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Στο κείµενο περιλαµβάνονται οι διαπιστώσεις,οι προβληµατισµοί και οι προτάσεις του Τµή-
µατος  για τη σηµασία και την αξία του Χωροτα-
ξικού - Πολεοδοµικού σχεδιασµού και της υπεύ-
θυνης διαχείρισής του από τα θεσµοθετηµένα
όργανα. 

Η απόφαση της Αντιπροσωπείας

Η Αντιπροσωπεία του Τµήµατος Ηπείρου του
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος στη συνεδρία-
σή της 13.5.2006, στη Λευκάδα, συζήτησε το θέ-
µα της λειτουργίας των ΣΧΟΠ στο διαµέρισµα
ευθύνης του Τµήµατος. 
Μετά από διεξοδική συζήτηση, όπου κατατέ-

θηκαν οι εµπειρίες και οι παρατηρήσεις των εκ-
προσώπων µας στα Νοµαρχιακά και στο Περι-
φερειακό ΣΧΟΠ, η Αντιπροσωπεία κατέληξε ο-
µόφωνα στα παρακάτω: 

• Ο χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδια-
σµός για τη διάρθρωση του αστικού και του πε-
ριαστικού χώρου, τον καθορισµό χρήσεων γης
και τη χωροθέτηση των παραγωγικών και ανα-
πτυξιακών δραστηριοτήτων, είναι επιτακτική,
πλέον, αναγκαιότητα για τη χώρα µας και πρέ-
πει να αποτελεί επιλογή πρώτης προτεραιότη-
τας για το κράτος και την Αυτοδιοίκηση. 

• Ο σχεδιασµός του χώρου είναι µια διαδικα-
σία συνεχής, απαιτεί διεπιστηµονική προσέγγι-
ση και πρέπει να γίνεται ολοκληρωµένα. 
Οι αποσπασµατικές ρυθµίσεις και οι ευκαι-

ριακές παρεµβάσεις επιδεινώνουν, κατά κανόνα,
τα προβλήµατα, αλλοιώνουν το χαρακτήρα των

πόλεων και των οικισµών, τορπιλίζουν την ανά-
πτυξη του τόπου, υποβαθµίζουν την ποιότητα
της ζωής µας. 

• Ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών, µέσω των
θεσµικών τους εκφράσεων (Νοµαρχιακή Αυτο-
διοίκηση, ΟΤΑ, ΤΕ∆Κ, επιστηµονικοί και κοινωνι-
κοί φορείς), αποτελεί κύρια κατευθυντήρια αρχή
του θεσµικού πλαισίου για το χωροταξικό σχε-
διασµό και τη βιώσιµη ανάπτυξη των πόλεων
και των οικισµών της χώρας (Ν. 2508/97). 
Στην κατεύθυνση αυτή, θεωρούµε επιτακτική

την ανάγκη δηµιουργίας όλων των µηχανισµών
και των δοµών, που προβλέπονται στο Νόµο για
τη διαρκή παρακολούθηση των χωροταξικών
διαδικασιών και το συντονισµό των εκπονούµε-
νων πολεοδοµικών µελετών (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ
κλπ.). 

• Ο πολεοδοµικός σχεδιασµός δεν είναι µια
στατική διαδικασία. Έτσι η αντιµετώπισή του
πρέπει να γίνεται µε όρους ενός δυναµικά µε-
ταβαλλόµενου συστήµατος. Στο σύστηµα αυτό,
τα Συµβούλια Χωροταξίας, Οικισµού και Περι-
βάλλοντος (ΣΧΟΠ), ως θεσµός µε αντιπροσω-
πευτική σύνθεση (κεντρική διοίκηση, Αυτοδιοί-
κηση, επιστηµονικοί - κοινωνικοί φορείς), πι-
στεύουµε ότι µπορούν και πρέπει να αποτελούν
τον πλέον αξιόπιστο, αποτελεσµατικό και κοι-
νωνικά δίκαιο µηχανισµό διορθωτικής παρέµ-
βασης. 

• Η λειτουργία των συµβουλίων ΧΟΠ στην
περιφέρειά µας -αλλά και γενικότερα από όσα
γνωρίζουµε- δεν είναι ικανοποιητική, παρ’ ότι η
σηµασία της αποστολής τους είναι πολύ µεγά-
λη. 

Οι κακές συνθήκες λειτουργίας τους (χώροι,
µέσα), η ελλιπής, κατά κανόνα, προετοιµασία
των θεµάτων, η διαµόρφωση ευκαιριακών συµ-
µαχιών για την άκριτη υιοθέτηση κάθε αιτήµα-
τος και κυρίως, η αντιµετώπισή τους από τα πο-
λιτικά όργανα ως µηχανισµών υπέρβασης των
υφισταµένων νοµικών περιορισµών, έχουν απα-
ξιώσει το θεσµό, µε απρόβλεπτες συνέπειες
για τον τόπο. 

• Οι προτεινόµενες, για παράδειγµα, από
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης επι-
µέρους, αλλά και ευρύτερες τροποποιήσεις των
ρυµοτοµικών σχεδίων και των χρήσεων γης, µε
οµόφωνες κατά κανόνα αποφάσεις των ∆ηµοτι-
κών Συµβουλίων, εάν δεν είναι ενταγµένες στα
πλαίσια ενός γενικότερου πολεοδοµικού σχε-
διασµού, επιφέρουν: 

- αλλοίωση στο χαρακτήρα των περιοχών, 
- τροποποιήσεις και µειώσεις των κοινοχρή-

στων χώρων του σχεδίου, 
- υπερεκµετάλλευση σε συγκεκριµένα οικο-

δοµικά τετράγωνα, 
- αλλαγή των αξιών γης, 
- δηµιουργία οδών χωρίς µελέτη (υψοµετρική,

δικτύων), 
στοιχεία τα οποία δεν υπηρετούν το συµφέ-

ρον του κοινωνικού συνόλου και οδηγούν σε α-
ντιδικίες, ενστάσεις και δικαστικές προσφυγές. 

• Θεωρούµε απαραίτητο και σηµαντικό, περι-
βαλλοντικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά, τα συµ-
βούλια χωροταξίας να ενισχύσουν την αξιοπι-
στία τους για να ανταποκριθούν στην αποστολή
τους. Για να το πετύχουν, η λειτουργία και οι α-
ποφάσεις τους πρέπει να στηρίζονται στις κα-
τευθύνσεις του ισχύοντος γενικότερου σχεδια-
σµού, στα δεδοµένα των εγκεκριµένων πολεο-
δοµικών µελετών, να ικανοποιούν το κοινό περί
δικαίου αίσθηµα και να µη λειτουργούν ποτέ ως
µηχανισµός αποσπασµατικής και ευκαιριακής
αλλοίωσης του όποιου σχεδιασµού σε βάρος
των κοινοχρήστων χώρων και του πρασίνου. 
Στην κατεύθυνση αυτή καλούµε: 
• Τα πολιτικά όργανα του τόπου (Περιφερεια-

κό Συµβούλιο, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΟΤΑ),
τους εκπροσώπους τους στα συµβούλια χωρο-
ταξίας και όλους τους πολίτες, να αναλογι-
σθούµε και να συνειδητοποιήσουµε σε βάθος ό-

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗΠΠΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥ

Η λειτουργία των ΣΧΟΠ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

Την απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τµήµατος για τη λειτουργία
των Συµβουλίων Χωροταξίας Οικισµού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ),
στην περιφέρεια ευθύνης του Τµήµατος, απέστειλε  ο Πρόεδρος του
ΤΕΕ - Τµήµατος Ηπείρου Γιώργος Παπαδιώτης προς το Υπουργείο
ΠΕΧΩ∆Ε, τους ΓΓ Περιφέρειας Ηπείρου και Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων, τους Βουλευτές Ηπείρου - Λευκάδας, τις Νοµαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις Ηπείρου - Λευκάδας και τους ∆ήµους της περιοχής. 



ΗΕγνατία οδός και οι κάθετοι άξονές της, α-ποτελούν τη ραχοκοκαλιά του συστήµατος
µεταφορών στη Βόρεια Ελλάδα. 
Με την κατασκευή της, µειώνονται οι χρο-

νοαποστάσεις και βγαίνουν από την αποµό-
νωση οι περιοχές Ηπείρου, ∆υτικής Μακεδο-
νίας και Θράκης. Παράλληλα, αυξάνονται οι
δυνατότητες επενδύσεων σε µεταφορές, βιο-
µηχανία και τουρισµό, ενώ επίσης ενώνονται
τα βιοµηχανικά κέντρα ∆ύσης και Ανατολής. 
Η Εγνατία οδός αποτελεί επίσης το συλλε-

κτήριο άξονα των πανευρωπαϊκών διαδρόµων
στη Βαλκανική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, µε
τους οποίους συνδέεται µέσω 9 καθέτων οδι-
κών αξόνων. 
Τα µέλη του ΤΕΕ Μαγνησίας ενηµερώθηκαν

ειδικότερα κατά την ε-
πίσκεψή τους για την
παράκαµψη Καστανιάς,
ένα από τα δυσκολότε-
ρα οδικά τµήµατα της
Εγνατίας οδού, τον κά-
θετο άξονα Σιάτιστα -
Κρυσταλοπηγή, έργο
το οποίο έχει ήδη δη-
µοπρατηθεί και έχουν
ξεκινήσει στις τρεις ερ-
γολαβίες οι πρώτες ε-
πιχωµατώσεις, καθώς
και για το Κέντρο Ε-
λέγχου Κυκλοφορίας, στο οποίο εφαρµόζο-
νται προηγµένα συστήµατα τηλεµατικής και α-
σφάλειας της οδού. 
Ενηµέρωση επίσης υπήρξε για το Παρατηρη-

τήριο της Εγνατίας οδού, το οποίο µε βάση τεκ-
µηριωµένες επιστηµονικές µεθόδους και την α-
νάπτυξη σύγχρονης υποδοµής πληροφοριακών
συστηµάτων, συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και
παρέχει έγκυρα και ενηµερωµένα δεδοµένα,

που αφορούν παραµέτρους όπως: 
• η κινητικότητα και η ευκολία πρόσβασης

στις περιφέρειες, στα αστικά κέντρα, σε αγο-
ρές και υπηρεσίες, 

• το επίπεδο ανάπτυξης, ο βαθµός συνο-
χής, η ανταγωνιστικότητα και οι ενδοπεριφε-
ρειακές ανισότητες, 

• η οικιστική ανάπτυξη, οι χωροταξικές µε-
ταβολές και η δικτύωση των αστικών κέντρων, 

• η ανάπτυξη του συστήµατος µεταφορών,
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ΤΤΕΕΕΕ  -    ΝΝΟΟΜΜΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΓΓΝΝΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ

Επίσκεψη στα έργα της Εγνατίας οδού
Ένα από τα µεγαλύτερα οδικά έργα της Ευρώπης και το µεγαλύτερο
που κατασκευάζεται στη χώρα µας, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν
από κοντά τα µέλη του ΤΕΕ - Μαγνησίας, που επισκέφθηκαν την
Εγνατία οδό και ενηµερώθηκαν από στελέχη της. 

τι η δική µας πολιτική για το σχεδιασµό, τη δο-
µή και τη διαχείριση του αστικού και περιαστι-
κού χώρου, το επίπεδο της ωριµότητάς µας, οι
δικές µας δυνατότητες και αδυναµίες, καθορί-
ζουν καταλυτικά την ποιότητα της ζωής µας, τη
ζωή των παιδιών µας και την πρόοδο του τό-
που. 

• Τους εκπροσώπους του Τεχνικού Επιµελη-
τηρίου Ελλάδος στα Συµβούλια Χωροταξίας: 

- Να λειτουργούν πάντοτε στα πλαίσια των
γενικών αρχών, αξιών και των κανόνων του
φορέα, της επιστήµης, της νοµιµότητας και του
κώδικα δεοντολογίας. 

- Να ενηµερώνουν συστηµατικά το φορέα
για τα θέµατα συζήτησης και να επιδιώκουν
συγκεκριµένες οδηγίες και κατευθύνσεις από
τα θεσµοθετηµένα όργανα για τα σηµαντικότε-
ρα από αυτά. 

- Να στηλιτεύουν κάθε προσπάθεια απαξίω-
σης του οργάνου, πληµµελούς λειτουργίας του
και λειτουργίας µε οριακές απαρτίες. 

- Να µη συναινούν για ένταξη στα θέµατα
συζήτησης και να µην παρέχουν γνωµοδοτή-
σεις για ζητήµατα που δεν προβλέπονται από
τη νοµοθεσία, γιατί λειτουργούν, κατά κανόνα,
ως άλλοθι προαποφασισµένων επιλογών. 

- Να υποστηρίζουν σταθερά τη σηµασία της
υπεύθυνης και ουσιαστικής λειτουργίας του
οργάνου, ως προϋπόθεση για την αξιοπιστία
και την κοινωνική του προσφορά. 
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή και οι Νοµαρχιακές

Επιτροπές του Τµήµατος θα πρέπει: 
- Να εξειδικεύσουν τις ενέργειες (Συνέδρια,

ηµερίδες, επαφές µε αρχές και θεσµούς), ώ-
στε να αναδειχθεί η αξία, η αναγκαιότητα και
η χρησιµότητα του υπεύθυνου χωροταξικού
και πολεοδοµικού σχεδιασµού και της ορθής
διαχείρισής του, για την ποιότητα ζωής και τη
βιώσιµη ανάπτυξη του τόπου. 

- Να ορίζουν αξιοκρατικά τους εκπροσώ-
πους. 

- Να διασφαλίζουν την εύρυθµη επαφή και
ενηµέρωση από αυτούς και την παροχή κα-
τευθύνσεων για θέµατα που τους απασχο-
λούν. 

- Να δηµιουργήσουν υποστηρικτικούς µηχα-
νισµούς του έργου τους αξιοποιώντας το
πλούσιο δυναµικό του Τµήµατος και ιδιαίτερα
τους συναδέλφους που κατά καιρούς εκπρο-
σώπησαν το ΤΕΕ στα συµβούλια αυτά. 



της συγκοινωνιακής υποδοµής και η λειτουρ-
γία του οδικού δικτύου, 

• η προστασία και ανάδειξη του φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

ΗΗ  εεππίίσσκκεεψψηη  

Τα µέλη του ΤΕΕ Μαγνησίας συναντήθηκαν
στον κόµβο της Βέροιας µε τα κορυφαία στε-

λέχη της εταιρείας  ∆ηµήτρη  Κωτούλα ∆ιευ-
θύνοντα Σύµβουλο «Εγνατίας Οδού ΑΕ», Ιω-
άννη  Ρεντζεπέρη,  Γενικό ∆ιευθυντή «Εγνατίας
Οδού ΑΕ» και ∆ανιήλ  ∆ανιήλ,  ∆ιευθυντή Περι-
φερειακής Υπηρεσίας «Εγνατίας Οδού ΑΕ». 
Μετά την φιλόξενη υποδοχή προς τους µη-

χανικούς της Μαγνησίας, οι κ.κ. Κωστούλας
και Ρεντζεπέρης, αναφέρθηκαν στις µεγάλες
δυσκολίες του έργου, στα πρωτοποριακά συ-
στήµατα που εφαρµόστηκαν κατά τη διάρκεια
κατασκευής του, στη µεγάλη τεχνογνωσία που
αναπτύχθηκε, σε προβλήµατα κυρίως γεωλο-
γικά και αρχαιολογικά που κλήθηκαν να αντι-
µετωπίσουν, καθώς και στη δοµή της «Εγνα-
τίας Οδού ΑΕ». 
Η «Εγνατία Οδός ΑΕ» ιδρύθηκε το Σεπτέµ-

βριο του 1995 στο πλαίσιο των διαπραγµατεύ-
σεων της κοινοτικής και ελληνικής πλευράς,
για την ταχεία υλοποίηση του 2ου Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης. 
Είναι Εταιρεία µε µοναδικό µέτοχο το ∆η-

µόσιο, λειτουργεί όµως µε ιδιωτικοοικονοµικά
κριτήρια και εποπτεύεται από το ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Σκοπός της είναι η διαχείριση της µελέτης και

κατασκευής, η συντήρηση, ο εξοπλισµός και η
εκµετάλλευση της Εγνατίας οδού, των οδικών
αξόνων που την εξυπηρετούν, καθώς και άλ-
λων έργων εντός ή εκτός της ελληνικής επι-
κράτειας. 
Το έργο της Εγνατίας οδού ξεκίνησε το

1997 και περιλαµβάνει κατασκευή µεγάλου α-
ριθµού τεχνικών έργων, όπως µε-
γάλες γέφυρες, σήραγγες, ορύγµα-
τα, επιχώµατα και εκτεταµένα έργα
οδοποιίας, µεγέθη πρωτόγνωρα
για τα ελληνικά δεδοµένα. 

Παράκαµψη  Καστανιάς  

Για το έργο της Εγνατίας οδού
από τον Πολύµυλο µέχρι τη Βέροια
(παράκαµψη Καστανιάς) που απο-
τελεί ένα από τα δυσκολότερα α-
πό τεχνική άποψη τµήµατα της Ε-
γνατίας, όπως και για όλα τα τµή-
µατα του έργου, ενηµέρωση έγινε
από τον κ. ∆ανιήλ ∆ανιήλ, ∆ιευθυ-
ντή Περιφερειακής Υπηρεσίας «Ε-
γνατίας Οδού ΑΕ». 
Περισσότερο από το 1/3 του αυ-

τοκινητόδροµου, στο τµήµα αυτό α-
ποτελείται από µεγάλα και δύσκο-
λα τεχνικά έργα. Περιλαµβάνει 15
δίδυµες σήραγγες συνολικού µή-
κους 6,5 χλµ. και έξι µεγάλες γέφυ-

ρες. Τα µέλη του ΤΕΕ είχαν την ευκαιρία να
δουν από κοντά τη γέφυρα του Πολύµυλου,
που το ύψος της αγγίζει τα 100 µέτρα πάνω α-
πό την επιφάνεια του εδάφους. Σηµειώνεται ό-
τι στο συγκεκριµένο τµήµα οι κυκλοφοριακοί
φόρτοι αγγίζουν τις 11.000 οχήµατα ηµερη-
σίως, όταν στο παλιό και επικίνδυνο κοµµάτι
της Καστανιάς, οι αντίστοιχοι δείκτες δεν ξε-
περνούσαν τις 3.000. 
Στο προαναφερόµενο οδικό τµήµα λειτουρ-

γεί και το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας, ό-
που τα µέλη του ΤΕΕ Μαγνησίας επισκέφτη-
καν και είδαν την εφαρµογή προηγµένων συ-
στηµάτων τηλεµατικής για την ασφάλεια ιδι-
αίτερα µέσα στις σήραγγες και τη διαχείριση
της κυκλοφορίας µε κάµερες, πινακίδες µετα-
βλητών µηνυµάτων, συστήµατα ελέγχου και
ρύθµισης εξαερισµού, φωτισµού και πυρόσβε-
σης, καθώς και τη λειτουργία ειδικών συστη-
µάτων τηλεπικοινωνίας και ραδιοσυχνοτήτων. 
Παράλληλα, τα µέλη του τοπικού Τεχνικού

Επιµελητηρίου, είχαν την ευκαιρία να ενηµε-
ρωθούν για την κατασκευή σήραγγας, αλλά
και να επισκεφθούν το εργοτάξιο της αναδό-

χου εταιρείας «Ιόνιος» στον κάθετο άξονα
Σιάτιστα - Κρυσταλοπηγή. 
Η άριστη φιλοξενία που επιφύλαξε η «Ε-

γνατία Οδός ΑΕ» στα µέλη του ΤΕΕ Μαγνη-
σίας, επιστεγάστηκε µε τη διανοµή έντυπου υ-
λικού για το οδικό έργο και µε την υπόσχεση
ότι θα επαναληφθεί, µε την ολοκλήρωση όλου
του τµήµατος που αφορά τον αυτοκινητόδρο-
µο, που διασχίζει τη ∆υτική Μακεδονία. 
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ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  &&  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΙΙΑΑΣΣ  

ΤΤΕΕΕΕ  -    ΤΤΜΜ..  ∆∆..  ΜΜΑΑΚΚΕΕ∆∆ΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ  

Τροποποιήσεις στο
νόµο περί µελετών

Τ ις απόψεις του ΤΕΕ - Τµήµατος Κεντρικήςκαι ∆υτικής Θεσσαλίας για το θέµα των
προτεινόµενων από το ΥΠΕΧΩ∆Ε τροποποιήσε-
ων του Ν. 3316/2005 των Μελετών ∆ηµοσίων
Έργων, απέστειλε ο Πρόεδρος του Τµήµατος
Ντίνος  ∆ιαµάντος προς τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε
Γεώργιο  Σουφλιά και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ
Γιάννη  Αλαβάνο. Πρόκειται για τις προτεινόµε-
νες τροποποιήσεις του Ν. 3316/2005 που περι-
λαµβάνονται στο Νοµοσχέδιο για το Κτηµατο-
λόγιο.  

Οµάδα Εργασίας 

Η ∆.Ε. του ΤΕΕ/Τ∆Μ µε την απόφαση 152 της
19ης συνεδρίασης στις 16-5-2006 αποφάσισε

τη σύσταση και συγκρότηση Ο.Ε. µε θέµα: 
«Επιµέλεια  διοργάνωσης  ηµερίδας  ανακοί-

νωσης  τελικών  αποτελεσµάτων  δράσης  µαρ-
µάρου»  
Η Ο.Ε. αποτελείται από τους: 
- Μόσχο ∆ηµήτριο, Π.Μ. - Βακαλοπούλου

Κωνσταντία, Α.Τ.Μ. - Παγκαρλιώτα Γεώργιο, Μλ.
Μ. - Μπόγκια Ρίκα - Θωµαίδου Αναστασία 
Το έργο της Ο.Ε. θα παραδοθεί µέχρι τις 30-

6-2006. 
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