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Το κανονιστικό πλαίσιο

• Το βασικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµό
– Η νοµοθεσία για την οικιστική ανάπτυξη και τον 
πολεοδοµικό σχεδιασµό

– Η νοµοθεσία για τη χωροταξία

• Το πλαίσιο που επηρεάζει τον χωρικό σχεδιασµό
– Η νοµοθεσία για τις επενδύσεις και τα αναπτυξιακά 
κίνητρα

– Η νοµοθεσία για το περιβάλλον
– Η νοµοθεσία για τη δόµηση



Το βασικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού-Ι 
Π∆ 17-3-1923 " Περί σχεδίων πόλεως"

Η απαρχή του σύγχρονου θεσµικού πλαισίου 
της πολεοδοµίας και χωροταξίας. 

– ∆ιέπει τον τρόπο ρυµοτόµησης όλων των 
πόλεων και κωµοπόλεων που απέκτησαν 
σχέδιο πόλεως ή επεκτάθηκαν µέχρι το 1983. 

– ∆ιευθετεί την υποχρέωση ύπαρξης σχεδίου για 
κάθε οικισµό της χώρας, αλλά και δίνει τη 
δυνατότητα δόµησης εκτός οικισµών, ένα 
µεγάλο ζήτηµα που απασχολεί την ελληνική 
ύπαιθρο µέχρι σήµερα. .



Το βασικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού-ΙΙ 
∆ιατάγµατα περί δοµήσεως

εκτός σχεδίου πόλης
– ∆ιάφορα διατάγµατα (τελευταίο το Π∆

31.5.1985) που διέπουν του όρους και
περιορισµούς δόµησης στις περιοχές εκτός
σχεδίου πόλεως. 

– Περιλαµβάνουν διατάξεις δόµησης εκτός
σχεδίου και διατάξεις για ειδικές χρήσεις (π.χ. 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, γραφεία-
καταστήµατα, κτίρια κοινής ωφελείας κλπ.),



Το βασικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού-ΙΙΙ 
Ν. 360/76 Περί χωροταξίας  και περιβάλλοντος

– Πρόκειται για τον µοναδικό ενδεχοµένως νόµο που
αναφέρεται στη χωροταξία πριν το 1999 ο οποίος είχε 
περιορισµένη εφαρµογή. 

– Αναφέρεται στον τρόπο εκπόνησης και αναθεώρησης
των Χωροταξικών Σχεδίων.

– Καθιερώνει δύο επίπεδα σχεδιασµού: τα εθνικά σχέδια
και τα περιφερειακά χωροταξικά σχέδια. 

– Ιδρύει το Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας και
Περιβάλλοντος



Το βασικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού-ΙV
N. 1337/1983 "Επέκταση των πολεοδοµικών

σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη κλπ."

– ∆ιέπει την ένταξη στο πολεοδοµικό σχέδιο και την 
επέκταση οικισµών νέων περιοχών. 

– Καθορίζει τα βασικά επίπεδα και εργαλεία 
πολεοδοµικού σχεδιασµού: Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο, 
Πολεοδοµική Μελέτη, Πράξη Εφαρµογής.

– Καθορίζει το πλαίσιο για τον έλεγχο τον χρήσεων γης 
γύρω από πόλεις ή άλλες περιβαλλοντικά ευαίσθητες 
περιοχές: Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου. 



Το βασικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού-V
Π∆ 16/30.08.1985 "Πολεοδόµηση περιοχών

δεύτερης κατοικίας"

– ∆ιέπει τον τρόπο πολεοδόµησης περιοχών
δεύτερης (παραθεριστικής) κατοικίας που
βρίσκονται µέσα σε Ζώνες Οικιστικού
Ελέγχου και καθορίζει τις περιοχές που
µπορούν να πολεοδοµηθούν



Το βασικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού-VΙ
Π∆ 24.4/3.5.1985 “Όροι δόµησης οικισµών

κάτω των 2.000 κατοίκων" & 
Π∆ 20/30.8.1985 "Πολεοδόµηση και επέκταση

οικισµών µέχρι 2.000 κατοίκους "

– ∆ιέπουν τον τρόπο καθορισµού των ορίων
οικισµών κάτω των 2.000 

– Καθορίζουν τις κατηγορίες οικισµών µε βάση
την θέση τους και τη δυναµική ανάπτυξής τους, 
το όριο οικισµού µε βάση την κατηγορία στην
οποία ανήκει και τον τρόπο πολεοδόµησης.



Το βασικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού-VΙΙ
Ν. 2508/1997 "Βιώσιµη Ανάπτυξη των πόλεων

και των οικισµών της χώρας
– Πρόκειται για τον νεότερο οικιστικό νόµο µε τον οποίο
καθορίζονται οι κατευθυντήριες αρχές, οι όροι, οι
διαδικασίες και οι µορφές για τη βιώσιµη οικιστική
ανάπτυξη των ευρύτερων περιοχών των πόλεων και
οικισµών της χώρας.

– Έµφαση στη χωροταξική διάσταση (σχεδιασµός σε 
επίπεδο ΟΤΑ) – νέο περιεχόµενο των ΓΠΣ

– Έµφαση στην κάλυψη αναγκών αναθεώρησης των 
παλαιών σχεδίων µε το εργαλείο της ανάπλασης



Το βασικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού-VΙΙΙ
Ν. 2742/1999 «Χωροταξικός Σχεδιασµός και 
αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»

– Ο νεότερος χωροταξικός νόµος µε τον οποίο 
θεσπίζονται οι αρχές, τα όργανα, οι διαδικασίες και 
τα µέσα άσκησης του χωροταξικού σχεδιασµού που 
προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη, 
κατοχυρώνουν την παραγωγική και κοινωνική 
συνοχή, διασφαλίζουν την προστασία του 
περιβάλλοντος και ενισχύουν τη θέση της χώρας
στο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο

– Προσαρµογή µε αρχές αειφόρου ανάπτυξης και µε 
την Ευρωπαϊκή πολιτική χωρικής ανάπτυξης



Ν. 2742.1999-Ι:
Αρχές

• Εξασφάλιση ισάξιων όρων διαβίωσης και ευκαιριών παραγωγικής απασχόλησης 
σε όλες τις περιφέρειες

• Αναβάθµιση ποιότητα ζωής, βελτίωση υποδοµών στο σύνολο του εθνικού χώρου 
και στις περιοχές µε αναπτυξιακή υστέρηση και περιβαλλοντική υποβάθµιση

• ∆ιατήρηση-Ανάδειξη της οικιστικής και παραγωγικής πολυµορφίας και της 
φυσικής ποικιλότητας

• Εξασφάλιση ισόρροπης σχέσης αστικού, περιαστικού και αγροτικού χώρου
• Αναζωογόνηση των πόλεων
• Ολοκληρωµένη ανάπτυξη των νησιών των ορεινών και παραµεθορίων περιοχών
• Προστασία των περιοχών µε απόθεµα φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς
• Συντήρηση και ολοκληρωµένη διαχείριση των δασών  και των αγροτικών 

εκτάσεων
• Ορθολογική αξιοποίηση των υδατικών πόρων 
• Συντονισµός των δηµοσίων προγραµµάτων µε χωροταξικές επιπτώσεις 
• Πληροφόρηση, διάλογος και προώθηση συµµαχιών. 



Ν. 2742.1999-ΙΙ:
Όργανα

• Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής 
Πολιτικής στον τοµέα του Χωροταξικού 
Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης: 
σχεδιασµός ενιαίας και συντονισµένης πολιτικής 
για τη χωροταξία και της αειφόρο ανάπτυξη,  
έγκριση του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων 
Σχεδιασµού, συντονισµός φορέων εφαρµογής, 
λήψη αποφάσεων διυπουργικού χαρακτήρα

• Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης –όργανο κοινωνικού 
διαλόγου και διαβούλευσης γνωµοδοτικού 
χαρακτήρα



Ν. 2742.1999-ΙΙΙ:
Πλαίσια Σχεδιασµού

• Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και 
ΑειφόρουΑνάπτυξης: προτεραιότητες και στρατηγικές 
για την ολοκληρωµένη χωρική ανάπτυξης και αειφόρο 
οργάνωση του εθνικού χώρου

• Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και 
ΑειφόρουΑνάπτυξης: εξειδίκευση των κατευθύνσεων του 
Γενικού Πλαισίου σε επίπεδο τοµέων, δικτύων και ειδικών 
περιοχών 

• Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και 
ΑειφόρουΑνάπτυξης: προτεραιότητες και στρατηγικές 
για την ολοκληρωµένη χωρική ανάπτυξης και αειφόρο 
οργάνωση του χώρου στο επίπεδο της Περιφέρειας



Ν. 2742.1999-ΙV:
Μηχανισµοί Εφαρµογής, Ελέγχου και 

Υποστήριξης
• ΠΟΑΠ∆: Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης 
Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων
– Περιοχές θαλάσσιες και χερσαίες κατάλληλες για την ανάπτυξη 
παραγωγικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων

• ΠΕΧΠ:Περιοχές Ειδικών Χωρικών Επεµβάσεων
– Περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερα ή κρίσιµα προβλήµατα; 
Χωρικής ανάπτυξης και απαιτούν ειδικό σχεδιασµό

• ΣΟΑΠ: Σχέδια ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων
– Σχέδια για την προώθηση ολοκληρωµένων στρατηγικών αστικού 
σχεδιασµού σε πόλεις ή ευρύτερες αστικές περιοχές που 
παρουσιάζουν κρίσιµα προβλήµατα αναπτυξιακής υστέρησης 
κοινωνικής συνοχής και περιβαλλοντικής υποβάθµισης



Ν. 2742.1999-V:
Μηχανισµοί Εφαρµογής, Ελέγχου και 

Υποστήριξης
• Εθνικό ∆ίκτυο Πληροφοριών για το 
Χωροταξικό Σχεδιασµό
– Τεκµηρίωση και υποστήριξη της διαδικασίας 
του εθνικού και περιφερειακού χωροταξικού 
σχεδιασµού



Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης-Ι

• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
– Γενικοί Στόχοι και κατευθύνσεις της Χωροταξικής πολιτικής 
– ∆ιαπεριφερειακή Σύγκλιση και Ισορροπία – παραγωγική 
εξειδίκευση

– ∆ιοικητική ανασυγκρότηση
– Πολυκεντρική Οικιστική ∆οµή και Μητροπολιτικά Κέντρα
– Ισότητα Πρόσβασης και Χωρική Συνοχή
– Προστασία και ∆ιαχείριση της Φυσικής και Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς

– ∆ιαφοροποίηση του Αγροτικού Χώρου και Αναβάθµιση Κρίσιµων 
Περιοχών (αγροτικός χώρος, παράκτιες περιοχές, ορεινές 
περιοχές)



Γενικό Πλαίσιο Χωρικοιύ Σχεδιασµού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης-ΙΙ
νέες ενότητες χώρου

• Οι επιµέρους ζώνες συνεργασίας και ανάπτυξης 
θεµατικού και γεωγραφικού χαρακτήρα

• Οι µεγάλες διαπεριφερειακές ενότητες χώρου µε 
εν δυνάµει χωροταξική οµοιογένεια και ρόλο στο 
δίκτυο των εθνικών - διεθνικών αξόνων 
ανάπτυξης (Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική, ∆υτική 
Ελλάδα, Νησιωτικό Σύµπλεγµα Αιγαίου). 

• Πολυκεντρική δοµή και µητροπολιτικά κέντρα:
• Η πράσινη και γαλάζια ζώνη: ευρύτερες ζώνες 
προστασίας και ολοκληρωµένης διαχείρισης µε 
βάση τις αρχές της αειφορίας









Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας

1. Η θέση και ο ρόλος της Περιφέρειας στον διεθνή, 
ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο

2. Αξιολόγηση υπάρχουσας κατάστασης και προοπτικών 
στο επίπεδο της Περιφέρειας: αναπτυξιακή 
φυσιογνωµία, χωροταξική οργάνωση (υποδοµές, 
οικιστικό δίκτυο, παραγωγική δοµή, ειδικές θεµατικές 
κατηγορίες χώρου)

3. Πρόταση: Πρότυπο χωρικής οργάνωσης, αναπτυξιακό 
πλαίσιο, χωροταξική οργάνωση, προστασία και 
ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, ευρύτερες 
ανθρωπογεωγραφικές ενότητες, χωρική διάρθρωση των 
βασικών δικτύων τεχνικής υποδοµής, Προγραµµατικά 
Πλαίσια χωροθέτησης παραγωγικών δραστηριοτήτων 
και άλλοι µηχανισµοί





Υπηρεσίες στις Αγροτικές ∆ραστηριότητεςΣύνδεση µε ΠΑΘΕ και Εγνατία Οδό
Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο

Κέντρο Τοπικής ΑνάπτυξηςΑλεξάνδρεια

ΥπηρεσίεςΟδικές Συνδέσεις µε σηµαντικές τουριστικές 
περιοχές

∆ιοικητικό ΚέντροΠολύγυρος

Μεταποίηση
Εµπόριο

Β.Ε.Π.Ε.
Σύνδεση µε κύριους οδικούς άξονες
Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο

Βιοµηχανικό Κέντρο Ανάπτυξης
Κέντρο ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας

Κιλκίς

Υπηρεσίες προς τις Αγροτικές ∆ραστηριότητες
Ειδικές Μορφές Τουρισµού

Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο
Β.Ε.Π.Ε.

Νοµαρχιακό Κέντρο ΑνάπτυξηςΈδεσσα

Μεταποίηση
Υπηρεσίες προς τις Αγροτικές ∆ραστηριότητες

Σιδηροδροµικό ∆ίκτυοΚέντρο Τοπικής ΑνάπτυξηςΝάουσα

Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων
Υπηρεσίες προς τις Αγροτικές ∆ραστηριότητες
Εµπόριο

Σύνδεση µε κύριους οδικούς άξονεςΚέντρο Τοπικής ΑνάπτυξηςΓιαννιτσά

Υπηρεσίες προς τις Αγροτικές ∆ραστηριότητες
Μεταποίηση
Μεταφορές – Εµπόριο

Σύνδεση µε κύριους οδικούς
Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο

Νοµαρχιακό Κέντρο ΑνάπτυξηςΒέροια

Μεταποίηση
Εµπόριο
Υπηρεσίες προς τις Αγροτικές ∆ραστηριότητες
Τουρισµός

Σύνδεση µε ΠΑΘΕ
Φυσικό Αέριο
Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο

Νοµαρχιακό Κέντρο ΑνάπτυξηςΚατερίνη

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
Υπηρεσίες προς τις Αγροτικές ∆ραστηριότητες
Μεταφορές
Εµπόριο

Β.Ε.Π.Ε.
Φυσικό Αέριο
Σύνδεση µε κύριους οδικούς άξονες
Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο

Νοµαρχιακό Κέντρο Ανάπτυξης
Κέντρο ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας

Σέρρες

Ανώτατη Εκπαίδευση Τεχνολογική Έρευνα και 
Ανάπτυξη
Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες
∆ιεθνές Εµπόριο – ∆ιεθνείς Μεταφορές
Βιοµηχανία-Βιοτεχνία
Πολιτισµός - Τουρισµός

Λιµένας
Αεροδρόµιο
ΠΑΘΕ
Εγνατία Οδός
Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο: Κάθετες συνδέσεις
µε τη Βαλκανική
Αγωγός Φυσικού Αερίου
ΒΙΠΕ

Εθνικός Πόλος Ανάπτυξης
Μητροπολιτικό Βαλκανικό Κέντρο
Πόλος ∆ιακρατικής Συνεργασίας και
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
∆ιοικητικό και Πολιτιστικό Κέντρο
Πόλος Παρευξείνιας Συνεργασίας
Πόλος Θαλάσσιου Μετώπου
Κόµβος ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων

Θεσσαλονίκη

Προωθητικές
∆ραστηριότητες

Επιχειρηµατικές και
Αναπτυξιακές Υποδοµές

Αναπτυξιακός Ρόλος


