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Θέμα: Παράταση Διαβούλευσης στο Σχέδιο
Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»

Νόμου

«Εκσυγχρονισμός

της

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου λήγει η νέα προθεσμία για τη δημόσια διαβούλευση επί
του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός της
Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας», που αναρτήθηκε στις 3 Αυγούστου και
είχε αρχική προθεσμία την 28η Αυγούστου.
Στο εν λόγω Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνονται δέκα κεφάλαια με 107 άρθρα τα οποία
κινούνται από την κλίμακα της Εθνικής Στρατηγικής, μέχρι τις τοπικού επιπέδου
εφαρμογής χωρικού σχεδιασμού και τροποποιούν ασυνήθη μεγάλο αριθμό
προηγούμενων σχετικών Νόμων. Επιπρόσθετα το Σχέδιο Νόμου χαρακτηρίζεται από
μεγάλο θεματικό εύρος και ιδιαίτερα σύνθετη θεματολογία:
• Πραγματεύεται το κεφαλαιώδες θέμα της Εθνικής Στρατηγικής,
• Αναθεωρεί θεσμικά ζητήματα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού
• Αναθεωρεί, ή δημιουργεί νέους θεσμούς και κρίσιμα συμβουλευτικά όργανα ,
• Πραγματεύεται εργαλεία χωρικού σχεδιασμού, όπως η μεταφορά του Συντελεστή
Δόμησης ,
• Προτείνει τρόπους σχεδιασμού δημοτικών οδικών δικτύων,
• Ρυθμίζει την εκτός σχεδίου δόμηση και πραγματεύεται τις οργανωμένες τουριστικές
και βιομηχανικές αναπτύξεις,
• Διαχειρίζεται τη διαδικασία αδειοδότησης και παραγωγής του αρχιτεκτονικού
έργου τροποποιώντας το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό
Δεδομένου της μεγάλης σημασίας του εν λόγω νόμου και του γεγονότος ότι οι συνθήκες
του Αυγούστου δεν βοήθησαν την ανάπτυξη επαρκούς δημόσιας διαβούλευσης:
 ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων
 ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων & Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ)
 ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ)

`

Ζητούν να δοθεί περαιτέρω χρόνος διαβούλευσης έως την 31η Οκτωβρίου 2020, ώστε
να πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος Δημόσιος διάλογος μεταξύ όλων των
εμπλεκόμενων φορέων και του Υπουργείου.
Οι τρεις υπογράφοντες Σύλλογοι, με σοβαρή και τεκμηριωμένη συνεισφορά στο
επιστημονικό και τεχνικό γίγνεσθαι της Ελλάδας, δηλώνουν πρόθυμοι να συνδράμουν
στην ουσιαστική διαβούλευση και βελτίωση του Σχεδίου Νόμου υπό όρους διαφάνειας,
συμμετοχικότητας και διεπιστημονικής τεκμηρίωσης
Με τιμή,
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