
   Τεχνικές προδιαγραφές µελετών Γενικών  
   Πολεοδοµικών  Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων  
   Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)  
   και αµοιβές µηχανικών για την εκπόνηση µελετών. 
 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑλλΟΝΤΟΣ, 
 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 'Εχοντας υπόψη: 
 1.- Τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρΘρου 1 του Ν. 
 2508/1997 ?Βιώσιµη οικιστική ανάmυξη και άλλες διατά- 
 .'. ξεις? (Α' 124). 
 2.- Τις διατάξεις του άρΘρου 29ατου Ν. 1558/1985?Κυ- 
 βέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα), (Α' 137), όπως αυτό 
 προστέΘηκε µε το άρΘρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α ' 154) και 
 τροποποιήΘηκε µε το άρΘρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 
 (Α'38). 
 3.- Την 41/2000 γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβου- 
 λίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος. 
 4.- Τ ο γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής 
 της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη του κρατικού 
 προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: 
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     άρθρο µόνο 
 
Α. ΚαΘορίζονται τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης µε. 
 λετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχε- 
 δίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), 
 ως εξής: 
 1. Στόχοι και περιεχόµενο των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ 
 Τ α νέα ΓΠΣ και τα ΣΧΟΟΑΠ του Ν. 2508/1997, αφορούν 
 στη ρύΘµιση των πόλεων και οικισµών της χώρας, αλλά, 
 σε αντίΘεση µε τα ισχύοντα στον Ν. 1337/1983, καλύ- 
 mouv µια διευρυµένη γεωγραφική περιοχή η οποία, κατά 
 κανόνα, συµπίmει µε τα όρια της νέας πρωτοβάΘµιας το- 
 πικής αυτοδιοίκησης (νέου ∆ήµου). 
 Ειδικώτερα τα ΣΧΟΟΑΠ, τα οποία αποτελούν νέο εργα- 
 λείο σχεδιασµού του Ν.2508/1997, είναι - όπως δηλώνει ο 
 τίτλος τους - τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνω- 
 σης των ?Ανοιχτών Πόλεων,), αποτελούν µε άλλα λόγια τα 
 ΓΠΣτου µη αστικού χώρου (Ν.2508/1997άρΘρ.1 παρ.3), 
 εφ' όσον οι αντίστοιχοι οικισµοί είναι όλοι µικρότεροι των 
 2000 κατοίκων. 
 Με βάση τα νέα αυτά στοιχείατου Ν.2508/1997 
 -επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη ρύΘµιση του χώρου εντός 
 και εκτός των σχεδίων των πόλεων και οικισµών , έτσι ώστε 
 
η ικανοποίηση αναγκών ένταξης περιοχών σε σχέδια ή 
προς πολεοδόµηση ζώνες να εξισορροπείται µε τις απαι- 
τούµενες ρυΘµίσεις προστασίας, κυρίως στον εξωαστικό 
χώρο. 
 - οι µικροί οικισµοί, των οποίων µέχρι σήµερα η ρύΘµιση 
 γινόταν µεµονωµένα, χωρίς να είναι απόρροια γενικώτε- 
 ρου σχεδιασµού, τώρα εντάσσονται σε ευρύτερα οικιστι- 



 κά σύνολα - είτε µιας µεγαλύτερης πόλης, είτε ενός πλέγ- 
 µατος µικρών οικισµών - και κατ' αυτόν τον τρόπο η οικι- 
 στική τους οργάνωση εναρµονίζεται µε τους 
 γενικώτερους στόχους του χωροταξικού και πολεοδοµι- 
 κού σχεδιασµού και µετις αρχέςτης βιώσιµης ανάmυξης. 
 Από τα παραπάνω προκύmει ότι τα νέα ΓΠΣ και τα ΣΧΟ- 
 ΟΑΠ συνιστούν κατ' ουσίαν τοπικά χωροταξικά, εφ' όσον 
 ρυΘµίζουν συγχρόνως και την εντός και την εκτός σχεδί- 
 ου περιοχή των νέων διευρυµένων ∆ήµων , παρέχοντας το 
 πλαίσιο για την χωρική τους οργάνωση. 
 Τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ εκπονούνται ..στα πλαίσια των χωρο- 
 ταξικών σχεδίων,) (αρΘρ. 4παρ.5 και αρΘρ.5παρ.2του Ν. 
 2508). 
 Μετάτηνψήφισητου Ν.2742/1999: 
 οφείλουν να εναρµονίζονται προς τις επιλογές ή κατευ- 
 Θύνσεις των εγκεκριµένων Περιφερειακών Πλαισίων ή, αν 
 αυτά λείπουν, προς τις κατευΘύνσεις του εγκεκριµένου 
 Γενικού και των εγκεκριµένων Ειδικών Πλαισίων Χωροτα- 
 ξικού σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάmυξης. Μέχρι την έ- 
 γκριση των παραπάνω πλαισίων, ?η έγκριση των ΓΠΣ... γί- 
 νεται µετά απο συνεκτίµηση των διαΘέσιµων στοιχείων 
 του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασµού και ιδίως αυτών 
 που απορρεόυν από υφιστάµενες ή υπο εξέλιξη µελέτες 
 χωροταξικού χαρακτήρα') (αρΘρ.9παρ. 1 Ν.2742/1999). 
 Με άλλα λόγια, τα ΓΠΣ /ΣΧΟΟΑΠ αποτελούν την εξειδί- 
 κευση των Στρατηγικών Χωροταξικών σχεδίων της Περι- 
 φέρειας και των τυχόν χωροταξικών κατευΘύνσεων νο- 
 µού, στο επίπεδο του νέου ∆ήµου. 
 Τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, στο βαΘµό που αποτελούν το 
 στρατηγικό επίπεδο του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού 
 - προσδιορίζουν τις κατευΘύνσεις χωρικής οργάνωσης 
 των νέων ∆ήµων, και ως εκ τούτου αποτελούν την εξειδί- 
 κευση και βασικό µέσο εφαρµογής των Πλαισίων Χωρο- 
 ταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάmυξης, ιδίως δε 
 των Περιφερειακών , 
 - καΘορίζουν τα µεγέΘη της οικιστικής ανάmυξης σέ ό- 
 λη την έκταση του δήµου, µε βάση τις αρχές της βιώσιµης 
ανάmυξης, τις τοπικές ανάγκες και καταλληλότητες κα- 
Θώς και τις κατευΘύνσεις που προκύmουν απο υπερκεί- 
µενα σχέδια, ιδίως δε σε ότι αφορά στο ρόλο του αστικού 
κέντρου ή της ?ανοιχτής πόλης? στο οικιστικό δίκτυο, 
- προσδιορίζουν τις Περιοχές Ειδικής Προστασίας 
(Π ΕΠ) οι οποίες δεν πρόκειται να πολεοδοµηΘούν, 
- υποδεικνύουν ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων 
µε βάση τις ανάγκες των παραγωγικών τοµέων και τις 
σχετικές προγραµµατικές κατευΘύνσεις, 
- δίνουν τέλος τις κατευΘύνσεις πολεοδοµικής οργάνω- 
σης των ΘεσµοΘετηµένων και προς πολεοδόµηση οικιστι- 
κών υποδοχέων, προσδιορίζοντας και τις περιοχές εντός 
των οικισµών που απαιτούν παρεµβάσεις αναβάΘµισης 
µέσω του µηχανισµού των αναπλάσεων. 
11. ∆οµή µελέτης - παρουσίαση Σταδίων και Κεφαλαίων 
Οι µελέτες εκπονούνται σε δύο στάδια: 
Τ ο πρώτο στάδιο περιλαµβάνει την ανάλυση της υπάρ- 
χουσας Kqτάστασης, τη διάγνωση των προβληµάτων, 
προοmικών και τάσεων του νέου ∆ήµου και τη διατύπω- 
ση της κατ' αρχήν πρότασης ή των εναλλακτικών προτά- 
σεων ρύΘµισης της περιοχής. 
Κατά το δεύτερο στάδιο γίνεται η λεmοµερής επεξερ- 
γασία του ΓΠΣ ή του ΣΧΟΟΑΠ, µε βάση την πρόταση η 0- 
Ποία Θα προκριΘεί απο τη διευΘύνουσα υπηρεσία. 
Αναλυτικώτερα, τα δύo µέρη της µελέτης, τα οποία α- 
ντιστοιχούν στα δύo προαναφερόµενα στάδια εργασιών , 
περιλαµβάνουν τα εξής κεφάλαια: 



Α' Στάδιο: Ανάλυση - ∆ιάγνωση - Προοmικές 
Κεφάλαιο Α.1. Χωροταξική Θεώρηση του ∆ήµου: 
ΤοποΘετείται η περιοχή µελέτης του ΟΤΑ στο χωρικό 
πλαίσιο noU την περιβάλλει, δηλαδή στον Νοµό και στην 
αντίστοιχη Περιφέρεια. ∆ίδεται συνοmικά το προφίλ του 
χωροταξικού αυτού πλαισίου (νοµού και περιφέρειας) και 
αναλύονται οι ειδικές σχέσεις και ρόλοι της περιοχής µε- 
λέτης µε αυτό, τόσο στη σηµερινή κατάσταση όσο και στα 
πλαίσια των προοmικών της ευρύτερης περιοχής. 
Γίνονται οριζόντιες και κάΘετες συσχετίσεις του οικιστι- 
Κoύ πλέγµατος του ΟΤΑ στα πλαίσια του οικιστικού δι- 
κτύου του νοµού I περιφέρειας και της χώρας. 
Αναφέρονται τέλος οι ευρύτερες διασυνδέσεις των οι- 
κισµών του ΟΤ Α και η τυχόν συµµετοχή τους σε ευρωπαϊ- 
κά ή και διεΘνή προγράµµατα ή δίκτυα πόλεων. 
Κεφάλαιο Α.2. Αναmυξιακή φυσιογνωµία του ΟΤ Α: 
Σκιαγραφείται και αναλύεται η ταυτότητα του ΟΤ Α ό- 
πως προκύmει από: τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, τις 
οικονοµικές δραστηριότητες και την απασχόληση, τις εν- 
δογενείς αναmυξιακές δυνατότητες και τυχόν συγκριτι- 
κά πλεονεκτήµατα της περιοχής σε σχέση και µε το ευρύ- 
τερο οικονοµικό περιβάλλον. 
Λαµβάνονται επίσης υπ' όψη το βιοτικό επίπεδο και η 
ποιότητα ζωής µε τις υποστηρικτικές τους υποδοµές (τε- 
χνική και κοινωνική υποδοµή, αρχιτεκτονική φυσιογνωµία 
- ποιότητα οικιστικού περιβάλλοντος κλπ). 
Επιπλέον σχολιάζονται πολιτιστικά - ιστορικά και κοινω- 
νικά χαρακτηριστικά της περιοχής, καΘώς και το επίπεδο 
διακυβέρνησης και συλλογικής δράσης των φορεων, δε- 
δοµένα απο τα οποία Θα εξαρτηΘεί και η δυνατότητα της 
περιοχής να αξιοποιήσει τις αναmυξιακές προοmικές 
που nροκύmουv απο τις αυΘόρµητες τάσεις αλλά και το 
προγραµµατικό πλαίσιο. 
Κεφάλαιο Α.3. ∆εδοµένα του Χώρου και του Περιβάλ- 
λοντος 
Συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται όλα τα δεδοµένα 
 
του Χώρου καιτου Περιβάλλοντος - δεδοµένα καΘοριστι- 
κά για τη ρύΘµιση που Θα επιχειρηΘεί µέσω του ΓΠΣ ή του 
ΣΧΟΟΑΠ - σε µια σχετικά µακροσκοπική (σε σχέση µε το 
πολεοδοµικό επίπεδο) κλίµακα Θεώρησης που αντιστοι- 
χεί στη σχεδιαστική κλίµακα 1:25.000. Το κεφ. Α.3. υποδι- 
αιρείται σε τέσσερα υποκεφάλαια, ως εξής: 
Α.3.1. ?Φυσικό Περιβάλλον ΟΤ Α". 
Περιλαµβάνει την ανάλυση όλων των στοιχείων του φυ- 
σικού περιβάλλοντος εντός της έκτασης της περιοχής µε- 
λέτης, µε επισήµανση των αξιόλογων οικοσυστηµάτων, 
φυσικών τοπίων και λοιπών προστατευοµένων περιοχών 
ή περιοχών που χρήζουν προστασίας. 
Επίσης παρουσιάζει την κατάσταση του περιβάλλοντος 
απο άποψη ρύπανσης, κορεσµού και κατανάλωσης Πολύ- 
τιµων φυσικών πόρων. Η σπουδαιότητα του κεφαλαίου 
αυτού είναι σηµαντική, εφ' όσον αποκαλύmει τα ειδικά 
προβληµατα που αντιµετωπίζει το περιβάλλον και τους 
περιορισµούς που αυτό Θέτει στην περαιτέρω ανάmυξη 
των ανΘρώπινων δραστηριοτήτων. 
Τα συµπεράσµατα του κεφαλαίου αυτού, σε συνδυα- 
σµό µε τα συµπεράσµατα του κεφαλαίου Α.3.2. Θα οδη- 
γήσουν αφ' ενός στον καΘορισµό Περιοχών Ειδικής Προ- 
στασίας και αφ'ετέρου Θα ληφΘούν υπόψη κατά τον κα- 
Θορισµό των µεγεΘών και Θέσεων της οικιστικής 
ανάmυξης καΘώς και των ζωνών παραγωγικών και λοι- 
πών δραστηριοτήτων. 
Α.3.2. Πολιτιστικό-Αρχιτεκτονικό - Ιστορικό Περιβάλλον 



ΟΤΑ 
Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται κατ' αρχήν όλοι οι 
προστατευόµενοι πόροι του πολιτιστικού αποΘέµατος 
του ΟΤΑ, όπως αρχαιολογικοίχώροι, παραδοσιακοί οικι- 
σµοί, ιστορικοί τόποι κλπ. 
Στη συνέχεια διερευνώνται και επισηµαίνονται τα κάΘε 
είδους αξιόλογα στοιχεία πολιτιστικού, ιστορικού, αρχι- 
τεκτονικού, λαογραφικού ενδιαφέροντος εντός της πε- 
ριοχής µελέτης, τα oΠοία αποτελούν σηµαντικούς πό- 
ρους τοπικής ή υπερτοπικής σηµασίας (εΘνικό ή/και ευ- 
ρωπαϊκό/διεΘνές επίπεδο) και συγχρόνως συµβάλλουν - 
µέσω της αισθητικής και συµβολικής τους αξίας - στην α. 
νάδειξη της φυσιογνωµίας των οικισµών του ΟΤ Α. 
Τεκµηριώνεται η αναγκαιότητα χαρακτηρισµού τους 
σαν Περιοχών Ειδικής Προστασίας και προτείνονται τα 
ειδικά µέτρα προστασίας και ανάδειξής τους. 
Α.3.3. ?Χωροταξική οργάνωση του ΟΤ Α - Χρήσεις γης". 
Παρουσιάζεται ή οικιστική δοµή, οι λειτουργικές σχέ- 
σεις των οικισµών και παραγωγικών δραστηριοτήτων µε 
βάση και τις καΘηµερινές µετακινήσεις εργασίας - κατοι- 
κίας και γενικώτερα η σχέση αστικού µε τον περιαστικό 
και τον αγροτικό χώρο στην περιοχή του δήµου. 
Αναλύεται ολόκληρο το πλέγµα των διαµορφωµένων 
χρήσεων γης στον εκτός πόλεων και οικισµών χώρο της 
περιοχής µελέτης και συγκεκριµένα: 
- ∆ιερευνάται η υφιστάµενη οικιστική ανάmυξη και οι 
τάσεις της καΘώς και οι δυνατότητες καΘορισµού περιο- 
χών του άρΘρου 24 του Ν. 2508/97. Η διερεύνηση περι- 
λαµβάνει: . 
α) εκτίµηση της προσφοράς, Iιε ποσοτική και ποιοτική 
αξιολόγηση των υφισταµένων οικιστικών υποδοχέων και 
του οικιστικού αποΘέµατος, σε συσχετισµό και µε 
β) την εκτίµηση ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστι- 
κών της ζήτησης για α' και β' κατοικία. 
Για την εκτίµηση της επάρκειας των οικιστικών υποδο- 
χέων χρησιµοποιούνται συντελεστές κορεσµού ανάλογα 
µε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. 
γ) διερεύνηση φυσικών καταλληλοτήτων. 
- ∆ιερευνώνται οι ανάγκες και οι τρόποι ανάπτυξης και 
χωροΘέτησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Εντο- 
πίζονται τυχόν υφιστάµενες συγκεντρώσεις και τυχόν Θε- 
σµοΘετηµένοι υποδοχείς (ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ κλπ.), µε αξιολόγη- 
ση της µέχρι σήµερα αξιοποίησής τους. 
Συνεκτιµάται, σε συσχετισµό και µε τα σχετικά προγράµ- 
µατα τοµεακών φορέων, η ανάγκη χωροΘέτησης ζωνών 
οργανωµένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων 
και διερευνώνται οι φυσικές καταλληλότητες, αναλόγως 
του είδους των προς καΘορισµό παραγωγικών ζωνών. 
- Παρουσιάζονται τα υφιστάµενα και προγραµµατιζόµε- 
να βασικά δίκτυα υποδοµής της περιοχής µελέτης: 
µεταφορικό δίκτυο 
ενέργεια 
τηλεπικοινωνίες 
υδρευση, αποχέτευση, απορρίµατα κλπ 
- Εντοπίζονται οι κύριες συγκρούσεις χρήσεωνγής στην 
περιοχή του ΟΤ Α, µε ιδιαίτερη έµφαση στην περίπτωση ύ- 
παρξης παράκτιων ζωνών . 
Επίσης παρουσιάζονται οι χωρικές επιπτώσεις της µέ- 
χρι σήµερα ανάπτυξης και των σηµαντικών έργων και 
προγραµµάτων στην περιοχή µελέτης. 
Κεφάλαιο Α.3.4. Γεωλογική διερεύνηση του ΟΤΑ - Α- 
σφάλεια, προστασία: 
Γίνεται γενική διερεύνηση της γεωλογικής καταλληλό- 
τητας όλης της έκτασης της περιοχής µελέτης, µε στόχο 



την επισήµανση των κατ' αρχήν κατάλληλων περιοχών για 
, . δόµηση. 
Επίσης διερευνώνται στοιχεία σχετικά µε Θεοµηνίες 
(καΘιζήσεις, πληµµύρες κλπ) και πυρκαϊές, προκειµένου 
να προταΘούν τα κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη, α- 
σφάλεια και προστασία του ΟΤ Α. 
Κεφάλαιο Α.4. Πολεοδοµική οργάνωση: 
Περιλαµβάνεται η αναγνώριση και ανάλυση της πολεο- 
δοµικής δοµής και οργάνωσης όλων των οικισµών και τυ- 
χόν άλλων πολεοδοµούµενων υποδοχέων εντός της πε- 
ριοχής του ΟΤ Α. 
Το κεφάλαιο αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε περίπτωση 
που ο κεντρικός οικισµός του ΓΠΣ είναι σηµαντικού πλη- 
Θυσµιακού µεγέΘους. 
Τόσο για τον βασΙκό οίκισµό όσο και για κάΘε ένα απο 
τούς υπόλοιπους γίνεται ανάλυση που αναφέρεται: 
στην λειτουργική δοµή του αστικού χώρου, στις υφι- 
στάµενες χρήσεις και συγκρούσεις χρήσεων, στη µετα- 
φορική υποδοµή και τα υπόλοιπα υποστηρικτικά δίκτυα 
της ποιότητας ζωής, στις πραγµατοποιηµένες πυκνότη- 
τες/Σ∆ σε συσχέτιση µε το Θεσµικό πλαίσιο δόµησης. 
Επίσης, η ανάλυση επεκτείνεται σε ζητήµατα ποιότητας 
του οικιστικού περιβάλλοντος, των συνΘηκών κατοικίας 
καΘώς και της φυσιογνωµίας της πόλης, προκειµενου το 
ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ, πέραν των κανονιστικών ρυΘµίσεων που 
Θα προτείνει, να κάνει και κατ' αρχήν επισήµανση των πε- 
ριοχών για τις οποίες απαιτούνται αναπλάσεις ή άλλες 
πολεοδοµικές παρεµβάσειςτου Ν.250Β/1997 (άρΘραΒέ- 
ως και 17) , καΘώς και χρήση κινήτρων ή άλλων πολεοδο- 
µΙκών µηχανισµών. 
Επίσης, κατά την κριση του µελετητή, µπορεί να γίνουν 
και υποδείξεις για την ανάγκη εκπόνησης  

 


