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Α. ΠΡΟΟΗΚΗΟ 

 

Με ην παξόλ /Ν ζπλαζξνίδνληαη πξνϋθηζηάκελα ζεζκηθά πιαίζηα πνπ αθνξνύλ ζηε 
Υσξνηαμία – Πνιενδνκία, ηα  επίπεδα Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ, ηελ εθηόο ζρεδίνπ 
δόκεζε, ηα ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα, ηνλ νηθνδνκηθό θαλνληζκό, ηελ απζαίξεηε 
δόκεζε, ηε κεηαθνξά ζπληειεζηή δόκεζεο θιπ, ζε έλα πνιπλνκνζρέδην κε επί 
κέξνπο πξνζαξκνγέο.  
αλ γεληθή παξαηήξεζε επηζεκαίλνπκε όηη γηα κηα αθόκε θνξά δελ 
απνηνικήζεθε κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπιάρηζηνλ ζηηο δηαδηθαζίεο 
έγθξηζεο ησλ ρσξηθώλ ζρεδίσλ κε ζηόρν ηελ απνθέληξσζε πνπ απνηειεί 
θαη ην θπξίσο δεηνύκελν, αιιά αθνινπζήζεθε ε πεπαηεκέλε,βαζηδόκελε ζηε 
ιεγόκελε «αζθάιεηα δηθαίνπ», όπσο εδώ θαη ρξόληα εθαξκόδεηαη ζηε ρώξα καο 
πηνζεηώληαο «λνκνινγίεο» πνπ ηείλνπλ ζην ζπγθεληξσηηζκό ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 
απνθάζεσλ. Δλα ζπγθεληξσηηζκό απνηξεπηηθό γηα θάζε ηνπηθή πξσηνβνπιία 
ξύζκηζεο ηνπ ρώξνπ κε πνιιαπιά επαθόινπζα. Καη απηό απνδεηθλύεηαη πνιύ 
εύθνια, απιά παξαθνινπζώληαο δηαρξνληθά ηελ πνξεία ησλ αληίζηνηρσλ κειεηώλ 
ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ζεζκνζέηεζήο ηνπο.  
Απόξξνηα όισλ απηώλ είλαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Α’ θαη Β’ βαζκνύ λα 
είλαη πιένλ ηειείσο «απνςηισκέλε» από αξκνδηόηεηεο ζεζκνζέηεζεο 
ρσξηθώλ ζρεδίσλ αθόκε θαη εληειώο ηνπηθνύ ραξαθηήξα, γεγνλόο πνπ 
απνδπλακώλεη ην ξόιν ηεο, ζε αληίζεζε κε ηα ηεθηαηλόκελα ζηελ Δ.Δ εδώ θαη 
δεθαεηίεο. Η κόληκε επσδόο είλαη όηη θάηη ηέηνην πξνζθξνύεη ζην ύληαγκα θαη 
εηδηθόηεξα ζην αξζ. 24 ζην νπνίν αλαθέξεηαη όηη ν ρσξηθόο ζρεδηαζκόο αλήθεη ζηε 
ξπζκηζηηθή αξκνδηόηεηα ηνπ Κξάηνπο. Δίλαη πιένλ απνιύησο αλαγθαίν λα 
απνζαθεληζζνύλ θαη απνηππσζνύλ ζηελ ζύγρξνλε Διιάδα βαζηθέο έλλνηεο, όπσο 
απηή ηνπ Κεληξηθνύ Κξάηνπο ζε ζρέζε κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.  
 

Θεσξνύκε όηη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα γίλεηαη ζε ζεζκηθό επίπεδν πνπ αθνξά 
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ζηελ Σ.Α ζε ζρέζε κε ην Θξάηνο, πξέπεη λα ζηνρεύεη ζηε ινγηθή πνπ 
πεξηθιείεηαη ζην ηξίπηπρν :  

«Θξάηνο επηηειηθό – Πεξηθέξεηεο ηζρπξέο κε ξόιν πξνγξακκαηηθό ζηα 
ρσξηθά ηνπο όξηα θαη ζηα πιαίζηα ηεο Δπξώπεο ησλ Πεξηθεξεηώλ –  

Γήκνηηνπηθά θπβεξλεία πξώηεο γξακκήο, θνληά ζηνλ πνιίηε θαη κε ξόιν 
εθηειεζηηθό». 
Με απηή ηε ινγηθή ζα έπξεπε επνκέλσο λα είλαη δηαξζξσκέλν θαη ην πιαίζην 
Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ ηεο ρώξαο είηε ζε επίπεδν ζηξαηεγηθό είηε θαλνληζηηθό, 
ππνθείκελν ζηελ αξρή: θάζε επίπεδν ζρεδηαζκνύ αλάινγα κε ην πεδίν 
αλαθνξάο ηνπ ζεζκνζεηείηαη από ηελ ακέζσο επόκελε δηνηθεηηθή βαζκίδα. 
Π.ρ. αλ έρεη πεδίν αλαθνξάο ζε Γήκν, ζεζκνζεηείηαη από ηελ Πεξηθέξεηα, αλ είλαη 
Πεξηθεξεηαθνύ επηπέδνπ από ηνλ Τπνπξγό θιπ. Γπζηπρώο απέρνπκε αθόκε πνιύ 
από απηή ηε ινγηθή.  
Κε δεδνκέλε όκσο ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ππ’ όςε /Λ ζηε ιεγόκελε 
«αζθάιεηα δηθαίνπ», νη πξνηεηλόκελεο παξεκβάζεηο καο δελ ζα 
απνθιίλνπλ από απηή ηελ επηινγή, αιιά ζα πξνζπαζήζνπλ λα κεηαθέξνπλ ηελ 
ηνπηθή εκπεηξία όπσο απηή βηώλεηαη θαζεκεξηλά θαη κέζα ζηα πιαίζηα ελίζρπζεο 
θαηά ην δπλαηόλ ηεο ηνπηθήο παξεκβαηηθόηεηαο – ζπκκεηνρήο. 
 

Δπηζεκαίλνπκε ηνλ ρξόλν δηαβνύιεπζεο, πνπ ζπλέπεζε  κέζα ζηνλ 
Αύγνπζην. Γηα ζέκα απηήο ηεο ζνβαξόηεηαο, ν ρξόλνο δηαβνύιεπζεο ζα 
έπξεπε λα είλαη ηέηνηνο πνπ λα επηηξέπεη ηελ ζε βάζνο κειέηε ηνπ.   
 

Β. ΠΡΟΣΑΔΗ ΘΑΣ’ ΑΡΘΡΟ 

 

Αξζ.4Α 

ην Θεληξηθό πκβνύιην Υσξνηαμηθώλ ζεκάησλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ πέξαλ 
ηεο πξνβιεπόκελεο ζπκκεηνρήο εθπξνζώπνπ ηεο αληίζηνηρεο Πεξηθέξεηαο ζε 
πεξίπησζε πνπ ζπδεηείηαη ζέκα Πεξηθεξεηαθνύ Υσξνηαμηθνύ Πιαηζίνπ, λα 
ζπκπεξηιεθζεί ζηελ κόληκε ζύλζεζή ηνπ θαη έλαο εθπξόζσπνο ΔΛΠΔ. 
 

Αξζ. 10 Σνπηθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. 

ην άξζξν απηό πξνβιέπνληαη ξπζκίζεηο πνπ αληηθαζηζηνύλ ηηο αληίζηνηρεο ηνπ  
Ν.2508/97 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4447/16.  

ηελ νπζία ηα Σνπηθά Πνιενδνκηθά ρέδηα είλαη ε κεηεμέιημε ησλ ΓΠ θαη ΥΟΟΑΠ 
ηνπ Ν. 2508/97 θαη είλαη ηα θύξηα ζρέδηα ζεζκνζέηεζεο θαλνληζηηθώλ ξπζκίζεσλ ζε 
επίπεδν Γήκνπ ή Γεκνηηθήο Δλόηεηαο. 
ην Ν.4447/16, ζηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο, πξνβιεπόηαλ όηη κειέηεο ΓΠ θαη 
ΥΟΟΑΠ πνπ είραλ ήδε αλαηεζεί θαη εθπνλνύληαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  
Ν.2508/97, νινθιεξώλνληαη κε ηε δηαδηθαζία θαη ην ζεζκηθό πιαίζην βάζεη ηνπ 
νπνίνπ αλαηέζεθαλ.  
Παξαηεξνύκε όηη ζην παξόλ /Ν ιείπεη ε αληίζηνηρε ξύζκηζε κεηαβαηηθώλ 
δηαηάμεσλ. 
Με δεδνκέλν όηη νη κειέηεο ηέηνηνπ επηπέδνπ εθπνλνύληαη θαη νινθιεξώλνληαη 
εληόο κεγάινπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο (πνιιέο θνξέο θαη πέξαλ ηεο δεθαεηίαο), ε κε 
πξόβιεςε κεηαβαηηθώλ δηαηάμεσλ ζην παξόλ /Ν ζα επηθέξεη ζηελ νπζία ηελ 
αθύξσζε ησλ ηξερνπζώλ κειεηώλ κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη ζε ρξόλν θαη ρξήκα 
αιιά θπξίσο ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ησλ Γήκσλ. Μειέηεο ΓΠ θαη ΥΟΟΑΠ 
εθπνλνύληαη πνιιέο απηή ηε ζηηγκή ζε νιόθιεξε ηε ρώξα αιιά θαη ζηελ 
Πεξηθέξεηά καο. Θξίλεηαη επνκέλσο αλαγθαίν ζην παξόλ άξζξν λα 
πξνβιεθζεί κεηαβαηηθή δηάηαμε ε νπνία λα αλαθέξεη ξεηά όηη κειέηεο ΓΠ 
θαη ΥΟΟΑΠ πνπ έρνπλ ήδε αλαηεζεί θαη εθπνλνύληαη κε ηηο δηαηάμεηο θαη 
ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Λ.2508/97, νινθιεξώλνληαη θαη ζεζκνζεηνύληαη 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο αλαηέζεθαλ. 
ην ίδην άξζξν πξνβιέπεηαη όηη ε νηθεία Πεξηθέξεηα παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ 



πνξεία ησλ Σνπηθώλ Πνιενδνκηθώλ ρεδίσλ. Παξάιιεια πξνβιέπεηαη όηη ε θίλεζε 
ηεο δηαδηθαζίαο εθπόλεζεο γίλεηαη από ην ΤΠΔΝ ή ην Γήκν. Θεσξνύκε όηη εθόζνλ  
αλαγλσξίδεηαη (ζσζηά) ν επνπηηθόο ξόινο ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ πνιύ ζεκαληηθή 
απηή δηαδηθαζία ρσξηθώλ ξπζκίζεσλ θαλνληζηηθνύ πεξηερνκέλνπ, ζα πξέπεη λα 
παξαζρεζεί ζηελ Πεξηθέξεηα θαη ε δπλαηόηεηα θίλεζεο δηαδηθαζίαο 
εθπόλεζεο Σνπηθνύ Υσξηθνύ ρεδίνπ. Δπνκέλσο πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί θαη’ 
απηή ηελ έλλνηα ε παξ. 6α ηνπ αξζ. 10. Δπίζεο λα πξνβιεθζεί ξύζκηζε 
δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ζε θάζε Πεξηθέξεηα γηα ην 
«monitoring» (παξαθνινύζεζε) ησλ κειεηώλ απηώλ. 
 

Αξζ. 11 Δηδηθά Πνιενδνκηθά ρέδηα 

Δίλαη έλα άξζξν νη ξπζκίζεηο ηνπ νπνίνπ κπνξνύλ λα «μεκπινθάξνπλ» αγθπιώζεηο 
πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξνλνβόξα, πνιπδαίδαιε θαη ελ πνιινίο αλαπνηειεζκαηηθή 
δηαδηθαζία ησλ ρσξηθώλ ξπζκίζεσλ, αλεμαξηήησο θαιώλ πξνζέζεσλ. Έρεη πεδίν 
εθαξκνγήο θπξίσο ζε αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα δεκνζίσλ θνξέσλ ή ηδησηώλ πνπ 
απαηηνύλ πξόηεξε δηαδηθαζία ρσξνζέηεζεο, δίρσο λα απαηηείηαη ε ζύληαμε 
νιόθιεξνπ ζρεδίνπ (ΓΠ – ΥΟΟΑΠ ή Σνπηθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ) πνπ πνιιέο 
θνξέο επηθέξνπλ πνιύ κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο εηο βάξνο νπνηαζδήπνηε ηδησηηθήο 
πξσηνβνπιίαο αθνύ ε εθπόλεζε ηνπ επξύηεξνπ πιαηζίνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηε 
ρσξνζέηεζε κπνξεί λα δηαξθέζεη θαη δεθαεηίεο όπσο πξνεηπώζεθε αθόκε θαη αλ 
ππάξρνπλ νη θαιύηεξεο ησλ πξνζέζεσλ. Κιαζηθή πεξίπησζε νη Πεξηνρέο Δηδηθά 
Ρπζκηδόκελεο Πνιενδόκεζεο (ΠΔΡΠΟ) έλα ζύγρξνλν «εξγαιείν» πνιενδνκηθνύ 
ζρεδηαζκνύ θπξίσο κε ηδησηηθά κέζα πνπ δελ επηθέξεη νπδεκία επηβάξπλζε ζην 
Γήκν ή ζην θξάηνο. Η απαηηνύκελε δηαδηθαζία ρσξνζέηεζεο ηέηνησλ δσλώλ κέζα 
από ΓΠ – ΥΟΟΑΠ ή ζύκθσλα κε ηνλ παξόληα Νόκν κέζσ ησλ Σνπηθώλ 
Πνιενδνκηθώλ ρεδίσλ, απαηηεί βνύιεζε ηνπ νηθείνπ Γήκνπ λα ζπληάμεη ηνλ 
επξύηεξν ζρεδηαζκό (ν νπνίνο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο αθπξώλεηαη ιόγσ πνιιώλ 
παξαγόλησλ πνπ ζην κεηαμύ ππεηζέξρνληαη) αιιά θαη πνιύ ρξόλν.  Σόζν ζηελ 
Πεξηθέξεηά καο όζν θαη ζε επίπεδν ρώξαο, ππάξρνπλ ηδησηηθνί θνξείο πνπ 
πεξηκέλνπλ δεθαεηίεο γηα λα πνιενδνκήζνπλ ηελ έθηαζή ηνπο ζαλ δώλε ΠΔΡΠΟ 
ιόγσ ησλ αγθπιώζεσλ πνπ πξναλαθέξακε.  
ηελ παξ. 2.α. ηνπ παξόληνο άξζξνπ πξνβιέπεηαη όηη γηα ηα Δηδηθά Πνιενδνκηθά 
ρέδηα εθαξκόδνληαη, θαηά πεξίπησζε, νη πεξ. α’ έσο δ’ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 7, 
ζηηο νπνίεο θαίλεηαη όηη ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη δώλεο ΠΔΡΠΟ. Οη δώλεο απηέο 
όπσο πξναλαθέξακε είλαη έλα ζύγρξνλν εξγαιείν πνιενδνκηθνύ πνπ δελ επηθέξεη 
επηβάξπλζε ζην θξάηνο. Θα ήηαλ επνκέλσο θξίζηκν αλ δηλόηαλ ε δπλαηόηεηα ζηνλ 
ίδην ην θνξέα ηεο πξνο πνιενδόκεζε έθηαζεο λα θηλήζεη ηελ θαηά λόκν δηαδηθαζία 
κέζσ ηνπ παξόληνο άξζξνπ κε πεδίν αλαθνξάο ηελ έθηαζε πξνο πνιενδόκεζε. 
Καηόπηλ απηώλ θαη επεηδή νη γεληθεύζεηο ζπλήζσο δεκηνπξγνύλ παξεξκελείεο, 
ζεσξνύκε όηη πξέπεη λα αλαθεξζεί ξεηά ζην παξόλ άξζξν όηη νη δώλεο 
ΠΔΡΠΟ απνηεινύλ αληηθείκελν ησλ Δηδηθώλ Πνιενδνκηθώλ Πιαηζίσλ, όπσο 
ξεηά πξνβιέπεηαη γηα άιιεο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ ζηελ παξ. 9. Η ξύζκηζε απηή είλαη 
θξίζηκε θαη ζα απνηξέςεη θπθεώλα εξσηεκάησλ πνπ ζα πξνθύςνπλ θαηά ηελ 
εθαξκνγή ηνπ Νόκνπ. 
ηελ παξ. 9Α ηνπ άξζξνπ απηνύ, πξνβιέπεηαη όηη ηα «ηνπηθά ξπκνηνκηθά 
ζρέδηα» θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αξζ. 26 ηνπ Ν.1337/83 

ζεζκνζεηνύληαη ζαλ Δηδηθά Πνιενδνκηθά ρέδηα κε ηηο εηδηθέο όκσο δηαδηθαζίεο πνπ 
ηα δηέπνπλ. Σα ζρέδηα απηά ρσξνζεηνύλ θαη πξνζδηνξίδνπλ όξνπο δόκεζεο ζε εθηόο 
ζρεδίνπ πεξηνρέο γηα  ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ δεκόζησλ θαη δεκνηηθώλ ζθνπώλ θαη 
γεληθά θηηξίσλ θνηλήο σθέιεηαο.  
Απνηεινύλ έλα θξίζηκν «εξγαιείν» ζηα ρέξηα θπξίσο ησλ Γήκσλ θαη κηα 
«απινπζηεπκέλε» δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ γηα ηε ρσξνζέηεζε θαη αλέγεξζε 
θηηξίσλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θιπ.  

Η δηαδηθαζία ζεζκνζέηεζεο ησλ ζρεδίσλ απηώλ πέξαζε όια ηα ζηάδηα. Από ηνπο 
θξαηηθνύο Ννκάξρεο, ηνπο Γ.Γ. Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη λπλ πληνληζηέο, 



ηνπο Τπνπξγνύο ΠΔΥΩΓΔ γηα λα θαηαιήμνπλ ζήκεξα λα ζεζκνζεηνύληαη κε Π.Γγκα. 
Η έθδνζε ηνπ Π.Γγκαηνο απηνύ απαηηεί ρξόλν δπζαλάινγν ηνπ επηδησθόκελνπ 
ζθνπνύ. Μπνξεί λα πεξάζεη θαη νιόθιεξε ζεηεία κηαο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ην Γγκα 
λα κελ έρεη εθδνζεί αθπξώλνληαο ζηελ νπζία ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ αληίζηνηρσλ 
Γήκσλ. Παξάιιεια, νη Πεξηθεξεηάξρεο ηεο ρώξαο, ζπκκεηέρνπλ κόλν 
«γλσκνδνηηθά» ή «εηζεγεηηθά» ζηε δηαδηθαζία απηή όπσο εμ΄αιινπ θαη νη Γήκνη, ζε 
αληίζεζε κε ηα ηεθηαηλόκελα εδώ θαη δεθαεηίεο ζηελ Δ.Δ. όπνπ ν ζρεδηαζκόο απηνύ 
ηνπ είδνπο απνηειεί θιαζηθή αξκνδηόηεηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη κάιηζηα 
ηνπ Α’ Βαζκνύ. Όπσο πξναλαθέξακε, ε θιαζηθή επσδόο γηα ηε κε εθρώξεζε 
αξκνδηνηήησλ ρσξηθώλ ξπζκίζεσλ ζηελ Σ.Α. Α’ θαη Β’ βαζκνύ είλαη όηη θάηη ηέηνην 
πξνζθξνύζεη ζην αξζ 24 ηνπ πληάγκαηνο. ηελ νπζία όκσο πξόθεηηαη γηα 
«λνκνινγίεο» πνπ νδεγνύλ πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε δηόηη πέξαλ ηνπ αξζ. 24 πνπ 
αλαθέξεη όηη ν ρσξηθόο ζρεδηαζκόο αλήθεη ζηε ξπζκηζηηθή αξκνδηόηεηα ηνπ 
θξάηνπο, ππάξρεη θαη ην αξζ. 102 πνπ αλαθέξεη όηη κε Νόκν κπνξνύλ λα 
εθρσξνύληαη «θξαηηθέο» αξκνδηόηεηεο ζηελ Σ.Α.  
Θεσξνύκε όηη ε ζύληαμε θαη ζεζκνζέηεζε ελόο ηνπηθνύ ξπκνηνκηθνύ 
απνηειεί εληνπηζκέλε ξύζκηζε κηθξήο έθηαζεο θαη επνκέλσο ηνπηθό ζέκα, 

ε αξκνδηόηεηα ηνπ νπνίνπ ζα κπνξνύζε λα κεηαθεξζεί ζηνπο 
Πεξηθεξεηάξρεο ηεο ρώξαο. Με ηνλ ηξόπν απηό ζα ιύλνληαλ πνιιά πξνβιήκαηα 
(θπξίσο από πιεπξάο ρξόλνπ) ησλ Γήκσλ πνπ επηζπκνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ 
θνηλσληθέο ππνδνκέο (ζρνιεία θιπ) ζε εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρέο κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ ρσξηθνύ ηνπο ζρεδηαζκνύ πνπ κέρξη ζηηγκήο παξακέλεη ζε επίπεδα 
επρώλ. 
Πξνηείλνπκε επνκέλσο ε ζεζκνζέηεζε ησλ «ηνπηθώλ ξπκνηνκηθώλ 

ζρεδίσλ» λα  γίλεηαη κε Απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε θαηόπηλ γλώκεο ηνπ 
νηθείνπ ΤΠΟΘΑ. 
Δπαλαιακβάλνπκε όηη κηα ηέηνηα ξύζκηζε ζα επηδξάζεη ζεηηθά ζηε δεηνύκελε 
απνθέληξσζε θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ Γήκσλ. 
 

Οξηνζέηεζε πδαηνξεκάησλ.  
Οη Πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο έρνπλ ηελ επζύλε αζηπλόκεπζεο ησλ πδαηνξεκάησλ, 
σζηόζν δελ έρνπλ ηελ αξκνδηόηεηαο νξηνζέηεζήο ηνπο, ε νπνία απνηειεί 
πξνϋπόζεζε γηα πνιιέο άιιεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή αδεηνδνηήζεηο.  
Έηζη ηε ζηηγκή απηή ηα πδαηνξέκαηα νξηνζεηνύληαη κε Απόθαζε πληνληζηή Α.Γ. ή 
κε Π.Γγκα ππό πξνϋπνζέζεηο (αλ δηέξρνληαη αξραηνινγηθήο δώλεο, 
πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο θιπ).  
Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, ηνπιάρηζην γηα ην λεζησηηθό καο ζύκπιεγκα απαηηείηαη 
Π.Γγκα.  
ην παξόλ /Ν πξνβιέπεηαη όηη ε νξηνζέηεζή ηνπο κπνξεί λα γίλεηαη κε Π.Γγκα 
κέζσ ησλ Σνπηθώλ ή Δηδηθώλ Πνιενδνκηθώλ ρεδίσλ.  
Τπάξρνπλ σζηόζν πνιιέο πεξηπηώζεηο πνπ πξέπεη λα γίλεη νξηνζέηεζε αλεμάξηεηα 
νπνηνπδήπνηε ρσξηθνύ ζρεδηαζκνύ θαζόηη όπσο πξναλαθέξζεθε ε πξάμε απηή 
απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα κηα ζεηξά από άιιεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο. Θεσξνύκε όηη ε 
δηαρείξηζε ησλ πδαηνξεκάησλ ζην ζύλνιό ηνπο (αζηπλόκεπζε + νξηνζέηεζε) 
πξέπεη λα απνηειεί αξκνδηόηεηαο ηεο Β’ βάζκηαο Σ.Α.  
Μηα ηέηνηα ξύζκηζε δελ πξνζθξνύεη νπνπδήπνηε θαη ζα επέιπε ζσξεία ππαξθηώλ 
πξνβιεκάησλ.  

Πξνηείλνπκε επνκέλσο ε  νξηνζέηεζε ησλ πδαηνξεκάησλ κεκνλσκέλσλ ή 
ζπλόινπ λα γίλεηαη κε απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε, πιελ αζθαιώο ησλ 
πεξηπηώζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζε ρσξηθό ζρεδηαζκό. 

 
 

Αξζ. 14 ρεδηαζκόο θαη ραξαθηεξηζκόο Γεκνηηθώλ Οδώλ.  
ρεδόλ ζε όιε ηελ Δ.Δ. νη δεκνηηθέο νδνί ραξαθηεξίδνληαη από ηνλ ίδην ην Γήκν 
αθνύ απνηεινύλ ηδηνθηεζία ηνπ θαη απηόο έρεη ηελ επζύλε ζπληήξεζήο ηνπο.  



ηε ρώξα καο θαη πάιη «δέλνπκε» ηα ρέξηα κόλνη καο αθνύ ζπλδένπκε ηελ ύπαξμε 
κηαο νδνύ κε ην δηθαίσκα δόκεζεο θαη κε ην αλ πξνϋθίζηαηαη ηνπ 1923 δειαδή έλα 
αηώλα πξηλ (!), ιόγσ αγθπιώζεσλ πνπ πξνέξρνληαη από δηάθνξεο «λνκνινγίεο» 
όπσο πξνϋπόζεθε.  
Με ην παξόλ Ν απαηηείηαη ε έθδνζε ελόο νιόθιεξνπ Π.Γηνοθαηόπηλ εηδηθήο 
κειέηεο γηα λα ραξαθηεξηζζεί κηα νδόο σο δεκνηηθή. Σν γεγνλόο απηό θαη πάιη ζα 
επηθέξεη ζσξεία θαζπζηεξήζεσλ θαη αγθπιώζεσλ ζε πνιιαπιά επίπεδα. Θεσξνύκε 
όηη θαη απηή είλαη θιαζηθή πεξίπησζε αξκνδηόηεηαο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη 
Πεξηθεξεηάξρεο ηεο ρώξαο κε βάζε ηελ αξρή ηεο εγγύηεηαο θαη επηθνπξηθόηεηαο κε 
ηνπο Γήκνπο. Σν απαηηνύλ νη ζπλζήθεο.  
Δπνκέλσο πξνηείλνπκε ν ραξαθηεξηζκόο ησλ δεκνηηθώλ νδώλ θαηά ην 
άξζξν απηό λα γίλεηαη κε Απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε, όπσο εμ’ άιινπ γηλόηαλ 
παιαηόηεξα κε Απόθαζε Ννκάξρε. 
Πιένλ απηνύ θαη κέρξη ηνπ λένπ ραξαθηεξηζκνύ ηνπο, ζα δεκηνπξγεζνύλ 
δεηήκαηα νηθνδνκεζηκόηεηαο ησλ γεπέδσλ πνπ έρνπλ πξόζσπν ζε απηέο. 

Δίλαη θαηά ηελ θξίζε καο νξζή ε θαηεύζπλζε ηνπ παξόληνο /Ν γηα «ζπξξίθλσζε» 
ηεο εθηόο ζρεδίνπ δόκεζεο. Ωζηόζν γηα λα γίλεη απηό πξέπεη λα ππάξμεη έλα 
κεηαβαηηθό ζηάδην ην νπνίν δελ κπνξεί λα αθνξά κόλν ζηηο παξεθθιίζεηο 
πξνζώπνπ.  
ηα Γσδεθάλεζα είλαη γλσζηό όηη είρε ζπληαρζεί από ην 1923 θηεκαηνιόγην ην 
νπνίν είλαη ζε ηζρύ κέρξη ζήκεξα. Δθεί ππάξρεη θαηαγεγξακκέλν ην πξνϋθηζηάκελν 
νδηθό δίθηπν. Δπί ηνπ δηθηύνπ απηνύ έρεη εθδνζεί πνιύ κεγάιν κέξνο ησλ κέρξη 
ζήκεξα νηθνδνκηθώλ αδεηώλ.  
ύκθσλα κε ην παξόλ /Ν νη πξνϋθηζηάκελνη ηνπ 1923 δξόκνη κπνξνύλ λα 
ραξαθηεξηζζνύλ κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ σο δεκνηηθέο νδνί κε 
δηθαίσκα δόκεζεο εθόζνλ είλαη πιάηνπο άλσ ησλ 6κ. Μέρξη ηόηε όκσο δηαθαίλεηαη 
όηη νη παξόδηεο λνκίκσο πθηζηάκελεο ηδηνθηεζίεο πνπ ζέινπλ λα επεθηαζνύλ δελ ζα 
κπνξέζνπλ λα ην θάλνπλ. Τπάξρνπλ επίζεο πνιιέο ηδηνθηεζίεο ζηηο νπνίεο 
νηθνδνκήζεθαλ κε λόκηκε άδεηα μελνδνρεηαθέο, επαγγεικαηηθέο, βηνηερληθέο 
εγθαηαζηάζεηο θιπ νη νπνίεο γηα λα επεθηαζνύλ ή λα αλαλεώζνπλ ηελ άδεηα 
ιεηηνπξγίαο ηνπο απαηηείηαη πιένλ ραξαθηεξηζκόο ηεο νδνύ πξόζβαζεο θαη ζηε 
ζπλέρεηα λα ιάβνπλ άδεηα «εηζόδνπ – εμόδνπ» ή θόκβνπ. Δίλαη έλα ππαξθηό 
πξόβιεκα κεγάιεο έθηαζεο ην νπνίν πξέπεη λα ξπζκηζηεί άκεζα.  
Πξνηείλνπκε λα πξνζηεζεί εδάθην ζην παξόλ άξζξν ή ζην αξζ. 28 πεξί γεληθώλ 
δηαηάμεσλ ηεο εθηόο ζρεδίνπ δόκεζεο πνπ λα πξνβιέπεη όηη  κέρξη ηελ 
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεκνηηθώλ δξόκσλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αξζ. 
14 ηνπ παξόληνο /Ν ή ηνπ ραξαθηεξηζκνύ νδώλ σο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ, 
νηθνδνκηθέο άδεηεο πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα θάζε ρξήζε, αλαζεσξνύληαη θαη 
επεθηείλνληαη σο έρνπλ θαη όπνπ απαηηείηαη κπνξνύλ λα εθδίδνληαη άδεηεο 
«εηζόδνπ – εμόδνπ» ή θόκβσλ πξόζβαζεο πξνο ηηο αληίζηνηρεο ηδηνθηεζίεο 
θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία. Η ξύζκηζε απηή είλαη θξίζηκε ηόζν γηα ηα 
πθηζηάκελα εηδηθά θηίξηα αιιά θαη ελ κέξεη γηα θαηνηθίεο.  
Δπίζεο ζεσξνύκε όηη πξέπεη λα γίλεη εηδηθή αλαθνξά ζην Ηηαιηθό 
θηεκαηνιόγην ηεο Γσδ/ζνπ ην νπνίν είλαη ζε ηζρύ, πνπ λα πξνβιέπεη όηη 
πθηζηάκελνη θηεκαηνινγηθνί δξόκνη πιάηνπο ηνπιάρηζην 4 κ (ηόζν είλαη ην 
κέζν πιάηνο ηνπο) ζεσξνύληαη δεκνηηθέο νδνί Α θαηεγνξίαο κέρξη λα 
εληαρζνύλ ζηηο λέεο ξπζκίζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ αξζ. απηνύ. 
Καη ε ξύζκηζε απηή ζα επηιύζεη πνιιά πξνβιήκαηα θαηά κείδνλα δε ιόγν όηαλ νη 
θηεκαηνινγηθνί δξόκνη είλαη ήδε πξνο αηώλνο ζεζκνζεηεκέλνη ζε αληηδηαζηνιή κε 
ηελ ππόινηπε ρώξα. 
 
Πέξαλ απηνύ ζηα πιαίζηα ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ λεζησηηθνύ ηνπίνπ (μεξνιηζηέο θιπ) 
θαη επνκέλσο ησλ λεζησηηθώλ πνιηηηθώλ ζεσξνύκε όηη δξόκνη πνπ εληάζζνληαη 
αξκνληθά ζην πεξηβάιινλ θαη έρνπλ πιάηνο ιηγόηεξν από 6 κ. όπσο γηα παξάδεηγκα 
ζπκβαίλεη ζε πνιιά λεζηά ησλ Κπθιάδσλ θαη ηεο Γσδεθαλήζνπ, πξέπεη λα 



παξακείλνπλ σο έρνπλ. Δπνκέλσο πξέπεη λα παξαζρεζεί ε δπλαηόηεηα ζηε 
ζπλνιηθή κειέηε πνπ ζα γίλεη γηα ην ραξαθηεξηζκό ησλ δεκνηηθώλ νδώλ, λα 
ππάξμνπλ θαη πιάηε νδώλ κηθξόηεξα από 6 κ. εηδηθά γηα ηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο θαη 
αλάινγα κε ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ ηνπίνπ. 
 

Αξζ. 28. Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ εθηόο ζρεδίνπ δόκεζε. 
ην αξζ. απηό πξνβιέπεηαη κηα ηάζε «ζπξξίθλσζεο» ηεο εθηόο ζρεδίνπ δόκεζεο ε 
νπνία έρεη βάζε, απαηηεί όκσο ηελ νινθιήξσζε ηνπ ρσξηθνύ ζρεδηαζκνύ πνπ θαηά 
ηελ θξίζε καο ζα αξγήζεη. Δηδηθά γηα ηα ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα ην όξηα αξηηόηεηαο 
απμάλεηαη από 4.000 πνπ είλαη γηα ηηο ινηπέο θαηεγνξίεο, ζε 8.000 κ2 κε ηελ 
επηθύιαμε εηδηθώλ ξπζκίζεσλ πνπ ζα επέιζνπλ κεηαγελέζηεξα κε Τπνπξγηθή 
Απόθαζε. Θεσξνύκε όηη ζαλ κέηξν είλαη ζσζηό, δελ κπνξεί λα έρεη όκσο πεδίν 
εθαξκνγήο ζε κηθξά λεζηά όπνπ ε γε είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ πεξηνξηζκέλε. 
Πξνηείλνπκε ζηα πιαίζηα ησλ λεζησηηθώλ πνιηηηθώλ, ην όξην αξηηόηεηαο 
ησλ γεπέδσλ πξννξηδόκελσλ γηα ρξήζε ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ ζε 
λεζηά < 3.000 θαη.  λα αλέξρεηαη ζε 4.000 κ2. 

Θεσξνύκε όηη ην πξνηεηλόκελν κήθνο πξνζώπνπ 45 κ. επί θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ 
πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί άξηην έλα γήπεδν είλαη αλεδαθηθό, ηνπιάρηζην γηα ηηο 
λεζησηηθέο πεξηνρέο. Πξνηείλνπκε λα παξακείλεη ζηα 25 κ.  
Ηπαξέθθιηζεησλ 2000 η.κ. ζε εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρέο γηανηθόπεδαεληόο 500 

κέηξσλαπό ηα όξηα (ππθλνδνκεκέλν ηκήκα) ησλ νηθηζκώλ (εληόο δώλεο) 
ζαπξέπεηλαδηαηεξεζείσοέρεηθαζόηηνηπεξηνρέοαπηέοαπνηεινύλζπλέρεηαησλνηθηζκώλ, 

ησλνπνίσληαόξηαθαζνξίζηεθαλδεθαεηίεο πξηλαιιάέθηνηε, 
πιελειάρηζησλεμαηξέζεσλ, δελεπεθηάζεθαλέσοζήκεξα, 

παξόιεηελαύμεζεηνππιεζπζκνύθαηηελζπλερώοαπμαλόκελεαλάγθεγηααλέγεξζεθηηξί
σλκερξήζεθαηνηθίαο θαη νύηε βέβαηα είλαη εθηθηή ε πνιενδόκεζε κε ηηο 
πθηαηάκελεο δηαδηθαζίεο γηα ηα επόκελα πνιιά ρξόληα. Δπί πιένλ ζηηο πεξηνρέο 
απηέο ππάξρνπλ ήδε ππνδνκέο θαη νύησο ή άιισο έρεη δεκηνπξγεζεί έλα πεξηαζηηθό 
ηνπίν. Να παξακείλεη επνκέλσο ε παξέθθιηζε «εληόο δώλεο». 
Όζνλ αθνξά ζην «βάζνο» ησλ γεπέδσλ εθηόο ζρεδίνπ, απηό έρεη ήδε θαηαξγεζεί. 
Γελ βιέπνπκε ην ιόγν πνπ επαλέξρεηαη κε ην παξόλ /Ν. 
Γεληθά, νη πξόλνηεο ηνπ παξόληνο /Ν γηα ηελ εθηόο ζρεδίνπ δόκεζε είλαη 
αλαθόινπζν λα έρνπλ αλαδξνκηθή ηζρύ θαη λα ππάξρεη κόλν έλα κεηαβαηηθό 
δηάζηεκα 2 εηώλ όπνπ νη παξεθθιίζεηο αξηηόηεηαο κε ην πξόηεξν ζεζκηθό θαζεζηώο 
εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ. Θα παξαηεξεζεί ε έθδνζε ζσξείαο νηθνδνκηθώλ αδεηώλ 
ρσξίο ιόγν νη νπνίεο αλ θάπνηε πινπνηεζνύλ ζα κεηαηξέςνπλ όιν ην νδηθό δίθηπν 
ηεο ρώξαο ζε έλα νηθηζηηθό ζύλνιν!   
Πνην ινγηθό ζα ήηαλ νη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο /Ν λα έρνπλ ηζρύ γηα γήπεδα πνπ 
δεκηνπξγνύληαη από ηε ζεζκνζέηεζή ηνπ θαη θαηά παξέθθιηζε λα είλαη άξηηα θαη 
νηθνδνκήζηκα ηα γήπεδα πνπ πξνϋπήξραλ θαη είραλ ηηο πξνϋπνζέζεηο αξηηόηεηαο 
θαη νηθνδνκεζηκόηεηαο κε ηα πξνεγνύκελν ζεζκηθό πιαίζην.  
Έηζη ζα απνθεπρζνύλ πνιιά πξνβιήκαηα εθαξκνγήο.  
Δπνκέλσο πξνηείλνπκε λα κπεη κηα ηέηνηα κεηαβαηηθή δηάηαμε, όηη κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ ρσξηθνύ ζρεδηαζκνύ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο /Λ, 
γήπεδα εθηόο ζρεδίνπ πνπ είραλ ηηο πξϋπνζέζεηο αξηηόηεηαο – 

νηθνδνκεζηκόηεηαο κε ην πξνεγνύκελν ζεζκηθό θαζεζηώο παξακέλνπλ 
άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα. 
ε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη απνδεθηό, πξέπεη λα ππάξμεη κεηαβαηηθή 
πεξίνδνο ηνπιάρηζηνλ 5 εηώλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηα νξηδόκελα ζην 
παξόλ /Λ αληί ησλ 2 πξνβιεπνκέλσλ. 
Δπίζεο πξέπεη λα πξνζηεζεί κεηαβαηηθή δηάηαμε πνπ λα πξνζδηνξίδεη όηη 
άδεηεο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί θαη δελ έρνπλ εθδνζεί εθδίδνληαη βάζεη ησλ 
δηαηάμεσλ κε ηηο νπνίεο θαηαηέζεθαλ 

 

 



‘Αξζξα πνπ αθνξνύλ ζηε Θαιάζζηα Υσξνηαμία. 
Έλα λέν κεγάιν θεθάιαην ρσξηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο αλνίγεηαη κέζσ ηεο 
ζαιάζζηαο ρσξνηαμίαο. Γηαπηζηώλνπκε όηη παξόηη ην επίπεδν αλαθνξάο ηνπ 
ζρεδηαζκνύ απηνύ είλαη θαηά θύξην ιόγν Πεξηθεξεηαθό, νη αληίζηνηρεο λεζησηηθέο 
Πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο ζπκκεηέρνπλ θαη’ ειάρηζην έσο θαζόινπ ζηε δηακόξθσζή 
ηνπ. 
Πξνηείλνπκε ζην θεθάιαην απηό λα γίλεη εηδηθή κλεία ζηηο λεζησηηθέο 
Πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο νη νπνίεο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ηόζν ζε επίπεδν 
θίλεζεο δηαδηθαζίαο ηνπ ζρεδηαζκνύ πεξηθεξεηαθνύ επηπέδνπ όζν θαη ζε 
θάζε επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ησλ αληίζηνηρσλ κειεηώλ. 
 

Αξζ. 98 Θεληξηθή Δπηηξνπή Πξνζβαζηκόηεηαο. 

Παξαηεξνύκε όηη ζηελ επηηξνπή απηή ζπκκεηέρνπλ νη πάληεο πιελ ΔΝΠΔ. 
Πξνηείλνπκε λα πξνβιεθζεί εθπξόζσπνο ΔΛΠΔ ζηε ζύλζεζή ηεο. 
 

3. ΤΛΟΦΗΕΟΛΣΑ, ΠΡΟΣΔΗΛΟΤΚΔ: 
 

 Λα παξαηαζεί ν ρξόλνο δηαβνύιεπζεο γηα ηνπιάρηζην έλα κήλα. 
 

Αξζ 4Α 

 ην Θεληξηθό πκβνύιην Υσξνηαμηθώλ Θεκάησλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ 

πέξαλ ηεο πξνβιεπόκελεο ζπκκεηνρήο εθπξνζώπνπ ηεο αληίζηνηρεο Πεξηθέξεηαο 
ζε πεξίπησζε πνπ ζπδεηείηαη ζέκα Πεξηθεξεηαθνύ Υσξνηαμηθνύ Πιαηζίνπ, λα 
ζπκπεξηιεθζεί ζηελ κόληκε ζύλζεζε θαη έλαο εθπξόζσπνο ΔΛΠΔ. 
 

Αξζ 10. Σνπηθά Πνιενδνκηθά ρέδηα 

 Λα πξνβιεθζεί κεηαβαηηθή δηάηαμε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη όηη 
κειέηεο ΓΠ θαη ΥΟΟΑΠ πνπ έρνπλ ήδε αλαηεζεί θαη εθπνλνύληαη κε ηηο 
δηαηάμεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Λ.2508/97, νινθιεξώλνληαη θαη 
ζεζκνζεηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο αλαηέζεθαλ. 

 Λα παξαζρεζεί θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο ε δπλαηόηεηα θίλεζεο δηαδηθαζίαο 
εθπόλεζεο Σνπηθνύ Υσξηθνύ ρεδίνπ. Δπνκέλσο πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί 
θαη’ απηή ηελ έλλνηα ε παξ. 6α ηνπ αξζ. 10.  

 Λα πξνβιεθζεί ξύζκηζε δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ζε θάζε 
Πεξηθέξεηα γηα ην «monitoring» (παξαθνινύζεζε) ησλ κειεηώλ απηώλ. 
 

Αξζ. 11. Δηδηθά Πνιενδνκηθά ρέδηα 

 Λα αλαθεξζεί ξεηά νη δώλεο ΠΔΡΠΟ απνηεινύλ αληηθείκελν θαη ησλ 
Δηδηθώλ Πνιενδνκηθώλ Πιαηζίσλ. 

 Λα γίλεη εηδηθή αλαθνξά  ζηα «ηνπηθά ξπκνηνκηθά ζρέδηα» όηη ν 
ζρεδηαζκόο απηόο δηέπεηαη από ίδην ζεζκηθό πιαίζην ηε δηαδηθαζία ηνπ 
νπνίνπ κπνξνύλ λα θηλνύλ νη θνξείο Α’βάζκηαο θαη Β’βάζκηαο 
Απηνδηνίθεζεο θαη ε ζεζκνζέηεζή ηνπο γίλεηαη κε Απόθαζε 
Πεξηθεξεηάξρε θαηόπηλ γλώκεο ηνπ νηθείνπ ΤΠΟΘΑ. Να εμαηξεζεί δειαδή 
ν ζρεδηαζκόο απηόο από ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ θαη λα απνηειέζεη 
θαη΄εμαίξεζε εηδηθή δηαδηθαζία. 

 

 

 

Οξηνζέηεζε πδαηνξεκάησλ. 
 Λα πξνζηεζεί εηδηθή δηάηαμε πνπ λα αλαθέξεη όηη νξηνζέηεζε 

κεκνλσκέλσλ  ή ζπλόινπ πδαηνξεκάησλ γίλεηαη κε απόθαζε 
Πεξηθεξεηάξρε θαηόπηλ ζύληαμεο εηδηθώλ κειεηώλ θαη κεηά από ηελ 
ηήξεζε ηεο πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίαο πνπ δηέπεη ην ίδην λνκηθό 
θαζεζηώο ηνπο, πιελ αζθαιώο ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζε κειέηεο 



ρσξηθνύ ζρεδηαζκνύ. 

 

Αξζ. 14 ρεδηαζκόο θαη ραξαθηεξηζκόο Γεκνηηθώλ Οδώλ.  
 Ο ραξαθηεξηζκόο ησλ δεκνηηθώλ νδώλ θαηά ην άξζξν απηό λα γίλεηαη κε 

Απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε, 
 Να πξνζηεζεί εδάθην ζην παξόλ άξζξν ή ζην αξζ 28 πεξί γεληθώλ δηαηάμεσλ ηεο 

εθηόο ζρεδίνπ δόκεζεο πνπ λα πξνβιέπεη όηη  κέρξη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε – 

ραξαθηεξηζκό ησλ δεκνηηθώλ δξόκσλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ αξζ. 14 ηνπ παξόληνο /Λ,νηθνδνκηθέο άδεηεο πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα 
θάζε ρξήζε, αλαζεσξνύληαη θαη επεθηείλνληαη σο έρνπλ θαη ζην 
πξνβιεπόκελν ζε απηέο πθηζηάκελν νδηθό δίθηπν αλεμάξηεηα αλ απηό 
είλαη ή όρη ραξαθηεξηζκέλν λα κπνξνύλ λα εθδίδνληαη άδεηεο «εηζόδνπ – 

εμόδνπ» ή θόκβσλ πξόζβαζεο πξνο ηηο αληίζηνηρεο ηδηνθηεζίεο θαηά ηελ 
θείκελε λνκνζεζία. 

 Λα γίλεη εηδηθή αλαθνξά ζην Ηηαιηθό θηεκαηνιόγην ηεο Γσδ/ζνπ ην 
νπνίν είλαη ζε ηζρύ, πνπ λα πξνβιέπεη όηη πθηζηάκελνη θηεκαηνινγηθνί 
δξόκνη πιάηνπο ηνπιάρηζην 4 κ. ζεσξνύληαη δεκνηηθέο νδνί Α θαηεγνξίαο 
κέρξη λα εληαρζνύλ ζηηο λέεο ξπζκίζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ 
αξζ. απηνύ. 

 ηα πιαίζηα ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ λεζησηηθνύ ηνπίνπ (μεξνιηζηέο θιπ) θαη 
επνκέλσο ησλ λεζησηηθώλ πνιηηηθώλ λα πξνζδηνξηζηεί όηηδξόκνη πνπ 
εληάζζνληαη αξκνληθά ζην λεζησηηθό πεξηβάιινλ θαη έρνπλ πιάηνο 
ιηγόηεξν από 6 κ.(όπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη ζε πνιιά λεζηά ησλ 
Κπθιάδσλ θαη ηεο Γσδεθαλήζνπ),λα παξακείλνπλ σο έρνπλ σο πξνο ηε 
δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο πξνζβαζηκόηεηαο – πξνζώπνπ πνιύ δε 
πεξηζζόηεξν όηαλ απηνί είλαη πξνϋθηζηάκελνη ηνπ ’23. 
Δπί πιένλ λα παξαζρεζεί ε δπλαηόηεηα ζηε ζπλνιηθή κειέηε πνπ ζα γίλεη γηα ην 
ραξαθηεξηζκό ησλ δεκνηηθώλ νδώλ, λα ππάξμνπλ θαη πιάηε δεκνηηθώλ νδώλ Α 
θαηεγνξίαο κηθξόηεξα από 6 κ. εηδηθά γηα ηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο θαη αλάινγα κε 
ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ ηνπίνπ. 

 

 

Αξζ. 28. Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ εθηόο ζρεδίνπ δόκεζε. 
 Σν όξην αξηηόηεηαο ησλ γεπέδσλ πξννξηδόκελσλ γηα ρξήζε ηνπξηζηηθώλ 

θαηαιπκάησλ ζε λεζηά < 3.000 θαη.  λα πξνζδηνξηζηεί ζε 4.000 κ2 

 Σν  πξνηεηλόκελν κήθνο πξνζώπνπ 45 κ. επί θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ 
πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί άξηην έλα γήπεδν είλαη αλεδαθηθό, ηνπιάρηζην γηα ηηο 
λεζησηηθέο πεξηνρέο. Πξνηείλνπκε λα παξακείλεη ζηα 25 κ. 

 Ζπαξέθθιηζεησλ 2000 η.κ. ζε εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρέο γηανηθόπεδαεληόο 500 

κέηξσλαπό ηα όξηα (ππθλνδνκεκέλν ηκήκα) ησλ νηθηζκώλ (εληόο δώλεο) 
ζαπξέπεηλαδηαηεξεζείσοέρεη. 

 Όζνλ αθνξά ζην «βάζνο» ησλ γεπέδσλ εθηόο ζρεδίνπ, απηό έρεη ήδε 
θαηαξγεζεί. Γελ βιέπνπκε ην ιόγν πνπ επαλέξρεηαη κε ην παξόλ /Λ. 

 Λα ηεζεί κεηαβαηηθή δηάηαμε πνπ λα πξνζδηνξίδεη όηη κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο 
/Λ, γήπεδα εθηόο ζρεδίνπ πνπ είραλ ηηο πξνϋπνζέζεηο αξηηόηεηαο – 

νηθνδνκεζηκόηεηαο κε ην πξνεγνύκελν ζεζκηθό θαζεζηώο παξακέλνπλ 
άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα σο είραλ πξηλ ηελ ηζρύ ηνπ παξόληνο. αλ 
δεύηεξε επηινγή, πξνηείλνπκε λα ππάξμεη κεηαβαηηθή πεξίνδνο 
ηνπιάρηζην 5 εηώλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηα νξηδόκελα ζην παξόλ /Λ 
αληί ησλ 2 πξνβιεπνκέλσλ.  

 Λα πξνζηεζεί κεηαβαηηθή δηάηαμε πνπ λα πξνζδηνξίδεη όηη άδεηεο πνπ 
έρνπλ θαηαηεζεί θαη δελ έρνπλ εθδνζεί, εθδίδνληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ 
κε ηηο νπνίεο θαηαηέζεθαλ ε δε αλαζεώξεζε γίλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο 
βάζεη ησλ νπνίσλ εθδόζεθαλ. 



 

Άξζξα πνπ αθνξνύλ ζηε Θαιάζζηα Υσξνηαμία. 
 Λα γίλεη εηδηθή κλεία ζηηο λεζησηηθέο Πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο νη νπνίεο 

πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ηόζν ζε επίπεδν θίλεζεο δηαδηθαζίαο ηνπ 
ζαιάζζηνπ ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ πεξηθεξεηαθνύ επηπέδνπ όζν θαη ζε 
θάζε επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ησλ αληίζηνηρσλ κειεηώλ θάζε 
επηπέδνπ. 

 

Αξζ. 98 Θεληξηθή Δπηηξνπή Πξνζβαζηκόηεηαο. 

 Λα πξνβιεθζεί εθπξόζσπνο ΔΛΠΔ ζηε ζύλζεζή ηεο. 
 

 

Παξαθαινύκε λα γίλνπλ δεθηέο θαη λα ελζσκαησζνύλ ζην ππ’ όςηλ /Λ 
όιεο νη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο – πξνηάζεηο. 

 

   

     

Ο Πεξηθεξεηάξρεο Λνηίνπ Αηγαίνπ 

 

 

 

Γηώξγνο Υαηδεκάξθνο 
 

 

 

 
 

 

      

 

 


