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Η πρόσφατη επιστηµονική εκδήλωση, που οργάνωσαν το ΤΕΕ και ο ΣΕΠΟΧ για το χωρικό σχεδιασµό και τον ανα-
πτυξιακό προγραµµατισµό των ΟΤΑ, επιβεβαίωσε την τεράστια υστέρηση στο σχεδιασµό και τις συνακόλουθες

(και απαραίτητες) πολιτικές αποφάσεις και, ως εκ τούτου, τη διαπιστωµένη προβληµατική ανάπτυξη του ελλαδικού
χώρου.

Μ ε άλλα λόγια, επιβεβαίωσε τον χωρικό… αναρχισµό (σ.σ. ας µας επιτραπεί ο νεολογισµός) που εξακολουθεί να
υφίσταται στη χώρα µας, ο οποίος οξύνει ορισµένα από τα µεγάλα προβλήµατα (περιβάλλον, ποιότητα ζωής κλπ.),

εµποδίζει την περαιτέρω ανάπτυξη (έργα και επενδύσεις) και ουσιαστικά ακυρώνει στην πράξη ένα εξαιρετικά πλού-
σιο (πλην, όµως, πολυδαίδαλο) νοµοθετικό πλαίσιο - έκφραση
(αναµφισβήτητα) καλών προσθέσεων, που θεσµοθετήθηκε τα τε-
λευταία, κάπου 25, χρόνια.

Ο ρισµένα και συγκεκριµένα προβλήµατα που ανέκυψαν κατά
την εφαρµογή των νόµων και αποφάσεων (πολύπλοκες και

ατέρµονες διαδικασίες, προβλήµατα οµογενοποίησης µελετών,
έλλειψη ενιαίων κατευθύνσεων και συντονισµού κ.ά.) ενέπλεξαν
το χωρικό σχεδιασµό σε περαιτέρω καθυστερήσεις. Είναι χαρα-
κτηριστικό, για παράδειγµα, ότι δεν έχει εγκριθεί καµιά µελέτη
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ως σήµερα, παρόλο που οι πρώτες ανατέθηκαν
πριν από έξι χρόνια! Ενδεικτικό, επίσης, ότι έχει προκηρυχθεί µια
στις τέσσερις µελέτες ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ έως σήµερα (225 σε σύνο-
λο 910 ΟΤΑ εκτός Αττικής), όπως κατέδειξε εργασία του Γραφείου
Χωροταξικού και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ΤΕΕ, παρά τη
σχετική επιτάχυνση της διαδικασίας τα τελευταία δύο χρόνια!

Α ν συνεχιστεί µε αυτούς τους ρυθµούς και τα δεδοµένα, ο
σχεδιασµός στην περιφέρεια θα απαιτήσει 21 χρόνια, ανα-

φέρθηκε κατά τη συγκεκριµένη εκδήλωση, προκαλώντας ιδιαίτε-
ρα αρνητική αίσθηση, όταν είναι κοινός τόπος, πως τα ΓΠΣ/ΣΧΟ-
ΟΑΠ αποτελούν κοµβικό σηµείο του συστήµατος σχεδιασµού,
καθώς χρησιµεύουν ως οδηγός για τον πολίτη και τον επενδυτή
στις ενέργειες και δράσεις, που επηρεάζουν τη ρύθµιση του χώ-
ρου.

Η επίσπευση, από πλευράς ΥΠΕΧΩ∆Ε, των µελετών του εθνι-
κού χωροταξικού σχεδίου και των ειδικών χωροταξικών

πλαισίων για τον τουρισµό, τη βιοµηχανία και τις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας, επιβεβαιώνει, ουσιαστικά, την οξύτητα του προβλήµατος. Και δύσκολα κανείς µπορεί να διαφωνήσει
ότι αυτός είναι δυνατόν να αποτελέσει τη βάση του φυσικού σχεδιασµού (ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, ειδικές µελέτες αστικών
παρεµβάσεων κλπ.) και να εξασφαλίσει την ισόρροπη σχέση µεταξύ του αστικού, περιαστικού και αγροτικού χώρου.

Ω στόσο, έχει καταδειχτεί πως είναι πλέον επιτακτική ανάγκη η απλοποίηση των διατάξεων του πολεοδοµικού σχε-
διασµού. Μονόδροµος η απλούστευση των διαδικασιών, οι ξεκάθαροι ρόλοι όλων των εµπλεκοµένων φορέων

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των υπηρεσιών του κράτους, του ΣτΕ αλλά και ο καθορισµός χρονικών πλαισίων που να
µην αναιρούν ή απαξιώνουν τις προσπάθειες για τη διασφάλιση πολεοδοµηµένης γης για όλες τις κοινωνικές οµάδες
και δραστηριότητες, επ΄ ωφελεία της βιώσιµης ανάπτυξης. Με δυο λόγια, επιβάλλεται η άµεση άρση όλων εκείνων των
συνθηκών που διατηρούν και επεκτείνουν τον χωρικό… αυταρχισµό, γιατί στη συγκεκριµένη περίπτωση ο αναρχισµός
λειτουργεί υπέρ όσων µπορούν να προωθούν τα συµφέροντά τους.

Χωρικός… αναρχισµός


