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περίπτωση, είναι σε εξέλιξη νοµίζω, αν
Αναστασία Τασοπούλου. Ο σχεδιασµός
και το θεσµικό σύστηµα που τον
πλαισιώνει διαµορφώνονται και
υφίστανται σε συνάρτηση µε ένα
συγκεκριµένο πλαίσιο ‘παράδοσης’ ή
‘κουλτούρας’. Στα στοιχεία που
προσδιορίζουν τα ουσιαστικά
χαρακτηριστικά του συστήµατος
σχεδιασµού περιλαµβάνονται εκτός από
τη ‘θέση’ της πολιτικής εξουσίας και οι
σχετικοί ρόλοι των εµπλεκόµενων
παικτών. Πιστεύετε ότι η οικονοµική
κρίση είναι σε θέση να επηρεάσει τα
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του
συστήµατος σχεδιασµού και να µεταβάλει
τις σχετικές ισορροπίες;

δεν ολοκληρώθηκε ήδη, µια διαδικασία

Δηµήτρης Οικονόµου. Ότι µπορεί να το

επίσης είναι µια χώρα µε κάποια εµπειρία

κάνει είναι δεδοµένο, γιατί έχει ήδη

ευλυγισίας στο σχεδιασµό. Μηχανισµοί

συµβεί στην πραγµατικότητα. Η κρίση

για να µπορεί να παρεµβαίνει είτε το

έχει πλήξει περισσότερο την Ελλάδα από

κεντρικό κράτος είτε η περιφερειακή

τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και σε

διοίκηση στα τοπικά σχέδια, όταν αυτά

άλλες χώρες υπάρχουν σαφείς ενδείξεις

δεν επιτρέπουν τη χωροθέτηση

ότι προκύπτει ανάδραση από την κρίση

επενδύσεων, ιδιωτικών ή δηµόσιων,

αλλαγής του συστήµατος σχεδιασµού
στην Ολλανδία, για να αποκτήσει το
σύστηµα µεγαλύτερη ευλυγισία και
κυρίως περισσότερες δυνατότητες να
επιβάλλονται στον τοπικό σχεδιασµό
επενδύσεις ή έργα περιφερειακής ή
εθνικής εµβέλειας και σηµασίας. Η
Ολλανδία είναι µια χώρα που δεν έχει
πληγεί ιδιαίτερα από τη γενική κρίση,
γιατί έχει υψηλή ανταγωνιστικότητα, και

εθνικού ή περιφερειακού ενδιαφέροντος,

στο σχεδιασµό. Για ν' αρχίσουµε από το

υπάρχουν ήδη από τη δεκαετία του ‘90,

εξωτερικό, πριν φτάσω στην Ελληνική
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και σε πιο προχωρηµένη µορφή από το

σχετική προσπάθεια εκδηλώθηκε µόνο

2008, κι όµως κρίνουν ότι πρέπει να τους

µετά την έναρξη της κρίσης, καθιστά

τροποποιήσουν για να γίνουν ακόµα πιο

σαφές ότι η τελευταία έχει επηρεάσει τις

ισχυροί. Αυτό είναι ένα παράδειγµα µιας

ισορροπίες και τις προτεραιότητες

επίδρασης της κρίσης σε µια περιοχή η

πολιτικής. Και ο τρόπος µε τον οποίο είναι

οποία έχει πληγεί περιορισµένα, σε

δοµηµένο το νέο σύστηµα των

σύγκριση µε άλλες.

στρατηγικών επενδύσεων υποδηλώνει,
επίσης, και µια µετατόπιση της σχετικής

Τώρα, αν πάµε στην Ελλάδα, όλη αυτή η

ισχύος των διαφόρων παικτών.

ιστορία µε τις στρατηγικές επενδύσεις
αποτελεί ακριβώς µια εκδήλωση των

Αναφερθήκατε στο ζήτηµα της εξουσίας

επιπτώσεων που έχει η κρίση στο

προηγουµένως. Η εξουσία δεν είναι ένα

σχεδιασµό. Το θεσµικό πλαίσιο για τις

πράγµα πάντα συµπαγές. Στην

µεγάλες επενδύσεις έχει περάσει από

πραγµατικότητα υπάρχουν διαφορετικοί

διαδοχικές εκδοχές, και περιλαµβάνει ένα

παίκτες που έχουν διαφορετικούς ρόλους

σύνολο διαφορετικών µηχανισµών. Φερ'

και διαφορετικό βάρος, αλλά εν πάσει

ειπείν υπάρχει ο µηχανισµός fast-track για

περιπτώσει όλοι έχουν ένα µέρος της

τις λεγόµενες στρατηγικές επενδύσεις που

εξουσίας. Το σύστηµα των στρατηγικών

αφορά τον ιδιωτικό τοµέα και άλλος

επενδύσεων είναι, συν τοις άλλοις, όχι στο

µηχανισµός που αφορά τα δηµόσια

τεχνικό επίπεδο αλλά στο πολιτικό, ένας

ακίνητα (συνέκλιναν, τελικά, πριν από ένα

µηχανισµός µέσω του οποίου

περίπου χρόνο), ενώ υπάρχουν και άλλοι,

µεταβάλλονται οι ρόλοι των διαφόρων

εναλλακτικοί, τρόποι για να προωθηθούν

παικτών σ' αυτό το σύστηµα και άρα η

µεγάλες επενδύσεις. Ιδίως η νοµοθεσία για

εξουσία τους. Μεγαλώνει συνολικά η

τις στρατηγικές επενδύσεις (και η

δυνατότητα του κεντρικού κράτους να

πρακτική - γιατί ορισµένες έχουν αρχίσει

επιβάλλει επιλογές σχεδιασµού και

ήδη να υλοποιούνται) είναι µία

χωροθετήσεις, ενώ στο εσωτερικό του

προσπάθεια να υπάρξουν επενδύσεις που

κεντρικού κράτους η εξέλιξη αυτή δεν

θεωρούνται κρίσιµες για την έξοδο απ' την

κατανέµεται οµοιογενώς µεταξύ των

κρίση και προσκρούουν στο mainstream,

διαφόρων υπουργείων. Δεδοµένου ότι

προ-κρίσης, σύστηµα σχεδιασµού. Το

κάθε υπουργείο έχει διαφορετικές

γεγονός ότι πριν την κρίση δεν υπήρχε

κοινωνικές και οικονοµικές αναφορές, σε

σοβαρό κρατικό ενδιαφέρον για τη

τελική ανάλυση οι εξελίξεις αυτές

διευκόλυνση των µεγάλων επενδύσεων (ας

σηµαίνουν και ανακατατάξεις στη

θυµηθούµε πόσες µεγάλες παραγωγικές

δυνατότητα των διαφόρων κοινωνικών

επενδύσεις έγιναν στην Ελλάδα κατά τα

οµάδων να επηρεάζουν τις χωροθετικές

τελευταία 20-25 χρόνια…) και ότι η

επιλογές. Κάποια στρώµατα και οµάδες
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που είχαν στο παρελθόν λιγότερα

προφανώς θεωρεί ότι το κεντρικό

περιθώρια επέµβασης, στις χωροθετήσεις

σύστηµα δε µπορεί να βελτιωθεί επαρκώς,

επί του προκειµένου, τώρα αποκτούν

και για αυτό προσπαθεί να βρει κάποιον

περισσότερα, και αυτό δεν αφορά µόνο τη

παράπλευρο δρόµο. Αυτό βέβαια

σχέση κεντρικού κράτους και των τοπικών

σηµαίνει, αφού το κεντρικό σύστηµα

κοινωνιών αλλά και άλλες οµάδες - η πιο

διατηρείται, ότι η νέα διαδικασία έχει

χαρακτηριστική περίπτωση είναι οι

µερική εφαρµογή. Δεν καλύπτει όλους

µικροϊδιοκτήτες γης.

όσοι υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες
του υπάρχοντος συστήµατος σχεδιασµού

Συνεπώς, είναι σαφές ότι η κρίση

και των διαδικασιών του, αλλά µόνο ενός

επηρεάζει και το σχεδιασµό και τις

υποσυνόλου, αυτών που είναι επιλέξιµοι

ισορροπίες µεταξύ των παικτών. Από εκεί

για τις στρατηγικές επενδύσεις,

και πέρα, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι

ουσιαστικά δηλαδή για τις µεγαλύτερες

µέσω των οποίων γίνεται αυτό. Αν δούµε

επενδύσεις. Οι υπόλοιπες, όσες δεν είναι

πάλι την περίπτωση της Ολλανδίας

επιλέξιµοι σ' αυτό το σύστηµα,

(υπάρχουν παραδείγµατα και από άλλες

παραµένουν, ας το πω έτσι, στα νύχια ενός

χώρες) και την Ελληνική περίπτωση, µία

συστήµατος το οποίο επισήµως έχει

κρίσιµη διαφορά είναι η εξής: οι Ολλανδοί

αξιολογηθεί ως αναποτελεσµατικό και µη

διαπίστωσαν ότι ένα σύστηµα που είχε

λειτουργικό. Άρα, η Ολλανδική και η

ήδη στοιχεία ευελιξίας δεν ήταν παρόλα

Ελληνική προσέγγιση είναι σαφώς

αυτά επαρκώς ευλύγιστο, και η λύση που

διαφορετικές. Η ίδια ανάγκη, η

δίνουν είναι να βελτιώσουν το βασικό

προσαρµογή στην κρίση και σε κάποιες

σύστηµα σχεδιασµού. Να το βελτιώσουν

αναγκαιότητες που απορρέουν από αυτή,

απ' την δικιά τους οπτική γωνία βέβαια και

έχει οδηγήσει σε δύο διαφορετικές

σε σχέση µε το στόχο που έχουνε. Να το

αντιδράσεις. Με άλλα λόγια, ένα θέµα

κάνουν πιο προσαρµοσµένο σ' αυτό που

είναι αν η κρίση επηρεάζει το σχεδιασµό

θεωρούν αυτοί αναγκαίο: να έχει

και τις σχετικές ισορροπίες προς την

καλύτερα αντανακλαστικά, µικρότερους

κατεύθυνση της ευλυγισίας, που όντως

χρόνους αναµονής κλπ. Στην Ελλάδα, η

φαίνεται να το κάνει, και άλλο θέµα µε

διαδικασία των στρατηγικών επενδύσεων

ποιο τρόπο και µε τι συνέπειες σε διάφορα

απ' την αρχή έχει χαρακτηριστεί ως fast

πεδία συµβαίνει αυτό.

track, δηλαδή είναι µια διαδικασία
παράκαµψης και παρέκκλισης, δεν είναι
µια διαδικασία η οποία εντοπίζει κάποιο

Αναστασία Τασοπούλου. Θεωρείτε ότι
ως απόρροια της οικονοµικής κρίσης το
µοντέλο του σχεδιασµού γίνεται
περισσότερο κρατικοκεντρικό;

πρόβληµα στο κεντρικό σύστηµα
σχεδιασµού, κι αυτό προσπαθεί να το
βελτιώσει. Είναι µια διαδικασία η οποία
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Δηµήτρης Οικονόµου. Όχι ακριβώς… Οι

που εισάγει κάνουν κάτι άλλο, που είναι

αποφάσεις που έχουν σχέση µε

πέρα του ποιος είναι αρµόδιος.

αδειοδοτήσεις (περιβαλλοντικές,

Προσπαθούν να συντµήσουν διαδικασίες

χωροταξικές, οικονοµικές) και αφορούν

και να µειώσουν χρόνους οι οποίοι ως

τις επενδύσεις τις οποίες καλύπτει η νέα

τώρα ήτανε πολύ µεγάλοι, όχι γιατί στη

νοµοθεσία των στρατηγικών επενδύσεων,

νοµοθεσία δεν υπήρχε πρόβλεψη για να

ήδη προ κρίσης λαµβάνονταν κυρίως από

είναι µικρότεροι αλλά γιατί οι υπάρχουσες

το κεντρικό κράτος. Αυτό συνδέεται µε το

νοµοθετικές προβλέψεις δεν

ότι το Ελληνικό σύστηµα σχεδιασµού

εφαρµόζονταν από τη διοίκηση. Αυτό

ήτανε ήδη, ιστορικά, κρατικοκεντρικό. Οι

είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες

αρµοδιότητες αυτές άνηκαν ήδη στο

περιορισµού των µεγάλων επενδύσεων

κεντρικό κράτος, δεν υπάρχει αλλαγή σε

κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Για

αυτό. Η αλλαγή είναι άλλη, και έχει δύο

παράδειγµα, η γνωµοδότηση ενός φορέα

σκέλη: το ένα είναι ότι η διαδικασία

που, σύµφωνα µε τη νοµοθετική

λήψης αποφάσεων µεταφέρεται σε άλλη

πρόβλεψη, πρέπει να χορηγηθεί σε 40

συνιστώσα του κεντρικού κράτους, για να

µέρες ή σε 2 µήνες ή σε χρονικά

το πω πιο συγκεκριµένα αποµακρύνεται

διαστήµατα αυτής της τάξης, στην πράξη

από το ΥΠΕΚΑ, του οποίου ο ρόλος

εκκρεµεί επί 2 ή 3 χρόνια. Δεδοµένου ότι

µειώνεται - δεν καταργείται αλλά

υπάρχουν πολλοί εµπλεκόµενοι φορείς, οι

µειώνεται - και µπαίνουν στο παιχνίδι µε

καθυστερήσεις αυτές συχνά

πιο ισχυρό ρόλο κάποια άλλα υπουργεία,

συσσωρεύονται. Όταν ένα επενδυτικό

το υπουργείο Ανάπτυξης και το

σχέδιο περιµένει για να αδειοδοτηθεί 5

Υπουργείο Οικονοµικών κυρίως. Άρα,

χρόνια (συνήθως περισσότερο), είναι

είναι στο εσωτερικό του κεντρικού

προφανώς πολύ πιθανό ότι όταν δοθεί η

κράτους η µετατόπιση που γίνεται. Σε

άδεια θα έχουν αλλάξει τα δεδοµένα της

κάποιο βαθµό, στο βαθµό που κάθε

αγοράς, θα έχουν αλλάξει τα δεδοµένα της

υπουργείο έχει κάποιες διαφορετικές

χρηµατοδότησης, άρα δε θα είναι

κοινωνικές αναφορές, αυτό συνεπάγεται

επίκαιρο. Άρα µε αυτόν τον τρόπο, όχι

και µετατοπίσεις στο κοινωνικό πεδίο.

µόνο µε την ευθεία άρνηση αλλά και µε

Συνολικά, όµως, και όσον αφορά το χώρο

την άρνηση απόφασης, η κρατική

της διοίκησης, οι βασικές αποφάσεις

διοίκηση µέχρι τώρα οδηγούσε στο να µη

ανήκαν και παραµένουν στο κεντρικό

γίνονται επενδύσεις. Όπως είπα και πριν,

κράτος.

ας σκεφτούµε πόσες µεγάλες παραγωγικές
επενδύσεις έχουνε γίνει µετά από το 1995

Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο

στην Ελλάδα. Πόσες µεγάλες τουριστικές

σκέλος είναι ότι η νοµοθεσία για τις

επενδύσεις έχουνε γίνει; Πόσες µεγάλες

στρατηγικές επενδύσεις και οι διαδικασίες

βιοµηχανικές επενδύσεις; Μιλάω για
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τοµείς για τους οποίους υπήρξαν

την απορρόφησή τους, που είναι στην

προτάσεις, όχι για τοµείς στους οποίους δε

Ελλάδα το βασικό ζητούµενο.

γίνανε επενδύσεις επειδή δεν υπήρχε

Δηµιουργήθηκε έτσι ένα παράλληλο

επενδυτικό ενδιαφέρον. Αναφέροµαι σε

σύστηµα διοίκησης από τις Διαχειριστικές

περιπτώσεις όπου υπάρχει επενδυτικό

Αρχές και από τη ΜΟΔ. Ακριβώς το ίδιο

ενδιαφέρον και τελικά δεν ευοδώνεται,

µοντέλο, που σε κάποιο βαθµό

λόγω τεχνικών αδυναµιών της διοίκησης

λειτούργησε βέβαια, σε κάποιο βαθµό

και της αδυναµίας της να ανταποκριθεί

πράγµατι έκανε δουλειά καλύτερη από

στοιχειωδώς σ' αυτά τα οποία της αναθέτει

αυτή που µπορούσαν να κάνουνε οι

η νοµοθεσία. Αυτό είναι ένα άλλο πεδίο το

παλαιότερες (και διατηρούµενες)

οποίο προσπάθησε να αντιµετωπίσει η

υπηρεσίες, ακολουθείται και τώρα στο

νοµοθεσία για το fast track, κι ο τρόπος

χωρικό σχεδιασµό και στις χωροθετήσεις

ήτανε όχι να βελτιώσουν, ή να

των επενδύσεων.

καταργήσουν, τις υπηρεσίες που δε
λειτουργούνε αλλά να δηµιουργήσουν
κάποιες άλλες, νέες, υπηρεσίες, οι οποίες

Αναστασία Τασοπούλου. Πιστεύετε ότι η
τρέχουσα οικονοµική συγκυρία
µεταλλάσσει ορισµένα από τα κυρίαρχα
χαρακτηριστικά της παράδοσης
σχεδιασµού στην Ελλάδα; Για
παράδειγµα, ένα ζήτηµα το οποίο έχετε κι
εσείς προσωπικά αναπτύξει εκτενώς, είναι
ο ισχυρός ρόλος της µικροϊδιοκτησίας;
Είναι ένα χαρακτηριστικό της παράδοσης
σχεδιασµού που βλέπετε να αλλάζει;

εκτιµάται ότι θα λειτουργήσουν καλύτερα.
Η περίπτωση αυτή δεν ταυτίζεται ακριβώς
µε τις µετατοπίσεις ισχύος µεταξύ
υπουργείων, αλλά σχετίζεται µε τη
δηµιουργία νέων υπηρεσιών που
παρακάµπτουν γενικώς τις
προϋφιστάµενες σε όποιο υπουργείο και

Δηµήτρης Οικονόµου. Η

αν ανήκουν οι τελευταίες. Αυτή η

µικροϊδιοκτησία είναι ένας βασικός

µεθοδολογική προσέγγιση δεν είναι

παράγων που έχει καθορίσει ιστορικά το

καινούρια στην Ελλάδα, είναι η ίδια

πώς διαµορφώθηκε ο σχεδιασµός, και σε

ακριβώς που υιοθετήθηκε όταν στις αρχές

επίπεδο δοµής αλλά και σε επίπεδο

της δεκαετίας του '90 έγινε σαφές ότι οι

αποτελεσµάτων στο χώρο και στη χωρική

συµβατικές υπηρεσίες των υπουργείων και

οργάνωση. Αν λάβουµε υπ' όψη αφενός

των περιφερειών δεν ήταν σε θέση να

την τροµακτική υπερφορολόγηση των

ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις

ακινήτων µετά την κρίση, που ανατρέπει

απαιτήσεις των Κοινοτικών Πλαισίων

µια παράδοση όχι απλώς δεκαετιών,

Στήριξης ή αργότερα του ΕΣΠΑ. Δεν ήταν

παραπάνω από δεκαετιών, και αφετέρου

σε θέση να ανταποκριθούν όχι στο να

την κατάρρευση της αγοράς των ακινήτων

προωθήσουν χρήσεις αυτών των

που εν µέρει οφείλεται στην

κονδυλίων που θα είχαν θετικά

υπερφορολόγηση και εν µέρει στην ίδια

ουσιαστικά αποτελέσµατα αλλά ούτε καν
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την κρίση η οποία µειώνει τη ζήτηση,

γαιοπροσόδου, τόσο επειδή έχει

είναι προφανές ότι υπάρχει εδώ µια

ελαχιστοποιηθεί το πλεόνασµα όσο και

δραµατική αλλαγή. Το τι συνέπειες θα έχει

γιατί επιχειρείται µαζική (και αναδροµική)

αυτή η αλλαγή τόσο στις γενικότερες

σύλληψη της γαιοπροσόδου από το

πολιτικο-κοινωνικές ισορροπίες, και

κράτος. Από την άλλη πλευρά, η

επίσης στην οργάνωση του χώρου,

νοµοθεσία της εκτός σχεδίου δόµησης που

παραµένει ακόµα ένα ανοικτό ζήτηµα,

ήταν ο βασικός µηχανισµός αξιοποίησης

κυρίως επειδή η κρίση εξελίσσεται. Όσον

της µικρής ιδιοκτησίας παραµένει σε ισχύ.

αφορά ειδικότερα την οργάνωση του

Έχει υποστηριχθεί ότι στις σηµερινές

χώρου και τις χωρικές πολιτικές, δεν έχει

συνθήκες της αγοράς ακινήτων η εκτός

υπάρξει κάποια προσπάθεια αλλαγής

σχεδίου δόµηση δεν έχει πολύ νόηµα και

προγενέστερων ρυθµίσεων οι οποίες είχαν

είναι ευκαιρία να επιχειρηθεί η µείωση

πολύ µεγάλη σηµασία και είχαν άµεση

των περιθωρίων που παρέχει, αλλά στην

σχέση µε την µικροϊδιοκτησία και την

πράξη δεν έχει υπάρξει από το Κράτος

υποστήριξή της. Ας πάρουµε την εκτός

καµία κίνηση προς τέτοια κατεύθυνση.

σχεδίου δόµηση: η εκτός σχεδίου δόµηση

Άρα, ορισµένα δεδοµένα της οργάνωσης

είναι µια Ελληνική ιδιοµορφία, και δεν

του χώρου αλλάζουν ενώ άλλα

οφείλεται προφανώς σε παράγοντες

παραµένουν ως είχαν πριν από την κρίση,

µεταφυσικούς ή σε κάποιες «νοοτροπίες»,

και συνεπώς θα µπορούσαν να

αλλά στο ότι ιδιοκτησία γης τόσο

λειτουργήσουν µε παρόµοιο τρόπο και

κατακερµατισµένη και τόσο κοινωνικά

µετά την έξοδο από αυτήν. Από την άλλη

διευρυµένη δεν υπάρχει σε άλλη

πλευρά, είναι προφανές ότι η έγγεια

Ευρωπαϊκή χώρα. Η ανάγκη, για λόγους

µικροϊδιοκτησία δεν λειτουργεί πια ως

πολιτικούς και κοινωνικούς, υποστήριξης

µηχανισµός κοινωνικο-πολιτικής

του πολύ εκτεταµένου στρώµατος των

ενσωµάτωσης των αντίστοιχων

µικροϊδιοκτητών έχει οδηγήσει στη

εκτεταµένων στρωµάτων, αντίθετα

νοµοθεσία περί εκτός σχεδίου δόµησης,

υπάρχουν πολλές ενδείξεις µιας

αλλά το θέµα δεν θα το αναλύσουµε τώρα,

αντισυστηµικής ριζοσπαστικοποίησης των

είναι γνωστό. Ότι η υπερφορόλογηση και

τελευταίων.

η κρίση των ακινήτων αλλάζει σήµερα
ορισµένα δεδοµένα είναι αναµφίβολο.
Φερ' ειπείν έχει αλλάξει το δεδοµένο ότι

Αναστασία Τασοπούλου. Εντοπίζεται
κάποιο άλλο χαρακτηριστικό της
παράδοσης σχεδιασµού στη χώρα που
βλέπετε να αλλάζει λόγω της κρίσης;

ιστορικά η έγγεια µικροϊδιοκτησία ήταν
οικονοµικά αξιοποιήσιµη για τους
ιδιοκτήτες της και οδηγούσε σε µια ευρεία

Δηµήτρης Οικονόµου. Δε θα έλεγα ότι

κατανοµή σηµαντικού τµήµατος του

υπάρχει κάτι ισχυρό, κάτι πολύ έντονο.

οικονοµικού πλεονάσµατος µέσω της
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Αυτό για το οποίο θα µπορούσαµε να

πραγµατικότητα το σχέδιο νόµου δεν είναι

µιλήσουµε, το οποίο δεν είναι ένα

ανατροπή, ακόµα και η λέξη

µεµονωµένο χαρακτηριστικό αλλά µια

µεταρρύθµιση νοµίζω είναι υπερβολική.

συνολική προσέγγιση, είναι η πρόσφατη

Είναι µια προσπάθεια εξορθολογισµού

δηµοσιοποίηση ενός σχεδίου νόµου για

κάποιων βασικών αδυναµιών, όχι αλλαγή

µια νέα οργάνωση του συστήµατος των

παραδείγµατος.

χωροταξικών σχεδίων και των
Πρώτα απ' όλα να πω το εξής: κατά τη

πολεοδοµικών σχεδίων, αυτό που έχει

γνώµη µου καλώς το εγχείρηµα αυτό έχει

γίνει γνωστό ως ΧΩΠΟΜΕ (ΧΩροταξική

περιορίσει τις φιλοδοξίες του, διότι µια

και ΠΟλεοδοµική ΜΕταρρύθµιση).

ανατροπή εκ βάθρων του συστήµατος

Πρόκειται για διαδικασία που πάνε δύο

σχεδιασµού θα απαιτούσε πολύ σηµαντικό

χρόνια από τότε που τέθηκε σε κίνηση.

χρόνο για την αφοµοίωσή του, σ' αυτό το

Όπως ξέρετε, δηµοσιοποιήθηκε ένα σχέδιο

διάστηµα δε θα λειτουργούσε, ενώ το

νόµου το οποίο κυρίως αναδιατάσσει και

σύστηµα σχεδιασµού πρέπει να

διαφοροποιεί σε σχέση µε το παρελθόν τα

λειτουργήσει άµεσα ακριβώς λόγω του ότι

χωρικά σχέδια, πολεοδοµικά και

βρισκόµαστε σε συνθήκες κρίσης. Και

χωροταξικά, και είναι πιθανό ότι στο

ένας από τους λόγους που επιχειρείται η

προσεχές µέλλον, δηλαδή σε ενάµιση

βελτίωση του συστήµατος είναι ότι δε

µήνα, θα έχει γίνει νόµος του κράτους. Το

µπορεί να ανταποκριθεί στα δεδοµένα της

σχέδιο νόµου εισαγάγει ένα σύστηµα

κρίσης, δεν έχει νόηµα λοιπόν να κάνεις

χωρικού σχεδιασµού, όσον αφορά

κάτι το οποίο θα ήταν καλύτερο

τουλάχιστον τα προβλεπόµενα σχέδια.

ενδεχοµένως αλλά θα ήθελε πέντε χρόνια

Βέβαια, το σύστηµα χωρικού σχεδιασµού

για να τεθεί σε κίνηση. Άρα µ' αυτή την

δεν είναι µόνο τα σχέδια αλλά και άλλα

έννοια το ότι µπήκε ο πήχης πιο χαµηλά

πράγµατα: οι διαδικασίες, ο τρόπος που

νοµίζω ότι είναι θετικό. Τώρα, αυτό δε

λειτουργεί, οι υποδοµές του, αλλά εν

σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν κάποιες άξιες

πάσει περιπτώσει στον πυρήνα του

λόγου αλλαγές, και νοµίζω ότι επιχειρείται

οπωσδήποτε είναι τα προβλεπόµενα είδη

να βελτιωθούν κάποιες σηµαντικές

σχεδίων, οι σχέσεις µεταξύ τους και το

αδυναµίες του συστήµατος. Μια πρώτη

περιεχόµενο και οι αρµοδιότητές τους. Το

αδυναµία ήταν ότι προέβλεπε πάρα πολλά

σχέδιο νόµου αλλάζει αρκετά στοιχεία του

επίπεδα, εννοώ επάλληλα σχέδια, τα

παλαιού συστήµατος, αν και δεν θα έλεγα

περισσότερα από όλα τα συστήµατα

ότι οδηγεί σε µια ανατροπή πλήρη, όπως

σχεδιασµού στην Ευρώπη. Με το νέο

είχε υποστηριχθεί από ορισµένες πλευρές

σύστηµα που προτείνεται (θα πρέπει να

ότι πρέπει να γίνει, µε βασικό επιχείρηµα

δούµε τελικά τι θα προβλέπει ο νόµος),

ότι το σηµερινό σύστηµα δε λειτουργεί, κι

ενώ είχαµε 6 ή 7 επάλληλα σχέδια, 7 για

άρα πρέπει να ανατραπεί. Στην
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το 70% του πληθυσµού, εννοώ τον

και τη σηµερινή πολεοδοµική µελέτη και

πληθυσµό της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης

την πράξη εφαρµογής. Από µια άποψη

και των µεγαλύτερων πόλεων, 6 για το

αυτή η αλλαγή ήτανε µεγάλη

υπόλοιπο, µε το 70%, πάµε τώρα σε 4 και

αναγκαιότητα, διότι η πολεοδοµική µελέτη

µισό. Όταν λέω και µισό αναφέροµαι στο

στην Ελλάδα απαιτούσε πάρα πολλά

ότι το σύστηµα προβλέπει στο ανώτερο

χρόνια για να ολοκληρωθεί και µετά η

επίπεδό του ένα κείµενο αρχών πολιτικής,

πράξη εφαρµογής απαιτούσε άλλα τόσα

που δε νοµίζω ότι έχει προσδιοριστεί

χρόνια ή και περισσότερα. Μ' αυτήν την

ακόµα µε σαφήνεια στο σχέδιο νόµου -

έννοια η συγχώνευσή τους σε ένα ενιαίο

ορισµένες διατάξεις το περιγράφουν σαν

σχέδιο είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε

να είναι ένα σχέδιο, ορισµένες άλλες

συρρίκνωση του αθροιστικού χρόνου.

διατάξεις το περιγράφουν σαν να είναι ένα

Βέβαια, προϋπόθεση για να δουλέψει το

κείµενο γενικής πολιτικής και όχι σχέδιο -

σύστηµα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν

αλλά η αίσθηση που έχω είναι ότι η ιδέα

εγκαίρως στις περιοχές στις οποίες

είναι να αποτελεί πολιτική και όχι τεχνική

προβλέπεται να γίνουνε τα ρυµοτοµικά

συνιστώσα του συστήµατος σχεδιασµού.

σχέδια κτηµατολογικά διαγράµµατα.

Κάτω απ' αυτό υπάρχουν άλλα 4 επίπεδα.

Αλλιώς, θα καταλήξουµε στην πράξη πάλι

Συνολικά το σύστηµα γίνεται έτσι πιο λιτό

σε δύο διαφορετικά στάδια σχεδιασµού.

λοιπόν, χάνει έναν αριθµό προφανώς

Νοµίζω όµως ότι αυτό είναι πλέον εφικτό,

περιττών επιπέδων. Αυτό είναι µια πρώτη

γιατί σε αρκετές περιοχές έχει πλέον

αλλαγή.

προχωρήσει το κτηµατολόγιο. Στις
υπόλοιπες µπορεί να εκπονούνται

Μια άλλη αλλαγή, που κατά τη γνώµη µου

εγκαίρως ad-hoc κτηµατολογικά

είναι πολύ σηµαντική, είναι η αντιστροφή

διαγράµµατα εκεί που πρέπει να

του τρόπου θεσµοθέτησης των σχεδίων

εφαρµοστεί αυτό το σχέδιο, δηλαδή σε

πολεοδοµικού επιπέδου - θα αναφερθώ

περιοχές επεκτάσεων κατά βάση.

στη συνέχεια σε αυτήν - ενώ ένα τµήµα
αυτής της αλλαγής είναι η συγχώνευση

Σε κάθε περίπτωση, η συγχώνευση της

των δύο χαµηλότερων επίπεδων του

πολεοδοµικής µελέτης µε την πράξη

τωρινού συστήµατος, δηλαδή της

εφαρµογής συνδέεται και µε την αλλαγή

πολεοδοµικής µελέτης και της πράξης

του τρόπου θεσµοθέτησης των

εφαρµογής σε ένα ενιαίο σχέδιο το οποίο

πολεοδοµικών σχεδίων, δηλ. τη δεύτερη

ονοµάζεται µε τη νέα ορολογία

αλλαγή στην οποία άρχισα να αναφέροµαι

ρυµοτοµικό σχέδιο. Δεν πρόκειται για το

προηγουµένως. Το γενικό πολεοδοµικό

παλιό ρυµοτοµικό σχέδιο, γιατί υπάρχει

σχέδιο (και αντίστοιχα το ΣΧΟΟΑΠ)

και σήµερα αυτός ο όρος, αλλά για ένα

θεσµοθετείται σήµερα µε υπουργική

σχέδιο νέου τύπου, που συµπεριλαµβάνει

απόφαση ή µε απόφαση γραµµατέα
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αποκεντρωµένης περιφέρειας, ενώ η

παράλογο. Μια άλλη αδυναµία αυτού του

πολεοδοµική µελέτη θεσµοθετείται µε

συστήµατος ήταν η έλλειψη εσωτερικής

προεδρικό διάταγµα. Με το σχέδιο νόµου,

συνοχής. Ενώ η βάση της συλλογιστικής

ο τρόπος θεσµοθέτησης αντιστρέφεται: το

της Απόφασης του Συµβουλίου της

υπερκείµενο πολεοδοµικό σχέδιο (γενικό

Επικρατείας ήταν ότι η πολεοδοµική

πολεοδοµικό σχέδιο ή όπως ονοµαστεί

µελέτη περιλαµβάνει κανονιστικές

τελικά) θα εγκρίνεται µε προεδρικό

ρυθµίσεις, και για αυτό το λόγο πρέπει να

διάταγµα, και το νέο ρυµοτοµικό σχέδιο

εγκρίνεται µε προεδρικό διάταγµα,

(δηλ. η σηµερινή πολεοδοµική µελέτη συν

παραγνωρίστηκε ότι και το γενικό

την πράξη εφαρµογής) θα εγκρίνεται από

πολεοδοµικό σχέδιο περιλαµβάνει

την αποκεντρωµένη περιφερειακή

κανονιστικές ρυθµίσεις, χρήσεις γης και

διοίκηση.

όρους δόµησης στον εξωαστικό χώρο. Το
σηµείο αυτό είχε άλλωστε επισηµανθεί

Ξέρουµε όλοι το παρελθόν αυτής της

στην προαναφερόµενη Απόφαση από µια

ιστορίας: οι τρόποι έγκρισης δεν ήταν

ισχυρή µειοψηφία. Αυτή η άποψη της

πάντα όπως προβλέπει η σηµερινή (ακόµα

µειοψηφίας στην πραγµατικότητα

ισχύουσα) νοµοθεσία. Η τελευταία

σηµαίνει ότι ανά πάσα στιγµή θα

διαµορφώθηκε ως αποτέλεσµα µιας

µπορούσε να υπάρξει και µια νέα

Απόφασης του Συµβουλίου της

Απόφαση, σύµφωνα µε την οποία θα

Επικρατείας, σύµφωνα µε την οποία η

έπρεπε και το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο

θεσµοθέτηση πολεοδοµικών µελετών µε

να εγκρίνεται µε ΠΔ, άρα θα είχαµε δύο

υπουργική απόφαση είναι παράνοµη για

επάλληλα σχέδια µε προεδρικό διάταγµα.

συνταγµατικούς λόγους. Δεν υπεισέρχοµαι

Δεδοµένου ότι η έγκριση µε προεδρικό

στη νοµική πλευρά του θέµατος, αλλά σε

διάταγµα επιβαρύνει πολύ τις κεντρικές

επίπεδο συστήµατος σχεδιασµού το

υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ αλλά και το

αποτέλεσµα είναι ένα παράδοξο: ένα

Συµβούλιο της Επικρατείας, το οποίο

σχέδιο ανωτέρου επιπέδου και πιο

επίσης πρέπει να διαχειριστεί ένα πολύ

επιτελικού χαρακτήρα, όπως είναι το

µεγάλο αριθµό φακέλων, ιδίως αν

γενικό πολεοδοµικό σχέδιο, θεσµοθετείται

λάβουµε υπ' όψη ότι οι πολεοδοµικές

σήµερα µε πιο ασθενή νοµικά τρόπο και

µελέτες είναι πολλαπλάσιες των γενικών

ένα σχέδιο το οποίο είναι πολύ πιο

πολεοδοµικών σχεδίων, προκύπτουν

εφαρµοσµένο και τοπικής σηµασίας, όπως

τεχνικά προβλήµατα, συµφόρηση των

είναι η πολεοδοµική µελέτη,

υπηρεσιών και καθυστερήσεις. Τυχόν

θεσµοθετείται µε προεδρικό διάταγµα, πιο

επέκταση της έγκρισης µε ΠΔ και στις

βαριά διαδικασία και πιο

πολεοδοµικές µελέτες θα επέτεινε ακόµα

κεντρικοποιηµένη. Αυτό είναι ένα

περισσότερο το πρόβληµα. Για τους

παράδοξο, και σε κάποιο βαθµό

λόγους αυτούς, η αντιστροφή του τρόπου
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έγκρισης των πολεοδοµικών σχεδίων µε το

περισσότερο µε αυτές τις αδυναµίες. Η

σχέδιο νόµου και ο περιορισµός του ΠΔ

διαφορά σε σχέση µε όσα ανέφερα πιο

στα λιγότερα και πιο επιτελικά σχέδια του

πριν για τις στρατηγικές επενδύσεις και το

πρώτου επιπέδου (γενικά πολεοδοµικά),

fast-track είναι ότι µε το σχέδιο νόµου

αποτελεί µια ορθή και σηµαντική

επιχειρείται να αντιµετωπιστούν οι

βελτίωση του σηµερινού συστήµατος.

αδυναµίες στο κυρίως σύστηµα, άρα στο

Μπορεί να µειώσει τους χρόνους και

σύστηµα που επηρεάζει τους πάντες, κι

ταυτόχρονα µπορεί να καταστήσει πιο

όχι µόνο να υπάρξει µια παράκαµψη από

ορθολογικό το σχεδιασµό γιατί οι

την οποία να µπορούν να ξεφύγουν

βασικότερες αποφάσεις λαµβάνονται στο

κάποιες µεγάλες επενδύσεις που είναι

επίπεδο το οποίο έχει µεγαλύτερη

αναγκαίες για την αντιµετώπιση της

νοµιµοποίηση όπως είναι το κεντρικό.

κρίσης, ενώ όλοι οι άλλοι θα

Όλα αυτά, βέβαια, στο πλαίσιο του

εξακολουθούν να υπόκεινται στο παλιό

σηµερινού συντάγµατος και της ερµηνείας

σύστηµα µε τις καθυστερήσεις και τις

του ΣτΕ σύµφωνα µε την οποία οι

ανεπάρκειες κλπ.. Με άλλα λόγια, το

κανονιστικές πολεοδοµικές ρυθµίσεις δεν

σχέδιο νόµου δεν αποτελεί µια απλή

είναι τοπικής σηµασίας και για αυτό το

αντανακλαστική κίνηση στην κρίση.

λόγο πρέπει να εγκρίνονται από τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Προφανώς θα
µπορούσε να συζητηθεί η σκοπιµότητα

Αναστασία Τασοπούλου. Ποιος είναι
κατά τη γνώµη σας ο βασικός στόχος της
επιχειρούµενης µεταρρύθµισης;

αποκέντρωσης προς την τοπική
αυτοδιοίκηση (κατά τη γνώµη µου θα είχε
συν και πλην) αλλά αυτό προϋποθέτει

Δηµήτρης Οικονόµου. Δε νοµίζω ότι

αλλαγή των σχετικών συνταγµατικών

υπάρχει ένας στόχος, εκτός αν τον

προβλέψεων και δεν µπορεί να γίνει υπό

ορίσουµε µε πολύ γενικούς όρους. Δηλαδή

τις παρούσες συνθήκες.

αν πούµε “ο στόχος είναι να λειτουργεί
καλύτερα το σύστηµα”, είναι ένας στόχος

Σας ανέφερα, λοιπόν, τρεις αλλαγές που

αλλά δε σηµαίνει και πολλά. Με µια

είναι σηµαντικές και, χωρίς να συνιστούν

έννοια πάντως είναι αυτός ο στόχος. Είναι

ακριβώς µεταρρύθµιση, δεν είναι και

έναν ερώτηµα αν ο στόχος της ΧΩΠΟΜΕ

διακοσµητικές. Πρέπει να υπενθυµίσω ότι

είναι ακριβώς να διευκολυνθούν οι

οι αδυναµίες που επιχειρείται να

επενδύσεις. Θυµίζω ότι όλη η ιστορία

θεραπευθούν µε αυτές τις αλλαγές δεν

ξεκίνησε από µια µνηµονιακή υποχρέωση

είναι καινούριες, δεν προκλήθηκαν από

να υπάρξουν αλλαγές στον πολεοδοµικό

την κρίση, προϋπήρχαν αυτής. Μερικές

σχεδιασµό, όχι στον χωροταξικό, µόνον

έχουν ιστορία δεκαετιών. Η κρίση έδωσε

στον πολεοδοµικό, για να διευκολυνθούν

το έναυσµα για να ασχοληθεί κανείς

οι επενδύσεις. Από εκεί ξεκίνησε. Καθ'
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οδόν όµως η στόχευση διευρύνθηκε από

συνολικού σχεδιασµού, ήταν να αυξηθεί

το ΥΠΕΚΑ, από τη διευκόλυνση των

το ποσοστό της επικράτειας που

επενδύσεων στη βελτίωση και άλλων

καλύπτεται µε χρήσεις γης, άρα τελικά να

πτυχών του σηµερινού συστήµατος. Σε

υπάρξει µια εκ των πραγµάτων

εσωτερικά κείµενα των επιτροπών που

αδρανοποίηση της νοµοθεσίας περί εκτός

ασχολήθηκαν µε τη σύνταξη του σχεδίου

σχεδίου δόµησης. Σε αρχικά στάδια της

νόµου υπάρχουν αρκετές σχετικές

διαδικασίας σύνταξης του νέου νόµου

αναφορές. Το ότι υπήρχαν κι άλλοι στόχοι

τέθηκε σαφώς ζήτηµα σοβαρού

ευρύτεροι πέρα απ' τις επενδύσεις

περιορισµού των περιθωρίων δόµησης

προκύπτει άλλωστε έµµεσα από την ίδια

εκτός σχεδίου. Αν και στο τελικό σχέδιο

ιστορία της ΧΩΠΟΜΕ. Μια πρώτη

νόµου αυτή καθ’ εαυτή η νοµοθεσία περί

αλλαγή ήταν ότι από την αρχή µπήκε στο

εκτός σχεδίου δόµησης τελικά δεν θίγεται,

παιχνίδι ο χωροταξικός σχεδιασµός, κάτι

αν επιτευχθεί ο στόχος της αύξησης των

που δεν αποτελούσε υποχρέωση από το

εξωαστικών περιοχών που διαθέτουν

µνηµόνιο στο οποίο το πρόβληµα

χρήσεις γης, ως παρεπόµενο της

εστιαζόταν στις κανονιστικές ρυθµίσεις

επιτάχυνσης των γενικών πολεοδοµικών

των γενικών πολεοδοµικών σχεδίων και

σχεδίων, defacto προκύπτει περιορισµός

των ΖΟΕ που αποτελούσαν εµπόδιο στις

του πεδίου εφαρµογής της συµβατικής

επενδύσεις. Μια δεύτερη επιδίωξη ήταν

εκτός σχεδίου δόµησης. Άρα υπάρχουνε

εµφανώς µια γενική επιτάχυνση των

πολλοί στόχοι, ενώ κατά τη διάρκεια της

διαδικασιών, όχι µόνο σε σχέση µε τις

όλης διαδικασίας, που κράτησε άνω του

επενδύσεις αλλά, ας πούµε, και µε τις

ενάµιση χρόνου, υπήρξε, όπως

επεκτάσεις των σχεδίων. Οι επεκτάσεις

διαφαίνεται και από ορισµένες

έχουν φυσικά και αυτές σχέση µε τις

επισηµάνσεις που έκανα προηγουµένως,

επενδύσεις, αλλά όχι µόνο µε τις µεγάλες

και µια διαφοροποίηση των στόχων.

αλλά µε τις επενδύσεις όλων των
κατηγοριών. Έχουν κάποια σχέση εξάλλου
και µε άλλα πεδία, όπως η οικοδοµική

Αναστασία Τασοπούλου. Εν τέλει
πιστεύετε ότι η επιχειρούµενη
µεταρρύθµιση είναι το αποτέλεσµα µιας
εγγενούς συνειδητοποίησης της ανάγκης
για αλλαγή ή προϊόν µιας διαδικασίας που
επιβλήθηκε από υπερεθνικούς
σχεδιασµούς και προτεραιότητες;

δραστηριότητα. Η καθυστέρηση των
επεκτάσεων είναι ένας απ' τους
παράγοντες που περιορίζει την τελευταία,
αν και δεν είναι ο βασικός στη σηµερινή
περίοδο, προφανώς είναι η κρίση, ενώ

Δηµήτρης Οικονόµου. Νοµίζω ήτανε και

άλλη παράµετρος είναι η αυθαίρετη

τα δύο, διότι η αρχική ώθηση ήταν

δόµηση.

µνηµονιακή υποχρέωση, άρα ήταν µια
ιδέα της τρόικας, αλλά στη συνέχεια η

Άλλη επιδίωξη, µέσω της επιτάχυνσης του
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Ελληνική πλευρά διηύρυνε αυτό το πεδίο.

χώρου στη µεταπολεµική περίοδο,

Προφανώς θα µπορούσε, και έπρεπε, να το

υπάρχουν και άλλα θέµατα.

είχε κάνει και µόνη της, αλλά πάντως αυτό
Ρύθµιση κανονιστικού χαρακτήρα

που συνέβη δεν αντιστοιχεί απλώς στη

σηµαίνει πρώτα απ' όλα κανονιστικές

µνηµονιακή υποχρέωση, άρα είναι και τα

χρήσεις γης και συνακόλουθοι όροι

δύο.

δόµησης, κι αυτές δεν υπάρχουν στην
Ελλάδα παρά µόνο σε µικρό ποσοστό του
χώρου. Από αυτή την άποψη, το σύστηµα

Αναστασία Τασοπούλου. Υπάρχει η
άποψη ότι ο σχεδιασµός πρέπει να γίνει
περισσότερο επιχειρησιακός, ευέλικτος
και λιγότερο ρυθµιστικός. Ποια είναι η
προσωπική σας άποψη; Στην τρέχουσα
συγκυρία ποιες εκτιµάτε ότι θα είναι οι
επιπτώσεις ή οι κίνδυνοι υιοθέτησης ενός
ισχυρά ρυθµιστικού ή ενός περισσότερο
ευέλικτου συστήµατος σχεδιασµού;

στην πράξη είναι πολύ περιορισµένα
κανονιστικό, αν δε µείνουµε µόνο στο τι
λέει η νοµοθεσία αλλά και στο πώς
εφαρµόζεται, γιατί αυτή είναι η ουσία του
πράγµατος, δε µπορείς να αποµονώσεις
την εφαρµογή από τη νοµοθετική

Δηµήτρης Οικονόµου. Θα πρέπει κανείς

πρόβλεψη. Εννοώ ότι άπαξ και µικρό

να δει τι έχουµε στην Ελλάδα σήµερα. Το

ποσοστό της επικράτειας καλύπτεται από

σηµερινό σύστηµα σχεδιασµού του χώρου,

σχέδια κανονιστικών χρήσεων, αντίστοιχα

αν λάβουµε υπόψη τη συνολική του

µικρός και ο βαθµός κανονιστικότητας,

διαµόρφωση και όχι µόνο τις νοµοθετικές

ιδιαίτερα όταν λείπουν σχέδια χρήσεων

προβλέψεις, είναι στην πράξη πολύ λίγο

γης στις περιοχές όπου υπάρχουν

ρυθµιστικό. Υπάρχουνε πάρα πολλές

πραγµατικές πιέσεις για δόµηση και

διατάξεις, ρυθµίσεις, και πολυνοµία, πολύ

χωροθέτηση δραστηριοτήτων. Δεν

µεγάλος αριθµός σχεδίων που

ξέρουµε ακριβώς τι ποσοστό καλύπτεται

εφαρµόζονται σε κάθε περιοχή, αλλά το

από σχέδια χρήσεων γης, αλλά είναι

πραγµατικά κανονιστικό περιεχόµενο του

ζήτηµα αν ένα 25% της επικράτειας εκτός

σχεδιασµού είναι ουσιαστικά πολύ

σχεδίου έχει σχέδια χρήσεων γης. Το

περιορισµένο. Προφανώς καθοριστική

πρόβληµα επιτείνεται επειδή πολλά από

παράµετρος είναι η αυθαίρετη δόµηση,

αυτά µόνο τυπικά είναι σχέδια χρήσεων

φαινόµενο εκτός τυπικού συστήµατος

γης που διαφοροποιούνται από τις

σχεδιασµού αλλά που γίνεται ανεκτό ή και

προβλέψεις της γενικής νοµοθεσίας περί

υποθάλπεται από το Κράτος, και ασφαλώς

εκτός σχεδίου δόµησης. Γιατί αυτή είναι

επηρεάζει την πραγµατική οργάνωση ενός

µια άλλη πτυχή του προβλήµατος, ότι

σηµαντικού ποσοστού του χώρου στην

στην πράξη πολλά σχέδια χρήσεων γης

Ελλάδα. Πέραν αυτού, που αποτελεί χωρίς

απλώς αναπαράγουν τις ρυθµίσεις της

αµφιβολία κεντρικό στοιχείο της

εκτός σχεδίου δόµησης. Το πραγµατικό

πραγµατικής διαδικασίας οργάνωσης του

ρυθµιστικό πεδίο του σχεδιασµού γίνεται
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συνεπώς ακόµα µικρότερο. Η έλλειψη

κανονιστικών σχεδίων µειώνει τις

σχεδίων χρήσεων γης είναι µια από τις

συγκρούσεις γης και ταυτόχρονα αυξάνει

ελληνικές ιδιοµορφίες, δεδοµένου ότι σε

την ασφάλεια δικαίου (παράµετρο

όλες της χώρες της Δυτικής Ευρώπης και

σηµαντική για τις επενδύσεις, αλλά

αυξανόµενα και σε αυτές της Ανατολικής

ταυτόχρονα ενέχει ακαµψίες). Η

η επικράτεια καλύπτεται σε πολύ υψηλά

εναλλακτική λύση είναι η µείωση της

ποσοστά από σχέδια χρήσεων γης· και

κανονιστικότητας, που µε ενδεχόµενο

αντίστοιχα οι δυνατότητες δόµησης εκτός

τίµηµα την απώλεια των θετικών

των σχεδίων αυτών είναι εξαιρετικά

στοιχείων της τελευταίας συνεπάγεται

περιορισµένες. Εδώ και τουλάχιστον τρεις

ευλυγισία, αντανακλαστικά και

δεκαετίες ο σχεδιασµός χρήσεων γης στον

δυνατότητες προσαρµογής, στοιχεία όλο

Ευρωπαϊκό χώρο είναι το υπόβαθρο του

και πιο αναγκαία στο γρήγορα

όλου συστήµατος σχεδιασµού. Και στην

µεταβαλλόµενο σηµερινό κόσµο. Στην

Ανατολική Ευρώπη, στις χώρες του πρώην

Ελλάδα, το δίληµµα αυτό δεν ισχύει,

σοβιετικού µπλοκ, µετά από µια πρώτη

τουλάχιστον µε τους όρους µε τους

περίοδο απέχθειας προς κάθε έννοια

οποίους τίθεται αλλού, δεδοµένου ότι το

σχεδιασµού κατά τη δεκαετία του '90,

επίσηµο σύστηµα σχεδιασµού είναι

συνειδητοποιήθηκε γρήγορα ότι στο χώρο

εξαιρετικά άκαµπτο. Άρα, εν τοις

η έλλειψη ρύθµισης των χρήσεων

πράγµασι συνυπάρχουν το έλλειµµα

δηµιουργεί συγκρούσεις και αρνητικές

ρύθµισης και η νοµική ακαµψία, και ο

συνέπειες, και σταδιακά υιοθετείται και σε

ρόλος που έχει αποκτήσει το Συµβούλιο

αυτές ο σχεδιασµός των χρήσεων. Και

της Επικρατείας στα θέµατα του χώρου

εκτός Ευρώπης η κατάσταση είναι ή τείνει

έχει προφανώς σχέση µε αυτή την

να γίνει ανάλογη. Ακόµα και στις ΗΠΑ,

αντίφαση. Η κατάσταση είναι πολύ

µια χώρα η οποία κατά τ' άλλα απέχει

διαφορετική από ό,τι στις χώρες που έχουν

πολύ απ' την Ευρωπαϊκή αντίληψη περί

πολύ πιο πετυχηµένα συστήµατα

σχεδιασµού του χώρου, υπάρχουν πάρα

σχεδιασµού του χώρου, που συνδυάζουν

πολύ αυστηρά σχέδια χρήσεων γης σχεδόν

πολύ υψηλό επίπεδο κανονιστικότητας

σε όλες τις περιοχές µε πιέσεις δόµησης.

(και εφαρµογής των κανόνων) µε
θεσµοθετηµένους µηχανισµούς

Η Ελλάδα λοιπόν ως προς αυτό το ζήτηµα

ευλυγισίας. Το πώς γίνεται αυτό είναι

τοποθετείται σαφώς στο κατώτερο όριο

διαφορετικό σε κάθε χώρα. Προφανώς

του φάσµατος της κανονιστικότητας. Στη

εξαρτάται πάρα πολύ και από το νοµικό

διεθνή βιβλιογραφία συχνά εντοπίζεται

σύστηµα, από την πολιτική κουλτούρα,

ένα είδος διλήµµατος σχετικά µε το

από την διοικητική κουλτούρα, κι από την

σχεδιασµό, και ιδίως µε αυτόν που αφορά

ιστορία κάθε χώρας, αλλά οι περισσότερες

τις χρήσεις γης: η αυξηµένη χρήση

έχουν τέτοιους συνδυαστικούς
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µηχανισµούς, όχι µόνο µηχανισµούς οι

Ελληνικό. Εκείνη την εποχή, και για

οποίοι δηµιουργούνται µε την υποχώρηση

πολλά χρόνια, στην Ελλάδα είχαµε

της κανονιστικότητας. Είναι

σοσιαλιστικό κόµµα στην κυβέρνηση.

ενσωµατωµένοι σε ένα σύστηµα του

Ποιο σύστηµα ήταν πιο φιλελεύθερο από

οποίου το θεµέλιο είναι οι κανονιστικές

τα δύο; Θέλω να πω ότι η αντικατάσταση

χρήσεις γης. Θα προσθέσω ότι στην

της ανάλυσης των πραγµατικών

Ελλάδα το όλο θέµα περιπλέκεται ακόµα

δεδοµένων µε ταµπέλες δεν έχει νόηµα,

περισσότερο από τα ευρύτατα περιθώρια

είτε απορρέει από άγνοια είτε από

αυθαιρεσίας, που µε µια έννοια εισάγουν

σκοπιµότητα. Για να καταλήξω, κατά τη

ευλυγισία στο σύστηµα παραγωγής

γνώµη µου δεν υπάρχει πραγµατικό

χώρου, αλλά µια ιδιόµορφη ευλυγισία µε

δίληµµα µεταξύ κανονιστικών ρυθµίσεων

πολύ διαφορετικά αποτελέσµατα από αυτά

αφενός και ευλυγισίας. Η ενίσχυση της

που έχει η τελευταία όταν αποτελεί

επιχειρησιακής (σε αντιδιαστολή προς την

συνιστώσα του «κανονικού» συστήµατος.

απλώς νοµοθετικά προβλεπόµενη)

Ο µηχανισµός του fast-track απετέλεσε

ρυθµιστική ικανότητα του συστήµατος

την πρώτη προσπάθεια εισαγωγής

χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα είναι

ευλυγισίας επισήµως, αν και όπως

απαραίτητη, µε την έννοια αφενός της

ανέφερα ως παράκαµψη µάλλον παρά ως

κάλυψης πολύ µεγαλύτερου ποσοστού της

αναπροσαρµογή του κυρίως συστήµατος.

επικράτειας από σχέδια χρήσεων γης µε

Σε κάποιο βαθµό, το σχέδιο νόµου

κανονιστικό χαρακτήρα, και αφετέρου από

επιχειρεί να εισάγει το στοιχείο αυτό στο

την πρακτική εφαρµογή τους. Όπως

κυρίως σύστηµα· αποµένει να δούµε την

ανέφερα και πριν, στην Ελλάδα οι όποιες

τελική µορφή του, συµπεριλαµβανόµενης

ρυθµίσεις για τις χρήσεις γης σε πολύ

και της νοµοτεχνικής επεξεργασίας που

µεγάλο βαθµό δεν εφαρµόζονται και λόγω

µπορεί να υπονοµεύσει ρυθµίσεις ορθές

των αυθαιρέτων και των διαδοχικών

από άποψη φιλοσοφίας.

νοµιµοποιήσεων αλλά και λόγω της
έλλειψης άλλων µηχανισµών που να

Παρεµπιπτόντως, επειδή είναι

µπορούν να ελέγχουν τις πραγµατικές

διαδεδοµένη η άποψη ότι η ευλυγισία στο

χρήσεις γης και να τις επιβάλλουνε. Από

χωρικό σχεδιασµό είναι φιλελεύθερης

τη µια µεριά αυτό είναι, λοιπόν,

έµπνευσης σύστηµα - δεν ξέρω τι

απαραίτητο, αλλά από την άλλη

έµπνευσης είναι η ακαµψία ή η

ταυτόχρονα είναι επίσης αναγκαίο να

κανονιστικότητα -, θα θυµίσω ότι το

υπάρχουν θεσµοποιηµένοι µηχανισµοί

τελικό αποτέλεσµα τη περιόδου της

ευελιξίας διότι οι εξελίξεις σήµερα είναι

Θάτσερ στη Βρετανία ήταν ένα σύστηµα

πάρα πολύ γρήγορες.

χρήσεων γης απείρως πιο δεσµευτικό στην
πράξη απ' ότι στην ίδια εποχή το
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Αναστασία Τασοπούλου. Πέραν των
επίσηµων θεσµών και διαδικασιών, αυτό
που ονοµάζεται ‘κουλτούρα σχεδιασµού’
αναδύεται ως το σύνθετο αποτέλεσµα
συµπεριφορών, αξιών, προτύπων και
πεποιθήσεων που χαρακτηρίζουν τους
εµπλεκόµενους στο σχεδιασµό. Ποιες
είναι οι επιδράσεις του νέου πολιτικού,
οικονοµικού και κοινωνικού
περιβάλλοντος που διαµορφώνεται ως
απόρροια της κρίσης στις αντιλήψεις των
παικτών για το σχεδιασµό και γενικότερα
στην κουλτούρα του σχεδιασµού;

χαµηλή αποδοτικότητα, η τυπολατρία...
Επίσης, κάτι που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα
το ΥΠΕΚΑ, αλλά και τις αντίστοιχες
περιφερειακές υπηρεσίες, είναι µια
αντιεπενδυτική εµµονή, η οποία
συνδυάζεται µε τη λανθασµένη υπόθεση
ότι επένδυση είναι µόνο µεγάλη επένδυση,
και κεφάλαιο είναι µόνο το µεγάλο
κεφάλαιο. Είναι µια από τις γενικότερες
ελληνικές ιδεολογικές παραµορφώσεις, η

Δηµήτρης Οικονόµου. Αν εξαιρεθούν

οποία αντανακλάται και στο συγκεκριµένο

ορισµένοι φορείς του κεντρικού κράτους,

πεδίο. Αυτό χαρακτηρίζει διαχρονικά και

το ΥΠΕΚΑ και τα άλλα υπουργεία που

ακόµα σήµερα αυτές τις υπηρεσίες. Αυτό

ενεπλάκησαν στη διαδικασία του fast

που σας έλεγα στην αρχή, ότι η διαδικασία

track, δεν υπάρχει καµία ένδειξη ότι

fast track για τις στρατηγικές επενδύσεις

αλλάζει κάτι άλλο. Στα Υπουργεία η

σε µεγάλο βαθµό δεν έχει σχέση µε

ένδειξη ενδεχόµενης αλλαγής είναι αφενός

ισορροπίες µεταξύ υπουργείων αλλά µε

ότι προωθήθηκε η νοµοθεσία του fast

προσπάθεια να καταργηθεί, εντός

track και σε κάποιο βαθµό αρχίζει και

εισαγωγικών, όλη η υπάρχουσα διοίκηση

εφαρµόζεται, και αφετέρου το σχέδιο

και να βρεθεί ένας άλλος δρόµος, είναι

νόµου για το χωροταξικό και πολεοδοµικό

αυτό ακριβώς: µια προσπάθεια να

σχεδιασµό. Σε αυτό το βαθµό, των

αντιµετωπιστεί το γεγονός ότι οι

νοµοθετικών ρυθµίσεων, υπάρχει αλλαγή.

υπάρχουσες υπηρεσίες είναι ποτισµένες

Όχι όµως ότι έχει διαφοροποιηθεί κατά τ'

από αυτή τη νοοτροπία. Οι νοοτροπίες

άλλα ο τρόπος λειτουργίας των

αλλάζουν πάρα πολύ δύσκολα. Δε θεωρώ

υπουργείων ή των υπηρεσιών. Η

ότι η παράκαµψη του προβλήµατος είναι

γενικότερη κουλτούρα δεν υπάρχει

µακροχρόνια καλή ιδέα, αλλά υπό

ένδειξη ότι έχει αλλάξει. Απλώς µε έναν

συνθήκες κρίσης είναι κατανοητό ότι

τρόπο top-down προωθήθηκαν ή

φαίνεται ελκυστική. Για να απαντήσω

προωθούνται κάποιες νοµοθετικές

συνοπτικά στο ερώτηµά σας, δε θεωρώ ότι

ρυθµίσεις που είναι, σε κάποιο βαθµό, σε

υπάρχει καµιά ένδειξη ότι αλλάζει

µια άλλη λογική από το υφιστάµενο

ιδιαίτερα η κουλτούρα κάποιων παικτών.

παλαιότερα ή και σήµερα ακόµα σύστηµα.
Μόνο µ' αυτή την έννοια, όχι ότι έχει
αλλάξει όµως ο τρόπος λειτουργίας των

Αναστασία Τασοπούλου. Πώς
επηρεάζεται ο ρόλος των χωροτακτώνπολεοδόµων από τις κοινωνικο-

υπηρεσιών. Υπάρχουν ακριβώς τα ίδια
προβλήµατα: η µη ανάληψη ευθυνών, η
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οικονοµικές συνθήκες που
διαµορφώνονται στο πλαίσιο της
τρέχουσας κρίσης;

και στο τοπίο της κρίσης, και κυρίως της
παράλληλης µείωσης του καθαρού
εισοδήµατος για λόγους που έχουν σχέση

Δηµήτρης Οικονόµου. Έχει αλλάξει

µε την µεγάλη συνολική επιδείνωση της

πρώτα απ' όλα στο επίπεδο των όρων που

φορολογίας, η οποία πάλι φυσικά από τα

προσδιορίζουν το επάγγελµα από

εισοδήµατα πρέπει να αντλείται. Αυτά

επιχειρηµατική άποψη. Δηλαδή, δεν έχει

σηµαίνουν ότι ενώ η επαγγελµατική ύλη

µειωθεί τόσο η επαγγελµατική ύλη ως

παρέµεινε µέχρι τώρα σχεδόν σταθερή, µε

τώρα, ο αριθµός πολεοδοµικών και

οικονοµικούς όρους έχει µειωθεί, άρα

χωροταξικών σχεδίων που

έχουν αλλάξει τελείως τα δεδοµένα για το

προκηρύσσονται και ανατίθενται είναι

επάγγελµα γι' αυτό το λόγο. Προφανώς,

λίγο-πολύ παρόµοιος µε αυτόν των

αυτά που ισχύουν για τα γραφεία

προηγούµενων ετών. Ο λόγος είναι ότι σε

επηρεάζουν και τις αµοιβές των

ένα µεγάλο βαθµό υπήρχε πρόβλεψη για

πολεοδόµων-χωροτακτών που

τέτοια χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ που

απασχολούνται σε αυτά µε διάφορες

τώρα λήγει. Άρα υπήρχε µια

µορφές υπαλληλικής σχέσης. Για το

εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση. Δεν είναι

δηµόσιο δεν είναι ανάγκη να κάνω

δεδοµένο ότι και στο νέο ΕΣΠΑ 2014-

ιδιαίτερη αναφορά, αφού η πολύ

2020 τα πράγµατα θα παραµείνουν έτσι,

σηµαντική µείωση των µισθών είναι

αλλά µέχρι τώρα αυτός ήταν ένας λόγος

γενική και γνωστή. Θα προσθέσω ότι

που είχε ως συνέπεια ότι υπήρχε

υπάρχει µια αναδυόµενη αγορά, µικρή

σηµαντικός αριθµός µελετών. Αυτό που

ακόµα ποσοτικά αλλά δυνητικά

άλλαξε όµως καθοριστικά είναι οι

σηµαντική, για µελέτες

υπόλοιποι όροι οι οποίοι προσδιορίζουνε

χρηµατοδοτούµενες από τον ιδιωτικό

τη λειτουργία ενός γραφείου

τοµέα, κυρίως για διάφορες µορφές

πολεοδοµικών και χωροταξικών µελετών

οργανωµένων παραγωγικών υποδοχέων µε

ως επιχείρησης, δηλαδή η κερδοφορία, ως

αιχµή τους κλάδους του τουρισµού και

συνέπεια της σηµαντικής αύξησης της

των αιολικών εγκαταστάσεων. Η

άµεσης φορολογίας των γραφείων αυτών.

µελλοντική ανάπτυξη αυτού του τοµέα

Επίσης, µια άλλη πλευρά του

είναι ωστόσο µη προβλέψιµη, γιατί θα

προβλήµατος είναι ότι µειώθηκαν

εξαρτηθεί από τις γενικότερες εξελίξεις.

σηµαντικά οι αµοιβές των µελετών, λόγω
του συστήµατος των εκπτώσεων. Θυµίζω

Από κει και πέρα, τι άλλο µπορεί να έχει

ότι εκπτώσεις παλιά δεν υπήρχανε, ενώ

αλλάξει; Η νοοτροπία των πολεοδόµων δε

σήµερα τείνουν να σταθεροποιηθούν άνω

νοµίζω ότι έχει αλλάξει ιδιαίτερα,

του 60% των κατ’ αρχήν αµοιβών. Πρέπει

εξακολουθούν να κάνουν τα ίδια λάθη και

να λάβουµε υπ' όψη ότι όλα αυτά γίνονται

τα ίδια σωστά που κάνανε και παλιότερα.
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Ένα ερώτηµα είναι αν µε τη νέα

αστάθµητος προς το παρόν αλλά

νοµοθεσία θα επηρεαστεί ο ρόλος των

εξαιρετικά σηµαντικός παράγοντας όσον

πολεοδόµων.

αφορά αυτή την προοπτική είναι τι θα
προβλέπει το νέο ΕΣΠΑ. Αυτό δεν έχει
αποσαφηνιστεί ακόµα, γενικά η όλη

Αναστασία Τασοπούλου. Και αν µπορούν
να διαδραµατίσουν διαφορετικό ρόλο σε
σχέση µε το παρελθόν…

φιλοσοφία του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι να

Δηµήτρης Οικονόµου. Ναι… Δεν είναι

δράσεις άλλου είδους, ας πούµε πιο soft,

αυτή τη στιγµή προφανές ότι θα γίνει,

αλλά δεν είναι σαφές τι θα γίνει µε τις

αλλά µπορεί κανείς να απαριθµήσει

πολεοδοµικές µελέτες. Βέβαια σε ένα

διάφορους παράγοντες που θα παίξουνε

κράτος που έχει στοιχειώδη ορθολογισµό,

ρόλο. Πρώτα απ' όλα, ένας τέτοιος

όταν προωθείται µια νοµοθεσία που

παράγων είναι ότι µε το νέο νοµοθετικό

απαιτεί νέα σχέδια, θα υπήρχε φροντίδα

πλαίσιο προβλέπονται νέα σχέδια, σχέδια

για σχετική επιλεξιµότητα και

νέου τύπου, κυρίως στο επίπεδο των

χρηµατοδότηση στα ΠΕΠ και

δήµων και των δηµοτικών ενοτήτων, αλλά

ενδεχοµένως στο επιχειρησιακό

και σε επίπεδο λειτουργικών ενοτήτων.

πρόγραµµα του ΥΠΕΚΑ. Τέτοια πρόνοια

Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι θα υπάρξει

µπορεί να υπάρξει στο ΕΣΠΑ, δεδοµένου

αυξηµένη ζήτηση, από αριθµητική άποψη,

ότι δεν απαιτούνται κονδύλια τέτοια που

για σχέδια, κυρίως σε αυτό το επίπεδο. Δε

θα ανέτρεπαν τις εσωτερικές του

µιλάω για τα χωροταξικά γιατί αυτά

ισορροπίες, αλλά ακόµα δεν είναι σαφές

έχουνε διαχρονικά περίπου την ίδια ροή,

αν θα γίνει αυτό. Άρα υπάρχει ένα

και περιορισµένη εν γένει. Έχουνε τη

ερωτηµατικό. Αλλά εν πάσει περιπτώσει

σηµασία τους φυσικά, αλλά είναι ένα

τα δεδοµένα δεν είναι προς το παρόν

µικρό µέρος του όλου κύκλου εργασιών

αρνητικά.

στραφεί λιγότερο σε φυσικά έργα τύπου
πολιτικού µηχανικού και περισσότερο σε

και αφορά λίγα γραφεία. Λοιπόν λογικά,
τουλάχιστον µε αυτά που προβλέπει η υπό

Τώρα, το αν θα υπάρξει µια αλλαγή του

έγκριση νοµοθεσία, θα υπάρξει ζήτηση για

ρόλου ως προς άλλες παραµέτρους του,

σχέδια δηµοτικού επιπέδου, είτε

εξαρτάται τι εννοούµε. Σε κάποιο βαθµό

προσαρµογές των ήδη θεσµοθετηµένων

τα σχέδια που προωθούνται τώρα µε τη

στα δεδοµένα του νέου νόµου, είτε εξ

νέα νοµοθεσία επιδιώκουν στόχους οι

υπαρχής, γιατί πολλές περιοχές ακόµα δεν

οποίοι παλαιότερα δεν ήταν προφανές ότι

διαθέτουν πολεοδοµικά σχέδια. Κάτι

εµπεριέχονταν στα αντίστοιχα σχέδια.

τέτοιο θα είναι θετικό για τα γραφεία,

Φερ' ειπείν υποτίθεται - δεν χρησιµοποιώ

αλλά και για όλους τους

τον όρο µε αρνητικό σηµαινόµενο αλλά µε

απασχολούµενους γύρω απ' αυτά. Ένας

την έννοια ότι αποµένει να αποδειχθεί
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στην πράξη - ότι θα προωθούν

κοινωνική συνοχή. Αυτά συνήθως

περισσότερο την ανταγωνιστικότητα και

θεωρούνται ως αντιφατικά. Δε βλέπω

τη χωροθέτηση των επιχειρήσεων, όχι

κάποιον αυτόµατο τρόπο να αλλάξει πολύ

µόνο των µεγάλων αλλά γενικότερα σε

γρήγορα αυτή η νοοτροπία. Ότι ίσως

όλο το φάσµα µεγεθών, όχι µόνο δηλαδή

γίνεται πιο κατανοητό ότι τα πράγµατα

αυτών που µπορούν να υπαχθούν στο fast

είναι διαφορετικά απ' ότι θεωρούνταν από

track. Είναι πιθανόν, επίσης, να µειωθούν

τους παλαιότερους πολεοδόµους είναι

οι χρόνοι εκπόνησης και έγκρισης των

αλήθεια, αλλά οι νοοτροπίες δεν αλλάζουν

σχεδίων. Αυτά τα δύο, θα µπορούσα να

γι' αυτό το λόγο γρήγορα, θέλουν πολλά

σας πω κι άλλα, προϋποθέτουνε και µια

χρόνια. Δεν έχω την αίσθηση, επίσης, ότι

αλλαγή της επικρατούσας νοοτροπίας σε

στα πανεπιστηµιακά τµήµατα που

ένα τµήµα, τουλάχιστον, των

παράγουν επαγγελµατίες γι' αυτό το χώρο

πολεοδόµων-χωροτακτών. Δε µπορούµε

έχει γίνει κατανοητό ότι κάτι δεν πήγαινε

να µιλάµε για τους πάντες, αλλά για

καλά µε τη νοοτροπία την οποία

σηµαντικό ποσοστό των επαγγελµατιών

αναπαρήγαγαν αυτές οι σχολές, αυτά τα

του χώρου αυτοί οι δύο στόχοι δεν ήταν

τµήµατα, και άρα ότι θα υπάρξει από την

καθόλου δεδοµένοι. Προφανώς οι

πλευρά των πανεπιστηµίων και των

καθυστερήσεις δεν οφείλονται µόνο στα

διδασκόντων κάποια καινούργια

γραφεία αλλά οφείλονται και σ' αυτά. Σε

προσέγγιση... Φυσικά σε αρκετές

µεγαλύτερο βαθµό οφείλονται, βέβαια,

περιπτώσεις αυτό συµβαίνει ήδη, αλλά

στη δυσκολία των υπηρεσιών που

γενικώς δεν έχω την εντύπωση ότι υπάρχει

εµπλέκονται να γνωµοδοτήσουν, να

κατανόηση του επείγοντος µιας

πάρουν αποφάσεις... αυτό δεν υπάρχει

διαφορετικής προσέγγισης στο ζήτηµα.

αµφιβολία ότι είναι έτσι, αλλά αυτό δε
σηµαίνει ότι και από την πλευρά των
γραφείων δεν υπήρχαν καθυστερήσεις,

επενδύσεις όχι µόνο για την

Αναστασία Τασοπούλου. Στις τρέχουσες
επιστηµονικές και πολιτικές συζητήσεις η
ανάλυση της κοινωνικής, οικονοµικής και
περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας των
τόπων, έχει αναδειχθεί ως κεντρικό
ζήτηµα και ζητούµενο. Σε αυτό το
πλαίσιο, η ανθεκτικότητα των πόλεων και
η σύνδεσή της µε το χωρικό σχεδιασµό
αποτελεί ένα κρίσιµο πεδίο. Πιστεύετε ότι
ο χωρικός σχεδιασµός είναι σε θέση να
συµβάλλει στην άµβλυνση των
επιπτώσεων της κρίσης, στην οικονοµική
ανάκαµψη και στην εκκίνηση νέων
αναπτυξιακών διαδροµών;

ανταγωνιστικότητα αλλά και για την

Δηµήτρης Οικονόµου. Για την

προστασία του περιβάλλοντος και την

οικονοµική κρίση, ας το πάµε αντίστροφα.

ιδίως στο πολύ χαµηλό επίπεδο, στις
πολεοδοµικές µελέτες και στις πράξεις
εφαρµογής, όπου το πρόβληµα είναι πιο
έντονο. Επίσης, γενικά αυτός ο
επαγγελµατικός χώρος δεν διακρίθηκε,
παρά τις αναµφίβολες διαφορετικές
περιπτώσεις, για την κατανόηση της
σηµασίας που έχουν οι παραγωγικές
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Ένας από τους λόγους της οικονοµικής

µονάδων στη µεταπολεµική Ελλάδα είναι

κρίσης στην Ελλάδα είναι ο κλασσικός

η δυνατότητα ιδιοποίησης

χωρικός -συµπεριλαµβανόµενου του

περιβαλλοντικού και δηµοσίου (µε την

περιβαλλοντικού - σχεδιασµός, ο οποίος

έννοια του δηµόσιου χώρου) κεφαλαίου· ο

παρεµπόδιζε ή τουλάχιστον δεν

τουρισµός και οι συναφείς δραστηριότητες

προωθούσε συστηµατικά (µαζί µε άλλους

ελεύθερου χρόνου αποτελούν καλό

εµπλεκόµενους στο όλο χωρικό σύστηµα

παράδειγµα. Ας δούµε πόσες τουριστικές

βέβαια, στην όλη χωρική πολιτική, δεν

επιχειρήσεις δεν έχουνε βιολογικούς

ήταν µόνο ο σχεδιασµός), όπως έλεγα

καθαρισµούς, ή έχουν βιολογικούς

προηγουµένως, τις επενδύσεις, ή τις

καθαρισµούς που δεν λειτουργούν, ας

προσανατόλιζε προς λάθος κατευθύνσεις

πάρουµε τα αυθαίρετα, ας πάρουµε τη

και κυρίως προς τον κατακερµατισµό και

νόµιµη εκτός σχεδίου δόµηση…. Όλα

τη χωρική διασπορά. Θυµίζω ότι στην

αυτά είναι τρόποι µε τους οποίους γίνεται

Ελλάδα το οικονοµικό σύστηµα είναι το

η ιδιοποίηση περιβαλλοντικού κεφαλαίου

πιο κατακερµατισµένο σε όλη την

από τους ιδιώτες και εδράζονται σε

Ευρώπη, οι πολύ µικρές επιχειρήσεις είναι

χωρικές πολιτικές που τα υποθάλπουν.

κατά πολύ περισσότερες από οποιαδήποτε
Ο χωρικός σχεδιασµός στο µέλλον µπορεί

άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Σε µεγάλο βαθµό

να κατευθυνθεί σε κατεύθυνση

αυτό έχει σχέση µε τις χωρικές πολιτικές,

διαφορετική από την παραδοσιακή, τόσο

και ιδίως µε την εκτός σχεδίου δόµηση και

ως προς την υποκίνηση του

την υποκίνηση των µικρών οικοπέδων (πχ.

κατακερµατισµού όσο και ως προς την

µέσω της διαφοροποίησης των

περιβαλλοντική διάσταση, αλλά οι

συντελεστών δόµησης) αλλά και των

συνθήκες της κρίσης µπορούν επίσης να

µικρών µονάδων. Είναι περισσότερο από

ωθήσουν σε ακόµα µεγαλύτερη «δόση»

βέβαιο ότι ο κατακερµατισµός της

από την παραδοσιακή θεραπεία για την

οικονοµικής βάσης υπήρξε παράγοντας

αύξηση της ανταγωνιστικότητας, δηλ. σε

µείωσης της ανταγωνιστικότητας και της

ακόµα µεγαλύτερη ιδιοποίηση

αντοχής στην παγκόσµια κρίση.

περιβαλλοντικών αγαθών, σε ακόµα
Από την άλλη πλευρά, άλλο που έκανε ο

µεγαλύτερη υποστήριξη του

χωρικός σχεδιασµός συστηµατικά και

κατακερµατισµού και σε αναζήτηση της

διαχρονικά είναι να διευκολύνει την

διεξόδου σε µια αναθέρµανση της

ιδιοποίηση περιβαλλοντικού κεφαλαίου

οικοδοµής. Ως προς το τελευταίο, η κρίση

από τις επιχειρήσεις όλων των ειδών -

των ακινήτων και η ακολουθούµενη

µικρές, µεγάλες, µεσαίες. Ένα στοιχείο

φορολογική πολιτική το καθιστούν προς

της όποιας αύξησης της

το παρόν αδύνατο, αλλά σκέψεις για µια

ανταγωνιστικότητας των οικονοµικών

επιστροφή στο παρελθόν υπάρχουν και
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επιχειρούνται εκτός του πεδίου της

άλλα λόγια, το νοµοθετικό πλαίσιο είναι

φορολογίας.

απλώς ένας σκελετός, που αποκτά
περιεχόµενο από τις συγκεκριµένες

Για να συνοψίσω, όπως ένα συγκεκριµένο

πολιτικές που προωθούνται µέσω αυτού.

είδος χωρικής πολιτικής συνέβαλλε τόσο

Από αυτή την άποψη, το ζήτηµα

στην οικονοµική κρίση όσο και στην

παραµένει ανοικτό. Το νέο σύστηµα

περιβαλλοντική, θα µπορούσε κάποιο

µπορεί να παίξει θετικό ρόλο υπό

άλλο είδος χωρικής πολιτικής να

προϋποθέσεις όπως η νοµοτεχνική

συµβάλλει στην έξοδο και από τις δύο

επεξεργασία του νόµου που θα ψηφιστεί

κρίσεις. Να προσθέσω και ένα άλλο πεδίο

τελικά, το περιεχόµενο και οι επιλογές των

στο οποίο υπάρχει ανάγκη αλλά και

συγκεκριµένων σχεδίων που θα

περιθώρια µιας νέας προσέγγισης, τις

παραχθούν, η επάρκεια των υπηρεσιών

αστικές αναπλάσεις, όχι βέβαια µε την

(προφανώς µη δεδοµένη σήµερα), και οι

παραδοσιακή αρχιτεκτονίζουσα

πτυχές της χωρικής πολιτικής που

προσέγγιση των πεζοδροµήσεων (το είδος

τοποθετούνται εκτός της εκπόνησης των

ανθεί ακόµα και σήµερα) αλλά µε αυτήν

σχεδίων.

της σύνθετης, οικονοµικής, κοινωνικής
και χωρικής αναγέννησης των αστικών

.

περιοχών.

Αναστασία Τασοπούλου. Σας ευχαριστώ
πάρα πολύ για το χρόνο σας και για την
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Αναστασία Τασοπούλου. Ενδεχοµένως
τα χαρακτηριστικά του νέου συστήµατος
που προωθείται να συµβάλλουν προς αυτή
την κατεύθυνση...

Δηµήτρης Οικονόµου. Σας ευχαριστώ κι
εγώ. Είµαι στη διάθεσή σας για ό,τι άλλο
χρειαστεί.

Δηµήτρης Οικονόµου. Σε κάποιο βαθµό,
ναι, αλλά µόνο σε κάποιο βαθµό, για τον
εξής λόγο: όσο κι αν η νοµοθεσία έχει
σηµασία, νοµίζω ότι µεγαλύτερη επίδραση
έχει ο τρόπος µε τον οποίον αυτή
εφαρµόζεται, καθώς επίσης και άλλες
παράµετροι οι οποίες είναι θεωρητικά
εκτός του συστήµατος των σχεδίων. Για
παράδειγµα, η µαζική νοµιµοποίηση κάθε
τόσο των αυθαιρέτων σηµαίνει ότι ο
χώρος παράγεται πιο πολύ µέσω
παράνοµων διαδικασιών παρά µε τις
διαδικασίες του επίσηµου συστήµατος. Με
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