ-ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ 

Οι προκλήσεις για αποτελεσματικό σχεδιασμό 

Ενοποίηση μέσω του Χώρου 

68. Οι αρχές του Χωρικού Σχεδιασμού είναι ενσωματωμένες στη θεωρία και στην πρακτική 

του σχεδιασμού σε όλη την Ευρώπη. Αυτές οι αρχές, οι οποίες υπογραμμίζονται στο 

Μέρος Α της Χάρτας, πρέπει να αναδιαμορφώνονται και να ενισχύονται συνεχώς για να 

αντανακλούν τα αναδυόμενα ζητήματα. Ο 21ος αιώνας αντιμετωπίζει νέες 

προτεραιότητες και θέματα πολιτικής, ενόψει των υφιστάμενων σημαντικών 

παγκόσμιων προκλήσεων. Αυτές περιλαμβάνουν τις προκλήσεις της αυξανόμενης 

ταχείας αστικοποίησης, της διευρυνόμενης φτώχειας και της επιταχυνόμενης 

κλιματικής αλλαγής, οι οποίες απαρτίζουν τη βάση της ατζέντα για τους πολεοδόμους- 

χωροτάκτες ανά τον κόσμο. Χωρίς αποτελεσματικό σχεδιασμό δεν μπορεί να υπάρξει 

μακροπρόθεσμο Όραμα Χωρικού Σχεδιασμού για την ανάπτυξη της Ευρώπης. 

69. Σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ άλλοτε απαραίτητο για τους πολεοδόμους- 

χωροτάκτες να έχουν ανοικτούς ορίζοντες, να επιβεβαιώσουν την αξία του Χωρικού 

Σχεδιασμού και να προσπαθήσουν να επηρεάσουν ευρύτερα όσους εμπλέκονται στο 

σχεδιασμό (π.χ. ΜΚΟ, ιδιωτικός τομέας) και τις κυβερνήσεις. Άλλοι οργανισμοί 

επιδιώκουν επίσης να συμβάλλουν στο να αναγνωριστεί ο αποτελεσματικός 

σχεδιασμός ως απαραίτητος για την εκπλήρωση των προγραμμάτων τους, π.χ. ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος εργάζεται για την ποιότητα της ζωής στις 

πόλεις και στις κωμοπόλεις, ενώ το Συμβούλιο της Ευρώπης / CEMAT εργάζεται για την 

εδαφική δημοκρατία. Αυτοί οι στόχοι υποστηρίζουν την πολιτική της ΕΕ προς μία 

ευρύτερη Εδαφική Συνοχή, ζήτημα που επίσης απασχολεί και εξετάζεται από το 

Συμβούλιο της Ευρώπης. Οποιαδήποτε διεύρυνση της ΕΕ θα αλλάξει τη γεωγραφική 

ισορροπία της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Η Εδαφική Συνοχή απαιτεί αποτελεσματικό 

σχεδιασμό σε κάθε επίπεδο, για το σύνολο της ευρωπαϊκής ηπείρου. 

70. Η πρόκληση συνίσταται στο να αποκτήσει πρακτική αξία η Εδαφική Συνοχή, έτσι ώστε 

να περιλαμβάνει τις έννοιες της ποικιλομορφίας και της διακυβέρνησης σε πολλαπλά 

επίπεδα. Τούτο συνεπάγεται την αναγνώριση του γεγονότος ότι ο σχεδιασμός οφείλει 

να έχει μεγαλύτερα αντανακλαστικά στην αλληλεπίδραση των οικονομικών και των 

κοινωνικών συστημάτων, σε διαφορετικές αλλά αλληλοεξαρτώμενες κλίμακες. Κάτι 

που απαιτεί την αναδιατύπωση της έννοιας της πολυκεντρικότητας, χρησιμοποιώντας 

ευέλικτους χωρικούς διακανονισμούς. 

71. Υπάρχει ανάγκη δημιουργίας ενός χώρου έκφρασης για τον πολίτη στη λήψη των 

αποφάσεων και ανάγκη εξισορρόπησης των τεχνοκρατικών με τα μη τυπικά στοιχεία 



Η Χάρτα του Ευρωπαϊκού Σχεδιασμού 

 31 

και τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στις γνώσεις των τοπικών κοινοτήτων. Κάτι που 

δεν μπορεί να επιτευχθεί με κάθετους στόχους και πολιτικές οδηγίες (εκ των άνω προς 

τα κάτω) που εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλους τους χώρους. Υπάρχει ανάγκη για 

συγκεκριμένες προσεγγίσεις και δράσεις, σε καθορισμένο χώρο εφαρμογής, ώστε να 

αντανακλάται η ιδιαιτερότητα των τόπων και των περιοχών και να απομακρύνεται 

οποιαδήποτε απαρχαιωμένη-δογματική προσέγγιση στην επιλογή πολιτικών. Αυτό 

απαιτεί νέες μορφές συμμετοχής, που θα οδηγούν σε μία συγκλίνουσα ατζέντα για όλα 

τα μέρη. 

72. Ωστόσο, το πλαίσιο εντός του οποίου λαμβάνει χώρα ο Χωρικός Σχεδιασμός υπόκειται 

σε ταχύτατους ρυθμούς αλλαγής. Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, πέντε παράγοντες-κλειδιά 

μεταβάλλουν το περιβάλλον σχεδιασμού: 

α. Η Παγκόσμια Οικονομική Κρίση είχε ως αποτέλεσμα να δοθεί προτεραιότητα στην 

ατζέντα για απασχόληση και ανάπτυξη. Ωστόσο, η εξάρτηση από μη ρυθμιζόμενες 

ελεύθερες οικονομίες της αγοράς ή από ανεπαρκώς δομημένη χρηματοδότηση της 

ανάπτυξης αποτελεί ένα βασικό πρόβλημα. Υπάρχει επομένως ανάγκη για 

μεγαλύτερη σταθερότητα σε ότι αφορά τις βάσεις μίας οικονομικής πολιτικής, 

απεξαρτημένης από το σύστημα που βασίζεται στη νομισματική τιμολόγηση των 

αγαθών και των υπηρεσιών, προς ένα σύστημα που δομείται στην πραγματική 

οικονομική αξία των πόρων και των αγαθών και σε διαφανείς χρηματοδοτικές 

δομές. Αυτό πρέπει να συνδέεται με περισσότερο αποτελεσματικά μέσα παραγωγής 

και να εφαρμόζεται με τρόπους που διατηρούν ένα θεμιτό περιβάλλον 

ανταγωνισμού. Ως αποτέλεσμα, ο σωστός στρατηγικός σχεδιασμός είναι 

απαραίτητος ώστε να αντιμετωπιστούν οι διακυμάνσεις των αγορών, οι οποίες και 

αποτελούν γενεσιουργό αιτία πολλών αστικών προβλημάτων. 

β. Η Κλιματική Αλλαγή ανάγεται σε θέμα προτεραιότητας. Η επίτευξη των αρχών που 

ορίζονται στο Όραμά μας (Μέρος Α), σε σχέση με τις συμπαγείς πόλεις και περιοχές 

(territoires) απαιτεί πιο ισχυρό έλεγχο επί των συνεχιζόμενων, μη επιθυμητών 

υψηλών επιπέδων κατανάλωσης γης, γενεσιουργών της αστικής εξάπλωσης και της 

γεωγραφικά διάσπαρτης ανάπτυξης. Αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας η 

ουσιαστική προώθηση μεγαλύτερης ανθεκτικότητας και αυτάρκειας σε τοπικό 

επίπεδο, ώστε να αντιμετωπίζεται η αυξανόμενη περιβαλλοντική τρωτότητα των 

πόλεων και των περιοχών (territoires). Υπάρχει συνεπώς ανάγκη απομάκρυνσης από 

το μοντέλο διαχείρισης που στηρίζεται αποκλειστικά στα μέτρα καθορισμού 

χρήσεων γης. Το παραπάνω πρέπει να συμπληρωθεί από ολοκληρωμένες πολιτικές 

σχεδιασμού -"διαχείριση της ζήτησης"- και αλλαγή των μη βιώσιμων μορφών 

συμπεριφοράς. Ακόμα, η τοπική επαγγελματική και πολιτική ηγεσία, υπεύθυνη για 

την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, δεν θα πρέπει να καθυστερεί με την 

προσδοκία ότι η εθνική κυβέρνηση θα αναλάβει την πρωτοβουλία. Τα τοπικά σχέδια 

δράσης οφείλουν να καταστούν κινητήρια δύναμη της αλλαγής. 
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γ. Τα οικοσυστήματα από τα οποία εξαρτώνται οι οικονομίες και οι κοινότητές μας 

απειλούνται σοβαρά, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους κύκλους υδάτων και τα 

συστήματα των εδαφών. Η προστασία και η διαχείριση της βιοποικιλότητας και των 

τοπίων πρέπει να αποτελέσει θεμελιώδη δραστηριότητα του σχεδιασμού. Η 

ενοποίηση του αστικού και του αγροτικού σχεδιασμού, ιδιαίτερα μέσω της 

διαχείρισης των υπηρεσιών που άπτονται των οικοσυστημάτων (π.χ υδάτινοι πόροι 

και παραγωγή τροφίμων), αποτελεί συνεπώς ένα σημαντικό νέο καίριο στόχο για το 

σχεδιασμό. 

δ. Η πίεση των δημοσίων δαπανών, που διατίθενται για την πρόνοια και τις υπηρεσίες 

γενικού ενδιαφέροντος, απειλεί τη δυνατότητα υλοποίησης των χωρικών μας 

σχεδίων. Το παραπάνω, μεταξύ άλλων, εμπεριέχει τους εξής κινδύνους: 

 Απώλεια εξειδικευμένων γνώσεων για το σχεδιασμό: 

 Αδυναμία εξασφάλισης της απαιτούμενης υποδομής και 

 Σχέδια που ξεφεύγουν από τον χρονικό τους προγραμματισμό. 

Αν αυτοί οι κίνδυνοι επιβεβαιωθούν, τότε θα υπάρχουν σημαντικά εμπόδια για την 

οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ευημερία, και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. 

 

 

 

 
 



Η Χάρτα του Ευρωπαϊκού Σχεδιασμού 

 33 

Ο Ρόλος των Πολεοδόμων- Χωροτακτών 

73. Ο Χωρικός Σχεδιασμός αποτελεί ένα συνδυασμό επιστημών, που ενσωματώνει ποικίλες 

επαγγελματικές ομάδες και ενδιαφερόμενα μέρη σε περίπλοκες διαδικασίες. Ο ρόλος 

του πολεοδόμου- χωροτάκτη προσαρμόζεται στις κοινωνικές εξελίξεις, στους νόμους 

και στις πολιτικές σχεδιασμού. Τα παραπάνω ποικίλουν ανάλογα με τα διαφορετικά 

πολιτικά και κοινωνικά πλαίσια της χώρας, όπου δραστηριοποιούνται οι πολεοδόμοι-

χωροτάκτες, είτε ως οραματιστές, ως τεχνοκράτες, ως διαχειριστές, ως σύμβουλοι, ως 

καθοδηγητές, ή ως καθηγητές. 

74. Σε σύγκριση με άλλα γνωστικά αντικείμενα, ο χωρικός σχεδιασμός διακρίνεται από το 

βασικό του στόχο να λαμβάνει υπόψη το όφελος της κοινωνίας ως ενιαίου συνόλου, 

της κοινότητας ή της περιοχής ως μίας οντότητας και αυτά σε μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα. Οι πολεοδόμοι-χωροτάκτες χαρακτηρίζονται από μία ισχυρή δέσμευση στο 

να εξυπηρετούν και να προστατεύουν το γενικό συμφέρον και την τοπική δημοκρατία. 

Η δική τους ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα είναι απαραίτητες, ώστε να 

εκπληρώσουν το βασικό τους ρόλο ως ηγέτες της αλλαγής σε μία κοινωνία, προς ένα 

περισσότερο βιώσιμο και ασφαλές μέλλον για την Ευρώπη. 

75. Οι πολεοδόμοι-χωροτάκτες αναλύουν, επεξεργάζονται, υλοποιούν, και παρακολουθούν 

στρατηγικές ανάπτυξης, υποστηρικτικές πολιτικές, προγράμματα, και σχέδια «φάρους». 

Όπως και σε άλλες επιστήμες, συνεισφέρουν επίσης στην επαγγελματική εκπαίδευση 

και έρευνα, ώστε να διασφαλίζουν συνεχώς την σύνδεση της εκπαίδευσης με τις 

απαιτήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Οι πολεοδόμοι-χωροτάκτες 

δραστηριοποιούνται ενεργά στις διάφορες φάσεις και κλίμακες της διαδικασίας 

σχεδιασμού, αν και δεν μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα και ταυτόχρονα σε όλες. 
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76. Ο σχεδιασμός δεν αφορά αποκλειστικά την σύνταξη των χωρικών σχεδίων. Αποτελεί 

επίσης μέρος μίας πολιτικής διαδικασίας που στοχεύει στην εξισορρόπηση όλων των 

εμπλεκόμενων συμφερόντων, δημοσίων και ιδιωτικών, έτσι ώστε να επιλύονται οι 

αντικρουόμενες απαιτήσεις σχετικά με το χώρο και τα προγράμματα ανάπτυξής του. Το 

παραπάνω υποδηλώνει τη σημασία του ρόλου του πολεοδόμου-χωροτάκτη ως 

διαμεσολαβητή. Σήμερα, όπως και στο μέλλον, οι δεξιότητες διαμεσολάβησης και 

διαπραγμάτευσης των πολεοδόμων- χωροτακτών καθίστανται ολοένα και πιο 

σημαντικές. 

77. Ο ρόλος του πολεοδόμου- χωροτάκτη συνεπώς καθίσταται περισσότερο απαιτητικός σε 

σχέση με οποιαδήποτε άλλη φορά στο παρελθόν. Θα απαιτεί αυξημένες 

υπευθυνότητες αντίληψης, σχεδιασμού, σύνθεσης, δεξιότητες διαχείρισης και 

διοίκησης, ώστε να υποστηριχτεί και να καθοδηγηθεί η διαδικασία δημόσιου 

σχεδιασμού σε όλα τα βήματά της. Επίσης θα χρειαστεί η επιστημονική προσέγγιση, 

καθώς και η επίτευξη κοινωνικού διαλόγου και συμφωνιών, που μπορούν να 

αναγνωρίσουν τις επιμέρους διαφορές, όπως και την πολιτική φύση των αποφάσεων 

και να οδηγήσουν στην υλοποίηση, διαχείριση, συνεχή παρακολούθηση, έλεγχο και 

αναθεώρηση των σχεδίων και των προγραμμάτων. 

78. Οι προσεγγίσεις των δημόσιων πολιτικών λόγω της βραχυπρόθεσμης και διασπασμένης 

οπτικής τους αντιμετωπίζουν ένα πραγματικό κίνδυνο. Οδηγούν γενικά σε προσωρινές 

λύσεις και δημιουργούν νέα προβλήματα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Υπάρχει 

συνεπώς ακόμα μεγαλύτερη αναγκαιότητα για επαγγελματικές συμβουλές σχεδιασμού 

σε κρατικούς φορείς, εφόσον επιθυμούν να ενταχθούν σε μία βιώσιμη προοπτική 

επίλυσης των προβλημάτων τους και άσκησης συνεργατικής διακυβέρνησης. 
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ΜΕΡΟΣ Γ 

ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ-ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Οι Δεσμεύσεις 

Οι πολεοδόμοι-χωροτάκτες οφείλουν να δείξουν το δρόμο στην πραγματοποίηση των 

αλλαγών που απαιτούνται για τη δημιουργία και διαχείριση πόλεων και 

περιοχών/περιφερειών (territoires). Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα τους ωθούν να αναλάβουν 

δεσμεύσεις ως ηγέτες της αλλαγής, πολιτικοί σύμβουλοι, σχεδιαστές, διαχειριστές αστικών 

προγραμμάτων και επιστήμονες. Οι δεσμεύσεις αυτές εκφράζουν τις αξίες που ενστερνίζονται 

οι πολεοδόμοι-χωροτάκτες κατά την παροχή συμβουλών σε πολιτικούς και στο ευρύ κοινό, 

προσπαθώντας ταυτόχρονα να πετύχουν το Όραμα και να εφαρμόσουν τις Αρχές που τίθενται 

στην παρούσα Χάρτα. Δεσμεύονται επίσης να τηρούν τον Κώδικα Επαγγελματικής 

Συμπεριφοράς των Ευρωπαίων Πολεοδόμων-Χωροτακτών σε όλες τις δραστηριότητές τους. 
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1. Ο Πολεοδόμος-Χωροτάκτης, ως ηγέτης της Αλλαγής, δεσμεύεται στα εξής: 

• Στην ανανέωση του πνεύματος της «Προοπτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού 

Χώρου» (ESDP), στη δημιουργία ενός κοινού, χωρικού Οράματος για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη της Ευρώπης και στη τήρηση των Κατευθυντήριων Αρχών της Ευρωπαϊκής 

Διάσκεψης των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, αρμόδιων για τα θέματα 

Περιφερειακού / Χωρικού Σχεδιασμού (CEMAT). 

• Στις Συνθήκες και Διεθνείς Συμφωνίες που πρέπει να ενταχθούν στις εθνικές 

νομοθεσίες των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης, στις Κατευθυντήριες Αρχές 

του Συμβουλίου της Ευρώπης και στις χάρτες χωρικού σχεδιασμού που υφίστανται 

ανά την Ευρώπη. 

• Στην προετοιμασία των πλαισίων στρατηγικού σχεδιασμού που ενσωματώνουν τις 

ευρωπαϊκές οδηγίες, εναρμονίζουν τις ευρωπαϊκές, περιφερειακές, αστικές, 

αγροτικές πολιτικές και προγράμματα, και παρέχουν εμπιστοσύνη στις τοπικές 

κοινότητες για τον σχεδιασμό. 

• Στον καθορισμό αναλυτικών, κατανοητών και επίκαιρων τοπικών σχεδίων για όλες 

τις κοινότητες στην Ευρώπη. 

• Στην προώθηση ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αστικής Αναγέννησης, η οποία θα 

παράσχει ανανέωση της ευημερίας και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης για τις 

πόλεις και τις περιοχές τους (territoires), θέτοντας τους σπόρους της επιτυχίας για 

το κοινό μας μέλλον. 

• Στην προώθηση στρατηγικών, πολιτικών, και προγραμμάτων για μεγαλύτερη 

"Περιφερειακή Αντοχή", ώστε να αντιμετωπιστεί η τρωτότητα των πόλεων και των 

περιοχών (territoires) έναντι των επιδράσεων της ταχείας αστικοποίησης, της 

κλιματικής αλλαγής, της φτώχειας, και της αυξανόμενης ανισότητας. 

• Στην παροχή μεγαλύτερης αυτάρκειας, με στόχο τη διασφάλιση παροχής νερού, 

ενέργειας και τροφίμων. 

• Στην ανταπόκριση στις δημογραφικές και οικονομικές μεταβολές και στις πιέσεις και 

απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτές όσον αφορά τη δομή και τη σύσταση του 

πληθυσμού: ηλικιακό προφίλ, εθνικότητα, πολιτιστικές ανάγκες και οικονομικές 

δραστηριότητες, και 

• Στην ενοποίηση των στρατηγικών για τις χρήσεις των ευρωπαϊκών εδαφών, τις 

μεταφορές και τις υποδομές, την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Υποδομών 

και άλλων συναφών προγραμμάτων δράσης. 
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2. Ο Πολεοδόμος-Χωροτάκτης, ως Επιστήμονας, συνιστά μέρος ενός 

επαγγέλματος που βασίζεται στη γνώση και δεσμεύεται να: 

• Αναλύει τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά, τις τάσεις, και τα σενάρια, λαμβάνοντας 

υπόψη το ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο, τις μακροπρόθεσμες ανάγκες και τη 

διαχείριση των αιτημάτων, ώστε να παρέχει πλήρεις, σαφείς και ακριβείς 

πληροφορίες στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, στα ενδιαφερόμενα μέρη και 

στο κοινό. 

• Αξιολογεί τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα, λαμβάνοντας υπόψη τους 

Ευρωπαϊκούς δείκτες. 

• Αναπτύσσει μεθόδους που επιτρέπουν τη σύνθεση των τυπικών και άτυπων 

πλαισίων πληροφοριών, συμπεριλαμβάνοντας πηγές γνώσεων που βασίζονται στην 

τοπική κοινότητα και στον πολιτισμό της. 

• Κατέχει ένα επίπεδο κατάλληλης γνώσης της σύγχρονης φιλοσοφίας, θεωρίας, 

έρευνας και πρακτικής του χωρικού σχεδιασμού, μέσω της συνεχούς 

επαγγελματικής εξέλιξης. 

• Συνεισφέρει στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, υποστηρίζοντας και 

αξιολογώντας την ανάπτυξη του επαγγέλματος του πολεοδόμου-χωροτάκτη ανά την 

Ευρώπη, συσχετίζοντας τη θεωρία με την πρακτική, και 

• Ενθαρρύνει την ευρεία συμμετοχή στην εποικοδομητική κριτική της θεωρίας και της 

πρακτικής του χωρικού σχεδιασμού και μοιράζεται τα αποτελέσματα των εμπειριών 

και ερευνών του, ώστε να συνεισφέρει στην εξέλιξη της γνώσης και των ικανοτήτων 

που αφορούν το χωρικό σχεδιασμό. 
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3. Ο Πολεοδόμος-Χωροτάκτης, ως Σχεδιαστής και ως Οραματιστής, δεσμεύεται 

να: 

• Εξετάζει όλες τις κλίμακες, εξισορροπώντας τις τοπικές με τις περιφερειακές 

στρατηγικές, εντός του πλαισίου του δικτύου των μητροπολιτικών περιοχών της 

Ευρώπης και των ευρύτερων παγκόσμιων τάσεων. 

• Αναγνωρίζει τις μορφές και τα πρότυπα της οικονομικής, περιβαλλοντικής, 

κοινωνικής, και πολιτισμικής βιώσιμης ανάπτυξης που διασφαλίζουν την εδαφική 

συνοχή. 

• Διευρύνει τις επιλογές και τις ευκαιρίες για όλους, αναλαμβάνοντας μία ιδιαίτερη 

ευθύνη για τη διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής και πιο συγκεκριμένα για τις 

ανάγκες ομάδων και ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. 

• Αγωνίζεται να προστατεύσει και να βελτιώσει την ακεραιότητα του φυσικού 

περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων του, το υψηλό επίπεδο της αστικής 

σχεδίασης και προσπαθεί να διατηρήσει την κληρονομιά του φυσικού και 

δομημένου περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές. 

• Επεξεργάζεται σε τοπικό επίπεδο εναλλακτικές λύσεις για συγκεκριμένα 

προβλήματα και προκλήσεις, υπολογίζοντας τις δυνατότητες, τα ευπαθή σημεία και 

τις επιδράσεις, τη διαχείριση της κατανάλωσης (π.χ. μεταφορές και πυκνότητες 

κάλυψης γης), ενδυναμώνοντας έτσι τις τοπικές ταυτότητες, τις πολιτισμικές 

ποικιλομορφίες, και συνεισφέροντας στα προγράμματα υλοποίησης και στις μελέτες 

βιωσιμότητάς τους. 

• Αναπτύσσει και επεξεργάζεται οράματα χωρικής ανάπτυξης, τα οποία παρέχουν 

ευκαιρίες για τη μελλοντική ανάπτυξη των πόλεων ή των περιοχών (territoires) και 

τα οποία ενσωματώνουν την αστική και την αγροτική ατζέντα. 

• Αναγνωρίζει τη βέλτιστη θέση ενός χωρικού σχεδίου ή προγράμματος εντός των 

συναφών (δια)εθνικών δικτύων των πόλεων και των περιοχών/περιφερειών 

(territoires)- σκέψου τοπικά, δράσε παγκόσμια- και 

• Πείθει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να μοιραστούν ένα κοινό και μακροπρόθεσμο 

όραμα για την Ευρώπη, τη χώρα τους, την περιφέρεια, την πόλη ή την περιοχή τους 

(territoire) το οποίο ξεπερνά τα ατομικά τους συμφέροντα και τις επιδιώξεις τους. 
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4. Ο Χωροτάκτης, ως Στρατηγικός Σύμβουλος και Μεσολαβητής, δεσμεύεται να: 

• Σέβεται τις αρχές της επικουρικότητας και της ισοτιμίας στη λήψη των αποφάσεων, 

στο σχεδιασμό λύσεων και στην υλοποίησή τους, μέσω αποτελεσματικής δημόσιας 

συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

• Υποστηρίζει τις τοπικές αρχές εξοικειώνοντάς τις με τις προτάσεις, στόχους, 

επιρροές, προβλήματα που συνδέονται με το χώρο τους και παρέχοντας ταυτόχρονα 

σχέδια και λύσεις, εντός ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού πλαισίου 

διακυβέρνησης. 

• Προτείνει και επεξεργάζεται λειτουργικά νομοθετικά εργαλεία για τη διασφάλιση 

της αποτελεσματικότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας των χωρικών πολιτικών. 

• Προάγει τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των τοπικών αρχών, των υπευθύνων 

της λήψης αποφάσεων, των οικονομικών παραγόντων και των επιμέρους πολιτών, 

προκειμένου να συντονίσει τις εξελίξεις και την εξασφάλιση χωρικής συνέχειας και 

συνοχής. 

• Συνεργάζεται και συντονίζει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να 

επιλύονται οι συγκρούσεις, να συντάσσονται και να λαμβάνονται σαφείς αποφάσεις 

από τις αρμόδιες, ανεξάρτητες αρχές. 

• Εργάζεται για ένα υψηλό επίπεδο επικοινωνίας, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση 

στη γνώση και η κατανόηση μεταξύ των μελλοντικών χρηστών, 

συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης μέσων αμοιβαίας αποδοχής ως προς την 

εκπροσώπηση, ώστε να διευκολυνθεί ο δημόσιος διάλογος και η κοινή κατανόηση 

των προτεινόμενων λύσεων και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. 

• Βεβαιώνεται ότι επιτυγχάνονται τα τρία επίπεδα της συμμετοχικής διαδικασίας: 

α. Ενημέρωση 

β. Συμμετοχή στην επεξεργασία λύσεων για την επίτευξη υποστήριξης των τοπικών 

ή παγκόσμιων πολιτικών σχεδιασμού και 

γ. Υποστήριξη των ρόλων, άσκηση επιρροής, συμμετοχή και υποστήριξη πολιτικών 

σε διαφορετικά γεωγραφικά επίπεδα. 
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5. Ο Πολεοδόμος-Χωροτάκτης, ως διαχειριστής Πόλεων και Περιοχών 

(territoires), δεσμεύεται να: 

• Υιοθετεί προσεγγίσεις στρατηγικής διαχείρισης για τις διεργασίες χωρικής 

ανάπτυξης και όχι να εξυπηρετεί γραφειοκρατικές, διοικητικές απαιτήσεις. 

• Επιτυγχάνει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υιοθετημένων 

προτάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και 

πολιτιστικές πτυχές της βιωσιμότητας. 

• Λαμβάνει υπόψη τις αρχές σχεδιασμού και τους στόχους και σκοπούς της 

«Προοπτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Χώρου» (ESDP), τα έγγραφα πολιτικών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα έγγραφα στρατηγικής του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

ώστε να προσαρμόζει τις τοπικές και περιφερειακές προτάσεις με τις Ευρωπαϊκές 

στρατηγικές και πολιτικές. 

• Συντονίζει διαφορετικά εδαφικά επίπεδα και διαφορετικούς κλάδους, ώστε να 

εξασφαλίζει τη συνεργασία, τη συμμετοχή και την υποστήριξη του συνόλου των 

διοικητικών φορέων και των περιφερειακών αρχών. 

• Προάγει συνεργασίες μεταξύ των δημόσιων και των ιδιωτικών τομέων, ώστε να 

βελτιώνει τις επενδύσεις, να δημιουργεί απασχόληση, να εξασφαλίζει ποιότητα 

ζωής και να επιτυγχάνει κοινωνική συνοχή. 

• Επωφελείται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και από άλλες πηγές χρηματοδότησης, 

προάγοντας τη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στα χωρικά 

προγράμματα και σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και 

• Παρακολουθεί συνεχώς και αξιολογεί τα σχέδια, ώστε να τα προσαρμόζει σε τυχόν 

απρόβλεπτα αποτελέσματα, σε νέα ζητήματα και στην πραγματοποίηση των 

προσδοκιών, να προτείνει λύσεις ή ενέργειες, και να διασφαλίζει μία συνεχή ροή 

παρατηρήσεων μεταξύ της πολιτικής σχεδιασμού και της υλοποίησής της. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ιστορικό 

Η Νέα Χάρτα των Αθηνών υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολεοδόμων- 

Χωροτακτών (ECTP-CEU) το Μάιο 1998, κατά τη διάρκεια ενός διεθνούς συνεδρίου που 

διεξήχθη στην Αθήνα. Στην εκδήλωση αυτή, αποφασίστηκε ότι το ECTP-CEU θα διατηρούσε τη 

Χάρτα και θα την ενημέρωνε κάθε τέσσερα χρόνια. Συνεπώς, ενημερώθηκε τον Ιούλιο 2003 

και ονομάστηκε ως η Νέα Χάρτα των Αθηνών 2003. Μία περαιτέρω ενημέρωση 

αποφασίστηκε το 2010 και συντάχθηκε από ειδική ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. 

Αποτέλεσμα αυτού ήταν προσθήκη του Προσαρτήματος της Κωνσταντινούπολης στην Χάρτα 

του 2003. Η παρούσα Χάρτα Ευρωπαϊκού Σχεδιασμού ενοποιεί το Προσάρτημα της 

Κωνσταντινούπολης με την Χάρτα του 2003 και είναι το προϊόν ολοκλήρωσης της διαδικασίας 

ελέγχου. 

Είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί η αντιπαραβολή των Χαρτών του ECTP-CEU με την 

αρχική Χάρτα των Αθηνών του 1933, η οποία περιείχε μία περιγραφική άποψη για τον τρόπο 

που ενδέχεται να αναπτυχθούν οι πόλεις, με περιοχές διαβίωσης και απασχόλησης υψηλής 

πυκνότητας, συνδεδεμένες με εξαιρετικά αποτελεσματικά συστήματα μαζικής μεταφοράς. Η 

Νέα Χάρτα και η παρούσα αναθεώρηση εστιάζουν στους κατοίκους και χρήστες της πόλης και 

στις ανάγκες τους, μέσα σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. Προωθεί ένα όραμα της 

Συνδεδεμένης Πόλης και των Περιοχών/Περιφερειών (Territoires) που μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω του σχεδιασμού από πολεοδόμους-χωροτάκτες, σε συνεργασία με άλλα επαγγέλματα. 

Ενστερνίζεται νέα συστήματα διακυβέρνησης και τρόπους συμμετοχής του πολίτη στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων, χρησιμοποιώντας τα οφέλη των νέων μορφών επικοινωνίας 

και της πληροφορικής. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα ρεαλιστικό όραμα, καθώς διαχωρίζει, 

μεταξύ των πτυχών της ανάπτυξης της πόλης, αυτές στις οποίες ο σχεδιασμός μπορεί να 

ασκήσει πραγματική επιρροή και αυτές όπου ο ρόλος του είναι πιο περιορισμένος. 
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Όροι-κλειδιά 

Προς διευκόλυνση της κατανόησης, επισυνάπτουμε στο παρόν τη σημασία ορισμένων 

βασικών όρων που χρησιμοποιούνται στο κείμενο: 

α. Πόλη (city,civitas): Ανθρώπινη κοινότητα με ένα ορισμένο βαθμό σταθερότητας και 

συνοχής. Συνεπώς, δεν συμπεριλαμβάνονται μόνο η συμβατική, συμπαγής πόλη, αλλά 

και οι δικτυωμένες πόλεις, τα δίκτυα πόλεων και οι περιοχές πόλεων. 

β. Χωροταξικός/ Χωρικός (χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το εύρος, το σκοπό, την 

προοπτική, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη): Συντονισμένη θεώρηση του χώρου και των 

επιμέρους κλιμάκων του, από το τοπικό, στο περιφερειακό, στο εθνικό, στο ηπειρωτικό 

και εκείθεν, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών, των πληθυσμών και των 

δραστηριοτήτων τους. 

γ. Πολεοδόμος-Χωροτάκτης: Επαγγελματίας που ενσκήπτει στην οργάνωση και διαχείριση 

της χρήσης του χώρου, εξειδικευμένος στην ερμηνεία των θεωρητικών εννοιών της 

μορφολογίας/διαμόρφωσης του χώρου και στην εκπόνηση των σχεδίων. 

δ. Σύνδεση (ή/και συνδεσιμότητα): Οργάνωση λειτουργικών και επιχειρησιακών σχέσεων 

των στοιχείων - σε αυτή την περίπτωση, κυρίως των πόλεων, υπό τον ευρύ ορισμό τους. 

ε. Δίκτυο: Ευέλικτη οντότητα που αποτελείται από συνδεδεμένες μονάδες, με ορισμένες 

κοινές κατευθυντήριες οδηγίες και την ικανότητα επιλεκτικής ανταπόκρισης σε 

προβλήματα και ανάγκες, με συντονισμένο τρόπο. 

στ. Ενοποίηση /ενσωμάτωση: Οργάνωση ενός συστήματος στοιχείων βασιζόμενων σε 

κοινές αρχές και ανάπτυξη μιας ισχυρής αίσθησης ενότητας. 
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Βιβλιογραφικές παραπομπές: 

 

 

Try it this Way-Βιώσιμη Ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο: ECTP-CEU. 

Το ECTP-CEU έχει κυκλοφορήσει ένα πρακτικό Οδηγό που παρέχει στους πολεοδόμους- 

χωροτάκτες τρόπους, ώστε να εντάξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στις καθημερινές τους χωρικές 

δραστηριότητες. Ο Οδηγός περιέχει συμβουλές γι΄αυτά που μπορούν να γίνουν και το πώς θα 

γίνουν. Υπάρχει ευρεία κατανόηση μεταξύ των πολεοδόμων-χωροτακτών για την 

αναγκαιότητα βιώσιμης ανάπτυξης, όπως και ευρεία υποστήριξη για τους στόχους της. Παρά 

ταύτα, πολλοί πολεοδόμοι-χωροτάκτες αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καθημερινή 

εργασία τους. Μπορεί να έχουν πειστεί ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι απαραίτητη, αλλά 

διαπιστώνουν ότι υπάρχει κενό μεταξύ της θεωρίας και της πρακτικής εφαρμογής της. 

Ενδεχομένως δεν είναι πάντα εφικτό να εφαρμοστούν νέοι κανόνες σε οργανισμούς στους 

οποίους εμπλέκονται πολλά και διαφορετικά επιστημονικά πεδία. 

 

 

Fifteen Steps towards Territorial Cohesion 

Καθοδήγηση για τον Χωρικό Σχεδιασμό: Jan Vogelij. 

Αυτό το βιβλίο μεταδίδει πληροφορίες, κύρια μηνύματα και συστάσεις που υποστηρίζουν 

τους πολεοδόμους-χωροτάκτες στις περιφερειακές στρατηγικές τους δραστηριότητες. 

Ακολουθεί αντίστοιχα την έκδοση του ECTP-CEU Try it this Way, όσον αφορά το σχεδιασμό για 

τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και τη Νέα Χάρτα των Αθηνών 2003, που εστιάζουν και τα δύο 

και στο τοπικό επίπεδο. 

 

 

 

 


