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ÄçìïðñáôÞèçêå ç ðñþôç áðü ôéò 
ôñåéò ðñïôÜóåéò ôçò ÊÅÄÊÅ
Ω ς «φλέβα χρυσού» χαρακτηρίζονται

από τους εκπροσώπους της Αυτο-
διοίκησης, οι μεγάλες ευκαιρίες που

κρύβει το τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα του 3ου Κ.Π.Σ. «Κοινωνία της Πληροφο-
ρίας» για την ανάπτυξη των τοπικών κοινω-
νιών και την βελτίωση της καθημερινότητας
του πολίτη. 

Ήδη καταγράφεται σημαντική αύξηση της συμ-
μετοχής των ΟΤΑ στο πρόγραμμα με εντάξεις
έργων, σαφής ένδειξη ότι όλο και περισσότεροι
αιρετοί αντιλαμβάνονται  πως μέσα από τις συ-
γκεκριμένες δράσεις, επιτυγχάνεται ουσιαστι-
κότερη εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχει-
ρήσεων, ενώ ενισχύονται η συμμετοχή των πο-
λιτών και η δημοκρατία. 
Καταλυτική, σε κάθε περίπτωση, κρίνεται και η
συμβολή της ΚΕΔΚΕ η οποία ήδη από τον Ιού-
λιο του 2004 έχει πραγματοποιήσει σειρά ου-
σιαστικών παρεμβάσεων : πρόταση για την
Στρατηγική της Αυτοδιοίκησης στην Κοινωνία
της Πληροφορίας, πρόταση για τα βασικά ζη-
τήματα υλοποίησης έργων στην ΚτΠ, μετρή-
σεις για τις επιδόσεις των ΟΤΑ στο συγκεκρι-
μένο πεδίο.
Επιστημονικός Σύμβουλος της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. στα
ζητήματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι
η «Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και
Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληρο-
φορίας»  του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,
σε συνεργασία με τη αναπτυξιακή μελετητική ε-
ταιρεία της Αυτοδιοίκησης Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. .

Διεθνές συνέδριο για την ΚτΠ
Ιδιαίτερη σημασία έχει  το διεθνές Συνέδριο
που οργανώνει η ΚΕΔΚΕ στις 5 και 6 Μαϊου
2006 στο Ηράκλειο Κρήτης με θέμα την συμ-
μετοχή της Αυτοδιοίκησης στην ΚτΠ, στο ο-
ποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή και από χώρες που θεωρού-
νται κορυφαίες στην αξιοποίηση των νέων τε-
χνολογιών, όπως τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασί-
λειο, την Ιρλανδία, τα κράτη της Ιβηρικής και
της Σκανδιναβίας. 

Ενιαίο Δικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ και 

ανάπτυξη Γεωγραφικών Συστημάτων
Η ίδια η ΚΕΔΚΕ έχει καταθέσει στο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορί-
ας» δικές της προτάσεις, που αφορούν 3 έργα
συνολικού προϋπολογισμού περίπου δέκα εκα-
τομμυρίων ευρώ.
Το πρώτο από αυτά έχει ήδη ενταχθεί στο πρό-
γραμμα και έχει δημοπρατηθεί. Πρόκειται για
το έργο «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον Ο-
ΤΑ για την εξυπηρέτηση του πολίτη και των
επιχειρήσεων», προϋπολογισμού 1.936.500
ευρώ, το οποίο θα εφαρμοσθεί πιλοτικά σε 15
Δήμους, 1 ΤΕΔΚ και την ΚΕΔΚΕ, και εν συνε-
χεία θα είναι διαθέσιμο για προσαρμογή και α-
ξιοποίηση από οποιονδήποτε δήμο της χώρας.
Αφορά την δημιουργία portals, ενός ιδιαίτερα
χρήσιμου εργαλείου για τη βελτίωση της σχέ-
σης του πολίτη και των επιχειρήσεων με τους
Δήμους και την ολοκληρωμένη αξιοποίηση των
υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει η Αυτο-
διοίκηση.
Οι προτάσεις της ΚΕΔΚΕ για τα άλλα 2 έργα
κατηγορίας κοινωνίας της πληροφορίας αξιο-

λογούνται από τους αρμόδιους των προγραμ-
μάτων.
Το πρώτο έχει  προϋπολογισμό 3.439.100 ευ-
ρώ, αφορά στην ανάπτυξη Γεωγραφικών Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων και εφαρμογών για
την εξυπηρέτηση των δήμων και των πολιτών. 
Το δεύτερο έργο έχει ύψος 5.682.250 ευρώ και
αφορά την επέκταση του  έργου «Ενιαίο Διαδι-
κτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρε-
σιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» σε ό-
λους τους δήμους της χώρας. 
Και στα δύο έργα  υιοθετείται  το  μοντέλο ανά-
πτυξης «develop once - use many» που σημαίνει
ότι  κάθε εφαρμογή αναπτύσσεται μια φορά και
διατίθεται χωρίς κόστος για χρήση σε όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης αλλά και σε όποιον άλλον ενδιαφέρε-
ται. Έτσι το συνολικό κόστος υλοποίησης είναι
πολύ χαμηλότερο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόταση της
ΚΕΔΚΕ, στο έργο για τα Γεωγραφικά Συστή-
ματα Πληροφοριών (G.I.S.)  θα αναπτυχθούν:
• Μια κεντρική υποδομή όπου θα είναι συγκε-
ντρωμένα όλα τα γεωγραφικά δεδομένα και
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θα είναι διαθέσιμα σε όλους τους δήμους. 
• Πέντε βασικές εφαρμογές, για τις οποίες ο
στόχος είναι να εγκατασταθούν στους δή-
μους που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 

Εφαρμογή 1η: Σύστημα διαχείρισης δικτύων
κοινής ωφέλειας (ύδρευση, αποχέτευση). 
Εφαρμογή 2η: Σύστημα διαχείρισης θεμάτων
σχετικά με  την κυκλοφορία / συγκοινωνίες. 
Εφαρμογή 3η: Σύστημα διαχείρισης συλλογής
απορριμμάτων.
Εφαρμογή 4η: Οδηγός πόλης στο διαδίκτυο. 
Εφαρμογή 5η: Σύστημα χαρτογράφησης ηχορ-
ρύπανσης σε αστικούς χώρους. 
Το έργο για «υπόλοιπα των Portals» αποτελεί
ουσιαστικά επέκταση σε όλους τους Ο.Τ.Α.
των αποτελεσμάτων του ήδη δημοπρατημένου
έργου το οποίο έχει αναλάβει να υλοποιήσει η
ΚΕΔΚΕ ως τελικός δικαιούχος με τίτλο «Ενιαί-
ο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υ-
πηρεσιών στον πολίτη και στις επιχειρήσεις».
Το έργο περιλαμβάνει ηλεκτρονικές υπηρεσίες
εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσε-
ων σε όλους τους βασικούς τομείς παροχής υ-
πηρεσιών της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοί-
κησης. 
Δεδομένου ότι οι βασικές εφαρμογές υποδομής
θα έχουν ήδη αναπτυχθεί, το συγκεκριμένο έρ-
γο θα εστιαστεί μόνο στην εγκατάσταση, λει-
τουργία και υποστήριξη των εφαρμογών αυτών
στους υπόλοιπους δήμους. 

Συμμετοχή των ΟΤΑ σε έργα Κοινωνίας
της Πληροφορίας
Τα έργα της Κοινωνίας της Πληροφορίας συγ-
χρηματοδοτούνται, τόσο από το τομεακό Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα 2000 - 2006 «Κοινωνία
της Πληροφορίας», όσο και από τα Περιφε-
ρειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.
Εργα της κατηγορίας «κοινωνία της πληροφο-
ρίας» για την Αυτοδιοίκηση, δεν σχεδιάζουν
και υλοποιούν μόνον οι Ο.Τ.Α., αλλά και το Υ-
πουργείο Εσωτερικών, με σημαντικές παρεμ-
βάσεις, όπως είναι τα προγράμματα «ΣΥΖΕΥ-
ΞΙΣ» και «ΑΡΙΑΔΝΗ». 
Η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., με την συνδρομή της Π.Ε.Τ.Α.
Α.Ε., παρακολουθεί την πορεία των  έργων
Ο.Τ.Α. στο σύνολο των Επιχειρησιακών Προ-
γραμμάτων 2000 - 2006.
Εχει ενδιαφέρον η εικόνα που καταγράφεται
για την πορεία των έργων Ο.Τ.Α. κατηγορίας
«κοινωνία της πληροφορίας» με στοιχεία
31.12.2005.
Στο τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
2000 - 2006 «Κοινωνία της Πληροφορίας»,
από το οποίο προέρχονται και οι μεγαλύτεροι

πόροι για τα έργα «ΚτΠ»: 
Τα έργα Ο.Τ.Α. έχουν μικρό μερίδιο, 157 εκ. €
ή 6%,  στον προϋπολογισμό του συνόλου των
ενταγμένων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα έρ-
γων.
Το θετικό και ελπιδοφόρο είναι ότι τα έργα
Ο.Τ.Α. στην Κοινωνία της Πληροφορίας βελ-
τιώνονται ποιοτικά. Ο τόνος δεν δίνεται πλέον
από τα πολύ μικρά έργα εξοπλισμού για τα ερ-
γαστήρια των σχολικών επιτροπών των Δήμων.
Δίνεται από τα έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης (47 νέα έργα κατά το τελευταίο 4μηνο),
από τα έργα των Μητροπολιτικών Δικτύων Ο-
πτικών Ινών (19 στο 4μηνο), από τα 28 κατά το
4μηνο Ευρυζωνικά Δίκτυα Τοπικής Πρόσβα-
σης. Ειδικά για τα έργα ανάπτυξης των ευρυζω-
νικών υποδομών πρέπει να αναφερθεί  ότι κα-
λύπτουν πλέον το 55% του προϋπολογισμού
των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. στο Ε.Π.
«ΚτΠ». 
Η ανάπτυξη των ευρυζωνικών έργων, αλλά και
το θεσμικό πλαίσιο που θα τα διέπει στη φάση
της λειτουργίας τους, είναι μείζονος σημασίας
ζήτημα. Το κυρίαρχο είναι ότι διανοίγονται τε-
ράστιες δυνατότητες για την εξυπηρέτηση του
πολίτη και την τοπική ανάπτυξη, καθώς πρό-
κειται για κανάλια από τα οποία μπορεί να δια-
κινηθεί μέγιστη ποσότητα πληροφοριών. Προ-
κύπτουν όμως και εξαιρετικά ενδιαφέροντα και
σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ρύθμιση,
τον δημοκρατικό κοινωνικό έλεγχο, του περιε-
χομένου που διακινείται στα δίκτυα. 

Τεκμήριο ποιοτικής βελτίωσης της συμμετοχής
της Αυτοδιοίκησης είναι επίσης ότι 339 πρωτο-
βάθμιοι Ο.Τ.Α. (33% του συνόλου) έχουν ε-
νταγμένο έργο κατηγορίας «κοινωνία της πλη-
ροφορίας», το οποίο είναι πέραν από τα μικρά
έργα των σχολικών επιτροπών. 
Στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προ-
γράμματα, στις 31.12.2005,  είχαν ενταχθεί έρ-
γα Ο.Τ.Α. κατηγορίας «κοινωνία της πληροφο-
ρίας» συνολικού προϋπολογισμού 19 εκ.€. Α-
φορούν σε μεγάλο βαθμό υποδομές της ΚτΠ
στην εκπαίδευση, αλλά και στον πολιτισμό, τον
τουρισμό, στη δημόσια διοίκηση και στο περι-
βάλλον.
Σημαντική είναι η συμμετοχή των ΟΤΑ στο
πρόγραμμα ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, προ-
ϋπολογισμού 74 εκ.€., όταν ολοκληρωθεί, θα
διασυνδέει on line 2.000 φορείς της Δημόσιας
Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, θα αποτελεί
το Εθνικό Δίκτυο του δημόσιου τομέα, μέσα α-
πό το οποίο θα διακινούνται (δωρεάν για 3 χρό-
νια) δεδομένα, φωνή και εικόνα . 
Η Αυτοδιοίκηση, οι Δήμοι, κατέχουν πρωταγω-
νιστικό ρόλο στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση
του έργου, καθώς από το σύνολο των 1.789 φο-
ρέων στους οποίους έχει ολοκληρωθεί και πα-
ραδοθεί μέχρι σήμερα το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, οι 1.083
δηλαδή το 60%, είναι φορείς της πρωτοβάθμιας
Αυτοδιοίκησης. Η επιχειρησιακή ετοιμότητα
των ΟΤΑ για να υποδεχθούν και να αξιοποιή-
σουν τις υπηρεσίες του έργου, προσδιορίζεται
από την εγκατάσταση πληροφοριακών συστη-
μάτων που θα αξιοποιήσουν τη δικτυακή υπο-
δομή του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, από τη δημιουργία των
απαραίτητων βασικών υποδομών πληροφορι-
κής, από την παρουσία εξειδικευμένου και εκ-
παιδευμένου κατάλληλα προσωπικού.  Ωστόσο,
σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι ΟΤΑ σε ποσοστό
70%, σήμερα υστερούν στις παραμέτρους αυ-
τές. 
Η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., αντιλαμβανόμενη την ανάγκη υ-
ποστήριξης των Ο.Τ.Α. για την αξιοποίηση του
ΣΥΖΕΥΞΙΣ, έχει ήδη καταθέσει την πρόταση
για το λεγόμενο mini «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» . Πρόκει-
ται για το έργο,  σύνδεσης στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ό-
λων των κτιρίων των O.T.A. (και όχι μόνον της
απόληξης του βασικού δικτύου σε ένα κτίριο
Ο.Τ.Α., όπως προβλέπει το κεντρικό ΣΥΖΕΥ-
ΞΙΣ), καθώς και της διασύνδεσης των αντίστοι-
χων θέσεων εργασίας.
Εκτιμάται ότι στο πλαίσιο του mini έργου θα
πρέπει να διασυνδεθούν στο  ΣΥΖΕΥΞΙΣ 1.500
περίπου κτίρια της τοπικής αυτοδιοίκησης και
25.000 θέσεις εργασίας. Το έργο κοστολογείται
στα 15 εκ. €.
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«Τραυματισμένη» οικονομικά για
μία ακόμη χρονιά, βγήκε η Αυ-
τοδιοίκηση, αναφορικά με τα

ποσά που αποτυπώθηκαν στο φετινό προϋ-
πολογισμό. Η υπαναχώρηση της κυβέρνη-
σης από τις δεσμεύσεις της έναντι των αιρε-
τών και η ανακολουθία των υποσχέσεων του
ίδιου του Πρωθυπουργού, οδηγούν - όπως
καταγγέλλουν οι εκπρόσωποι της Αυτοδιοί-
κησης - με μαθηματική ακρίβεια, σε οικονο-
μική κατάρρευση τους περισσότερους ΟΤΑ,
στην αποδόμηση του κοινωνικού κράτους
και στη δημιουργία νέας γενιάς συμβασιού-
χων.

Την ίδια ώρα οι τελευταίες εξελίξεις, βάζουν
σε «θέση μάχης» τους αιρετούς, οι οποίοι δη-
λώνουν αποφασισμένοι να αγωνιστούν από
κοινού, προκειμένου να εμποδίσουν την υπο-
βάθμιση του θεσμού της Αυτοδιοίκησης. Σε
κάθε περίπτωση, άλλωστε, η μη πρόβλεψη
των απαραίτητων πόρων στον προϋπολογισμό
- πέρα από την οικονομική αδυναμία στην ο-
ποία οδηγεί τους ΟΤΑ - έρχεται σε αντίθεση
και με το ίδιο το Σύνταγμα, το οποίο επιβάλει
οι μεταφερόμενες προς την Αυτοδιοίκηση αρ-
μοδιότητες, να συνοδεύονται και από αντί-
στοιχους πόρους για την άσκηση τους.
Συγκεκριμένα, όπως όλα δείχνουν, για μία α-
κόμη φορά η κεντρική διοίκηση επέλεξε να
«κωφεύσει» έναντι συγκεκριμένων και επιτα-
κτικών αιτημάτων, η ικανοποίηση των οποίων
αποτελεί ζήτημα συνέχισης της ομαλής λει-
τουργίας των δήμων και κοινοτήτων της χώ-
ρας. 

Ακάλυπτη επιταγή για αρμοδιότητες και
συμβασιούχους
Ανάμεσα σε αυτά τα αιτήματα, θα πρέπει να
αναφερθούν τα 250 εκ. ευρώ, που απαιτούνται
για την κάλυψη του κόστους μονιμοποίησης
των δέκα χιλιάδων συμβασιούχων (σχολικοί
φύλακες, ΑΜΕΑ, Βοήθεια στο σπίτι), η μονι-
μοποίηση των οποίων αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2006. Όπως έχει
ξεκαθαρίσει άλλωστε η ΚΕΔΚΕ προς την κυ-
βέρνηση, σε ό,τι αφορά το θέμα των συμβα-
σιούχων, μπορεί η ευθύνη για την ομηρία χι-
λιάδων εργαζομένων να είναι διαχρονική, ω-
στόσο δεν μπορεί τελικώς να είναι η Αυτοδιοί-
κηση εκείνη που θα επωμιστεί το οικονομικό

κόστος. Εξάλλου, αποτελεί κοινό τόπο, η ι-
διαίτερη κοινωνική σημασία των συγκεκριμέ-
νων λειτουργιών καθώς, με δεδομένη την οι-
κονομική συγκυρία, οι υπηρεσίες που προσφέ-
ρονται από τους ΟΤΑ,  αποτελούν ουσιαστική
βοήθεια και υποστήριξη για τα αδύναμα εισο-
δηματικά στρώματα. Κατά συνέπεια, εκτός α-
πό τους ίδιους τους εκπροσώπους της Αυτο-
διοίκησης και τους εργαζόμενους σε αυτήν, α-
νησυχία εκφράζει και μία μεγάλη μερίδα πολι-
τών, που είναι χρήστες των συγκεκριμένων υ-
πηρεσιών. 
Παράλληλα οι τοπικοί άρχοντες έχουν θέσει
ως μείζον ζήτημα την σταδιακή απόδοση - αρ-
χής γενομένης από φέτος - των παρακρατηθέ-
ντων πόρων της Αυτοδιοίκησης  οι οποίοι
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σύμφωνα με εκτιμήσεις φθάνουν το ποσό των
1,7 δις ευρώ. Τέλος, έχουν ζητήσει να αποδο-
θούν πλήρως για το 2006, οι θεσμοθετημένοι
πόροι της Αυτοδιοίκησης.

Κυβέρνηση: Καταβάλλουμε προσπάθειες
για ενίσχυση του θεσμού…
Η απάντηση της κυβέρνησης στα συγκεκριμέ-
να αιτήματα της Αυτοδιοίκησης, ωστόσο, πα-
ρά τις κατ΄ επανάληψη διαβεβαιώσεις ότι κα-
ταβάλλεται προσπάθεια για ενίσχυση του θε-
σμού, ήταν μάλλον απογοητευτική. Ειδικότε-
ρα, στον Προϋπολογισμό του 2006, όπως ανα-
φέρεται και στο ψήφισμα διαμαρτυρίας  που ε-
πέδωσε το Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ στην πρόεδρο της
Βουλής  και τα μέλη του Σώματος, τον περα-
σμένο Δεκέμβριο, μετά από συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας κατά ψήφιση του Προϋπολογισμού,
δεν αποτυπώθηκε καμία από τις δεσμεύσεις της
κυβέρνησης με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να
οδηγηθούν σε αδιέξοδο υπηρεσίες κοινωνικής
αλληλεγγύης, εργαζόμενοι, συμβασιούχοι αλλά
και η ίδια η Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Οι «μαύρες τρύπες» του προϋπολογισμού
Σταχυολογούμε ορισμένα από τα «κενά» του
προϋπολογισμού έναντι των αυξημένων οικο-
νομικών αναγκών των δήμων :
• Δεν υπάρχει ιδιαίτερη πρόβλεψη για τη μι-
σθοδοσία των συμβασιούχων, που θα μονι-
μοποιηθούν με βάση το Προεδρικό Διάταγ-
μα Παυλόπουλου 

• Το κόστος της αρμοδιότητας «Βοήθεια στο
Σπίτι» δεν αναφέρεται καθόλου, με αποτέ-
λεσμα να τίθεται εν αμφιβόλω η συνέχιση
της κοινωνικής αυτής υπηρεσίας και η απα-
σχόληση των εργαζομένων σε αυτή. 

• Δεν υπάρχουν κονδύλια για τα ΑΜΕΑ που
απασχολούνται με ειδικά προγράμματα σε
δημοτικές επιχειρήσεις, για τους σχολικούς
φύλακες, τους σχολικούς τροχονόμους και
τη δημοτική αστυνομία. 

• Οι προβλεπόμενες δαπάνες για βρεφονηπια-
κούς σταθμούς, στάδια και συντήρηση σχο-
λείων δεν καλύπτουν το κόστος του 2005. 

Παράλληλα, όπως προκύπτει από τον Προϋπο-
λογισμό: 
• Δεν γίνεται καμία αναφορά για την απόδοση
των παρακρατηθέντων, σύμφωνα με το  Ν.
1828/89, πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι για το συ-
γκεκριμένο θέμα, υπάρχουν σχετικές δε-

σμεύσεις του ίδιου του υπουργού Εσωτερι-
κών στο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, τον
περασμένο Νοέμβριο στη Ρόδο. Όπως έχει
γίνει γνωστό το σχέδιο, που έχει ανακοινώ-
σει το υπουργείο Εσωτερικών είναι να δο-
θούν ομόλογα, τα οποία δεν θα είναι άμεσα
ρευστοποιήσιμα, ωστόσο θα αποτελούν α-
ναγνώριση του υπάρχοντος χρέους από την
κυβέρνηση. Παρόλα αυτά, και ενώ ήδη έ-
χουμε διανύσει το πρώτο δίμηνο του νέου έ-
τους, καμία κίνηση δεν έχει γίνει ακόμη
προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ αρμοδίως
αφήνεται να εννοηθεί ότι έχει ξεκινήσει η α-
πόδοσή τους από πέρυσι.

• Το ποσό του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών
και Νομικών Προσώπων που εντάσσεται
στους ΚΑΠ και κατανέμεται στους ΟΤΑ
μειώνεται, για πρώτη φορά μετά τη μεταπο-
λίτευση, κατά 1,6%. 

• Μειώνεται η ΣΑΤΑ σε σταθερές τιμές, αφού
για το σύνολο του 2006 προϋπολογίστηκε
ποσό ίσο με τον προϋπολογισμό του 2004
και 2005.

• Αυξάνεται το ποσό παρακρατήσεων του
ΘΗΣΕΑ κατά 31% όταν, το 2005, η απορ-
ροφητικότητα του προγράμματος ήταν μι-
κρότερη του 10% και παραμένουν «αναξιο-
ποίητα» παραπάνω από 450 εκ. € και τέλος

• Παρατηρείται αλματώδης αύξηση των εκτά-
κτων επιχορηγήσεων.

Κατά συνέπεια, και με δεδομένη την πιο πάνω
διαμορφωθείσα κατάσταση, στη συνεδρίαση
του Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ για τα κριτήρια κατανο-
μής των ΚΑΠ και της ΣΑΤΑ για το έτος 2006,
αποφασίσθηκε ότι απαιτείται αύξηση του πο-
σού της ΣΑΤΑ ώστε να καταστεί εφικτή η υ-
λοποίηση της πρότασης που έχει υποβληθεί. 
Ειδικότερα, η ΣΑΤΑ για το 2006, σύμφωνα με

το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρ-
χεται στο ύψος των 750 εκ. ευρώ, δηλαδή
μειωμένη κατά 6,25% σε σχέση με το 2005. 
Όπως εκτίμησε το Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ, η ΣΑΤΑ
θα πρέπει να ανέλθει τουλάχιστον στο ποσό
των 840,75 εκ. ευρώ, ώστε να είναι υλοποιήσι-
μη η πρόταση, που έχει υποβληθεί στο υπουρ-
γείο Εσωτερικων. Αν η συγκεκριμένη πρόταση
γίνει δεκτή τότε, η τακτική ΣΑΤΑ σε όλους
τους ΟΤΑ της χώρας θα ανέλθει στο ύψος των
500 εκ. ευρώ (αύξηση 5,98%), με ουσιαστική
δυνατότητα υλοποίησης επενδυτικών προ-
γραμμάτων στους δήμους για το έτος 2006.
Σε ό,τι αφορά τους ΚΑΠ, στον κρατικό προϋ-
πολογισμό του έτους 2006 οι εγγραμμένοι πό-
ροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι 2.165 εκ.
ευρώ. Η αύξηση στους ΚΑΠ, ανέρχεται κατά
μέσο όρο στο 6% σε σχέση με το 2005. 
Ειδικότερα, η αύξηση στην τακτική επιχορή-
γηση ανέρχεται στο 7,14%. Ωστόσο εκείνο
που προτείνει και φέτος  η ΚΕΔΚΕ, προκειμέ-
νου να περιοριστεί η αφαίμαξη των ΚΑΠ,  εί-
ναι δράσεις όπως, η φύλαξη των σχολικών μο-
νάδων, η Δημοτική Αστυνομία, οι αναπτυξια-
κοί σύνδεσμοι, τα εργοστάσια αφαλάτωσης,
τα προγράμματα κατά των ναρκωτικών, το
«Βοήθεια στο σπίτι», το παραπληγικό επίδο-
μα, να ενταχθούν στις οριζόντιες δράσεις του
«ΘΗΣΕΑ».  Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει ε-
νίσχυση της τακτικής επιχορήγησης, καθώς ό-
πως εκτιμάται, θα εξασφαλισθεί αύξηση της
μηνιαίας λειτουργικής επιχορήγησης κάθε δή-
μου της τάξης του 10,61%. Να σημειωθεί μά-
λιστα, ότι ήδη έχει ζητηθεί από την ΚΕΔΚΕ,
συνάντηση και με την πολιτική ηγεσία του υ-
πουργείου Εσωτερικών, καθώς προς το παρόν
δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση ανα-
φορικά με το θέμα.
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óå ñõèìïýò … ÷åëþíáò

Η πορεία υλοποίησης του χωροταξικού - πολεοδομικού σχεδιασμού στη χώρα μας, οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στον αστικό
και αγροτικό χώρο και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διακυβέρνηση και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τα
ων μικρών και μεγάλων πόλεων ήταν το αντικείμενο διημερίδας που συνδιοργάνωσαν ΚΕΔΚΕ και ΤΕΕ. 

Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η ΚΕΔΚΕ για θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας
και ενόψει της προετοιμασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. 
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Στον αέρα  πολεοδομικές 
μελέτες και ΓΠΣ
«Ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός,
τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ Πάρις Κουκου-
λόπουλος, αποτελεί το σημαντικότερο εργαλεί-
ο στα χέρια της Πολιτείας και των θεσμοθετη-
μένων φορέων της, τόσο σε κεντρικό όσο και
σε αποκεντρωμένο επίπεδο, προκειμένου να ε-
πιτευχθεί ο στόχος της αειφόρου ανάπτυξης. Ο
ρόλος των τοπικών κοινωνιών είναι καθοριστι-
κός στη διαδικασία του σχεδιασμού αφού οι
πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν και να συμ-
μετέχουν στις αποφάσεις που τους αφορούν
αλλά και επίσης να αναλαμβάνουν τις συνέ-
πειες και τις ευθύνες των αποφάσεων τις οποί-
ες συνδιαμόρφωσαν. 
Αυτές οι απλές αλήθειες έχουν υιοθετηθεί εδώ
και πολλά χρόνια απ΄ όλες τις σύγχρονες και α-
ναπτυγμένες χώρες και στο επίπεδο της Ε.Ε.
γίνεται προσπάθεια συντονισμού και ανταλλα-
γής εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών, αλ-
λά και απ΄ ευθείας μεταξύ τοπικών και περιφε-
ρειακών αρχών ακριβώς λόγω της σημαντικό-
τητας που έχουν ως προτεραιότητες.
Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι, λίαν επιει-
κώς, δυσάρεστη. Οι ριζοσπαστικές τομές που
ξεκίνησαν από τον κ. Στέφανο Μάνο και συνε-
χίστηκαν απ΄ τον αείμνηστο Αντώνη Τρίτση έ-
μειναν, δυστυχώς, στη μέση.
Η Ελλάδα σχεδιάζει σήμερα το Δ΄ ΚΠΣ και
στερείται ολοκληρωμένου χωροταξικού σχε-
διασμού!!! Οι συνέπειες είναι πολλαπλές και
προφανείς, αλλά κυρίως, έχουν τεράστιο οικο-
νομικό κόστος».

Τι αποκαλύπτει η έρευνα της ΚΕΔΚΕ
Σημαντικά είναι τα ευρήματα έρευνας της
ΚΕΔΚΕ για την υστέρηση που παρουσιάζουν
τα προγράμματα οικιστικής ανάπτυξης στη χώ-
ρα μας.
Από τον Απρίλιο του  1985 που εγκρίθηκε το
πρώτο Πολεοδομικό Σχέδιο στα πλαίσια της Ε-
πιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης
μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 419 Γενικά Πολε-
οδομικά Σχέδια.
Σε πολλούς δήμους ακόμη και σήμερα - δέκα
πέντε χρόνια μετά την έγκριση των αντίστοι-
χων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων - βρίσκο-
νται σε διαδικασία εκπόνησης ή και δεν έχουν
ακόμη ενεργοποιηθεί  Πολεοδομικές Μελέτες
ή Πράξεις Εφαρμογής. Είναι χαρακτηριστικό
ότι για τα 419 εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομι-
κά Σχέδια με τρεις κατ΄ ελάχιστον Πολεοδομι-

κές Ενότητες σε περιοχές επεκτάσεων οι εγκε-
κριμένες Πολεοδομικές Μελέτες είναι 950.
Δηλαδή μετά από είκοσι χρόνια οι μισές μελέ-
τες από το σύνολο των εγκεκριμένων πολεοδο-
μικών ενοτήτων δεν έχουν ολοκληρωθεί.
Κοινός παρονομαστής αυτής της καθυστέρη-
σης είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες, αφού,
σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο
πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ, μια πολεοδομική μελέ-
τη χρειάζεται τουλάχιστον τρία έως πέντε χρό-
νια για να ολοκληρωθεί. Μάλιστα διαπιστώνε-
ται ότι για το 20% των περιπτώσεων  οι απαι-
τούμενοι χρόνοι ολοκλήρωσης των Πολεοδο-
μικών Μελετών κυμαίνονται στα οχτώ έως δώ-
δεκα χρόνια.
Οι αντίστοιχοι χρόνοι ολοκλήρωσης των Πρά-
ξεων Εφαρμογής κυμαίνονται σε ελάχιστες πε-
ριπτώσεις από 2 ως 4 χρόνια ενώ κατά κανόνα
οι χρόνοι αυξάνουν στα 4 έως 6 χρόνια.
Έτσι σε σύνολο περίπου 2.000 πράξεων εφαρ-
μογής που έπρεπε να εκπονηθούν, υλοποιήθη-
κε μόλις το 28%.

Πολλαπλά τα αίτια καθυστέρησης
Τα αίτια για τους αυξημένους χρόνους ολοκλή-
ρωσης τόσο των Πολεοδομικών Μελετών όσο
και των Πράξεων Εφαρμογής ανεξαρτήτως του
μεγέθους των πολεοδομικών ενοτήτων φαίνε-
ται να είναι:
• το σημαντικό κόστος των Πολεοδομικών
Μελετών και των Πράξεων Εφαρμογής, με ση-
μαντικό τμήμα της τάξης του 60% να αφορά τη
δημιουργία υποβάθρων και την καταγραφή
χρήσεων και ιδιοκτησιακού καθεστώτος όπως
αυτό ίσχυε στις 10-03-82.
• οι πολλαπλές ενστάσεις κύρια επί του ιδιο-
κτησιακού (75% των ενστάσεων) και λιγότερο
επί της προτεινόμενης πολεοδομικής οργάνω-
σης (25% των ενστάσεων).
• το αρνητικό ισοζύγιο γης στις περιοχές των
επεκτάσεων (εισφορές σε γη χαμηλότερες πε-
ρίπου κατά 15-20% των απαιτήσεων για τη δη-
μιουργία κοινόχρηστων - κοινωφελών χώρων).
• αδυναμία δέσμευσης προβλεπόμενων κοινό-
χρηστων / κοινωφελών χώρων στις περιοχές α-
ναθεώρησης.
• το υψηλό κόστος δημιουργίας των τεχνικών
και κοινωνικών υποδομών στις νεοεντασσόμε-
νες περιοχές (οριακά οι εισφορές σε χρήμα κα-
λύπτουν το κόστος δημιουργίας των δρόμων με
δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης - ομβρίων).
• ο χαρακτηρισμός σημαντικών τμημάτων ή
και ολόκληρων Πολεοδομικών Ενοτήτων που

εντάχθηκαν ως περιοχές προς πολεοδόμηση
στο επίπεδο των Γενικών Πολεοδομικών Σχε-
δίων ως δασικών στο επίπεδο των Πολεοδομι-
κών Μελετών.
• η συσσώρευση πληθώρας μελετών προς έ-
γκριση στις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ-
ΔΕ

Η πολιτική για τους Συντελεστές 
Δόμησης 
Στο πλαίσιο των Γενικών Πολεοδομικών Σχε-
δίων του Ν. 1337/83 ο μέγιστος Συντελεστής
Δόμησης στις περιοχές των επεκτάσεων (για
κατοικία) ήταν 0,8 ενώ για τις περιοχές αναθε-
ώρησης των παλαιών σχεδίων πόλης είχε τεθεί
ως στόχος η μείωση των υψηλών Συντελεστών
Δόμησης.
Από την έρευνα για τις 50 πρωτεύουσες των
Νομών της Χώρας προκύπτει ότι είναι λίγες
περιπτώσεις όπου ολοκληρώθηκαν μελέτες α-
ναθεώρησης και επιδιώχθηκε η μείωση υψη-
λών Συντελεστών Δόμησης.
Με βάση τα εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά
Σχέδια προκύπτει ότι επί του συνόλου των 50
πόλεων / πρωτευουσών Νομών ο μέγιστος Συ-
ντελεστής Δόμησης:
• σε 10 πόλεις (20,45% του συνόλου) κυμαίνε-
ται από 2,5 έως 3,0. 
• σε 13 πόλεις (26,53%) καταγράφεται από 2,0
έως 2,5. 
• σε 16 πόλεις (32,65%) καθορίζεται από 1,5
έως 2,0 
• στις υπόλοιπες 11 πόλεις (20,4%) καθορίζε-
ται από 1,0 έως 1,5. 
Αντίστοιχα ως προς τον ελάχιστο Συντελεστή
Δόμησης (στις περιοχές των επεκτάσεων):
• σε 30 πόλεις είναι 0,8.
• σε 20 πόλεις κυμαίνεται από 0,25 έως 0,8.
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι λόγοι που
δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση των μελετών
αναθεώρησης ή και τη μείωση των υψηλών
Συντελεστών Δόμησης φαίνεται να είναι:
• η μη διασφάλιση συναίνεσης στο τοπικό επί-
πεδο.
• το γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους οι πό-
λεις έχουν οικοδομηθεί με το σύστημα αντιπα-
ροχής, με συνέπεια πολλούς ιδιοκτήτες με μι-
κρά ποσοστά συνιδιοκτησίας σε κατά κανόνα
μικρά οικόπεδα.
• η αδυναμία άσκησης πολιτικής γης μέσα από
συνδυασμένες παρεμβάσεις στα παλιά τμήμα-
τα των πόλεων και σε δημοτικές / δημόσιες ε-
κτάσεις στις περιοχές των επεκτάσεων.
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Οι επιπτώσεις σε εμπόριο, τουρισμό 
Με βάση τα ΓΠΣ των 50 πρωτευουσών:
• σε 30 πόλεις καθορίζονται Ζώνες Βιοτε-
χνίας ή Βιοτεχνικά Πάρκα.
• σε 19 πόλεις ορίζονται Ζώνες Τουριστι-
κής Ανάπτυξης.
• σε 13 πόλεις Ζώνες Βιομηχανίας.
Ο βαθμός ενεργοποίησης και αξιοποίησης
αυτών των ζωνών φαίνεται να είναι αρκετά
χαμηλός και στις περισσότερες περιπτώ-
σεις οι επιχειρήσεις παραμένουν στην αρχι-
κή τους θέση (διάσπαρτες στις πόλεις) ή
χωροθετούνται στις εκτός σχεδίου περιο-
χές.
Οι λόγοι που καταγράφονται είναι:
• αδυναμία πολεοδόμησης αυτών των ζω-
νών λόγω μη συναίνεσης των αρχικών ιδιο-
κτητών γης.
• αυξημένες τιμές γης, στις επαγγελματικές
ζώνες όπου ολοκληρώθηκε η πολεοδόμη-
ση, σε σύγκριση με τις εκτός σχεδίου πε-
ριοχές.
• το εμπόριο και γενικότερα τα καταστή-
ματα παροχής υπηρεσιών αναπτύσσονται
γραμμικά κατά μήκος σημαντικών οδικών
αξόνων στις περιοχές γενικής κατοικίας
χωρίς επαρκείς χώρους στάθμευσης.
• στα πολεοδομικά κέντρα - κεντρικής λει-
τουργίας πόλης ή σε εκτός σχεδίου περιο-
χές αναγκαστικά συγκεντρώνονται υπερα-
γορές και πολυκαταστήματα που δεν επι-
τρέπονται στις περιοχές  γενικής κατοικίας
με βάση το διάταγμα για τις κατηγορίες και
το περιεχόμενο χρήσεων γης. Με πρόσφα-
τη απόφαση του ΣτΕ και οι κινηματογρά-
φοι χωροθετούνται μόνο σε πολεοδομικά

κέντρα όπου προβλέπονται «χώροι συνά-
θροισης κοινού».

Καθυστερήσεις και στα ΣΧΟΟΑΠ
Ανάλογη είναι και η εικόνα που εμφανίζε-
ται και στις μελέτες σχεδίων χωρικής οικι-
στικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟ-
ΟΑΠ).
Με βάση τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου
του ΤΕΕ, έως και τον Οκτώβριο του 2005
βρίσκονται σε εξέλιξη 252 Γενικά Πολεο-
δομικά Σχέδια / Σχέδια Χωρικής Οικιστι-
κής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης με βάσει
τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2508/97.
Επί του συνόλου των 100 Δήμων που με-
τείχαν στην έρευνα:
• 8 Δήμοι ήταν στο Β.2 στάδιο (έχουν ολο-
κληρωθεί οι διαδικασίες δημοσιοποίησης
και γνωμοδότησης επί των προτάσεων).
• 9 Δήμοι ήταν στη φάση έναρξης των δια-
δικασιών δημοσιοποίησης του Β.1 σταδίου.
• 17 Δήμοι στη διαδικασία εκπόνησης του
Β.1 σταδίου (διατύπωση προτάσεων).
• 12 Δήμοι είχαν ολοκληρώσει την Α' φά-
ση (καταγραφή - ανάλυση, στρατηγικές ε-
πιλογές ανάπτυξης).
• 40 Δήμοι ήταν σε διαδικασία εκπόνησης
της Α' φάσης.
• 14 Δήμοι ήταν σε διαδικασία ανάθεσης.
Τα βασικά προβλήματα που εντοπίστηκαν
από την πορεία υλοποίησης των Γενικών
Πολεοδομικών Σχεδίων / Σχεδίων Χωρικής
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης εί-
ναι:
• η σημαντική διακύμανση των χρόνων α-
πό την ημερομηνία λήξης της υποβολής εκ-
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Οι πρωτοβουλίες της ΚΕΚΔΕ

Η ΚΕΔΚΕ αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα
και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και ενόψει της
συνταγματικής αναθεώρησης σε συνεργασία με
το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το Τε-
χνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για θέματα που αφο-
ρούν στην πολεοδομία και τη χωροταξία.
Συγκεκριμένα εκτός από την έρευνα για την κατά-
σταση στην οποία βρίσκονται οι πολεοδομικές με-
λέτες σε όλη την Ελλάδα έχει προχωρήσει σε μια
σειρά από άλλες ενέργειες. 
• Έχει αναθέσει στο Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης (ΙΤΑ) την υλοποίηση ενός φιλόδοξου προ-
γράμματος με τον τίτλο «ΧΩΡΟΣ» με βασικό α-
ντικείμενο τη δημιουργία βάσης δεδομένων, την
υποβοήθηση των ΟΤΑ και τη λειτουργία ενός
διαρκούς παρατηρητηρίου, που θα καταγράφει
και θα κωδικοποιεί  τα προβλήματα σ΄ αυτούς
τους τομείς, θα τους ενημερώνει για το ρόλο τους
στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη του τόπου.
• Σε συνεργασία με το ΙΤΑ ξεκινά την αξιολόγηση
των πολιτικών και των προγραμμάτων ως προς τις
επιπτώσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την
οργάνωση και λειτουργία του χώρου. Στόχος είναι
η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων στην έγκριση
των πολεοδομικών και χωροταξικών ρυθμίσεων,
αλλά και η εφαρμογή του σχεδιασμού και η λει-
τουργία του χώρου.
Μεγαλύτερη όμως σημασία έχει το γεγονός ότι το
Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει ήδη ξεκι-
νήσει την προετοιμασία μας για την επόμενη συ-
νταγματική αναθεώρηση.
• Ήδη έχει ξεκινήσει συνεργασία με το ΥΠΟΙΟ,
το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΥΠΕΣΔΔΑ, η οποία θα συ-
νεχιστεί καθόλη τη διάρκεια του σχεδιασμού του
Δ΄ ΚΠΣ και υλοποίησης του Γ΄ ΚΠΣ, έτσι ώστε
οι ΟΤΑ να συμβάλουν και στη μεγιστοποίηση της
απορρόφησης κονδυλίων.
• Σε συνεργασία με το ΤΕΕ ξεκίνησε η διαδικασία
πιστοποίησης των τεχνικών και πολεοδομικών υ-
πηρεσιών των δήμων και των κοινοτήτων.
• Σχεδιάζει και σύντομα θα καταθέσει πρόταση
στο ΥΠΕΣΔΔΑ και το υπουργείο Παιδείας για
την εισαγωγή στα σχολεία μαθήματος για «την α-
γωγή του ανθρώπου στο χώρο» - άνθρωπος και
περιβάλλον, ο πολίτης στην πόλη, η ασφάλεια
στην πόλη, η πόλη από το χθες στο αύριο.
• Πρότεινε στο ΥΠΕΧΩΔΕ την έκδοση οδηγού
για τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό,
με καθοριστική τη συμβολή του ΤΕΕ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006

s50-67.qxd  20/6/2006  5:03   Page 56



ÑÑÅÅÐÐÏÏÑÑÔÔÁÁÆÆ«ðüëéò»  -  ÄÉÇÌÅÑÉÄÁ  ÊÅÄÊÅ  -  ÔÅÅ

δηλώσεων ενδιαφέροντος έως την ημερομηνία
ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης.
Με το μέσο όρο να κινείται γύρω στους 2 με 3
μήνες, η διαδικασία συχνά αγγίζει τον ένα χρό-
νο.
• συνολικά από την ημερομηνία λήξης υποβο-
λής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος έως την ημε-
ρομηνία υπογραφής σύμβασης ο απαιτούμενος
χρόνος κυμαίνεται από 12 έως 18  μήνες.
• μόνο 6 Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια / Σχέδια
Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πό-
λης εκπονούνται σε διαδημοτική συνεργασία
17 Δήμων.
• ο προσδιορισμός των ζωνών που καλύπτο-
νται από δάση ή δασικές εκτάσεις καθώς και
της γεωργικής γης υψηλής προτεραιότητας.
• η εκτίμηση του προγραμματικού μεγέθους
πληθυσμού με βάση τις απογραφές πληθυσμού
της ΕΣΥΕ σε συνδυασμό με την εκτίμηση χω-
ρητικότητας των υφιστάμενων οικιστικών υπο-
δοχέων.
• το μέγεθος των Πολεοδομικών Ενοτήτων. 
• η ύπαρξη ήδη εγκεκριμένων ΖΟΕ. 
• ο συγχρονισμός των Γενικών Πολεοδομικών
Σχεδίων / Σχεδίων Χωρικής Οικιστικής Οργά-
νωσης Ανοικτής Πόλης στο επίπεδο των Δή-
μων με τις υπό εκπόνηση μελέτες Γενικών Κα-
τευθύνσεων ΠΕΡΠΟ στο επίπεδο των Νομών.
• η αντιμετώπιση των ζωνών Natura στο επί-
πεδο των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων /
Σχεδίων Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Α-
νοικτής Πόλης. Από τα εν εξελίξει 252 Γενικά
Πολεοδομικά Σχέδια / Σχέδια Χωρικής Οικι-
στικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης τα 82 υλο-
ποιούνται σε Δήμους που κατά μέρος ή στο
σύνολό τους εμπίπτουν σε τμήματα περιοχών
που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000.
• η μη έκδοση εκτελεστικών διατάξεων των Ν.
2508/97 και Ν. 2742/99 κύρια αυτών που αφο-
ρούν στη δημιουργία παραγωγικών ζωνών (Πε-
ριοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών
Δραστηριοτήτων) αλλά και ζωνών ανάπλασης.

Π. Κουκουλόπουλος: Πρέπει να μπει 
τέλος διαφορετικά θα πληρώνουμε 
συνέχεια τις συνέπειες
Αναφερόμενος στις  αιτίες που έχουν οδηγήσει
σ΄ αυτήν την κατάσταση ο πρόεδρος της ΚΕΔ-
ΚΕ μεταξύ των άλλων κατέγραψε την καθυ-
στέρηση έκδοσης δεκάδων εκτελεστικών δια-
ταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, κυρίως
σ΄ ότι αφορά τους νόμους 2508 και 2742 αλλά
και τη χρόνια 

διαμάχη μεταξύ της διοίκησης του ΥΠΕΧΩΔΕ
και του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
«Η διαμάχη αυτή, τόνισε, έχει καταστήσει το
θεσμικό πλαίσιο κυριολεκτικά «κινούμενη άμ-
μο». Ιδιαίτερα η τελευταία απόφαση του ΣτΕ
γύρω απ΄ τις πολεοδομικές αρμοδιότητες δη-
μιουργεί ανυπέρβλητα, κυριολεκτικά, προβλή-
ματα. 
Ως αποτέλεσμα αυτής της διαμάχης το θεσμικό
πλαίσιο γίνεται ολοένα και πιο δαιδαλώδες και
πληθαίνουν οι ανολοκλήρωτες πλευρές του με
φυσιολογικό αποτέλεσμα τις καθυστερήσεις. 
Πάνω απ΄ όλα όμως, η βασικότερη αιτία είναι
καθαρά πολιτική. Μετά το φωτεινό διάλειμμα
Μάνου- Τρίτση οι πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ, διαχρονικά, δε φαίνεται να έχουν συ-
νειδητοποιήσει το μέγεθος των συνεπειών αυ-
τής της κατάστασης. Δεν ξέρω αν η αιτία βρί-
σκεται, όπως ισχυρίζονται πολλοί, στη συνένω-
ση των Υπουργείων ΔΕ και ΧΟΠ σε ενιαίο Υ-
πουργείο ΠΕΧΩΔΕ γιατί πιστεύω έτσι κι αλ-
λιώς σε επιτελικές κυβερνήσεις με λιγότερα υ-
πουργεία. Η αιτία μάλλον πρέπει ν΄ αναζητηθεί
στο ότι οι αποφάσεις στα πολεοδομικά και χω-
ροταξικά ζητήματα δεν παράγουν άμεσα απο-
τελέσματα. Είναι τελικά ζήτημα πολιτικών
προτεραιοτήτων. Ανάλογες, δυστυχώς, λογικές
επικράτησαν διαχρονικά και σ΄ ένα μεγάλο μέ-
ρος αιρετών της Αυτοδιοίκησης.  
Το ζήτημα είναι ότι στην κατάσταση αυτή πρέ-
πει να μπει ένα τέλος.
Διαφορετικά θα πληρώνουμε διαρκώς συνέ-
πειες.
Το κτηματολόγιο πέραν της σκανδαλολογίας α-
ποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την ανάπτυ-
ξη της χώρας.Και δεν είναι μόνο το κτηματο-
λόγιο.
Οι καθυστερήσεις στα εκτελεστικά έχουν οδη-

γήσει σε αδιέξοδο τα ολοκληρωμένα προγράμ-
ματα αστικού και αγροτικού χώρου με σημα-
ντικές συνέπειες στην απορρόφηση του Γ΄
ΚΠΣ.
Από την άλλη το Δ΄ ΚΠΣ είναι διάχυτο από ε-
νέργειες παρόμοιες με τα ολοκληρωμένα προ-
γράμματα, που θεωρήθηκαν σύμφωνα με οδη-
γία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προάγγελος
των δραστηριοτήτων που θα υπάρξουν σε περι-
φερειακό και τοπικό επίπεδο στα πλαίσια του
Δ΄ ΚΠΣ. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρότερη
απ΄ ό,τι φαίνεται. Γι΄ αυτό πρέπει να υπάρξει
άμεση ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων
με τα ζητήματα αυτά».

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΠΟΛΙΣ» 
25-26 Νοεμβρίου 2005
1. Αποσαφήνιση των «κανόνων του παιχνι-
διού»
Ως κατ' εξοχήν κοινό αίτημα αναδεικνύεται η
ολοκλήρωση, ενεργοποίηση και κωδικοποίηση
του θεσμικού πλαισίου χωροταξικού - πολεο-
δομικού σχεδιασμού και εφαρμογής, συμπερι-
λαμβανομένης της αποσαφήνισης και της θω-
ράκισης των αρμοδιοτήτων έγκρισης. Ιδιαίτερη
σημασία χρειάζεται να δοθεί στη διευκόλυνση
της πρακτικής εφαρμογής, το οποίο σημαίνει
απλούστευση των διαδικασιών, τυποποίηση
του επιχειρησιακού σχεδιασμού και διασφάλι-
ση των μηχανισμών παρακολούθησης, αξιολό-
γησης και προσαρμογής του πλαισίου. Οι δρά-
σεις που πρέπει να αναληφθούν είναι:
• Πλήρης ενεργοποίηση του θεσμικού πλαισί-
ου περί Χωροταξικού - Πολεοδομικού σχεδια-
σμού και διασφάλιση αποτελεσματικού μηχα-
νισμού προσαρμογής / αναθεώρησης με βάση
και την εμπειρία από την εφαρμογή του.
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