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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

Στις 23 Ιουλίου 2018 η Αττική επλήγη από πυρκαγιές, στα Γεράνεια Όρη και την Κινέττα, στο 
Μάτι Ανατ. Αττικής και στον Κάλαμο Ωρωπού.  Αυτή στο Μάτι ήταν ολιγόωρη, έκαψε μικρή 
σχετικά έκταση, αλλά είχε ως συνέπεια την απώλεια 100 περίπου ανθρώπινων ζωών, 
γεγονός που συγκλόνισε το πανελλήνιο.                                                                                            

Ο ΣΕΠΟΧ κινητοποιήθηκε, ως όφειλε, εστιάζοντας στις πολεοδομικές συνιστώσες του 
θέματος με ανακοίνωσή του στις 27 Αυγούστου 2018 , η οποία κατέληγε σε 3 μέτρα άμεσης 
προτεραιότητας: α) άμεση κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισμάτων σε αιγιαλό, ρέματα, 
δασικές περιοχές κλπ, β) εκπόνηση χωρικών σχεδίων για την αντιμετώπιση φυσικών 
καταστροφών και γ) επανασχεδιασμός των περιοχών που επλήγησαν και ειδικότερα στις σε 
9 προτάσεις μεσο-μακροπρόθεσμου ορίζοντα. 

1. Κατεδάφιση αυθαιρέτων. 
2. Τοπικά Χωρικά Σχέδια σε όλη τη χώρα. 
3. Αποτελεσματική εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, με επανεκτίμηση μηχανισμών 

εφαρμογής. 
4. Ανάκτηση χωρικών αρμοδιοτήτων από το ΥΠΕΝ. 
5. Πάγια προσθήκη ζωνών παραλίας στους αιγιαλούς της χώρας. 
6. Οριοθετήσεις των αιγιαλών και των ρεμάτων. 
7. Αποσαφήνιση των ρόλων των επιπέδων διοίκησης. 
8. Νέα πολεοδομικά σταθερότυπα. 
9. Εφαρμογή του εκπονούμενου Πολεοδομικού Σχεδιασμού σε συνδυασμό με σχέδια έκτακτης 

ανάγκης. 
 

Η  μεγάλη σημασία του θέματος ώθησε το ΔΣ να οργανώσει συνάντηση διαβούλευσης 
μεταξύ των μελών του ΣΕΠΟΧ, η οποία έλαβε χώρα στις 11 Σεπτεμβρίου 2018, στη Σχολή 
Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ 

Ελαβαν το λόγο: Σοφία Αυγερινού-Κολώνια, Αθανάσιος Αραβαντινός, Χρήστος 
Αντωνόπουλος, Ρέα Καλοκάρδου, Βασίλης Γκοιμίσης, Ράνια Κλουτσινιώτη, Λένα Κάρκα, Έφη 
Καραθανάση, Παύλος Λουκάκης, Ευθύμιος Μπακογιάννης, Δημήτρης Οικονόμου, Μάνος 
Παπανικολάου, Μάρω Ευαγγελίδου, Γιάννης Καρανίκας, Μάρθα Χουσιανάκου, Ηλίας 
Μπεριάτος, Σάντρα Βλαντού, Μόνικα Σκαλτσά, Σταυρούλα Αγρίου, Γιώτα Θεωδωρά, Άννα 
Νικολάου, Αύρα Κυριοπούλου, Μαίρη Ζήφου . 

Ο  ΣΕΠΟΧ πρόκειται να συνεχίσει τον διάλογο επί του θέματος, ώστε να καταλήξει σύντομα 
σε ολοκληρωμένες δέσμες προτάσεων για την βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος και 
την ανθεκτικότητά του. Στο πλαίσιο δε του Αστικού Οκτώβρη των Ηνωμένων Εθνών ….. 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Συνάντηση  11-9-2018 

Οι θάνατοι και οι καταστροφές που έπληξαν την Αττική τo 2018 (Μάτι και Μάνδρα) 
οφείλονται κατά κύριο λόγο αν όχι αποκλειστικά στην πολιτική πρακτική που 



ακολουθήθηκε επί δεκαετίες της ανεξέλεγκτης δόμησης και πλήρους ανοχής της 
αυθαίρετης δόμησης.  

Η άποψη  που κυριάρχησε και έγινε αποδεκτή διαχρονικά από το πολιτικό σύστημα, 
διακομματικά, είναι ότι  καταπατήσεις, αλλαγή χρήσης των δασών και γεωργικών 
εκτάσεων, δόμηση ρεμάτων και αιγιαλών και γενικότερα οι πολεοδομικές παραβάσεις δεν 
έχουν αρνητικές συνέπειες αλλά αντίθετα αποτελούν ανώδυνες/επωφελείς διευκολύνσεις  
που αποφέρουν ψήφους. Στην ίδια λογική λειτούργησε και η διοίκηση σε όλα τα επίπεδα  
υπερβάλλοντας στην υποστήριξη των «δικαιωμάτων» δόμησης, τα οποία χορήγησε 
αφειδώς σε βάρος του περιβάλλοντος ταυτισμένη με τα «κοινωνικά αιτήματα» όχι πάντως 
αυτό της στέγασης. 

 Τα ίδια μικροκομματικά μικροπολιτικά οφέλη  του μη εκσυγχρονισμένου πολιτικού 
συστήματος διαιωνίζουν μέχρι σήμερα: πρώτον την ανοχή με συνεχείς παρατάσεις και 
τακτοποιήσεις της αυθαιρεσίας, δεύτερον την εκτός σχεδίου δόμηση, η οποία όχι μόνο δεν 
αναστέλλεται, αλλά  ούτε καν περιορίζεται, πυκνώνει δε με αποτέλεσμα την καταστροφή 
πολύτιμων φυσικών πλουτοπαραγωγικών πόρων της χώρας, τρίτον την καθυστέρηση, 
υποβάθμιση και μη υλοποίηση του χωρικού σχεδιασμού και τέταρτον την απορρύθμιση 
του θεσμικού πλαισίου.  

Παράλληλα όλο και μεγαλύτερο μέρος του κοινωνικού συνόλου ευαισθητοποιείται 
αναγνωρίζοντας την υποβάθμιση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος. 

Κρίνεται πάντως από όλα τα μέλη θετική η συγκυρία για να διατυπωθούν σαφείς θέσεις 
και αιτήματα από τον ΣΕΠΟΧ προς την πολιτεία, με έμφαση στο ότι πρέπει να επιδιωχθεί 
οπωσδήποτε μια διακομματική συναίνεση,  για μια ριζική στροφή της οικιστικής 
πολεοδομικής πολιτικής  και εφαρμογής του χωρικού σχεδιασμού, οριστικής διακοπής της 
αυθαιρεσίας και περιορισμού της εκτός σχεδίου δόμησης  κυρίως λόγω: 

 Πρώτον,  των φυσικών καταστροφών, οι οποίες φαίνεται να συνεχίζονται και εντείνονται 
εξ αιτίας της κλιματικής αλλαγής, δεδομένου μάλιστα ότι περιοχές σαν το Μάτι και Μάνδρα 
υπάρχουν πολλές στην Αττική αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι διεθνώς 
είναι στην επικαιρότητα και καθημερινά σχεδόν στον τύπο μετά το φετινό καλοκαίρι οι 
ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες και η κλιματική αλλαγή. Ήδη οι χρηματοδοτικοί πόροι που 
έχουν δαπανηθεί και δαπανώνται για αντιπλημμυρικά έργα (αντί να χρησιμοποιηθούν σε 
παραγωγικές επενδύσεις) είναι πολύ υψηλοί, τα έργα είναι αμφίβολης 
αποτελεσματικότητας και σίγουρα οι οικισμοί παραμένουν στην ίδια μη βιώσιμη 
υποβαθμισμένη κατάσταση. 

Δεύτερον,  της οικονομικής κρίσης, η οποία ανέδειξε την πραγματική αξία και ποιότητα της 
δόμησης και του οικιστικού περιβάλλοντος. Η μείωση της αξίας των ακινήτων που είχαν 
απορροφήσει  μεγάλες επενδύσεις ήταν ραγδαία. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός και κυρίως 
οι αναπλάσεις, στις οποίες θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αντίθεση με τις 
επεκτάσεις,  που θα συνέβαλαν  στην ποιοτική αλλά και οικονομική αναβάθμιση του 
δομημένου περιβάλλοντος δεν έχουν γίνει. 



Γενικότερα θα πρέπει να αποδειχθεί σε τι χρησιμεύει ο χωρικός σχεδιασμός και να 
ενισχυθεί η εξωστρέφειά του.  

Ο πολεοδομικός  σχεδιασμός είναι αναποτελεσματικός και αποτελεί μείζον θέμα το οποίο 
πρέπει να τεθεί σε όλες του τις διαστάσεις. Η αναζήτηση, καταγραφή και εξέταση των 
αιτίων της αναποτελεσματικότητας αυτής φάνηκε από τον διάλογο ότι είναι αναγκαία για 
να αναπτυχθούν επιχειρήματα και προτάσεις για την βελτίωση της πολιτικής του χωρικού 
σχεδιασμού και κυρίως της εφαρμογής της, της σωστής επιλογής των εργαλείων και 
μεθόδων του σχεδιασμού. 

Ενδεικτικά αναφέρθηκαν ως λόγοι αναποτελεσματικότητας: οι καθυστερήσεις, που 
οφείλονται σε πολλούς λόγους μεταξύ των οποίων και συντεχνιακά αιτήματα που 
παρεισφρέουν και ανεβάζουν σημαντικά και το κόστος του σχεδιασμού,                                 
οι μη πιστοποιημένοι επιβλέποντες και μελετητές, η πολιτική αδιαφορία,                                                                                                                                                                                        
οι ατελείς συμμετοχικές διαδικασίες και αντιδράσεις των τοπικών παραγόντων, η έλλειψη 
προγραμμάτων δράσης και χρηματοδότησης συντονισμένων με τις θεσμικές ρυθμίσεις 
ώστε να υλοποιούνται τα προτεινόμενα έργα, τα πολεοδομικά σχέδια που καθορίζουν 
υπερβολικές επεκτάσεις και δεν περιορίζουν καθόλου την εκτός σχεδίου δόμηση, η 
διασφάλιση των προτεινόμενων κοινόχρηστων χώρων και όχι οι άρσεις των 
απαλλοτριώσεων, κύριο έργο επί μακρό χρονικό διάστημα της διεύθυνσης πολεοδομικού 
σχεδιασμού, ενώ η ίδια αρμόδια διεύθυνση δεν έχει  σαφή εικόνα για τον αριθμό των 
πολεοδομικών σχεδίων που έχουν εκπονηθεί,  κ.α. 

Κατά την συζήτηση έγιναν και οι παρακάτω παρατηρήσεις- διαπιστώσεις: 

- απουσία πολιτικής γης,  
- απουσία ανθεκτικότητας και καινοτόμων τεχνολογικά λύσεων (έξυπνη πόλη) στον 

σχεδιασμό,  
- ο αστικός αναδασμός έχει υλοποιηθεί άπαξ και δεν σημαίνει αναγκαστικά η 

εφαρμογή του εξευγενισμό των περιοχών, 
- δεν είναι πιστοποιημένοι οι φορείς που ασκούν τον χωρικό σχεδιασμό, 
- δεν έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες εργαλείων εφαρμογής αλλά και συστημάτων 

και μεθόδων σχεδιασμού που δίνει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, 
- υπάρχει μεγάλο έλλειμμα παιδείας για τον κοινόχρηστο χώρο και την χρησιμότητα 

του σχεδιασμού, 
- ριζική στροφή της πολεοδομικής πολιτικής και υλοποίησής της δεν σημαίνει 

αναγκαστικά νέο θεσμικό πλαίσιο, αλλά σωστή επιλογή από τις δυνατότητες του 
ισχύοντος, 

- αμφισβήτηση της δυνατότητας των ΤΧΣ να περιορίσουν την εκτός σχεδίου δόμηση, 
- διερεύνηση αν τα ΣΑΠΟ, σουπερ μπλοκ, μπορούν και είναι σκόπιμο να δώσουν 

λύση στα σημερινά προβλήματα και σημερινές συνθήκες.  

Ειδικότερα για το Μάτι προτάθηκε να αποτελέσει μελέτη περίπτωσης καθορισμού μιας 
ολοκληρωμένης πρότασης αρχών και κατευθύνσεων πολεοδομικού σχεδιασμού, νέων 
σταθεροτύπων και μέτρων πολιτικής για την βιωσιμότητά του. Το πλαίσιο αυτό δε να 
οδηγήσει σε περιβαλλοντική και οικιστική αναβάθμιση και περιοχών με τα ίδια 
πολεοδομικά χαρακτηριστικά σε εθνικό επίπεδο δηλαδή   



 α) ιδιαίτερα ευάλωτες στις φυσικές καταστροφές, 

 β) με ανύπαρκτο πολεοδομικό σχεδιασμό όπου έχει πρυτανεύσει η αυθαιρεσία,  

 γ) συνήθως περιοχές β’ κατοικίας,  

Συγκεκριμένα   οι απόψεις- προτάσεις που διατυπώθηκαν πάνω στο θέμα αναφέρονται:  

α) Άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να μην ξανακτισθούν οι περιοχές αυτές όπως 
πριν (αυτό έχει γίνει με σεισμούς και πλημμύρες) είναι η αναστολή έκδοσης οικοδομικών 
αδειών μέχρι την ολοκλήρωση ενός καθολικού συστηματικού σχεδίου, κατάργηση στην 
ευρύτερη περιοχή των παρεκκλίσεων της εκτός σχεδίου δόμησης, συνέχιση και καμία 
ολιγωρία στις κατεδαφίσεις, άμεση εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, έργα πρόληψης 
πλημμυρών στις ίδιες περιοχές.  

β) Πως θα ενεργοποιηθούν και ποια εργαλεία σχεδιασμού  κυρίως αναδασμικού 
χαρακτήρα για τον δημιουργία σύγχρονων βιώσιμων ανθεκτικών  οικισμών  με βάση νέα 
σταθερότυπα, χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων, κυρίως πράσινων 
υποδομών, αρχές βιώσιμης κινητικότητας κ.α. 

γ) Οργανική συσχέτιση του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των φυσικών 
καταστροφών με τον σχεδιασμό του χώρου που θα πρέπει να αποτελεί  το υπόβαθρο για 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση. Σήμερα υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ τους αν όχι 
αντίφαση. 

Γενικότερα στις απόψεις –προτάσεις που ακούστηκαν συγκαταλέγονται και οι παρακάτω: 

1. Επικαιροποίηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης με συνυπολογισμό της κλιματικής 
αλλαγής σε 3 μήνες με ορίζοντα συνολικού σχεδιασμού τα 2 χρόνια. 

2. Να ζητηθεί η συμμετοχή πολεοδόμων και συγκοινωνιολόγων στην πολιτική 
προστασία. 

3. Να τυπολογηθούν οι κίνδυνοι και οι περιοχές επικινδυνότητας. 
4. Να επιδιωχθεί διακομματική συναίνεση σε πακέτο μέτρων κατά της αυθαιρεσίας. 
5. Έλεγχο των ιεραρχήσεων και προτεραιοτήτων των χρηματοδοτικών αποφάσεων του 

Πράσινου Ταμείου. 
6. Ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών 
7. Ο ΣΕΠΟΧ να ενεργοποιηθεί, αφού ολοκληρώσει τις θέσεις του  με συνεντεύξεις 

τύπου,  ακρόαση από την αρμόδια επιτροπή της βουλής, πρόσκληση στην ανοιχτή 
συνάντηση που θα γίνει προς όλα τα κόμματα για να πάρουν θέση.    

    

 

 


