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ΔΗΠΑΓΩΓΖ

Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί ζήκεξα έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα
κειήκαηα ηεο ζχγρξνλεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, ελψ θαη ζε εζληθφ επίπεδν ε
πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαηέρεη ηδηαίηεξα αμηφινγε ζέζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε
ηάμε. Γελ πθίζηαηαη βέβαηα, κέρξη ζήκεξα, έλαο γεληθψο θαη θνηλψο απνδεθηφο
νξηζκφο γηα ην πεξηβάιινλ, πνπ λα αλαδεηθλχεη ηε λνκηθή, ηνπιάρηζηνλ, έλλνηα ηνπ
φξνπ. Θαηά ηνλ ηδηαίηεξα πιήξε νξηζκφ, σζηφζν, πνπ δηαηππψζεθε ζην λ. 1650/1986,
σο πεξηβάιινλ λνείηαη ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ παξαγφλησλ θαη
ζηνηρείσλ, πνπ βξίζθνληαη ζε αιιειεπίδξαζε θαη επεξεάδνπλ ηελ νηθνινγηθή
ηζνξξνπία, ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο, ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ, ηελ ηζηνξηθή θαη
πνιηηηζηηθή παξάδνζε θαη ηηο αηζζεηηθέο αμίεο1.
Απφ ηνλ εμαηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθφ απηφ νξηζκφ θαζίζηαηαη εκθαλήο ε
ζπκπεξίιεςε ζηελ έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηφζν ηεο θχζεο, φζν θαη ηνπ
αλζξσπνγελνχο ρψξνπ θαη, θαη’ αθνινπζίαλ, ε ζπλχπαξμε, ε δηαζχλδεζε θαη ε
αιιειεμάξηεζε ηνπ θπζηθνχ κε ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, ηνπ θπζηθνχ κε ηνλ
αλζξσπνγελή ρψξν. Αθξηβψο γηα απηφ ην ιφγν κάιηζηα – ήηνη ηελ επίδξαζε πνπ ην
αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη ε αλζξψπηλε χπαξμε θαη δξαζηεξηνπνίεζε, ελ γέλεη,
αζθεί θαη ζπγρξφλσο δέρεηαη απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ – ν ζρεδηαζκφο ηνπ
αλζξσπνγελνχο ρψξνπ, ν ρσξηθφο ζρεδηαζκφο, νθείιεη λα πξνγξακκαηίδεηαη θαη λα
πινπνηείηαη

επί

ηε

βάζεη

θηινπεξηβαιινληηθψλ

θαη

πεξηβαιινληνθεληξηθψλ

θξηηεξίσλ θαη λα απνζθνπεί, κεηαμχ άιισλ, ζηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη
ζηελ επίηεπμε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.
Αθξηβψο απηφ απνηειεί ην αληηθείκελν έξεπλαο θαη ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο επηρεηξείηαη ε αλάδεημε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο
ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, σο επηκέξνπο έθθαλζε ηεο
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζε ζπλάξηεζε, πάληα, κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε.
Πε έλα πξψην ζηάδην, δειαδή, δηεξεπλάηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έρεη δηακνξθσζεί
θαη εμειηρζεί ε θαηνρχξσζε ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε θαη,
εηδηθφηεξα, ζην Πχληαγκα, ηελ θνηλή λνκνζεζία θαη ηε λνκνινγία. Πε έλα δεχηεξν δε
ζηάδην θαη ιακβαλνκέλεο ππ’ φςηλ ηεο επηζθφπεζεο απηήο, δηεξεπλψληαη ηα
απνηειέζκαηα θαη νη επηπηψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζην ζηφρν ηεο
βηψζηκεο αλάπηπμεο, ε ζπκβνιή ηνπ, δειαδή, ζηελ πξναγσγή ηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο ή, αληηζέησο, ε ιεηηνπξγία ηνπ σο ηξνρνπέδε ζηελ επίηεπμή ηεο.
1

Λ. 1650/1986 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» (ΦΔΘ Α' 160/1986), άξζξν 2 παξ. 1
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Ξην ζπγθεθξηκέλα, ζε έλα πξψην κέξνο εμεηάδεηαη ε ζπληαγκαηηθή
θαηνρχξσζε, άκεζε θαη έκκεζε, ησλ δχν βαζηθψλ ελλνηψλ, ήηνη ηνπ ρσξηθνχ
ζρεδηαζκνχ θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, φπσο απηή εμειίρζεθε απφ ην Πχληαγκα ηνπ
1975 κέρξη θαη ζήκεξα θαη φπσο έρεη εξκελεπζεί λνκνινγηαθά θαη παγησζεί
πξαθηηθά. Πε έλα δεχηεξν δε κέξνο εμεηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξηθνχ
ζρεδηαζκνχ ζηελ ειιεληθή θνηλή λνκνζεζία, λνκνινγία θαη πξάμε, κέζα απφ ηηο δχν
εηδηθφηεξεο κνξθέο ηνπ, ηα δχν εηδηθφηεξα επίπεδά ηνπ, ήηνη απηφ ηνπ ζηξαηεγηθνχ
ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη απηφ ηνπ ξπζκηζηηθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Θαη
ζηα δχν κέξε ε παξνπζίαζε ηεο εμειηθηηθήο δηαδξνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξηθνχ
ζρεδηαζκνχ ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ζπλνδεχεηαη απφ κία νινθιεξσκέλε θξηηηθή
πξνζέγγηζε, αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζή ηνπ ζηε βηψζηκε αλάπηπμε.
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ΚΔΟΝΠ ΞΟΩΡΝ
Ζ ΠΛΡΑΓΚΑΡΗΘΖ ΘΑΡΝΣΟΩΠΖ ΡΝ ΣΩΟΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ
ΘΑΗ ΡΖΠ ΒΗΩΠΗΚΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ

Πηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο ηεο ειιεληθήο έλλνκεο ηάμεο, απφ άπνςε ηζρχνο,
βξίζθεηαη ην Πχληαγκα, απφ θνηλνχ βέβαηα κε ην ελζσκαησκέλν ζηελ εζσηεξηθή
έλλνκε ηάμε δηεζλέο θαη ελσζηαθφ δίθαην. Νη ζπληαγκαηηθέο επηηαγέο δηαζέηνπλ
ππεξλνκνζεηηθή ηζρχ θαη, αθξηβψο γηα ην ιφγν απηφ, θαηηζρχνπλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο
θνηλήο λνκνζεζίαο, ε νπνία εμεηδηθεχεη ηηο ζπληαγκαηηθέο πξνβιέςεηο, νθείινληαο
βέβαηα πάληα λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην γξάκκα θαη ην πλεχκα ησλ ζπληαγκαηηθψλ
ξπζκίζεσλ. Ρν δήηεκα ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο δελ
απνηειεί εμαίξεζε ζε απηφλ ηνλ θαλφλα ηεο ππεξίζρπζεο ηνπ Ππληάγκαηνο έλαληη ηεο
θνηλήο λνκνζεζίαο.
Πην πιαίζην ηεο παξαδνρήο απηήο, ην πξψην θαη απαξαίηεην βήκα, γηα ηνπο
ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζπληαγκαηηθήο
θαηνρχξσζεο ηφζν ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, φζν θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Κία
θαηνρχξσζε, βέβαηα, πνπ θάζε άιιν παξά απηνλφεηε ππήξμε γηα ζσξεία εηψλ. Πηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ε ζέζπηζε πξνβιέςεσλ ζην Διιεληθφ Πχληαγκα γηα ην ρσξηθφ
ζρεδηαζκφ θαη ηδίσο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε αθνινχζεζε κία εμειηθηηθή δηαδξνκή,
πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη απφ ηελ παληειή απνπζία ξχζκηζεο ηνπ δεηήκαηνο ζηε
ζέζπηζε νξηζκέλσλ απφ ηηο πην νινθιεξσκέλεο, πεξηβαιινληνθεληξηθέο θαη
θηινπεξηβαιινληηθέο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο παγθνζκίσο. Κία ζηαδηαθή πνξεία,
βέβαηα, ηδηαίηεξα πξφζθαηε θαη ζχληνκε, πνπ μεθίλεζε θαηά ηε Κεηαπνιίηεπζε θαη
ηε δεκηνπξγία ηνπ Ππληάγκαηνο ηνπ 1975, κφιηο ζαξάληα έλα έηε πξηλ.
Όια ηνχηα, βέβαηα, αθνξνχλ ζηελ άκεζε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ησλ
ελλνηψλ ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, κέζα απφ ηε ζέζπηζε
εηδηθνχ άξζξνπ κε ηδηαίηεξεο δηαηάμεηο αθηεξσκέλεο ζηηο έλλνηεο απηέο. Ζ ξεηή απηή
θαηνρχξσζε, σζηφζν, δε ζα πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαγλψξηζε θαη ηνλ
παξαγθσληζκφ νξηζκέλσλ άιισλ δηαηάμεσλ ηνπ Ππληάγκαηνο, ζηηο νπνίεο ν ρσξηθφο
ζρεδηαζκφο θαη ε βηψζηκε αλάπηπμε θαηνρπξψλνληαη έκκεζα. Νη δηαηάμεηο απηέο είηε
ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο θαηνρπξψλνληαη άκεζα νη έλλνηεο απηέο,
είηε κέζα απφ ηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζηηο δηαηάμεηο απηέο, είηε κέζα απφ ηε
ζχγθξνπζε θαη ηε ζηάζκηζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο απηέο, ζπλζέηνπλ ην νινθιεξσκέλν

-3-

πιαίζην ηεο ζπληαγκαηηθήο θαηνρχξσζεο ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο.
Απηφ ην ζχλζεην πιέγκα ησλ ζπληαγκαηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην
ρσξηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε απνηειεί ην αληηθείκελν ησλ θεθαιαίσλ
πνπ αθνινπζνχλ. Δηδηθφηεξα, ζε έλα πξψην θεθάιαην εμεηάδεηαη ε άκεζε, ε ξεηή
θαηνρχξσζε ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζην Πχληαγκα,
φπσο απηή πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ην άξζξν 24. Ξην ζπγθεθξηκέλα, δηεξεπλάηαη
ε θαηνρχξσζε ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ αθελφο κελ σο επηκέξνπο έθθαλζεο θαη σο
κέζνπ επίηεπμεο ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο,
αθεηέξνπ δε σο απηνηεινχο αληηθεηκέλνπ ζπληαγκαηηθήο ξχζκηζεο, ζηφρνο ηνπ
νπνίνπ είλαη ε βηψζηκε αλάπηπμε.
Ξεξαηηέξσ, ζε έλα δεχηεξν θεθάιαην εληνπίδνληαη νη ζπληαγκαηηθέο
δηαηάμεηο ζηηο νπνίεο ε θαηνρχξσζε ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο είλαη έκκεζε θαη ζπλαγφκελε. Ξην ζπγθεθξηκέλα, εληνπίδεηαη ην
εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ησλ δηαηάμεσλ απηψλ θαη, ζπγρξφλσο, ε ζρέζε ηνπο κε ην
άξζξν 24 ηνπ Ππληάγκαηνο, είηε πξφθεηηαη γηα ξπζκίζεηο πνπ ζπξξένπλ κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, είηε πξφθεηηαη γηα ξπζκίζεηο πνπ επηβάιινπλ
πεξηνξηζκνχο ζην άξζξν απηφ, είηε πξφθεηηαη γηα ξπζκίζεηο πνπ ζπγθξνχνληαη κε ην
άξζξν απηφ.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΩΡΝ
Ζ ΑΚΔΠΖ, ΟΖΡΖ ΠΛΡΑΓΚΑΡΗΘΖ ΘΑΡΝΣΟΩΠΖ ΡΝ ΣΩΟΗΘΝ
ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΑΗ ΡΖΠ ΒΗΩΠΗΚΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ

Α. Ν σωπικόρ ζσεδιαζμόρ ωρ επιμέποςρ έκθπαζη και μέζο ηηρ
πεπιβαλλονηικήρ πποζηαζίαρ. Ν σωπικόρ ζσεδιαζμόρ μέζο επίηεςξηρ ηηρ
βιώζιμηρ ανάπηςξηρ.

Κε ην άξζξν 24 παξ. 1 ηνπ Ππληάγκαηνο, φπσο απηφ ίζρπε θαηά ηελ ςήθηζε
θαη ζέζε ζε ηζρχ ηνπ πξψηνπ κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ
πνιηηεχκαηνο Ππληάγκαηνο, ην 1975, πξνβιεπφηαλ φηη «1. Ζ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ
θαη πνιηηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Θξάηνπο. Γηα ηε δηαθύιαμή
ηνπ ην Θξάηνο έρεη ππνρξέσζε λα παίξλεη ηδηαίηεξα πξνιεπηηθά ή θαηαζηαιηηθά
κέηξα». Ζ δηαηχπσζε απηή δηαηεξήζεθε απηνχζηα θαη κεηά ηελ πξψηε αλαζεψξεζε
ηνπ Ππληάγκαηνο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1986, κε ην Α΄ Τήθηζκα ηεο 6εο
Καξηίνπ 1986 ηεο ΠΡ΄ Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο. Κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2001,
σζηφζν, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην Τήθηζκα ηεο 6εο Απξηιίνπ 2001 ηεο Ε΄
Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο, νη ελ ιφγσ δηαηάμεηο αλαδηαηππψζεθαλ θαη, ζχκθσλα κε ηε
λέα δηαηχπσζε, «1. Ζ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο
απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Θξάηνπο θαη δηθαίσκα ηνπ θαζελόο. Γηα ηε δηαθύιαμή ηνπ
ην Θξάηνο έρεη ππνρξέσζε λα παίξλεη ηδηαίηεξα πξνιεπηηθά ή θαηαζηαιηηθά κέηξα
ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο αεηθνξίαο». Ζ λέα απηή δηαηχπσζε δηαηεξήζεθε θαη κεηά
ηελ ηξίηε αλαζεψξεζε ηνπ Ππληάγκαηνο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2008, κε ην
Τήθηζκα ηεο 27εο Καΐνπ 2008 ηεο Ζ΄ Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο θαη εμαθνινπζεί λα
βξίζθεηαη ζε ηζρχ κέρξη θαη ζήκεξα.
Κε ηηο ζπληαγκαηηθέο απηέο επηηαγέο πξαγκαηνπνηείηαη ξεηή αλαθνξά, γηα
πξψηε θνξά ην 1975 θαη ζπζηεκαηηθά έθηνηε, ζηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο, θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ. Ζ απνπζία νξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηνπ
πεξηβάιινληνο απφ ην Πχληαγκα – ε νπνία ππνθαηαζηάζεθε απφ ηνλ θνηλφ
λνκνζέηε, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1650/1986, φπσο πξναλαθέξζεθε – είλαη
απνηέιεζκα ηφζν ηεο αδπλακίαο επαθξηβνχο πξνζδηνξηζκνχ ησλ αγαζψλ πνπ
ρξήδνπλ πξνζηαζίαο θαη ησλ αλαγθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ κειινληηθά, φζν θαη, ηδίσο,
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ηεο βνχιεζεο ηνπ ζπληαγκαηηθνχ λνκνζέηε λα δηεπξχλεη φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξν ην πξνζηαηεπηηθφ πεδίν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ππληάγκαηνο2. Ζ εζειεκέλε
απηή παξάιεηςε θαη ελλνηνινγηθή δηεχξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο έρεη σο απνηέιεζκα
αληηθείκελν ηεο ζπληαγκαηηθήο ξχζκηζεο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ θαη, ζπγρξφλσο,
αληηθείκελν πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο λα είλαη ην πεξηβάιινλ θαη ζηηο ηξεηο κνξθέο
ηνπ, ήηνη ην θπζηθφ, ην πνιηηηζηηθφ κε ηε ζηελή έλλνηα, δειαδή ηα ζηνηρεία πνπ
ζπλζέηνπλ ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή παξάδνζε, θαζψο επίζεο θαη ην πνιηηηζηηθφ
κε ηελ επξεία έλλνηα, ήηνη ην αλζξσπνγελέο, ην νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ. Απηφ ην
ηειεπηαίν απνηειεί ην θαηεμνρήλ αληηθείκελν ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, ν νπνίνο
θαηνρπξψλεηαη έηζη ζην άξζξν 24 παξ. 1 ηνπ Ππληάγκαηνο σο επηκέξνπο έθθξαζε
ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, σο κέζν δηακφξθσζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ
νηθηζηηθνχ, αλ θαη φρη κφλν, πεξηβάιινληνο.
Απαξαίηεηε ζην ζεκείν απηφ είλαη ε αλαδήηεζε θαη παξάζεζε ηεο έλλνηαο
ηνπ ζρεδηαζκνχ ελ γέλεη θαη ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ εηδηθφηεξα. Όζνλ αθνξά θαη’
αξράο ζην ζρεδηαζκφ γεληθά, επηζεκαίλεηαη φηη απηφο απνηειεί κία νξζνινγηθή
δηαδηθαζία δηακφξθσζεο πξνγλψζεσλ γηα κειινληηθέο εμειίμεηο, δηαπίζησζεο
ελδερφκελσλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ θαη ζηφρσλ, βάζεη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ
πθηζηάκελσλ δεδνκέλσλ θαη εμεχξεζεο θαηεπζχλζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ
γηα ηελ επίιπζή ηνπο3. Βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο νξζνινγηθήο – θαη ζε θακία
πεξίπησζε εκπεηξηθήο – απηήο δηαδηθαζίαο είλαη νη αμηνινγηθνί παξάγνληεο, ήηνη νη
επηδηψμεηο θαη νη ζηφρνη ηνπ ζρεδηαζκνχ, ην πιαίζην δξάζεο, ήηνη νη δπλαηφηεηεο θαη
νη πεξηνξηζκνί πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην πεδίν ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ην πξντφλ ηνπ
ζρεδηαζκνχ, ήηνη έλα πιηθφ αληηθείκελν ή έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα δξάζεο4.
Απνηειείηαη δε ε δηαδηθαζία απηή απφ δχν ζηάδηα, ην πξψην εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε
αλάιπζε, ήηνη ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ, κέζα απφ
ηελ εμέηαζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ εθηίκεζε ησλ κέζσλ επίιπζεο ηνπ
πξνβιήκαηνο θαη ην δεχηεξν εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε ζχλζεζε, ήηνη ε αμηνπνίεζε ηεο
γλψζεο πνπ απνθηήζεθε ζην πξνεγνχκελν ζηάδην, γηα ηελ εμεχξεζε κίαο εθηθηήο θαη
επηζπκεηήο ιχζεο5.
Αλαθνξηθά δε κε ην ρσξηθφ ζρεδηαζκφ εηδηθφηεξα, ζεκεηψλεηαη φηη δελ
πθίζηαηαη έλαο επίζεκνο θαη επξέσο απνδεθηφο νξηζκφο ηνπ, γεγνλφο θαζ’ φια
αλακελφκελν θαη ινγηθφ, αλαινγηδνκέλεο ηεο άξξεθηεο ζχλδεζεο θαη ηεο αδπλακίαο
απνθνπήο θαη απνκφλσζεο ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ απφ ην
Θαξάθσζηαο Η., 2006, Πεξηβάιινλ θαη Γίθαην: Γίθαην δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ
πεξηβαιινληηθώλ αγαζώλ, Δθδφζεηο Αλη. Λ. Πάθθνπια, Αζήλα – Θνκνηελή, ζει. 96
3 Οίδνο Π., 1998, «Ρη είλαη Σσξνηαμία», Διιεληθή Γηθαηνζύλε, η. 39, ζει. 253 επ.
4 Αξαβαληηλφο Α., 1996, Πνιενδνκηθόο Σρεδηαζκόο, Δθδφζεηο Ππκκεηξία, Αζήλα, ζει. 53 επ.
5 Hall P., 2002, Urban and regional planning, Routledge, Ινλδίλν θαη Λέα φξθε, ζει. 1 επ.
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νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην, εληφο ηνπ νπνίνπ αζθείηαη. Ξαξά ηελ απνπζία
επίζεκνπ νξηζκνχ, σζηφζν, σο ρσξηθφο ζρεδηαζκφο κπνξεί λα λνεζεί ε
δξαζηεξηφηεηα εθείλε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν πνιηηηθψλ,
ζεζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ, αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηε
δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ, πνπ απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηε δηάξζξσζε
ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, ζην πιαίζην ελφο παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηξεηο δηαζηάζεηο, ηε
ζεζκηθή, ηελ θιαδηθή θαη ηε ρσξηθή6. Ξξφθεηηαη θαη’ νπζίαλ γηα κία πξαθηηθή,
βαζηθφ ζηνηρείν ηεο νπνίαο είλαη ε γεσγξαθηθή δηάζηαζε, θαζψο απνζθνπεί ζηελ
ηζφξξνπε αλάπηπμε κίαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, ήηνη ηνπ ρψξνπ, ηνπηθνχ,
πεξηθεξεηαθνχ, εζληθνχ, δηεζληθνχ, πξνο ην ζθνπφ ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ
πξνβιήκαηνο ηεο δηαθνξεηηθήο δπλακηθήο, κε ηελ νπνία αλαπηχζζνληαη νη δηάθνξεο
πεξηνρέο,

ιφγσ

ηεο

δηαθνξεηηθφηεηαο

ησλ

γεσγξαθηθψλ,

θνηλσληθψλ

θαη

νηθνλνκηθψλ ηνπο ζπλζεθψλ7.
Απνηειεί κάιηζηα έλα είδνο ζπλνιηθνχ, δεκφζηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ,
πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα ινηπά είδε ζρεδηαζκνχ, ήηνη ηνπο εηδηθνχο ή ηνκεαθνχο
ζρεδηαζκνχο, πνπ έρνπλ εηδηθή απνζηνιή θαη αληηθείκελν θαη δε ζρεδηάδνπλ ην ρψξν
σο ζχλνιν, αιιά πξνσζνχλ ην ζρεδηαζκφ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ θαη νη νπνίνη
ππάγνληαη ζηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ, ν νπνίνο
απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ρσξίο,
σζηφζν, λα ιεηηνπξγεί κε επίθεληξν ή θξηηήξην ην ρψξν8. Αξζξψλεηαη δε ζε δχν
εηδηθφηεξα επίπεδα, εθ ησλ νπνίσλ ην κελ πξψην θαη ηεξαξρηθά αλψηεξν είλαη απηφ
ηνπ ζηξαηεγηθνχ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, πνπ είλαη
ππεξηνπηθφο θαη αθνξά ζηε δηεξεχλεζε θαη ηελ νξηνζέηεζε ησλ ρσξηθψλ
επηπηψζεσλ ελφο επξχηεξνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ, κε ζθνπφ ηε δηαηχπσζε κίαο
πξφηαζεο

γηα

ηε

ζχδεπμε

ηεο

νηθνλνκηθνθνηλσληθήο

αλάπηπμεο

θαη

ηεο

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ηεο εδαθηθήο ελφηεηαο ζηελ νπνία απηφ αλαθέξεηαη, ην
δε δεχηεξν θαη ηεξαξρηθά θαηψηεξν είλαη απηφ ηνπ ξπζκηζηηθνχ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ,
ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, πνπ είλαη ηνπηθφο θαη αθνξά ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ
θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο πφιεο ή ηνπ νηθηζκνχ, κε ζηφρν ηε ζπληνληζκέλε, ζην ρψξν θαη
Θνξξέο Γ., Θφθθηλνπ Α., «Σσξηθφο ζρεδηαζκφο θαη ηνπηθή αλάπηπμε ζηελ Διιάδα», άξζξν πνπ
εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Υπνηξνθίεο Αξηζηείαο ΗΘΥ Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ζηελ
Διιάδα, ζει. 534 επ., δηαζέζηκν ζην:
http://www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/sylltomos14/533-546%20Korres-Kokkinou%202014.pdf
[11.07.2016]
7 Γηαλλαθνχ Α., 2007, «Ξιαίζην ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αξρέο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζηνλ Δπξσπατθφ
θαη Διιεληθφ ρψξν: ηξέρνπζεο εμειίμεηο», ζεκεηώζεηο από ηελ παξνπζίαζε ηνπ Ε΄ Έθηαθηνπ Θύθινπ
Σεκηλαξίσλ Κηθξήο Γηάξθεηαο ηνπ Τερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο, ζει. 2 επ., δηαζέζηκν ζην:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/SEMINARIA/PALAIOTERA_SE
MINARIA/Z_EKTAKTOS_KYKLOS_DECEMBER_07/giannakou..pdf [11.07.2016]
8 Οίδνο Π., 1998, «Ρη είλαη Σσξνηαμία», Διιεληθή Γηθαηνζύλε, η. 39, ζει. 254-255
6

-7-

ην ρξφλν, αλάπηπμε θαη ζπγθξφηεζή ηνπο σο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη
παξαγσγηθήο νληφηεηαο.
Ζ ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ
θέξεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε
δηακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ξξψην εθ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
απηψλ είλαη ν ραξαθηήξαο ηεο θαηνρχξσζεο απηήο σο ξεηήο θαη ε ζέζπηζε θαλφλσλ
άκεζεο θαη επηηαθηηθήο ηζρχνο θαη εθαξκνγήο θαη φρη απιψο θαηεπζπληήξησλ
γξακκψλ9. Έλα δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπληαγκαηηθψλ απηψλ δηαηάμεσλ
έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη αλάγνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ζε θξαηηθή
ππνρξέσζε θαη πεξηέρνπλ δεζκεπηηθή επηηαγή πξνο φιεο ηηο εμνπζίεο, ηε λνκνζεηηθή,
ηελ εθηειεζηηθή θαη ηε δηθαζηηθή. Έηζη, απεπζχλνληαη επηηαγέο ζηνλ θνηλφ λνκνζέηε
λα ζεζπίζεη ηα πξφζθνξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ κέηξα, κέζα ζηα φξηα πνπ δηαγξάθνπλ
νη αλάγθεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, ζηε Γηνίθεζε λα ιακβάλεη ππ’ φςηλ
ηελ αλάγθε πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εμεηδίθεπζε αφξηζησλ ελλνηψλ θαη
ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηε δηθαζηηθή εμνπζία λα αμηνπνηεί ηελ πεξηβαιινληηθή
πξνζηαζία

σο

θξηηήξην

ζηάζκηζεο

ηζφηηκν

κε

ηα

ινηπά

ζπληαγκαηηθψο

θαηνρπξσκέλα θξηηήξηα10.
Ρα βαζηθφηεξα, σζηφζν, ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπληαγκαηηθήο απηήο επηηαγήο,
ηα νπνία πξνέθπςαλ κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2001, έγθεηληαη αθελφο κελ ζηελ
αλαγλψξηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο φρη κφλνλ σο θξαηηθήο ππνρξέσζεο,
αιιά ζπγρξφλσο θαη σο δηθαηψκαηνο, αθεηέξνπ δε ζηελ επζεία θαηνρχξσζε ηεο
αξρήο ηεο αεηθνξίαο, έλλνηαο ζχκθπηεο κε ηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο11.
Δηδηθφηεξα θαη φζνλ αθνξά θαη’ αξράο ζην δηθαίσκα ζην πεξηβάιινλ, ζεκεηψλεηαη
φηη πξφθεηηαη γηα έλα δηθαίσκα ηφζν αηνκηθφ, ππφ ηελ έλλνηα ηεο αμίσζεο ησλ
πνιηηψλ έλαληη ηνπ Θξάηνπο λα απέρεη απφ ηηο βιαπηηθέο γηα ην πεξηβάιινλ
ελέξγεηεο θαη λα εθαξκφδεη επζέσο ηηο πξνζηαηεπηηθέο απηνχ δηαηάμεηο, φζν θαη
θνηλσληθφ, ππφ ηελ έλλνηα ηεο αμίσζεο ησλ πνιηηψλ έλαληη ηνπ Θξάηνπο λα
πξνβαίλεη ζηε ιήςε ζεηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηβαιινληηθψλ
αγαζψλ, θαζψο επίζεο θαη ζπιινγηθφ, πνιηηηθφ δηθαίσκα, πνπ πινπνηείηαη κέζα απφ
ηα επηκέξνπο δηθαηψκαηα ηεο πιεξνθφξεζεο, ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ θαη ηεο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο. Απφ απηφ ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ηνπ

Πηνχηε Γ., 2003, Δγρεηξίδην Γηθαίνπ Πεξηβάιινληνο, Δθδφζεηο Αλη. Λ. Πάθθνπια, Αζήλα – Θνκνηελή,
ζει. 24
10 Θνπηνχπα – Οεγθάθνπ Δ.,2008, Γίθαην ηνπ Πεξηβάιινληνο, Δθδφζεηο Πάθθνπια, Αζήλα –
Θεζζαινλίθε, ζει. 29 επ.
11 Κελνπδάθνο Θ., 2002, «Ζ αλαζεψξεζε ηνπ Ππληάγκαηνο θαη ε Βηψζηκε Αλάπηπμε», ζην
Ξαπαδεκεηξίνπ Γ., 2002, Τν άξζξν 24 ηνπ Σπληάγκαηνο κεηά ηελ αλαζεώξεζή ηνπ, Δθδφζεηο Αλη. Λ.
Πάθθνπια, Αζήλα – Θνκνηελή, ζει. 34
9
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δηθαηψκαηνο ζην πεξηβάιινλ είλαη εκθαλέο φηη ν ρσξηθφο ζρεδηαζκφο απνηειεί
ραξαθηεξηζηηθή κνξθή άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ, θαζψο ε πινπνίεζή ηνπ
απνηειεί ζεηηθή θαη επζεία ελέξγεηα επίηεπμεο ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, πνπ
απνζθνπεί κεηαμχ άιισλ ζηελ απνηξνπή δπζκελψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ
θαη βιαπηηθψλ ελεξγεηψλ. Ζ δε πξαγκαηνπνίεζή ηνπ ιακβάλεη ρψξα ζε κεγάιν
βαζκφ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ελ γέλεη
ελδηαθεξνκέλσλ, απνηειεί αληηθείκελν πξνο γλσζηνπνίεζε ζηνπο έρνληεο έλλνκν
ζπκθέξνλ θαη, θπζηθά, ειέγρεηαη δηθαζηηθά σο πξνο ηε λνκηκφηεηά ηνπ.
Όζνλ αθνξά δε ζηελ αξρή ηεο αεηθνξίαο, επηζεκαίλεηαη θαη’ αξράο φηη ζηελ
ειιεληθή έλλνκε ηάμε ε έλλνηα απηή ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο. Κε ηνλ φξν βηψζηκε αλάπηπμε απνηππψλεηαη ε λέα, ε ζχγρξνλε ζεψξεζε
ηνπ αλαπηπμηαθνχ θαηλνκέλνπ, φπσο απηή έρεη εμειηρζεί ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ
θαη έρεη παγησζεί θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία πεξίπνπ. Ξξφθεηηαη γηα απηφ ην
είδνο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δηέιεπζε,
νπσζδήπνηε θαη απαξαηηήησο, κέζα απφ ηξεηο επηκέξνπο, παξάιιειεο θαη άλεπ
ηεξάξρεζεο κεηαμχ ηνπο παξακέηξνπο, ήηνη ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε / αχμεζε, ηελ
θνηλσληθή ηζφηεηα / αλάπηπμε θαη ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία / δηαρείξηζε, ν
ζπγθεξαζκφο ησλ νπνίσλ απνηειεί ηνλ ππέξηεξν φισλ θαη απψηεξν ζηφρν ηεο
βηψζηκεο αλάπηπμεο12. Ππζηαηηθά ζηνηρεία απηήο ηεο κνξθήο ηεο αλαπηπμηαθήο
δηαδηθαζίαο είλαη ε νξζνινγηθή θαη βηψζηκε ρξήζε θαη δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ
πφξσλ,

ε

ελζσκάησζε

ηνπ

πεξηβαιινληηθνχ

πξνβιεκαηηζκνχ

ζηηο

ινηπέο

αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο, πξαθηηθέο θαη απνθάζεηο, θαζψο επίζεο θαη ε ηζφηεηα θαη,
κάιηζηα, ηφζν ε ελδνγελεαθή, ππφ ηελ έλλνηα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο δπλαηφηεηαο
ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ κειψλ ηεο παξνχζαο γελεάο, φζν θαη ε
δηαγελεαθή, ππφ ηελ έλλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηεο παξνχζαο γελεάο
ρσξίο ηε δηαθχβεπζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ κειινπζψλ γελεψλ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα
ηθαλνπνίεζεο ησλ δηθψλ ηνπο αλαγθψλ13.
Απηέο νη ζπληζηψζεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ήηνη νη ηξεηο ππιψλεο ηεο θαη
ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηεο, είραλ σο απνηέιεζκα ε βηψζηκε αλάπηπμε λα έρεη αλαρζεί
ζήκεξα ζε κία ππέξηεξεο ζεκαζίαο έλλνηα. Δλψ, δειαδή, ε βηψζηκε αλάπηπμε
ζεσξείηαη παξαδνζηαθά κία απφ ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηεζλνχο – θαη φρη κφλν –
δηθαίνπ ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ θνηλνχ κε ηελ αξρή ηεο θπξηαξρίαο επί ησλ εζληθψλ
θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο ππνρξέσζεο κε πξφθιεζεο βιάβεο ζην πεξηβάιινλ άιισλ
Ρζάιηαο Γ., 2003, Γηνράλεζκπνπξγθ 2002: Τν πεξηβάιινλ κεηά ηε Σπλδηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλώλ γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε, Δθδφζεηο Η. Πηδέξεο, Αζήλα, ζει. 38
13 Sands P., 2003, Principles of International Environmental Law, Cambridge University Press, Λέα
φξθε, ζει. 252 επ., Birnie P., Boyle A., Redgwell C., 2009, International Law & the Environment,
Oxford University Press, Λέα φξθε, ζει. 115 επ.
12
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θξαηψλ ή ζε πεξηνρέο εθηφο ηεο εζληθήο δηθαηνδνζίαο, ηηο αξρέο ηεο θνηλήο αιιά
δηαθνξνπνηεκέλεο επζχλεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, ηηο αξρέο ηεο πξνθχιαμεο θαη ηεο
πξφιεςεο θαη ηελ αξρή ηεο πεξηβαιινληηθήο επζχλεο θαη απνδεκίσζεο, ήηνη ηελ
αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη», ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν θαη νη ζηνρεχζεηο ηεο είραλ
σο απνηέιεζκα ηελ αλάδεημή ηεο ζε κία επξχηεξε θαη ππεξθείκελε ζεκαζηνινγηθά
έλλνηα, ε νπνία ππεξηεξεί, ππεξέρεη θαη ππεξηζρχεη ησλ ινηπψλ γεληθψλ αξρψλ, ηηο
νπνίεο θαη πεξηθιείεη.
Πεκεησηένλ φηη ε έλλνηα ηεο «βηψζηκεο αλάπηπμεο», ηεο «βησζηκφηεηαο»,
ζπλαληάηαη αξθεηέο θνξέο σο «αεηθφξνο αλάπηπμε» ή «αεηθνξία», έλλνηα κε ηελ
νπνία ηαπηίδεηαη ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, φπσο πξνεθηέζεθε. Ξαξά ηελ
ηαπηνζεκία πνπ απνδίδεηαη ζηηο δχν απηέο έλλνηεο, σζηφζν, πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί
φηη πξφθεηηαη γηα έλλνηεο νη νπνίεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη απιψο παξεκθεξείο
θαη φρη παλνκνηφηππεο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, αλ θαη ακθφηεξεο νη έλλνηεο απηέο
ππνδειψλνπλ ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε, ε δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη, θαηά κία άπνςε,
ζην γεγνλφο φηη ε έλλνηα ηεο βησζηκφηεηαο αλαθέξεηαη θπξίσο ζε γεληθνχο
νηθνλνκηθνχο δείθηεο κε ζηφρν ηελ πιηθή επεκεξία ησλ αηφκσλ, ελψ ε έλλνηα ηεο
αεηθνξίαο παξαπέκπεη ελλνηνινγηθά ζηε δηαξθή παξαγσγή θαη εθκεηάιιεπζε ησλ
πφξσλ14, ελψ, ζχκθσλα κε άιιε άπνςε, ε αξρή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο
δηαδξακαηίδεη έλαλ εμηζνξξνπεηηθφ ξφιν αλάκεζα ζηα αληαγσληζηηθά ζπκθέξνληα
ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο απφ ηε κία πιεπξά θαη ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο απφ ηελ άιιε πιεπξά, ελψ ε αξρή ηεο αεηθνξίαο έρεη ηελ έλλνηα ηεο
δηαηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ ζην δηελεθέο15.
Κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ε αξρή ηεο αεηθνξίαο λαη κελ θαηνρπξψζεθε
ζπληαγκαηηθά ηδηαίηεξα θαζπζηεξεκέλα, κφιηο ην 2001, είρε φκσο απνηππσζεί σο
έλλνηα ζηελ θνηλή λνκνζεζία16 πνιχ λσξίηεξα, ελψ θαη ην Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο
είρε πξνβεί απφ πνιχ λσξίο ζηε δηακφξθσζε πινχζηαο λνκνινγίαο γχξσ απφ ηελ
έλλνηα απηή, ε νπνία βέβαηα ζπλερίζηεθε θαη εκπινπηίζηεθε κεηά ηελ επζεία
ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ε νπνία ηείλεη αξθεηέο θνξέο
λα εζηηάδεη ζηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Ζ ζπληαγκαηηθή
θαηνρχξσζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ζπλεπψο, δελ ππήξμε παξά επηβεβαίσζε ηεο
πξνγελέζηεξήο ηεο λνκνζεηηθήο θαη λνκνινγηαθήο αλαγλψξηζεο, ζπλεπεία ηεο

Ρζάιηαο Γ., Ξιαηηάο Σ., 2010, Δπξσπατθή Έλσζε θαη Πεξηβάιινλ: Αλαηνκία κίαο θνηλήο επξσπατθήο
πνιηηηθήο, Δθδφζεηο Η. Πηδέξεο, Αζήλα, ζει. 59
15 Ξαπαθσλζηαληίλνπ Α., 2011, «Ρν πεξηβαιινληηθφ Πχληαγκα: Πχγρξνλεο πηπρέο», Πεξηβάιινλ θαη
Γίθαην, η. 3, ζει. 439-440
16 Σαξαθηεξηζηηθνί σο πξνο απηφ είλαη νη λ. 2508/1997 «Βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε ησλ πφιεσλ θαη
νηθηζκψλ ηεο ρψξαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α΄ 124/13.06.1997) θαη 2742/1999 « Σσξνηαμηθφο
ζρεδηαζκφο θαη αεηθφξνο αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α΄ 207/07.10.1999)
14
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νπνίαο ε έλλνηα απηή ζεσξήζεθε φηη απνηειεί γεληθή αξρή ηνπ δηθαίνπ θαη
θαηνρπξψζεθε σο πξνζδηνξηζηηθή ηεο θξαηηθήο δξάζεο, φηαλ ιακβάλεη πξνιεπηηθά
θαη θαηαζηαιηηθά κέηξα γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ
πεξηβάιινληνο, κε απνηέιεζκα ε ιήςε αλάινγσλ κέηξσλ, ηα νπνία, σζηφζν, δελ
εμππεξεηνχλ ηε βηψζηκε αλάπηπμε, λα είλαη ηδηαίηεξα πηζαλφ λα θξηζεί
αληηζπληαγκαηηθή17. Ξαγίσο άιισζηε θξίλεηαη λνκνινγηαθά φηη ηα αξκφδηα φξγαλα
ηνπ Θξάηνπο νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ηα απαηηνχκελα λνκνζεηηθά θαη δηνηθεηηθά,
πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά, κέηξα, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαθχιαμε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ, παξεκβαίλνληαο ζηνλ αλαγθαίν βαζκφ ζηελ νηθνλνκηθή ή
άιιε, αηνκηθή ή ζπιινγηθή, δξαζηεξηφηεηα. Θαηά ηε ιήςε δε ησλ αλσηέξσ κέηξσλ,
ηα φξγαλα ηεο λνκνζεηηθήο θαη εθηειεζηηθήο εμνπζίαο νθείινπλ λα ζηαζκίδνπλ θαη
άιινπο παξάγνληεο, αλαγφκελνπο ζην γεληθφηεξν εζληθφ θαη δεκφζην ζπκθέξνλ, ε
επηδίσμε φκσο ησλ ζθνπψλ απηψλ θαη ε ζηάζκηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ
αληίζηνηρσλ έλλνκσλ αγαζψλ πξέπεη λα ζπκπνξεχεηαη πξνο ηελ ππνρξέσζε ηεο
Ξνιηηείαο λα κεξηκλά γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε
λα εμαζθαιίδεηαη ε βηψζηκε αλάπηπμε18.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πξνβιεκαηηθή γχξσ απφ ηε ζπληαγκαηηθή
αλαγλψξηζε ηεο αξρήο ηεο αεηθνξίαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη, φπσο θαη ζηελ
πεξίπησζε ηεο έλλνηαο ηνπ πεξηβάιινληνο, δελ απνδφζεθε ν νξηζκφο ηεο ή
ηνπιάρηζηνλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία θαη ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελφ ηεο. Ξξφθεηηαη
κάιηζηα γηα κία παξάιεηςε ε νπνία, ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ηεο έλλνηαο ηνπ
πεξηβάιινληνο, δελ ππνθαηαζηάζεθε απφ ηελ θνηλή λνκνζεζία, νχηε θαλ απφ ηε
λνκνινγία, κε απνηέιεζκα λα απνηειεί, αθφκε θαη ζήκεξα, κία έλλνηα νπδφισο
απνζαθεληζκέλε θαη ηδηαίηεξα ακθίζεκε θαη αφξηζηε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε,
παξά κάιηζηα ηελ ελζσκάησζε ζην εζσηεξηθφ δίθαην ησλ δηεζλψλ θαη ελσζηαθψλ
θεηκέλσλ, πνπ απνδίδνπλ ηνλ νξηζκφ θαη ην πεξηερφκελφ ηεο. Απνηέιεζκα ηεο
ανξηζηίαο απηήο είλαη ε έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο λα πξνζαξκφδεη ην
πεξηερφκελφ ηεο ζηηο εθάζηνηε λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο, αλ θαη ζε θάζε
πεξίπησζε ε έλλνηα απηή νθείιεη λα ζπγθεξάζεη θαη λα ππεξβεί ηελ παξαδνζηαθή
δηάθξηζε αλάκεζα ζην αλζξσπνθεληξηθφ θαη ην νηθνινγηθφ πεξηβάιινλ θαη λα
δηεπξχλεη ηελ έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο, θαηά ηξφπν ψζηε λα ζπγθιίλεη πξνο ηελ
έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο19. Κία αθφκε ζπλέπεηα ηεο ακθηζεκίαο απηήο είλαη ε
λνκνινγηαθή ηδίσο δηακφξθσζε επηκέξνπο αξρψλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αξρή ηεο
Ρξνβά Δ., 2003, Τν πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ θαηά ην Σύληαγκα ηνπ 1975 / 86 / 2001, Δθδφζεηο Αλη. Λ.
Πάθθνπια, Αζήλα – Θνκνηελή, ζει. 75 επ.
18 ΠηΔ Νι. 705/2006, 1688/2005, ΠηΔ Δ΄ 5κ. 2214/2015
19 Θνθθψζεο Σ., 1993, «Ξνιηηηθή πεξηβάιινληνο», ζην Γεηίκεο Ξ., Γξάβαξεο Γ., 1993, Θνηλσληθό θξάηνο
θαη θνηλσληθή πνιηηηθή – Ζ ζύγρξνλε πξνβιεκαηηθή, Δθδφζεηο Θεκέιην, Αζήλα, ζει. 361 επ.
17

- 11 -

βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη νη νπνίεο έρνπλ απνθηήζεη κία ζρεηηθή απηνλνκία.
Ξξφθεηηαη, εηδηθφηεξα, γηα ηελ αξρή ηεο ήπηαο αλάπηπμεο, πνπ αθνξά ζηελ νηθηζηηθή
αλάπηπμε ησλ κηθξψλ λήζσλ, γηα ηελ αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο
ησλ νηθνζπζηεκάησλ, γηα ηελ αξρή ηεο ηθαλφηεηαο αλαζχζηαζεο ή απνθαηάζηαζεο
ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ αξρή ηνπ πεξηβαιινληηθνχ
θεθηεκέλνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο βειηίσζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο, ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ηνπιάρηζηνλ ην ππάξρνλ status quo. Πηηο
αξρέο απηέο, κάιηζηα, έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ θαη νη θαηνρπξσκέλεο ζην ελσζηαθφ
δίθαην θαη ελζσκαησζείζεο ζην εζσηεξηθφ δίθαην αξρέο ηεο ελζσκάησζεο θαη ηνπ
πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο20.
Υζηφζν, ε λνκνινγηαθή απηή απφπεηξα αληηκεηψπηζεο ηεο έιιεηςεο νξηζκνχ
ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο δελ αξθεί. Ζ ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο έλλνηαο απηήο
έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απφδνζε ζηελ έλλνηα απηή ππεξλνκνζεηηθήο ηζρχνο θαη, θαη’
αθνινπζίαλ, ην δηθαζηηθφ έιεγρν ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο απφ ηελ
θνηλή λνκνζεζία θαη ηελ θαλνληζηηθψο δξψζα Γηνίθεζε. Γηα ην ιφγν απηφ, ε αλάδεημε
ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζε ζπληαγκαηηθή αξρή θαζηζηά αθφκε πην επηηαθηηθή ηελ
απνζαθήληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έλλνηαο απηήο, θαζψο επίζεο θαη ησλ φξσλ
εθαξκνγήο ηεο, πξνθεηκέλνπ ε αξρή απηή λα κε κεηαηξαπεί νχηε ζε κία άθακπηε
έλλνηα,

πνπ

ζα

απνηεινχζε

αλαζηαιηηθφ

παξάγνληα

θάζε

αλαπηπμηαθνχ

εγρεηξήκαηνο, νχηε φκσο θαη ζε κία ειαζηηθφηαηε έλλνηα, ηθαλή λα δηθαηνινγήζεη
θάζε απφθαζε ησλ νξγάλσλ ηεο Ξνιηηείαο21. Δμάιινπ, βαζηθφ θίλεηξν γηα ηελ
αλαζεψξεζε ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ππληάγκαηνο ππήξμε ε βνχιεζε πεξηνξηζκνχ ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, πνπ ειιείςεη ηζρπξνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα, είρε ππνθαηαζηήζεη απξνθάιππηα ην λνκνζέηε, αιιά θαη ηελ
επηζηεκνληθή πξνεηνηκαζία θαη πξφγλσζε22 θαη είρε πξνβεί ζηε δηακφξθσζε κίαο
λνκνινγηαθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ε νπνία ζεσξήζεθε ηδηαίηεξα θηινπεξηβαιινληηθή
θαη ππέξ ηνπ δένληνο πεξηβαιινληνθεληξηθή.
Δίλαη ζπλεπψο εκθαλέο φηη, παξά ηελ απνπζία ελφο γεληθψο παξαδεδεγκέλνπ
θαη θνηλψο απνδεθηνχ νξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ε ζπληαγκαηηθή
αλαγλψξηζή ηεο απνηειεί ηελ αθεηεξία γηα ηελ απφδνζε ζηελ έλλνηα απηή ηνπ
πξαγκαηηθνχ ηεο λνήκαηνο θαη, θαη’ αθνινπζίαλ, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ππεξβνιηθά
πεξηβαιινληηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ ηεο απνδηδφηαλ πξνεγνπκέλσο θαη ηελ
Θνπηνχπα – Οεγθάθνπ Δ.,2008, Γίθαην ηνπ Πεξηβάιινληνο, Δθδφζεηο Πάθθνπια, Αζήλα –
Θεζζαινλίθε, ζει. 55 επ.
21 Θνληηάδεο Μ., 2002, Ο λένο Σπληαγκαηηζκόο θαη ηα ζεκειηώδε δηθαηώκαηα κεηά ηελ αλαζεώξεζε ηνπ
2001, Δθδφζεηο Αλη. Λ. Πάθθνπια, Αζήλα – Θνκνηελή, ζει. 397
22 Ε΄ Αλαζεσξεηηθή Βνπιή, 2000, Ξεξίνδνο Η΄, Πχλνδνο Α΄, Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαζεψξεζεο ηνπ
Ππληάγκαηνο, ζ. 27 επ.
20
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εμηζνξξφπεζε ησλ ηξηψλ δηαζηάζεψλ ηεο. Κία εμηζνξξφπεζε, πνπ είλαη απαξαίηεηε
γηα ηελ ελ ηνηο πξάγκαζη θαη επί ηεο νπζίαο επίηεπμε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ε
νπνία έρεη αλαρζεί ζε ζπληαγκαηηθφ ζθνπφ, ζηελ επίηεπμε ηνπ νπνίνπ απέβιεςε ν
ζπληαθηηθφο λνκνζέηεο, αλάγνληαο ην πεξηβάιινλ ζε απηνηειψο πξνζηαηεπφκελν
αγαζφ, πξνο ην ζθνπφ ηεο εμαζθάιηζεο ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο θαη ηεο
δηαθχιαμεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ23. Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο είλαη ν
ζπλνιηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ ρψξνπ, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ νινθιεξσκέλνπ θαη
νξζνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη θαηαλνκήο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηα πνξίζκαηα ηεο
επηζηήκεο, ησλ παξαγσγηθψλ θαη κε δξαζηεξηνηήησλ, θαηά ηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ
πφξσλ, ψζηε λα ξπζκίδεηαη ε έληαζε ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ θαη λα κελ επέξρεηαη
κείσζε ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ24. Γηα ην ιφγν απηφ, νπζηψδεο φξνο γηα ηελ επίηεπμε
ηνπ ζπληαγκαηηθνχ απηνχ ζθνπνχ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο είλαη ηα νινθιεξσκέλα
ρσξηθά ζρέδηα, θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία
εξγαιεία ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ25.
Δίλαη, ζπλεπψο, εκθαλήο ε αιιειεμάξηεζε ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο
βηψζηκεο αλάπηπμεο, ηφζν κέζα απφ ηελ θαηνρχξσζή ηνπο – έκκεζε γηα ην ρσξηθφ
ζρεδηαζκφ θαη άκεζε γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε – κε ηηο ίδηεο ζπληαγκαηηθέο
δηαηάμεηο, φζν θαη κέζα απφ ηελ αλάδεημε θαη λνκνινγηαθή ηδίσο αλαγλψξηζε ηνπ
ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε βαζηθή ζπληζηψζα, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε θαη βαζηθφ
κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Θαη ηνχην δηφηη, ν ρσξηθφο
ζρεδηαζκφο, σο ζπλνιηθφο αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο, πνπ απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε
ηεο ηζφξξνπεο αλάπηπμεο ηνπ ρψξνπ θαη σο επηκέξνπο έθθξαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο
πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο, απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο νηθνλνκηθήο θαη
θνηλσληθήο αλάπηπμεο, αιιά θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη, θαη’
αθνινπζίαλ, απνηειεί νπζηψδε ζπληζηψζα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.

Κελνπδάθνο Θ., 2002, «Ζ ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κεηά ηελ αλαζεψξεζε»,
Λνκηθό Βήκα, ηφκνο 50, ηεχρνο 1, ζει. 45 επ.
24 Γεθιεξήο Κ., 2000, Τν δίθαην ηεο βησζίκνπ αλαπηύμεσο – Γεληθέο Αξρέο, Δθδφζεηο Αλη. Λ. Πάθθνπια,
Αζήλα – Θνκνηελή, ζει. 9 επ.
25 ΠηΔ Νι. 2152/2015, 2489/2006, 1569/2005
23
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Β. Ν σωπικόρ ζσεδιαζμόρ ωρ ανηικείμενο αςηοηελούρ ζςνηαγμαηικήρ
πύθμιζηρ. Ζ βιώζιμη ανάπηςξη βαζικόρ ζηόσορ ηος σωπικού ζσεδιαζμού.

Πην άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ Ππληάγκαηνο ηνπ 1975, αιιά θαη ηνπ αλαζεσξεκέλνπ
κεηά ην 1986 Ππληάγκαηνο, πξνβιεπφηαλ φηη «… 2. Ζ ρσξνηαμηθή αλαδηάξζξσζε ηεο
Φώξαο, ε δηακόξθσζε, ε αλάπηπμε, ε πνιενδόκεζε θαη ε επέθηαζε ησλ πόιεσλ θαη
ησλ νηθηζηηθώλ γεληθά πεξηνρώλ ππάγεηαη ζηε ξπζκηζηηθή αξκνδηόηεηα θαη ηνλ
έιεγρν ηνπ Θξάηνπο, κε ζθνπό λα εμππεξεηείηαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ε αλάπηπμε
ησλ νηθηζκώλ θαη λα εμαζθαιίδνληαη νη θαιύηεξνη δπλαηνί όξνη δηαβίσζεο». Κεηά δε
ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2001 ε ξχζκηζε απηή ππέζηε κία πξνζζήθε θαη, έηζη, ζχκθσλα
κε ηε λέα δηαηχπσζε, ε νπνία εμαθνινχζεζε λα ηζρχεη θαη κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ
2008 θαη βξίζθεηαη ζε ηζρχ κέρξη θαη ζήκεξα, «….. 2. Ζ ρσξνηαμηθή αλαδηάξζξσζε
ηεο Φώξαο, ε δηακόξθσζε, ε αλάπηπμε, ε πνιενδόκεζε θαη ε επέθηαζε ησλ πόιεσλ
θαη ησλ νηθηζηηθώλ γεληθά πεξηνρώλ ππάγεηαη ζηε ξπζκηζηηθή αξκνδηόηεηα θαη ηνλ
έιεγρν ηνπ Θξάηνπο, κε ζθνπό λα εμππεξεηείηαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ε αλάπηπμε
ησλ νηθηζκώλ θαη λα εμαζθαιίδνληαη νη θαιύηεξνη δπλαηνί όξνη δηαβίσζεο. Οη
ζρεηηθέο ηερληθέο επηινγέο θαη ζηαζκίζεηο γίλνληαη θαηά ηνπο θαλόλεο ηεο
επηζηήκεο».
Κε ηηο ζπληαγκαηηθέο απηέο δηαηάμεηο εηζάγεηαη εηδηθή θαη απηνηειήο
ξχζκηζε γηα ην ρσξηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηηο δχν εηδηθφηεξεο κνξθέο ηνπ, ην ρσξνηαμηθφ
θαη ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη αλαδεηθλχεηαη έηζη ε κεγάιε ζεκαζία ηνπ
ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ επίηεπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηελ
πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο φρη έκκεζα, φπσο αλσηέξσ, αιιά άκεζα πιένλ.
Κέζα απφ ηελ άκεζε απηή ζπληαγκαηηθή ξχζκηζε – ε νπνία φρη κφλν δελ αλαηξεί ηα
φζα πξνεθηέζεθαλ, ζρεηηθά κε ην ραξαθηήξα ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ σο επηκέξνπο
έθθξαζεο θαη κέζνπ επίηεπμεο ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη σο νπζηψδνπο
φξνπ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, αιιά, αληηζέησο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν, ιεηηνπξγεί
επηπξφζζεηα θαη εληζρπηηθά σο πξνο απηά – αλαδεηθλχνληαη ηξία ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, πνπ αθνξνχλ ζην είδνο ηνπ, ζηνλ ηξφπν άζθεζήο ηνπ θαη
ζηηο ζηνρεχζεηο ηνπ.
Δηδηθφηεξα, πξψην θαη βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη
ν απνθιεηζηηθψο θαη κφλν δεκφζηνο – θαη ζε θακία πεξίπησζε ηδησηηθφο –
ραξαθηήξαο ηνπ. Ν ρσξηθφο ζρεδηαζκφο, δειαδή, απνηειεί ηνλ θχξην ηξφπν
παξέκβαζεο ηνπ Θξάηνπο ζην πεξηβάιινλ, ην νπνίν έρεη ηελ απνθιεηζηηθή
αξκνδηφηεηα θαηαλνκήο φισλ ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ – θπζηθψλ,
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νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ – ζην ρψξν θαη δηαδξακαηίδεη ζπγρξφλσο
έλα ξπζκηζηηθφ ξφιν, ππφ ηελ έλλνηα ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο παξέκβαζεο ζην ρψξν
κε ζθνπφ, κεηαμχ άιισλ, ην ζπκβηβαζκφ ησλ ζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ ησλ
δηάθνξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Έηζη, ν ρσξηθφο ζρεδηαζκφο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ
Θξάηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί έλα πεξηβάιινλ πγηέο, αξκνληθφ θαη ηθαλφ λα
παξέρεη άλεηε θαη δεκηνπξγηθή δηαβίσζε ζηνπο αλζξψπνπο θαη πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα δσήο, είηε κε ηε δεκηνπξγία λένπ, είηε κε ηε βειηίσζε ηνπ
ππάξρνληνο πεξηβάιινληνο26.
Υο Θξάηνο, βέβαηα, λνείηαη ε θξαηηθή δηνίθεζε, ήηνη ε θεληξηθή δηνίθεζε,
δειαδή ην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (ΞΔΛ) θαη ε πεξηθεξεηαθή
δηνίθεζε, δειαδή νη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ηεο ρψξαο. Αληηζέησο, δε λνείηαη σο
ηέηνηα θαη δε δηαζέηεη αξκνδηφηεηεο ζρεηηθέο κε ην ρσξηθφ ζρεδηαζκφ ε αηξεηή
ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ήηνη νη Ξεξηθέξεηεο ή νη Γήκνη, αλ θαη ε κεηαβίβαζε ηέηνησλ
αξκνδηνηήησλ ζε απηή

ηελ ηειεπηαία δελ απνθιείεηαη, αιιά, αληηζέησο,

πξνβιέπεηαη, έζησ θαη έκκεζα, απφ ην ίδην ην Πχληαγκα, ζην άξζξν 102 παξ. 1 εδ. γ΄
ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη φηη «1….. Κε λόκν κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζηνπο νξγαληζκνύο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ε άζθεζε αξκνδηνηήησλ πνπ ζπληζηνύλ απνζηνιή ηνπ
Θξάηνπο», ζηηο νπνίεο αδηακθηζβήηεηα ππάγεηαη θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ρψξνπ.
Απηή

ε

θξαηνθεληξηθή

πξνζέγγηζε

ηνπ

ρσξηθνχ

ζρεδηαζκνχ,

πνπ

πξνβιέπεηαη κάιηζηα επζέσο απφ ην ίδην ην Πχληαγκα, έρεη ηφζν ζεηηθή, φζν θαη
αξλεηηθή ρξνηά. Απφ ηε κία πιεπξά, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ζρεδηαζκφο ηνπ ρψξνπ
ηεο Δπηθξάηεηαο απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία ζπλεπάγεηαη αθελφο κελ ηνλ εληαίν θαη
νκνηφκνξθν ραξαθηήξα ηνπ ζρεδηαζκνχ, αθεηέξνπ δε ηελ απνζχλδεζε ηνπ ρσξηθνχ
ζρεδηαζκνχ απφ ηνπηθέο πνιηηηθέο εμαξηήζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, σζηφζν, ν θαη’
απηφ ηνλ ηξφπν ζρεδηαζκφο ηνπ ρψξνπ είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε παξαγθσληζκφ
θαη παξαγλψξηζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, αλαγθψλ θαη, ελ γέλεη, ηδηαηηεξνηήησλ ηεο
εθάζηνηε ππφ ζρεδηαζκφ πεξηνρήο. Κέρξη ζήκεξα, σζηφζν, δελ έρεη εθδνζεί λφκνο κε
ηνλ νπνίν, ζχκθσλα κε ηα πξνεθηεζέληα, λα κεηαβηβάδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ
ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηηο ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο θαη, ζπλεπψο, παξακέλεη αλνηρηή ε
επηβεβαίσζε ή ε δηάςεπζε ησλ αλσηέξσ πηζαλνηήησλ.
Ρν δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ σο
άλσ ζπληαγκαηηθή πξφβιεςε, αθνξά ζηνλ ηξφπν άζθεζεο θαη πινπνίεζήο ηνπ θαη,
ζχκθσλα κε απηφ, ν ρσξηθφο ζρεδηαζκφο νθείιεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε θξηηήξηα
Σξηζηνθηιφπνπινο Γ., 2002, Πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ – Φσξηθόο ζρεδηαζκόο θαη βηώζηκε αλάπηπμε –
Γηακόξθσζε πνιηηηζηηθνύ (αλζξσπνγελνύο) πεξηβάιινληνο κέζσ ρσξνηαμηθνύ θαη πνιενδνκηθνύ
ζρεδηαζκνύ, Δθδφζεηο Ξ.Λ. Πάθθνπιαο Γίθαην θαη Νηθνλνκία, Αζήλα, ζει. 10 επ.
26
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ηερληθά θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο. Ξξφθεηηαη γηα κία
πξφβιεςε πνπ εηζήρζε κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2001, ρσξίο σζηφζν θακία ηδηαίηεξε
πξνζηηζέκελε αμία. Ζ δηακφξθσζε θαη ε πινπνίεζε ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, εθ
κέξνπο ηεο Γηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηερληθά θαη επηζηεκνληθά θξηηήξηα ήηαλ
αλέθαζελ δεδνκέλε θαη απηνλφεηε θαη, ζπλεπψο, ε ξχζκηζε απηή είλαη πξαθηηθά
ηνπιάρηζηνλ πεξηηηή, θάηη πνπ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη απφ ηελ
εηζαγσγή ηεο πξφβιεςεο απηήο κέρξη θαη ζήκεξα, ήηνη εδψ θαη δεθαπέληε θαη πιένλ
έηε, ηίπνηα δελ έρεη αιιάμεη, φζνλ αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερληθψλ θξηηεξίσλ
θαη ησλ θαλφλσλ ηεο επηζηήκεο θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ
ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ.
Θεσξεηηθά, φκσο, ηνπιάρηζηνλ, ε ξχζκηζε απηή ζα κπνξνχζε λα
ραξαθηεξηζηεί παληειψο πξνβιεκαηηθή. Θαη ηνχην δηφηη ε απιή αλαθνξά ζε ηερληθέο
επηινγέο θαη ζηαζκίζεηο θαη ζηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο, ρσξίο ην εηδηθφηεξν
πεξηερφκελν απηψλ λα εμεηδηθεχεηαη θαη λα πξνζδηνξίδεηαη ξεηψο θαη πεξηνξηζηηθψο
θαη ρσξίο θαλ ν θνηλφο λνκνζέηεο λα εμνπζηνδνηείηαη πξνο ηνχην, κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε ζεσξεηηθέο εξκελείεο θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηνπ ρσξηθνχ
ζρεδηαζκνχ, θαηά ηξφπν πνπ κφλν πξνσζεηηθφο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο δε ζα είλαη.
Δπηπιένλ, ε ελίζρπζε θαη ν ππεξηνληζκφο ηνπ – νχησο ή άιισο ήδε πθηζηάκελνπ ζε
κεγάιν βαζκφ – ηερληθνχ ραξαθηήξα ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θηλδπλεχεη λα ηνλ
θαηαζηήζεη κία δηαδηθαζία απνθιεηζηηθψο θαη κφλνλ ηερληθή θαη ηερλνθξαηηθή θαη
παληειψο απνθνκκέλε απφ ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα,
κέζα ζηελ νπνία απηφο δηακνξθψλεηαη θαη πινπνηείηαη27. Θάηη ηέηνην, σζηφζν, είλαη
εθ δηακέηξνπ αληίζεην κε ηε θχζε θαη ηνλ πξννξηζκφ ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, αιιά
θαη κε ην ζηφρν ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.
Ν ζθνπφο εηζαγσγήο ηεο ξχζκηζεο απηήο βέβαηα δελ ήηαλ ζε θακία
πεξίπησζε ε απνκάθξπλζε απφ ην ζηφρν ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Αληηζέησο, ε
ξχζκηζε απηή απνηέιεζε κέξνο ηεο ζπλνιηθήο πξνζπάζεηαο πεξηνξηζκνχ ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη ηεο λνκνινγίαο πνπ απηφ είρε δηακνξθψζεη, κέζα
απφ ηελ νπνία ην Αλψηαην Αθπξσηηθφ Γηθαζηήξην δελ αξθνχηαλ ζε αθπξσηηθφ
έιεγρν ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ή ζε δηθαζηηθφ έιεγρν ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ
λφκσλ, αιιά ππνδπφηαλ ην ρσξνηάθηε θαη ηνλ πνιενδφκν, πνπ επηβάιιεη
ζπγθεθξηκέλεο ρσξνηαμηθέο θαη πνιενδνκηθέο αληηιήςεηο σο ζπληαγκαηηθνχο
θαλφλεο, ρσξίο νχηε λα γλσξίδεη, νχηε λα παξαθνινπζεί ηε δηεζλή επηζηεκνληθή
ζπδήηεζε γηα ηα ζέκαηα απηά θαη ρσξίο θπζηθά λα έρεη απηή ηελ αξκνδηφηεηα. Έηζη
Σξηζηνθηιφπνπινο Γ., 2002, Πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ – Φσξηθόο ζρεδηαζκόο θαη βηώζηκε αλάπηπμε –
Γηακόξθσζε πνιηηηζηηθνύ (αλζξσπνγελνύο) πεξηβάιινληνο κέζσ ρσξνηαμηθνύ θαη πνιενδνκηθνύ
ζρεδηαζκνύ, Δθδφζεηο Ξ.Λ. Πάθθνπιαο Γίθαην θαη Νηθνλνκία, Αζήλα, ζει. 27 επ.
27
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ινηπφλ, κε ηε λέα απηή πξφβιεςε ζηφρνο ήηαλ ν δηθαζηηθφο έιεγρνο λα γίλεη νξηαθφο,
λα γίλεη έιεγρνο ζπληαγκαηηθφηεηαο, κέζα απφ ηνλ νπνίν ν δηθαζηήο εμεηάδεη εάλ
ππήξμε ε αλαγθαία επηζηεκνληθή πξνεηνηκαζία ηνπ λνκνζέηε θαη εάλ αθνινπζήζεθε
κία επηζηεκνληθά απνδεθηή κέζνδνο θαη επηβάιιεη κία ζπζηεκαηηθή θαη θαιήο
πνηφηεηαο λνκνζεζία πνπ πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ, αιιά δελ ππαγνξεχεη εκκέζσο
ή θαη επζέσο ηηο δηθέο ηνπ ρσξνηαμηθέο θαη πνιενδνκηθέο επηινγέο θαη ζηαζκίζεηο
ζην λνκνζέηε θαη ηελ θαλνληζηηθή δηνίθεζε28.
Ρν ηξίην ζηνηρείν ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο πξνεθηεζείζεο
ζπληαγκαηηθέο ξπζκίζεηο, αθνξά ζηηο ζηνρεχζεηο ηνπ, νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη,
ζχκθσλα κε ηα πξνεθηεζέληα, ζηελ εμππεξέηεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηελ
αλάπηπμε ησλ νηθηζκψλ θαη ζηελ εμαζθάιηζε ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ φξσλ
δηαβίσζεο. Κέζα απφ ηνπο ζηφρνπο απηνχο δηαθαίλεηαη ν απψηεξνο ζηφρνο ηεο
βηψζηκεο αλάπηπμεο, δεδνκέλνπ φηη ε ιεηηνπξγηθφηεηα, ε αλάπηπμε θαη νη θαιχηεξνη
δπλαηνί φξνη δηαβίσζεο πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία θαη απφ ηνπο ηξεηο ππιψλεο ηεο
βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη πξνυπνζέηνπλ ηελ παξάιιειε δηαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο
κεγέζπλζεο, ηεο θνηλσληθήο ηζφηεηαο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Νη ζηφρνη
απηνί κάιηζηα, παξά ηελ φπνηα αζάθεηα ζηε δηαηχπσζε ηεο ζπληαγκαηηθήο απηήο
ξχζκηζεο, αθνξνχλ ζε ακθφηεξα ηα εηδηθφηεξα επίπεδα ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ.
Έηζη, φζνλ αθνξά θαη’ αξράο ζην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, γηα ηελ επίηεπμε
ησλ ζηφρσλ απηψλ θαη, θαη’ επέθηαζε, ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, απαξαίηεηε είλαη ε
ιήςε ησλ αλαγθαίσλ γηα ηνλ νξζνινγηθφ θαη νινθιεξσκέλν ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ
κέηξσλ, ηα νπνία είλαη ηθαλά λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο,
ηνπο θαηά ην δπλαηφλ βέιηηζηνπο φξνπο δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά θαη ηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αεηθνξίαο29. Απαηηείηαη, έηζη, ε
εθπφλεζε ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ, ηα νπνία απνηεινχλ ηε γεληθή πξφηαζε
ρσξνηαμηθήο νξγάλσζεο είηε ηνπ εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ ρψξνπ, είηε
ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εζληθήο ζεκαζίαο, ε νπνία
δηαηππψλεηαη κεηά απφ εθηίκεζε ησλ βαζηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο νηθνλνκηθήο θαη
αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο30. Ρα ρσξνηαμηθά
απηά ζρέδηα ζπγθξνηνχλ έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ ρσξνηαμηθνχ
ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζε εζληθφ επίπεδν θαη ζέηνπλ, κε βάζε ηελ

Βεληδέινο Δ., 2000, «Αλαζεψξεζε θαη Ξεξηβάιινλ», Τα Λέα, 13.10.2000
ΠηΔ Δ΄ 5κ. 2816/2013, 2814/2013
30 ΠηΔ Δ΄ 7κ. 1421/2013
28
29
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αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πξφγλσζε ησλ κειινληηθψλ εμειίμεσλ, ηνπο
καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο31.
Ξεξαηηέξσ θαη φζνλ αθνξά ζηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, γηα ηελ επίηεπμε
ησλ ζηφρσλ απηψλ θαη, θαη’ επέθηαζε, ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, απαξαίηεηε είλαη ε
ιήςε ησλ αλαγθαίσλ γηα ηνλ νξζνινγηθφ θαη νινθιεξσκέλν πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ
κέηξσλ, ηα νπνία ζπλάδνπλ κε ηε θπζηνγλσκία, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο
ηεο θάζε πεξηνρήο θαη ηα νπνία είλαη ηθαλά λα ζεξαπεχζνπλ ηηο πνιενδνκηθέο
αλάγθεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ32. Ρα κέηξα απηά πξέπεη λα ππαγνξεχνληαη απφ
πνιενδνκηθά θξηηήξηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ζπλάπηνληαη πξνο ην ζεβαζκφ ηνπ
πεξηβάιινληνο, ηελ αζθάιεηα, ηελ πγηεηλή, ηελ αηζζεηηθή θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ
πφιεσλ θαη ησλ νηθηζκψλ33. Νπζηψδεο ζηνηρείν ησλ πνιενδνκηθψλ κέηξσλ είλαη ν
θαζνξηζκφο ή ε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο θαη ησλ ρξήζεσλ
γεο ηεο πφιεο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ
αλάπηπμε ησλ νηθηζκψλ θαη ηνπο θαιχηεξνπο δπλαηνχο φξνπο δηαβίσζεο ησλ
θαηνίθσλ, ε ρεηξνηέξεπζε θαη ε πξνο ην δπζκελέζηεξν κεηαβνιή ησλ νπνίσλ
απαγνξεχεηαη, φπσο επίζεο απαγνξεχεηαη θαη ε λφζεπζε ησλ πνιενδνκηθψλ
θαλφλσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ηέηνηα θξηηήξηα34.
Κέζα απφ απηή ηε ζπζηεκαηηθή λνκνινγηαθή εξκελεία ηεο πξνπαξαηεζείζαο
ζπληαγκαηηθήο ξχζκηζεο πεξί ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
επηκέξνπο ζηφρσλ ησλ δχν εηδηθφηεξσλ κνξθψλ ηνπ, ηνπ ρσξνηαμηθνχ θαη ηνπ
πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, είλαη ζαθέο φηη βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ
είλαη ε βηψζηκε αλάπηπμε. Ξαξφιν πνπ ε δηαζχλδεζε απηή δελ πξνβιέπεηαη ξεηά
απφ ηηο απηέο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο, ε αλάγθε γηα νξζνινγηθφ θαη νινθιεξσκέλν
ρσξηθφ ζρεδηαζκφ θαη ε δηαζθάιηζε, κέζσ απηνχ, ησλ βέιηηζησλ δπλαηψλ φξσλ
δηαβίσζεο, νη νπνίνη ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη δπλαηφλ λα εμαζθαιηζηνχλ εάλ
πξνεγνπκέλσο δελ έρεη επηηεπρζεί νηθνλνκηθή αχμεζε, θνηλσληθή ηζφηεηα θαη
πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, θαζηζηά ζαθή ηελ αιιειεμάξηεζε ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ
θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο. Δίλαη, ζπλεπψο, εκθαλήο ε αιιειεμάξηεζε ηνπ ρσξηθνχ
ζρεδηαζκνχ θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, κέζα απφ ηελ έκκεζε έζησ αλάδεημε ηεο
βηψζηκεο αλάπηπμεο ζε βαζηθφ θαη απψηεξν ζηφρν ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ.

ΠηΔ Νι. 3000/2014, 2997/2014, 2996/2014
ΠηΔ Νι. 27/2014, 123/2007, 1528/2003
33 ΠηΔ Νι. 3341/2013, 1970/2012
34 ΠηΔ Νι. 1858/2015, 1118/2014
31

32

- 18 -

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΓΔΡΔΟΝ
Ζ ΔΚΚΔΠΖ, ΠΛΑΓΝΚΔΛΖ ΠΛΡΑΓΚΑΡΗΘΖ ΘΑΡΝΣΟΩΠΖ ΡΝ
ΣΩΟΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΑΗ ΡΖΠ ΒΗΩΠΗΚΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ

Α. Ζ ζςπποή ηος σωπικού ζσεδιαζμού και ηηρ βιώζιμηρ ανάπηςξηρ με άλλα
ζςνηαγμαηικά δικαιώμαηα.

Ζ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, ηεο νπνίαο ν ρσξηθφο ζρεδηαζκφο απνηειεί
επηκέξνπο έθθξαζε θαη ζπγρξφλσο κέζν επίηεπμεο, θαηνρπξψλεηαη ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ππληάγκαηνο, φπσο πξνεθηέζεθε, σο δηθαίσκα αηνκηθφ,
θνηλσληθφ θαη ζπιινγηθφ. Ζ θαηνρχξσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο σο
ζπληαγκαηηθνχ δηθαηψκαηνο, σζηφζν, θαζψο επίζεο θαη ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ
απηνχ

θαζεαπηνχ,

δελ

πξαγκαηνπνηείηαη

κφλνλ

άκεζα,

ζχκθσλα

κε

ηα

πξνπαξαηεζέληα, αιιά θαη έκκεζα, κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ θαη ηεο ζπξξνήο ηνπο κε
άιια, εμίζνπ ζπληαγκαηηθψο θαηνρπξσκέλα, αηνκηθά, θνηλσληθά θαη ζπιινγηθά
δηθαηψκαηα, ηα νπνία κάιηζηα δηαζέηνπλ έλα παγησκέλν, θαηαλνεηφ θαη δηεζλψο
αλαγλσξηζκέλν λνεκαηηθφ πεξηερφκελν, πνπ ηα θαζηζηά ηθαλά λα παξέρνπλ ηα
αλαγθαία λνκηθά εξγαιεία γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο ηήξεζήο ηνπο35.
Ξξφθεηηαη, εηδηθφηεξα, γηα ηα δηθαηψκαηα ηεο αμηνπξέπεηαο, ηεο πξνζσπηθφηεηαο,
ηεο πγείαο, ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, θαζψο επίζεο θαη ηεο
πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο.
Ξην ζπγθεθξηκέλα θαη φζνλ αθνξά, θαη’ αξράο, ζην ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα
ηεο αμηνπξέπεηαο, επηζεκαίλεηαη φηη απηφ θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ
Ππληάγκαηνο, φπνπ νξίδεηαη φηη «1. Ο ζεβαζκόο θαη ε πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ
αλζξώπνπ απνηεινύλ ηελ πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο». Κε ηηο δηαηάμεηο
απηέο, πνπ πεξηιακβάλνπλ επηηαθηηθή θαη φρη θαηεπζπληήξηα ή πξνγξακκαηηθή
ξχζκηζε36, ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα πξνζηαηεχεηαη ζπγρξφλσο σο αηνκηθή θαη σο
θνηλσληθή αμηνπξέπεηα37. Δίλαη ζαθέο φηη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ,
Γειιήο Γ., 1998, Θνηλνηηθό Γίθαην Πεξηβάιινληνο – Οη δηαζηάζεηο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο
ζηελ θνηλνηηθή έλλνκε ηάμε, Δθδφζεηο Αλη. Λ. Πάθθνπια, Αζήλα – Θνκνηελή, ζει. 245
36 Οάηθνο Α., 1983, Παξαδόζεηο Σπληαγκαηηθνύ Γηθαίνπ, η. β΄, Δθδφζεηο Αλη. Λ. Πάθθνπια, Αζήλα –
Θνκνηελή, ζει. 15
37 Καληηάθεο Α., 1981, Τν ππνθείκελν ησλ ζπληαγκαηηθώλ δηθαησκάησλ, Δθδφζεηο Αλη. Λ. Πάθθνπια,
Αζήλα – Θνκνηελή, ζει. 125
35
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κεηαμχ άιισλ, ηνπ νξζνινγηθνχ θαη νινθιεξσκέλνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζπκβάιιεη
ζεκαληηθά ζηελ πξαγκαηηθή πινπνίεζε θαη ζηελ νπζηαζηηθνπνίεζε ηεο δηαθήξπμεο
ησλ ζπληαγκαηηθψλ απηψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα38, δεδνκέλνπ
φηη κέζα ζε έλα νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ δηακνξθσκέλν θαηά ηξφπν πνπ δελ
εμαζθαιίδνληαη νη βέιηηζηνη δπλαηνί φξνη δηαβίσζεο, ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή
αλάπηπμε, ν ζεβαζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο, ε αζθάιεηα, ε πγηεηλή, ε αηζζεηηθή θαη ε
ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πφιεσλ, ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαηαη λα δηαζθαιηζηεί θαη
λα πινπνηεζεί ε αλζξψπηλε, αηνκηθή θαη θνηλσληθή, αμηνπξέπεηα. Ρν γεγνλφο απηφ
θαζηζηά εμίζνπ ζαθή ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηελ αλζξψπηλε
αμηνπξέπεηα, δεδνκέλνπ φηη ηα πξνεθηεζέληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρσξηθνχ
ζρεδηαζκνχ, πνπ είλαη ηθαλά λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα,
ηαπηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο. Δίλαη, ζπλεπψο, πξνθαλήο ε ζπξξνή θαη ε αιιειεμάξηεζε νξζνινγηθνχ
θαη νινθιεξσκέλνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη αλζξψπηλεο
αμηνπξέπεηαο.
Ξεξαηηέξσ, αλαθνξηθά κε ην ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο,
ζεκεηψλεηαη φηη απηφ θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 5 παξ. 1 ηνπ Ππληάγκαηνο, φπνπ
πξνβιέπεηαη φηη «1. Θαζέλαο έρεη δηθαίσκα λα αλαπηύζζεη ειεύζεξα ηελ
πξνζσπηθόηεηά ηνπ θαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή
ηεο Φώξαο, εθόζνλ δελ πξνζβάιιεη ηα δηθαηώκαηα ησλ άιισλ θαη δελ παξαβηάδεη ην
Σύληαγκα ή ηα ρξεζηά ήζε». Ρν δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθφηεηα, θαηά ηελ έλλνηα ησλ
ζπληαγκαηηθψλ απηψλ δηαηάμεσλ, ζεκαίλεη θαη ζπλεπάγεηαη ηελ αδέζκεπηε, απφ
άπνςε

θπζηθή

θαη ςπρνζσκαηηθή,

ππφζηαζε

θαη δξάζε

ηνπ αλζξψπνπ,

πεξηιακβάλεη δε ηδίσο ηε δσή θαη ηελ πγεία, πνπ απνηεινχλ πςίζηεο ζεκαζίαο
αγαζά39. Ζ πξνζηαζία ησλ δχν απηψλ ζεκαληηθφηαησλ αγαζψλ, θαζψο επίζεο θαη ε
ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή,
νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο, έρνπλ σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηελ
εμαζθάιηζε ελφο πγηνχο θαη αξκνληθνχ πεξηβάιινληνο, ν βαζκφο πξνζηαζίαο θαη ε
πνηφηεηα ηνπ νπνίνπ ζα αγγίδνπλ πςειά επίπεδα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε
δηαζθάιηζε απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη, φπσο ήδε
επηζεκάλζεθε, ν νινθιεξσκέλνο θαη νξζνινγηθφο ρσξηθφο ζρεδηαζκφο, κέζσ ηνπ
νπνίνπ δηαζθαιίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη βέιηηζηνη δπλαηνί φξνη δηαβίσζεο, ε
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, ε αζθάιεηα, ε πγηεηλή θαη ε αηζζεηηθή. Δίλαη,
Παθθειαξνπνχινπ Α., 1982, «Πθέςεηο γηα ην πξφβιεκα ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηε λνκηθή ζθνπηά»,
ζην Τηκεηηθό Τόκνο γηα ην Σπκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο ΗΗ, Δθδφζεηο Αλη. Λ. Πάθθνπια, Αζήλα –
Θνκνηελή, ζει. 291
39 Κάλεζεο Α., 1982, Σπληαγκαηηθά Γηθαηώκαηα – Α΄ Αηνκηθέο ειεπζεξίεο, Δθδφζεηο Πάθθνπια, Αζήλα
– Θεζζαινλίθε, ζει. 114
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ζπλεπψο, εκθαλέο φηη ν ρσξηθφο ζρεδηαζκφο, θαζψο επίζεο θαη ε κέζσ απηνχ
επίηεπμε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, βξίζθνληαη ζε πιήξε αιιειεμάξηεζε κε ην
δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθφηεηα, δεδνκέλνπ φηη δεκηνπξγνχλ ηηο απαηηνχκελεο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αθψιπηε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ.
Ρα απηά ηζρχνπλ, πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο θαη γηα ην δηθαίσκα ζηελ πγεία, ην
νπνίν θαηνρπξψλεηαη σο αηνκηθφ κελ δηθαίσκα ζην άξζξν 5 παξ. 5 ηνπ Ππληάγκαηνο,
ζχκθσλα κε ην νπνίν «….. 5. Θαζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη
ηεο γελεηηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο…..», σο θνηλσληθφ δε δηθαίσκα ζην άξζξν 21 παξ. 3
ηνπ Ππληάγκαηνο, ζχκθσλα κε ην νπνίν «….. 3. Τν Θξάηνο κεξηκλά γηα ηελ πγεία ησλ
πνιηηώλ θαη παίξλεη εηδηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λεόηεηαο, ηνπ γήξαηνο, ηεο
αλαπεξίαο θαη γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ απόξσλ». Ζ αιιειεπίδξαζε πγείαο,
πεξηβάιινληνο ελ γέλεη θαη ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ εηδηθφηεξα, θαζψο επίζεο θαη
βηψζηκεο αλάπηπμεο πξνθχπηεη θαη’ αξράο απφ ηα φζα ήδε αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ,
δεδνκέλνπ φηη ε δηαζθάιηζε, ε πξνζηαζία θαη ε ελ γέλεη απφιαπζε θαη άζθεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ζηελ πγεία απνηειεί αδηακθηζβήηεηα αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο
πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. Ξέξαλ ηνχησλ, ην δηθαίσκα ζηελ
πγεία αλαδεηθλχεη ηε ζρέζε ηνπ αηφκνπ, σο έκβηνπ φληνο, κε ην πεξηβάιινλ θαη
ιεηηνπξγεί ακπληηθά, ππφ ηελ έλλνηα φηη ιεηηνπξγεί σο κία αζπίδα έλαληη πξνζβνιψλ
ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε πξνζβνιέο ηεο πξνζσπηθήο
ζθαίξαο ηνπ αηφκνπ, ελψ, επηπιένλ, ην δηθαίσκα ζηε δεκφζηα πγεία απνζθνπεί ζηε
δηαξθή βειηίσζε ησλ φξσλ δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ε νπνία βέβαηα κπνξεί λα
εμαζθαιηζηεί κφλνλ εθφζνλ δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο πεξηβαιινληηθέο
ζπλζήθεο40. Δίλαη απηνλφεην, κε βάζε ηα φζα ήδε επηζεκάλζεθαλ, φηη ν ρσξηθφο
ζρεδηαζκφο, ν νπνίνο εμ νξηζκνχ απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε ησλ βέιηηζησλ δπλαηψλ
φξσλ δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ, είλαη ηθαλφο, εθφζνλ πινπνηείηαη σο νθείιεη, ήηνη κε
νινθιεξσκέλν θαη νξζνινγηθφ ηξφπν, λα δηαζθαιίζεη θαη λα εληζρχζεη ηελ αθψιπηε
άζθεζε ηνπ ζπληαγκαηηθνχ δηθαηψκαηνο ζηε πγεία. Δμίζνπ απηνλφεηε είλαη θαη ε
ζρέζε βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη πγείαο, κε ηε δεχηεξε λα απνηειεί απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ θνηλσληθή θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, απαξαίηεηεο
ζπληζηψζεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη λα εμαζθαιίδεηαη κέζα, κεηαμχ άιισλ, απφ
ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, πνπ απνηειεί ηνλ ηξίην ππιψλα ηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο.
Ξέξαλ ηνχησλ, ην δηθαίσκα ζην πεξηβάιινλ θαη, θαη’ επέθηαζε, ν ρσξηθφο
ζρεδηαζκφο, αιιά θαη ε βηψζηκε αλάπηπμε, ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηα δηθαηψκαηα
Γειιήο Γ., 1998, Θνηλνηηθό Γίθαην Πεξηβάιινληνο – Οη δηαζηάζεηο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο
ζηελ θνηλνηηθή έλλνκε ηάμε, Δθδφζεηο Αλη. Λ. Πάθθνπια, Αζήλα – Θνκνηελή, ζει. 246 επ.
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ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ηε δηθαζηηθή πξνζηαζία, πνπ θαηνρπξψλνληαη ζηα άξζξα 5Α,
10 παξ. 3 θαη 20 ηνπ Ππληάγκαηνο, ζηα νπνία πξνβιέπεηαη φηη «1. Θαζέλαο έρεη
δηθαίσκα ζηελ πιεξνθόξεζε, όπσο λόκνο νξίδεη….. 2. Θαζέλαο έρεη δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζηελ Θνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Ζ δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ζηηο
πιεξνθνξίεο πνπ δηαθηλνύληαη ειεθηξνληθά, θαζώο θαη ηεο παξαγσγήο, αληαιιαγήο
θαη δηάδνζεο ηνπο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Θξάηνπο,…..», φηη «….. 3. Ζ αξκόδηα
ππεξεζία ή αξρή ππνρξενύηαη λα απαληά ζηα αηηήκαηα γηα παξνρή πιεξνθνξηώλ
θαη ρνξήγεζε εγγξάθσλ, ηδίσο πηζηνπνηεηηθώλ, δηθαηνινγεηηθώλ θαη βεβαηώζεσλ
κέζα ζε νξηζκέλε πξνζεζκία, όρη κεγαιύηεξε ησλ 60 εκεξώλ, όπσο λόκνο νξίδεη…..»
θαη φηη «1. Θαζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ παξνρή έλλνκεο πξνζηαζίαο από ηα
δηθαζηήξηα θαη κπνξεί λα αλαπηύμεη ζ’ απηά ηηο απόςεηο ηνπ γηα ηα δηθαηώκαηα ή
ζπκθέξνληα ηνπ, όπσο λόκνο νξίδεη…..», αληίζηνηρα. Ρα ζπληαγκαηηθά απηά
δηθαηψκαηα ζπληζηνχλ ηε κέγηζηε απφδεημε ηνπ ζπιινγηθνχ ραξαθηήξα ηνπ
δηθαηψκαηνο ζην πεξηβάιινλ θαη ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ. Έηζη, φζνλ αθνξά θαη’
αξράο ζην δηθαίσκα ζηελ πιεξνθφξεζε, επηζεκαίλεηαη φηη κε ηηο ζπληαγκαηηθέο
απηέο δηαηάμεηο αλαγλσξίδεηαη θαη θαηνρπξψλεηαη, θαηά ηξφπν εηδηθφ θαη ζαθή, ην
δηθαίσκα κεκνλσκέλσλ πξνζψπσλ θαη ζπιινγηθψλ θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο
πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε νη πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο, λα έρνπλ πξφζβαζε
ζηηο πιεξνθνξίεο, πνπ θαηέρνπλ νη αξκφδηεο αξρέο θαη αθνξνχλ ζέκαηα
πεξηβάιινληνο41. Όζνλ αθνξά δε ζην δηθαίσκα παξνρήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο,
ζεκεηψλεηαη φηη απηή θαηαιακβάλεη θαη ηα ηξία είδε δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο,
δηνηθεηηθήο, πνιηηηθήο θαη πνηληθήο, θαζψο ν δηνηθνχκελνο δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηα
Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα ηελ αθχξσζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ή ηε κε εθαξκνγή
θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, πνπ παξαβηάδνπλ ην άξζξν 24 ηνπ Ππληάγκαηνο, ζπγρξφλσο
δε δχλαηαη λα απνηαλζεί ζηα Ξνιηηηθά Γηθαζηήξηα κε αγσγή ή δεηψληαο ηε ιήςε
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ελψ ηέινο, είλαη δπλαηή ε αμίσζε πνηληθήο θαηαδίθεο ηνπ
ππεχζπλνπ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ εγθιήκαηνο ζηα Ξνηληθά Γηθαζηήξηα42.
Ρέινο, νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ππληάγκαηνο ζπξξένπλ κε
ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 101 παξ. 4 θαη 106 παξ. 1 ηνπ Ππληάγκαηνο, ζηα νπνία
πξνβιέπεηαη φηη «….. 4. Ο θνηλόο λνκνζέηεο θαη ε Γηνίθεζε, όηαλ δξνπλ θαλνληζηηθά,
ππνρξενύληαη λα ιακβάλνπλ ππόςε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ησλ λεζησηηθώλ θαη
νξεηλώλ πεξηνρώλ, κεξηκλώληαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο» θαη φηη «1. Γηα ηελ εδξαίσζε
Κελνπδάθνο Θ., 2007, «Ζ Πχκβαζε ηνπ Άξρνπο θαη ε λνκνινγία ηνπ Ππκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο γηα ηελ
πιεξνθφξεζε θαη ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ», Λόκνο θαη Φύζηο, 13.11.2007, δηαζέζηκν ζην:
http://nomosphysis.org.gr/11128/i-sumbasi-tou-aarxous-kai-i-nomologia-tou-sumbouliou-epikrateiasgia-tin-pliroforisi-kai-summetoxi-ton-politon-noembrios-2007/ [20.07.2016]
42 Γηβάλε Σ., 2016, «Γηθαζηηθή πξνζηαζία ζε πεξηβαιινληηθέο ππνζέζεηο», ζην Βαζηιεηάδεο Γ., Γηβάλε
Σ., Θνπζθνπλά Κ., Ξαπαπεηξφπνπινο Α., 2016, Πεξηβάιινλ – Γηαγξάκκαηα, Σρόιηα, Λνκνινγία,
Υπνδείγκαηα, Λνκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα, ζει. 362
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ηεο θνηλσληθήο εηξήλεο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ γεληθνύ ζπκθέξνληνο ην Θξάηνο
πξνγξακκαηίδεη

θαη

ζπληνλίδεη

ηελ

νηθνλνκηθή

δξαζηεξηόηεηα

ζηε

Φώξα,

επηδηώθνληαο λα εμαζθαιίζεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε όισλ ησλ ηνκέσλ ηεο εζληθήο
νηθνλνκίαο. Ιακβάλεη ηα επηβαιιόκελα κέηξα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεγώλ ηνπ
εζληθνύ πινύηνπ, από ηελ αηκόζθαηξα θαη ηα ππόγεηα ή ππνζαιάζζηα θνηηάζκαηα,
γηα ηελ πξνώζεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ηελ πξναγσγή ηδίσο ηεο
νηθνλνκίαο ησλ νξεηλώλ, λεζησηηθώλ θαη παξακεζόξησλ πεξηνρώλ», αληίζηνηρα. Κε
ηηο ζπληαγκαηηθέο απηέο δηαηάμεηο θαηνρπξψλεηαη ε θξαηηθή ππνρξέσζε κέξηκλαο
γηα ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, πάληα ζην πιαίζην ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη
ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςηλ ησλ εππαζψλ ή επαίζζεησλ νηθνζπζηεκάησλ, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη νη νξεηλέο πεξηνρέο θαη ηα λεζηά, ηα νπνία, ιφγσ ησλ
ηδηαίηεξσλ

ραξαθηεξηζηηθψλ

ηνπο,

είλαη

ηδηαίηεξα

επάισηα

ζε

εμσγελείο

παξεκβάζεηο43. Ζ πεξηθεξεηαθή απηή αλάπηπμε, βέβαηα, δε ζα πξέπεη λα
παξαγλσξίδεη θαη άιινπο παξάγνληεο, αλαγφκελνπο ζην γεληθφηεξν εζληθφ θαη
δεκφζην ζπκθέξνλ, φπσο είλαη εθείλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζθνπνχο ηεο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ εζληθνχ πινχηνπ θαη ηεο εμαζθάιηζεο
εξγαζίαο ζηνπο πνιίηεο, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ αξρή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ε
νπνία επηβάιιεη, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο πξφιεςεο θαη ηεο πξνθχιαμεο, ζηνλ
ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, λα ιακβάλεηαη πξνερφλησο ππ’ φςηλ ε
ηπρφλ χπαξμε ηδηαίηεξνπ θηλδχλνπ γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ44.
Όιεο νη πξνεθηεζείζεο ζπληαγκαηηθέο ξπζκίζεηο κπνξεί λα κελ αθνξνχλ
άκεζα ζην ρσξηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη λα ζπλδένληαη, έκκεζα
κφλν, κε ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, πνπ είλαη επξχηεξε ηνπ ρσξηθνχ
ζρεδηαζκνχ θαη επηκέξνπο ζπληζηψζα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, πιελ φκσο, φπσο έρεη
ήδε πνιιάθηο θαηαδεηρζεί, ν ραξαθηήξαο ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ σο επηκέξνπο
έθθξαζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη σο κέζνπ δηακφξθσζεο ηνπ
νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε ηξηπιή ζχλζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαζηζηνχλ
ηηο δηαηάμεηο απηέο ζπκπιεξσκαηηθέο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ππληάγκαηνο φρη κφλνλ
αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη κε ην ρσξηθφ
ζρεδηαζκφ θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε. Έηζη, νη πξνεθηεζείζεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2
παξ. 1, 5 παξ. 1 θαη 5, 5Α, 10 παξ. 3, 20, 101 παξ. 4 θαη 106 παξ. 1 ηνπ Ππληάγκαηνο,
ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ην άξζξν 24 ηνπ Ππληάγκαηνο, απνηεινχλ ηηο επάιιειεο
θαλνληζηηθέο δψλεο πνπ ζπλζέηνπλ έλα εηδηθφ ππνζχζηεκα ηνπ Ππληάγκαηνο, ην

43
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ΠηΔ Δ΄ 7κ. 4986/2014, ΠηΔ Δ΄ 5κ. 1964/2015, 5418/2012, 878/2012, 2425/2000
ΠηΔ Νι. 2753/1994, 2282/1992
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ιεγφκελν

πεξηβαιινληηθφ

Πχληαγκα,

πνπ

ραξαθηεξίδεηαη

απφ

ζεκαηηθή

νκνηνγέλεηα45.

Β. Ζ ζύγκποςζη ηος σωπικού ζσεδιαζμού με άλλα ζςνηαγμαηικά
δικαιώμαηα.

Δκαηέπωθεν

πεπιοπιζμοί

και

ο

πόλορ

ηηρ

βιώζιμηρ

ανάπηςξηρ.

Υο ζπληαγκαηηθψο θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα, ην δηθαίσκα ζην πεξηβάιινλ, ην
νπνίν ζπλδέεηαη κε ην ρσξηθφ ζρεδηαζκφ, δεδνκέλνπ φηη ν ηειεπηαίνο απνηειεί
επηκέξνπο έθθαλζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη κέζν δηακφξθσζεο ηεο
κίαο πηπρήο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο νηθηζηηθήο, βξίζθεηαη ζην ίδην επίπεδν, απφ
άπνςε ηζρχνο θαη ηεξαξρίαο, κε ηα ινηπά ζπληαγκαηηθψο θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα.
Ξέξαλ φκσο ησλ δηθαησκάησλ πνπ ζπξξένπλ κε απηφ θαη ην εληζρχνπλ, φπσο
πξνεθηέζεθε, πθίζηαληαη ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα πνπ ζπγθξνχνληαη ελίνηε κε ην
θαηνρπξσκέλν ζην άξζξν 24 ηνπ Ππληάγκαηνο δηθαίσκα. Πηα δηθαηψκαηα απηά
αλήθνπλ ην δηθαίσκα ζηελ ηδηνθηεζία θαη ην δηθαίσκα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ζ
ζχγθξνπζε δε απηή έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ είηε ηνπ ελφο, είηε ηνπ άιινπ
δηθαηψκαηνο. Ρν απνηέιεζκα απηφ θαη ην πνην δηθαίσκα ππεξηζρχεη έλαληη ηνπ άιινπ
δελ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ βέβαην θαη θξίλεηαη ad hoc, επί ηε βάζεη νξηζκέλσλ
γεληθψλ

ζπληαγκαηηθψλ

επηηαγψλ,

πνπ

έγθεηληαη

ζηελ

απαγφξεπζε

ηεο

θαηαρξεζηηθήο άζθεζεο δηθαηψκαηνο, ζηελ αλαινγηθφηεηα, ζην γεληθφ, δεκφζην,
εζληθφ ζπκθέξνλ θαη ζην ζηφρν ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.
Ξην ζπγθεθξηκέλα θαη φζνλ αθνξά θαη’ αξράο ζην ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα
ηεο ηδηνθηεζίαο, ζεκεηψλεηαη φηη ζηα άξζξα 17 παξ. 1, 6 θαη 7, 18 παξ. 5 θαη 24 παξ.
3, 4, 5 θαη 6 ηνπ Ππληάγκαηνο, πξνβιέπεηαη φηη «1. Ζ ηδηνθηεζία ηειεί ππό ηελ
πξνζηαζία ηνπ Θξάηνπο, ηα δηθαηώκαηα όκσο πνπ απνξξένπλ από απηή δελ κπνξνύλ
λα αζθνύληαη ζε βάξνο ηνπ γεληθνύ ζπκθέξνληνο….. 6. Όηαλ πξόθεηηαη λα
εθηειεζηνύλ έξγα θνηλήο σθέιεηαο ή γεληθόηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο
Φώξαο, λόκνο κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ απαιινηξίσζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ επξύηεξσλ
δσλώλ, πέξα από ηηο εθηάζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ…..
7. Λόκνο κπνξεί λα νξίζεη όηη γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ κε πξνθαλή θνηλή σθέιεηα
Ξαπαδεκεηξίνπ Γ., 1994, «Ρν πεξηβαιινληηθφ Πχληαγκα – Θεκειίσζε, πεξηερφκελν θαη ιεηηνπξγία»,
Λόκνο θαη Φύζηο, η. 2, ζει. 375 επ.
45
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ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, νξγαληζκώλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο,

νξγαληζκώλ

θνηλήο

σθέιεηαο

θαη

δεκόζησλ

επηρεηξήζεσλ,

επηηξέπεηαη λα δηαλνηρζνύλ ππόγεηεο ζήξαγγεο ζην επηβαιιόκελν βάζνο, ρσξίο
απνδεκίσζε, ππό ηνλ όξν όηη δελ ζα παξαβιάπηεηαη ε ζπλήζεο εθκεηάιιεπζε ηνπ
ππεξθείκελνπ αθηλήηνπ», φηη «….. 5. Δθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο, κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε λόκν θαη θάζε άιιε
ζηέξεζε ηεο ειεύζεξεο ρξήζεο θαη θάξπσζεο ηεο ηδηνθηεζίαο πνπ απαηηείηαη από
ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο…..» θαη φηη «….. 3. Γηα λα αλαγλσξηζηεί κία πεξηνρή σο
νηθηζηηθή θαη γηα λα ελεξγνπνηεζεί πνιενδνκηθά, νη ηδηνθηεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζε απηή ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά, ρσξίο απνδεκίσζε από ηνλ νηθείν θνξέα, ζηε
δηάζεζε ησλ εθηάζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα δεκηνπξγεζνύλ δξόκνη,
πιαηείεο θαη ρώξνη γηα θνηλσθειείο γεληθά ρξήζεηο θαη ζθνπνύο, θαζώο θαη ζηηο
δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ βαζηθώλ θνηλόρξεζησλ πνιενδνκηθώλ έξγσλ, όπσο
λόκνο νξίδεη. 4. Λόκνο κπνξεί λα πξνβιέπεη ηε ζπκκεηνρή ησλ ηδηνθηεηώλ πεξηνρήο
πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο νηθηζηηθή ζηελ αμηνπνίεζε θαη γεληθή δηαξξύζκηζε ηεο
ζύκθσλα κε εγθεθξηκέλν ζρέδην, κε αληηπαξνρή αθηλήησλ ίζεο αμίαο ή ηκεκάησλ
ηδηνθηεζίαο θαηά όξνθν, από ηνπο ρώξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ηειηθά σο
νηθνδνκήζηκνη ή από θηίξηα ηεο πεξηνρήο απηήο. 5. Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνύκελσλ
παξαγξάθσλ εθαξκόδνληαη θαη ζηελ αλακόξθσζε ησλ νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ πνπ
ήδε ππάξρνπλ. Οη ειεύζεξεο εθηάζεηο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αλακόξθσζε,
δηαηίζεληαη γηα ηε δεκηνπξγία θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ή εθπνηνύληαη γηα λα θαιπθζνύλ
νη δαπάλεο ηεο πνιενδνκηθήο αλακόξθσζεο, όπσο λόκνο νξίδεη. 6. Τα κλεκεία, νη
παξαδνζηαθέο πεξηνρέο θαη ηα παξαδνζηαθά ζηνηρεία πξνζηαηεύνληαη από ην
Θξάηνο. Λόκνο ζα νξίζεη ηα αλαγθαία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνζηαζίαο
απηήο πεξηνξηζηηθά κέηξα ηεο ηδηνθηεζίαο, θαζώο θαη ηνλ ηξόπν θαη ην είδνο ηεο
απνδεκίσζεο ησλ ηδηνθηεηώλ», αληίζηνηρα.
Κε ηηο αλσηέξσ ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο αλαδεηθλχεηαη αθελφο κελ ε
θαηνρχξσζε ηεο ηδηνθηεζίαο σο αηνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο, αθεηέξνπ δε
ε δπλαηφηεηα επηβνιήο πεξηνξηζκψλ επί ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. Νη πεξηνξηζκνί
απηνί ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ελ γέλεη, εηδηθφηεξα δε
θαη ηδίσο ζρεηίδνληαη κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ ρψξνπ, δεδνκέλνπ φηη ην αληηθείκελν ηνπ
ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, ήηνη ν ρψξνο, ην νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ, απνηειείηαη νπζηαζηηθά
απφ ζχλνιν ηδηνθηεζηψλ, κε απνηέιεζκα νη θνηλσληθνί ζηφρνη ηνπ ρσξηθνχ
ζρεδηαζκνχ λα έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο αηνκηθνχο ζηφρνπο ησλ ηδηνθηεηψλ
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αθηλήησλ46. Ζ ζχγθξνπζε απηή θαηαιήγεη πιένλ ζρεδφλ πάληνηε ππέξ ηεο
πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, ιακβαλνκέλσλ ηδίσο ππ’
φςηλ ησλ πξνεθηεζεηζψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ Ππληάγκαηνο,
νη νπνίεο ζεσξνχληαη εηδηθφηεξεο εθαξκνγήο απφ ηηο ινηπέο πεξηνξηζηηθέο ηνπ
δηθαηψκαηνο ηδηνθηεζίαο δηαηάμεηο, κε απνηέιεζκα λα θαηηζρχνπλ απηψλ θαη λα
ζεσξείηαη φηη, εθφζνλ νη πεξηνξηζκνί επί ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ηδηνθηεζίαο πεγάδνπλ
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ππληάγκαηνο, δελ παξαβηάδνληαη νη εγγπήζεηο
πνπ ην άξζξν 17 ηνπ Ππληάγκαηνο παξέρεη ζηελ ηδηνθηεζία47. Ξαγίσο θξίλεηαη
εμάιινπ φηη επηηξέπεηαη ε κεηαβνιή ηνπ πξννξηζκνχ ησλ αθηλήησλ, εθφζνλ ηνχην
επηβάιιεηαη απφ ην Πχληαγκα ή γίλεηαη βάζεη λφκηκσλ θξηηεξίσλ, φπσο ησλ
ρσξνηαμηθψλ θαη ησλ πνιενδνκηθψλ θαη εθφζνλ ε κεηαβνιή ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ
αθηλήηνπ ή ν ελ γέλεη πεξηνξηζκφο ησλ εμνπζηψλ πνπ πεγάδνπλ απφ ην δηθαίσκα ηεο
ηδηνθηεζίαο, πξαγκαηνπνηείηαη κε ξπζκίζεηο, κε ηηο νπνίεο επηδηψθεηαη ε
ηθαλνπνίεζε ζθνπνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, αλαγλσξηδνκέλνπ απφ ην Πχληαγκα,
φπσο αλακθίβνια είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ν ρσξηθφο ζρεδηαζκφο48.
Ξεξαηηέξσ, αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζηα άξζξα 5 παξ. 1 θαη
106 παξ. 2 ηνπ Ππληάγκαηνο νξίδεηαη φηη «1. Θαζέλαο έρεη δηθαίσκα λα αλαπηύζζεη
ειεύζεξα ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ θαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη
πνιηηηθή δσή ηεο Φώξαο, εθόζνλ δελ πξνζβάιιεη ηα δηθαηώκαηα ησλ άιισλ θαη δελ
παξαβηάδεη ην Σύληαγκα ή ηα ρξεζηά ήζε» θαη φηη «….. 2. Ζ ηδησηηθή νηθνλνκηθή
πξσηνβνπιία δελ επηηξέπεηαη λα αλαπηύζζεηαη ζε βάξνο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο
αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο ή πξνο βιάβε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο», αληίζηνηρα. Κε ηηο
ζπληαγκαηηθέο απηέο δηαηάμεηο θαηνρπξψλνληαη αθελφο κελ ε νηθνλνκηθή ειεπζεξία,
έθθαλζε ηεο νπνίαο απνηειεί ε αξρή ηεο ειεπζεξίαο ηεο επαγγεικαηηθήο θαη
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αθεηέξνπ δε ε χπαξμε ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκηθήο
πξσηνβνπιίαο, ε νπνία θπζηθά δελ επηηξέπεηαη λα αλαπηχζζεηαη πξνο βιάβε ηεο
εζληθήο νηθνλνκίαο49. Ξεξηνξηζκνί ηεο ειεπζεξίαο απηήο κπνξνχλ λα ηίζεληαη γηα
ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ζηνπο νπνίνπο ζαθψο αλήθεη ε πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ν νινθιεξσκέλνο θαη νξζνινγηθφο ρσξηθφο ζρεδηαζκφο, ζχκθσλα
κε ηα πξνεθηεζέληα, εθφζνλ βέβαηα νη πεξηνξηζκνί απηνί δελ θαζηζηνχλ πξάγκαηη
αδχλαηε ή νπζησδψο δπζρεξή ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη ησλ ζεκηηψλ ζθνπψλ ηεο

Σξηζηνθηιφπνπινο Γ., 2002, Πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ – Φσξηθόο ζρεδηαζκόο θαη βηώζηκε αλάπηπμε –
Γηακόξθσζε πνιηηηζηηθνύ (αλζξσπνγελνύο) πεξηβάιινληνο κέζσ ρσξνηαμηθνύ θαη πνιενδνκηθνύ
ζρεδηαζκνύ, Δθδφζεηο Ξ.Λ. Πάθθνπιαο Γίθαην θαη Νηθνλνκία, Αζήλα, ζει. 29 επ.
47 Πθνπξήο Β., 1991, Φσξνηαμηθό θαη Πνιενδνκηθό Γίθαην, Δθδφζεηο Πάθθνπια, Αζήλα – Θεζζαινλίθε,
ζει. 26
48 ΠηΔ Δ΄ 7κ. 3633/2009, 3111/2008, 3901/2006, 3849/2005, 1822/2002, 3067/2001, ΠηΔ Δ΄ 5κ.
2876/2004, 784/1999
49 ΠηΔ Νι. 420/2014, 228/2014, 1286/2012, 1285/2012
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επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε επηβίσζε ηεο
επηρεηξήζεσο, σο νηθνλνκηθήο κνλάδαο50. Απηή ε δπλαηφηεηα επηβνιήο πεξηνξηζκψλ
ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ράξηλ ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο κέζσ, κεηαμχ
άιισλ, ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, θαίλεηαη εθ πξψηεο φςεσο λα είλαη ην απνηέιεζκα
ηεο ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζηα δχν απηά ζπληαγκαηηθψο θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα.
Πηελ πξαγκαηηθφηεηα, σζηφζν, ηα δχν απηά δηθαηψκαηα φρη κφλν δε βξίζθνληαη ζε
ζρέζε αληαγσληζηηθή, αιιά αληηζέησο, ε πξνζηαζία ηνπ ελφο απνηειεί απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ άιινπ51. Θαη φια ηνχηα, ζην πιαίζην ηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο, ε νπνία, πέξαλ ησλ φζσλ ήδε επηζεκάλζεθαλ, ιεηηνπξγεί ζην επίπεδν
απηφ

σο

παξάγνληαο πεξηνξηζκνχ

ακθφηεξσλ

ησλ

ζπληαγκαηηθψλ

απηψλ

δηθαησκάησλ, πξνο ράξηλ ηεο εμππεξέηεζεο θαη ησλ δχν. Δλψ δειαδή, ε νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ζεσξνχηαλ αλέθαζελ θαη παξαδνζηαθά σο ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα
επξηζθφκελν

ζε

ζπληαγκαηηθψο
εμηζνξξνπεηηθά

ζχγθξνπζε
θαηνρπξσκέλε
κεηαμχ

ησλ

κε

ηελ

έλλνηα

πεξηβαιινληηθή
ηεο

δηθαησκάησλ

πξνζηαζία,

ε

εμίζνπ

βηψζηκεο

αλάπηπμεο

ιεηηνπξγεί

απηψλ,

επηβάιινληαο

ζεκηηνχο

πεξηνξηζκνχο ζην έλα εθ ησλ δηθαησκάησλ απηψλ ράξηλ ηνπ άιινπ θαη αληηζηξφθσο.
Δίλαη, ζπλεπψο, ζαθέο φηη ε βηψζηκε αλάπηπμε ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζηα
πξνεθηεζέληα ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα, ιεηηνπξγψληαο σο θξηηήξην επίιπζεο ηεο
κεηαμχ ηνπο ζχγθξνπζεο. Αληίζηνηρε ιεηηνπξγία αλάκεζα ζην ζπληαγκαηηθφ
δηθαίσκα ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ελ γέλεη θαη ην ρσξηθφ ζρεδηαζκφ
εηδηθφηεξα αθελφο θαη ησλ αλσηέξσ, ζπγθξνπφκελσλ κε απηά, ζπληαγκαηηθψλ
δηθαησκάησλ, επηηειεί θαη ε απαγφξεπζε ηεο θαηαρξεζηηθήο άζθεζεο ησλ
δηθαησκάησλ, πνπ θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 25 παξ. 3 ηνπ Ππληάγκαηνο, ζχκθσλα
κε ην νπνίν «….. 3. Ζ θαηαρξεζηηθή άζθεζε δηθαηώκαηνο δελ επηηξέπεηαη», αλ θαη
ηδίσο ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζην πεξηβάιινλ δελ δχλαηαη λα ζεσξεζεί
θαηαρξεζηηθή, αθφκε θαη φηαλ ζπγθξνχεηαη κε άιια ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα52.
Ρελ ίδηα αθξηβψο εμηζνξξνπεηηθή ιεηηνπξγία, πνπ θαζνξίδεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ελφο
δηθαηψκαηνο ράξηλ ηνπ άιινπ, επηηεινχλ ε έλλνηα ηνπ γεληθφηεξνπ δεκφζηνπ
ζπκθέξνληνο θαη ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, πνπ θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 25 παξ.
1 ηνπ Ππληάγκαηνο, ζχκθσλα κε ην νπνίν «1. Τα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ σο
αηόκνπ θαη σο κέινπο ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ θαη ε αξρή ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο
δηθαίνπ ηεινύλ ππό ηελ εγγύεζε ηνπ Θξάηνπο. Όια ηα θξαηηθά όξγαλα ππνρξενύληαη
λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεκπόδηζηε θαη απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηνπο. Τα δηθαηώκαηα
ΠηΔ Νι. 1621/2012, 3633/2004, ΠηΔ Α΄ 5κ. 2227/2012, ΠηΔ Γ΄ 5κ. 366/2008
Πηνχηε Γ., 2003, Δγρεηξίδην Γηθαίνπ Πεξηβάιινληνο, Δθδφζεηο Αλη. Λ. Πάθθνπια, Αζήλα – Θνκνηελή,
ζει. 109
52 Πηνχηε Γ., 1985, Ζ ζπληαγκαηηθή θαηνρύξσζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, Δθδφζεηο Αλη. Λ.
Πάθθνπια, Αζήλα – Θνκνηελή, ζει. 130
50
51
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απηά ηζρύνπλ θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηδησηώλ ζηηο νπνίεο πξνζηδηάδνπλ. Οη θάζε
είδνπο πεξηνξηζκνί πνπ κπνξνύλ θαηά ην Σύληαγκα λα επηβιεζνύλ ζηα δηθαηώκαηα
απηά πξέπεη λα πξνβιέπνληαη είηε απεπζείαο από ην Σύληαγκα είηε από ην λόκν,
εθόζνλ ππάξρεη επηθύιαμε ππέξ απηνύ θαη λα ζέβνληαη ηελ αξρή ηεο
αλαινγηθόηεηαο». Όζνλ αθνξά, εηδηθφηεξα, ζην γεληθφ, εζληθφ θαη δεκφζην
ζπκθέξνλ, ε εμππεξέηεζε ηνπ νπνίνπ απνηειεί βαζηθή επηδίσμε ηεο Ξνιηηείαο, απηφ
επηβάιιεη ηε ζηάζκηζε ησλ ζρεηηθψλ κε απηφ παξαγφλησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ
πξνζηαηεπφκελσλ έλλνκσλ αγαζψλ, πάληα απνβιέπνληαο ζηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε βηψζηκε αλάπηπμε53.
Πχκθσλα δε κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ν νπνηνζδήπνηε πεξηνξηζκφο ζα
πξέπεη λα είλαη πξφζθνξνο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ, πνπ επηδηψθεηαη κε απηφλ,
ππφ ηελ έλλνηα φηη είλαη ηθαλφο λα επηθέξεη ην απηφ απνηέιεζκα, αλαγθαίνο γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ ελ ιφγσ ζθνπνχ, ππφ ηελ έλλνηα φηη ην απηφ απνηέιεζκα δελ κπνξεί λα
επηηεπρζεί κε έλα αλψδπλν ή επηφηεξν κέζν θαη αλαινγηθφο ελ ζηελή ελλνία, ππφ ηελ
έλλνηα φηη πξέπεη λα ηειεί ζε εζσηεξηθή αιιεινπρία πξνο ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ,
ψζηε ε αλακελφκελε σθέιεηα λα κελ είλαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά θαηψηεξε απφ ηε
βιάβε πνπ πξνθαιείηαη54.
Δίλαη, ζπλεπψο, ζαθέο φηη νη ζπληαγκαηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 24, πνπ
αθνξνχλ ζην ρσξηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ζπγθξνχνληαη κε ην
δηθαίσκα ηεο ηδηνθηεζίαο θαη, θαηλνκεληθά ηνπιάρηζηνλ, κε ην δηθαίσκα ηεο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ ζχγθξνπζε απηή, πνπ αθνξά ζην ρσξηθφ ζρεδηαζκφ ιφγσ
ηνπ ραξαθηήξα ηνπ σο επηκέξνπο έθθξαζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη σο
κέζνπ δηακφξθσζεο ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, επηιχεηαη, ελ κέξεη ηνπιάρηζηνλ,
κέζσ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηεο ηξηπιήο ζχλζεζήο ηεο, ελψ επηβνεζεηηθά
ιεηηνπξγνχλ ε έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαη ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο,
πνπ απνηεινχλ ad hoc θξηηήξηα επηβνιήο εθαηέξσζελ πεξηνξηζκψλ θαη ζηάζκηζεο
ησλ ζπγθξνπφκελσλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη αγαζψλ.

ΠηΔ Νι. 705/2006, 1688/2005, 1569/2005, ΠηΔ Δ΄ 5κ. 207/2016, 2214/2015
Ππειησηφπνπινο Δ., 2010, Δγρεηξίδην Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ – Τόκνο Η, Λνκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα ζει.
95 επ.
53

54
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ΚΔΟΝΠ ΓΔΡΔΟΝ
Ζ ΓΗΑΟΘΟΩΠΖ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΣΩΟΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΑΗ
Ζ ΔΞΗΓΟΑΠΖ ΡΝ ΠΡΖ ΒΗΩΠΗΚΖ ΑΛΑΞΡΜΖ

Ρν «Ξεξηβαιινληηθφ Πχληαγκα» ζέηεη ηζρπξέο βάζεηο θαη έλα αξθεηά
νινθιεξσκέλν θαη ηζρπξφ πιαίζην, ζε ζπληαγκαηηθφ επίπεδν, γηα ηελ απφ θνηλνχ
πξνψζεζε ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη γηα ηελ επίηεπμε
ηεο δεχηεξεο κέζα απφ ηελ πινπνίεζε, κε ηξφπν νινθιεξσκέλν θαη νξζνινγηθφ, ηνπ
πξψηνπ. Νη ζπληαγκαηηθέο απηέο επηηαγέο βέβαηα, απνηεινχλ κελ κία ηδηαίηεξα
ηθαλνπνηεηηθή βάζε θαη αθεηεξία, ρξήδνπλ σζηφζν, φπσο ζπκβαίλεη κε ην ζχλνιν
ζρεδφλ ησλ ζπληαγκαηηθψλ ξπζκίζεσλ, πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα κελ
θαηαζηνχλ θελέο νπζίαο θαη πεξηερνκέλνπ, αιιά λα κεηνπζησζεί ν ρσξηθφο
ζρεδηαζκφο θαη ε βηψζηκε αλάπηπμε ζε αληηθείκελν νπζηαζηηθήο ελαζρφιεζεο
αξρηθψο θαη πξνψζεζεο θαη επηδίσμεο ζηε ζπλέρεηα, εθ κέξνπο φρη κφλνλ ηεο
Γηνίθεζεο, ηνπ λνκνζέηε θαη ηνπ δηθαζηή, αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηψλ.
Ζ

απαηηνχκελε

απηή

εμεηδίθεπζε

ησλ

ζπληαγκαηηθψλ

δηαηάμεσλ

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηελ θνηλή λνκνζεζία, πνπ έρεη εθδνζεί θαη εμαθνινπζεί
λα εθδίδεηαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο ζπληαγκαηηθέο ξπζκίζεηο θαη, θαη’ αθνινπζίαλ,
κέζα απφ ηε ζρεηηθψο δηακνξθνχκελε θαη ζπλερψο εμειηζζφκελε λνκνινγηαθή
εξκελεία, αιιά θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ. Απηφ ην εμεηδηθεπηηθφ λνκηθφ πιαίζην απνηειεί ην αληηθείκελν ησλ
θεθαιαίσλ πνπ αθνινπζνχλ. Ξξφθεηηαη γηα έλα πιαίζην, ην νπνίν δηαθξίλεηαη ζε δχν
θαηεγνξίεο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα δχν εηδηθφηεξα επίπεδα ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ.
Έηζη, απφ ηα θεθάιαηα πνπ έπνληαη, ην κελ πξψην αθνξά ζην ηεξαξρηθά αλψηεξν
επίπεδν ηνπ ζηξαηεγηθνχ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, ην δε
δεχηεξν αθνξά ζην ηεξαξρηθά θαηψηεξν επίπεδν ηνπ ξπζκηζηηθνχ ρσξηθνχ
ζρεδηαζκνχ, ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ.
Πε ακθφηεξα ηα θεθάιαηα απηά εληνπίδεηαη αξρηθψο ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ
δηέπεη ην ρσξνηαμηθφ θαη ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, αληίζηνηρα θαη ην νπνίν
πεξηιακβάλεη

ηελ

έλλνηα,

ην

πεξηερφκελν,

ηνπο

βαζηθνχο

ζηφρνπο,

ηηο

θαηεπζπληήξηεο αξρέο, ηα φξγαλα άζθεζεο θαη ηα κέζα πινπνίεζήο ηνπο. Πηε
ζπλέρεηα δε δηεξεπλάηαη ε ζχλδεζε εθάζηνπ ησλ επηπέδσλ απηψλ κε ηε βηψζηκε
αλάπηπμε, εμεηάδνληαη δειαδή ηα ζεκεία ηνκήο ηνπ ρσξνηαμηθνχ θαη ηνπ
πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ε πξνψζεζε ή φρη ηεο
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βηψζηκεο αλάπηπμεο κέζα απφ ην ρσξνηαμηθφ θαη ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ ζηελ
πξάμε θαη εξεπλψληαη νη ππάξρνπζεο ζήκεξα πξνθιήζεηο, θαζψο επίζεο θαη νη
πθηζηάκελεο αλαγθαηφηεηεο, αιιά θαη δπλαηφηεηεο, γηα ηελ επίηεπμε ηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο κέζα απφ ην ρσξνηαμηθφ θαη ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΩΡΝ
ΡΝ ΞΟΩΡΝ ΔΞΗΞΔΓΝ ΡΝ ΣΩΟΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ: Ν
ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΘΑΗ Ζ ΔΞΗΓΟΑΠΖ
ΡΝ ΠΡΖ ΒΗΩΠΗΚΖ ΑΛΑΞΡΜΖ

Α. Ρο θεζμικό πλαίζιο ηος ζηπαηηγικού σωποηαξικού ζσεδιαζμού.

Ρν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ ζηελ Διιάδα
απνηειείηαη απφ ζεηξά λνκνζεηεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί αλά θαηξνχο, πξνο ην
ζθνπφ ηεο θάιπςεο ησλ πθηζηάκελσλ θελψλ θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ εθάζηνηε
πξνθππηνπζψλ αλαγθψλ. Ρα ζεκαληηθφηεξα απφ ηα λνκνζεηήκαηα απηά είλαη ν λ.
360/1976 «Ξεξί Σσξνηαμίαο θαη Ξεξηβάιινληνο» (ΦΔΘ Α΄151/1976), ν νπνίνο
εηζήγαγε γηα πξψηε θνξά ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ εθπφλεζε ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ,
αιιά δελ εθαξκφζηεθε πνηέ, ν λ. 1650/1986 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο» (ΦΔΘ Α΄160/1986), πνπ ζέζπηζε ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε
ρσξνζέηεζε ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πξνο ην ζθνπφ ηεο πεξηβαιινληηθήο
πξνζηαζίαο, ν λ. 2742/1999 «Σσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θαη αεηθφξνο αλάπηπμε θαη
άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α΄207/1999), πνπ απνηέιεζε ηελ πξψηε νπζηαζηηθή
απφπεηξα ζέζπηζεο ελφο ζπζηήκαηνο ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ δχν επηπέδσλ θαη γηα
δεθαπέληε νιφθιεξα έηε απνηεινχζε ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ην ρσξνηαμηθφ
ζρεδηαζκφ θαη ν ηδηαίηεξα πξφζθαηνο λ. 4269/2014 «Σσξνηαμηθή θαη πνιενδνκηθή
κεηαξξχζκηζε – Βηψζηκε αλάπηπμε» (ΦΔΘ Α΄142/2014), κε ηνλ νπνίν επήιζαλ
αξθεηέο κεηαβνιέο. Κέζα απφ απηά ηα λνκνζεηήκαηα, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ άιινηε
παξάιιεια, ζπκπιεξσκαηηθά θαη παξαπιεξσκαηηθά ην έλα κε ην άιιν θαη άιινηε σο
ηξνπνπνίεζε ή αληηθαηάζηαζε ην έλα ηνπ άιινπ, ηδίσο δε κέζα απφ ηνπο λ.
2742/1999 θαη 4269/2014, απνδίδνληαη ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην
ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, ήηνη ε έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν, νη
βαζηθνί ζηφρνη θαη νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο, ηα φξγαλα άζθεζεο θαη ηα κέζα
πινπνίεζήο ηνπ.
Ξην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά θαη’ αξράο ζηελ έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν
ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζεκεηψλεηαη φηη ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο είλαη ν
ζρεδηαζκφο, κε ηνλ νπνίν ηίζεληαη, κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ
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πξφγλσζε ησλ κειινληηθψλ εμειίμεσλ, νη κεζνπξφζεζκνη ή θαη καθξνπξφζεζκνη
ζηφρνη ηεο αλάπηπμεο θαη νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ, θαζψο επίζεο θαη νη γεληθέο
θαηεπζχλζεηο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ, ησλ πεξηνρψλ αζθήζεσο
παξαγσγηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ πεξηνρψλ πξνζηαζίαο,
ζε εζληθή ή πεξηθεξεηαθή θιίκαθα, ελψ δχλαηαη αθφκε λα πεξηιακβάλεη θαη
εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο ακέζνπ εθαξκνγήο, κε ζθνπφ ηε ρσξηθή νξγάλσζε θαη
αλάπηπμε, θαζψο επίζεο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ παξαπάλσ πεξηνρψλ55. Απνηειεί ην
πξψην θαη ππέξηεξν επίπεδν ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, πνπ είλαη ππεξέρνλ ζε ζρέζε
κε ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, έρεη ζηξαηεγηθφ ραξαθηήξα θαη ελδεηθηηθφ
πεξηερφκελν θαη απνζθνπεί ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ρψξνπ ζε επίπεδν εζληθφ ή
πεξηθεξεηαθφ, κε θξηηήξηα ηδίσο γεσγξαθηθά56.
Νη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ζπλνςίδνληαη ζηελ
πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε δηαηήξεζε ησλ νηθνινγηθψλ θαη
πνιηηηζκηθψλ απνζεκάησλ θαη ηελ πξνβνιή θαη αλάδεημε ησλ ζπγθξηηηθψλ
γεσγξαθηθψλ, θπζηθψλ, παξαγσγηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ρψξαο,
ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαξθνχο θαη ηζφξξνπεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο
ηεο ρψξαο θαη ηεο αληαγσληζηηθήο παξνπζίαο ηεο ζηνλ επξχηεξν επξσπατθφ,
κεζνγεηαθφ θαη βαιθαληθφ ηεο πεξίγπξν, ζηε ζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο
ζπλνρήο ζην ζχλνιν ηνπ εζληθνχ ρψξνπ θαη ηδίσο ζηηο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ
πξνβιήκαηα αλαπηπμηαθήο πζηέξεζεο, έληνλσλ θνηλσληθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ θαη
πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο, θαζψο θαη ζηηο πεξηθεξεηαθέο θαη απνκνλσκέλεο
πεξηνρέο ή ζε άιιεο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ κεηνλεθηηθά ραξαθηεξηζηηθά ιφγσ
ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεο θαη, ηέινο, ζηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο θαη ηεο
αηκφζθαηξαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο απηνδπλακίαο ηεο ρψξαο κε ηελ
αμηνπνίεζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ Δλέξγεηαο57. Απψηεξνο δε ζθνπφο ηνπ
ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη ε πξνψζεζε ηεο έλλνηαο ηεο αεηθφξνπ θαη ηζφξξνπεο
αλάπηπμεο, ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν58.
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ βαζηθψλ απηψλ ζηφρσλ, ζα πξέπεη θαηά ηελ πινπνίεζε
ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ λα
ιακβάλνληαη πάληα ππ’ φςηλ νξηζκέλεο θαηεπζπληήξηεο αξρέο ηνπ βηψζηκνπ
ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ59. Νη αξρέο απηέο ζπλδένληαη κε ηελ αλάδεημε ηνπ
Λ. 4269/2014, άξζξα 1 – 2
Αηηηνινγηθή Έθζεζε Λ. 4269/2014 & Οίδνο Π., 1998, «Ρη είλαη Σσξνηαμία», Διιεληθή Γηθαηνζύλε, η.
39, ζει. 256 επ.
57 Λ. 2742/1999, άξζξν 2
58 Ξαπαπεηξφπνπινο Α., 2009, Φσξνηαμηθόο Σρεδηαζκόο θαη Βηώζηκεο Αλάπηπμε, Λνκηθή Βηβιηνζήθε,
Αζήλα, ζει. 127
59 Ξαπαπεηξφπνπινο Α., 2008, Γίθαην θαη Πνιηηηθή ηνπ Φσξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ, Δθδφζεηο Αλη. Λ.
Πάθθνπια, Αζήλα – Θνκνηελή, ζει. 355
55
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ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ σο απαξαίηεηνπ πιαηζίνπ γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηελ
αλάδεημε ηεο πνηθηιφηεηαο θαη ηεο πνιπκνξθίαο ηνπ εζληθνχ ρψξνπ, γηα ηελ
ηζφξξνπε δηάρπζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο
ζπλνρήο θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ ζην δηεζλέο
θαη επξσπατθφ πεξηβάιινλ, κε ηε ζπιινγηθή δξάζε θαη ηελ θνηλή επζχλε γηα ηε
δηακφξθσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, κε ηε
δηεχξπλζε, ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ αλαλέσζε ησλ εξγαιείσλ θαη κεραληζκψλ
άζθεζεο ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, κε ηε δηαζθάιηζε ελφο δπλακηθνχ θαη
επέιηθηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηθαλνχ λα εγγπεζεί ηελ έγθαηξε θαη αμηφπηζηε
παξαθνινχζεζε ησλ ρσξηθψλ εμειίμεσλ ζε επξσπατθφ, δηαπεξηθεξεηαθφ θαη
ελδνπεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ ζηηο ζπλερψο
κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο θαη ηα λέα δεδνκέλα, κε ηελ θαηνρχξσζε ηεο αζθάιεηαο
δηθαίνπ θαη ηεο αξρήο ηεο εκπηζηνζχλεο ζηε ρσξνζέηεζε ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ
έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαη, ηέινο, κε ηελ ππνζηήξημε, κέζσ ηνπ ρσξνηαμηθνχ
ζρεδηαζκνχ, ηεο δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο αλαζπγθξφηεζεο ηεο ρψξαο60.
Αλαθνξηθά δε κε ηελ άζθεζε ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζεκεηψλεηαη φηη
απηή απνηειεί, φπσο ήδε επηζεκάλζεθε, θξαηηθή ππνρξέσζε, πνπ βαξχλεη ηελ
θεληξηθή θξαηηθή θαη φρη ηελ αηξεηή δηνίθεζε. Έηζη, βαζηθφ φξγαλν άζθεζεο ηνπ
ρσξνηαμηθνχ

ζρεδηαζκνχ

ήηαλ

θαη

εμαθνινπζεί

λα

είλαη

ην

πνπξγείν

Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (ΞΔΛ). Ξξάγκαηη, θαηά ην πξντζρχζαλ θαζεζηψο ηνπ
λ. 2742/1999, ην ΞΔΛ ήηαλ αξκφδην γηα ηελ άζθεζε ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ
θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ ζε εζληθφ επίπεδν, ζε ζπλεξγαζία κε
άιια αξκφδηα πνπξγεία, ελψ ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο ε εθπφλεζε ησλ ρσξνηαμηθψλ
ζρεδίσλ πξαγκαηνπνηνχηαλ είηε κε πξσηνβνπιία ηνπ ΞΔΛ, θαηφπηλ ελεκέξσζεο
ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο, είηε κε πξσηνβνπιία ηεο εκπιεθφκελεο Ξεξηθέξεηαο,
θαηφπηλ ελεκέξσζεο ηνπ ΞΔΛ61. Θαηά ην ηζρχνλ δε θαζεζηψο ηνπ λ. 4269/2014, ην
ΞΔΛ είλαη ην κφλν αξκφδην γηα ηελ εθπφλεζε ησλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ, φρη κφλν
ζε εζληθφ, αιιά θαη ζε πεξηθεξεηαθφ πιένλ επίπεδν, κε ηε δηαθνξά φηη γηα ηελ
εθπφλεζε ησλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο απαηηείηαη ε
πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ηεο Ξεξηθέξεηαο απηήο θαη ε πξνγελέζηεξε γλψκε ηνπ
Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ62.
Ξεξαηηέξσ, πξνο ην ζθνπφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο άζθεζεο ηνπ
ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, πξνβιέπνληαη ζπγθεθξηκέλα φξγαλα, ππαγφκελα ζην
αξκφδην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (ΞΔΛ). Ξην ζπγθεθξηκέλα,
Λ. 2742/1999, άξζξν 2
Λ. 2742/1999, άξζξα 5 – 8
62 Λ. 4269/2014, άξζξα 5 – 6
60
61
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ζχκθσλα κε ην πξντζρχζαλ θαζεζηψο ηνπ λ. 2742/1999, ηα φξγαλα άζθεζεο ηνπ
ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ήηαλ ε Δπηηξνπή Ππληνληζκνχ ηεο Θπβεξλεηηθήο Ξνιηηηθήο
ζηνλ ηνκέα ηνπ Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο θαη ην Δζληθφ
Ππκβνχιην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, ελψ, ζχκθσλα κε ην
ηζρχνλ θαζεζηψο ηνπ λ. 4269/2014, ηα φξγαλα απηά είλαη ην Δζληθφ Ππκβνχιην
Σσξνηαμίαο θαη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή.
Δηδηθφηεξα, ε Δπηηξνπή Ππληνληζκνχ ηεο Θπβεξλεηηθήο Ξνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα
ηνπ Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, απνηεινχκελε απφ
ζσξεία πνπξγψλ θαη επηθνπξνχκελε, επηζηεκνληθά θαη δηνηθεηηθά, απφ εηδηθή
Δπηζηεκνληθή

Γξακκαηεία,

απνθάζηδε

γηα ζέκαηα

ρσξνηαμίαο

γεληθφηεξεο

ζεκαζίαο, ειάκβαλε ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο αεηθφξνπ
αλάπηπμεο ηνπ εζληθνχ ρψξνπ θαη παξαθνινπζνχζε, επφπηεπε θαη ζπληφληδε ηελ
εθαξκνγή ηεο ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο63. Ρν δε Δζληθφ Ππκβνχιην Σσξνηαμηθνχ
Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, πνπ απνηεινχηαλ απφ εθπξνζψπνπο ηεο
θεληξηθήο

θαη

πεξηθεξεηαθήο

πνιηηηθήο

εμνπζίαο,

ηνπ

επηζηεκνληθνχ

θαη

εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ, αιιά θαη κε θπβεξλεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ,
ζπληζηνχζε έλα φξγαλν θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη δηαβνχιεπζεο, γηα ζέκαηα
ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο εζληθήο ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο θαη
πνιηηηθήο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη επηηεινχζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ απηή κέζα απφ ηελ
ππνβνιή γλσκνδνηήζεσλ ή έγγξαθσλ παξαηεξήζεσλ θαη ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ
ζρεηηθά κε ηελ εζληθή ρσξνηαμηθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή αεηθφξνπ αλάπηπμεο64.
Ρα δχν απηά φξγαλα αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην Δζληθφ Ππκβνχιην
Σσξνηαμίαο θαη ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. Δθ ησλ λενζπζηαζέλησλ απηψλ
νξγάλσλ, ην Δζληθφ Ππκβνχιην Σσξνηαμίαο αληηθαηέζηεζε ην πξνυθηζηάκελν
Δζληθφ

Ππκβνχιην

Σσξνηαμηθνχ

Πρεδηαζκνχ

θαη

Αεηθφξνπ

Αλάπηπμεο,

δηαηεξήζεθαλ σζηφζν νη αξκνδηφηεηέο ηνπ σο είραλ, φπσο επίζεο θαη ν ξφινο ηνπ σο
φξγαλν θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη δηαβνχιεπζεο, ελψ ε κφλε νπζηαζηηθή δηαθνξά ηνπ
απφ ην αληίζηνηρν πξνυπάξρνλ φξγαλν έγθεηηαη ζηε ζχλζεζή ηνπ, κε ηελ
αληηθαηάζηαζε, ηελ αθαίξεζε θαη ηελ πξνζζήθε νξηζκέλσλ κειψλ65. Ζ δε
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή αληηθαηέζηεζε ηελ πξνγελέζηεξε Δπηηξνπή Ππληνληζκνχ ηεο
Θπβεξλεηηθήο Ξνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηνπ Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη ηεο Αεηθφξνπ
Αλάπηπμεο θαη, ζε αληίζεζε κε απηήλ, αθελφο κελ δελ απνηειείηαη πιένλ απφ ην
ζχλνιν ζρεδφλ ησλ πνπξγψλ, αιιά απφ νξηζκέλα κέιε ηνπ Δζληθνχ Ππκβνπιίνπ
Λ. 2742/1999, άξζξν 3
Λ. 2742/1999, άξζξν 4
65 Λ. 4269/2014, άξζξν 4 & Ξαπαπεηξφπνπινο Α., 2016, «Γίθαην Σσξηθνχ θαη Ξνιενδνκηθνχ
Πρεδηαζκνχ» ζην Βαζηιεηάδεο Γ., Γηβάλε Σ., Θνπζθνπλά Κ., Ξαπαπεηξφπνπινο Α., 2016, Πεξηβάιινλ,
Λνκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα, ζει. 234 επ.
63

64

- 34 -

Σσξνηαμίαο, αθεηέξνπ δε ζπληζηά φξγαλν φρη μερσξηζηφ απφ ην Δζληθφ Ππκβνχιην
Σσξνηαμίαο, αιιά ζπληνληζηηθφ θαη εθηειεζηηθφ φξγαλν απηνχ, επηθνξηηζκέλν πιένλ
κφλν κε ηε δηαηχπσζε γλψκεο θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ ρσξνηαμηθψλ
ζρεδίσλ θαη φρη κε ην ζρεδηαζκφ εληαίαο θαη ζπληνληζκέλεο πνιηηηθήο γηα ηε
ρσξνηαμία θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε66.
Αθφκε, φζνλ αθνξά ζηα κέζα πινπνίεζεο ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ,
επηζεκαίλεηαη φηη απηφο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηα ρσξνηαμηθά ζρέδηα, ηα
ιεγφκελα Ξιαίζηα Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ ή Σσξνηαμηθά Ξιαίζηα. Ρα ρσξνηαμηθά
απηά ζρέδηα θαηαηάζζνληαη ζε δχν δηαθξηηέο θαηεγνξίεο, επί ηε βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ
ηεο εζληθήο ή πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο άζθεζεο ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ. Νη
δχν απηέο θαηεγνξίεο ηεινχλ ζε ηεξαξρηθή αθνινπζία κεηαμχ ηνπο θαη απνηεινχλ,
έηζη, ηα δχν εηδηθφηεξα ζηάδηα θαη επίπεδα δηάξζξσζεο ηνπ ρσξνηαμηθνχ
ζρεδηαζκνχ. Πην πξψην επίπεδν, απηφ ηεο εζληθήο εκβέιεηαο, ππάγνληαλ, θαηά ην
πξνγελέζηεξν θαζεζηψο ηνπ λ. 2742/1999, ην Γεληθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ
Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΓΞΣΠΑΑ) θαη ηα Δηδηθά Ξιαίζηα Σσξνηαμηθνχ
Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΔΞΣΠΑΑ)67, ελψ θαηά ην ηζρχνλ θαζεζηψο ηνπ
λ. 4269/2014, ππάγνληαη ηα Δζληθά Σσξνηαμηθά Ξιαίζηα (ΔΣΞ). Πην δε δεχηεξν
επίπεδν, απηφ ηεο πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο, ππάγνληαλ, θαηά ην πξντζρχζαλ
θαζεζηψο, ηα Ξεξηθεξεηαθά Ξιαίζηα Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ
Αλάπηπμεο (ΞΞΣΠΑΑ)68, ελψ θαηά ην πθηζηάκελν θαζεζηψο ππάγνληαη ηα
Ξεξηθεξεηαθά Σσξνηαμηθά Ξιαίζηα (ΞΣΞ).
Δηδηθφηεξα, κε ην ΓΞΣΠΑΑ θαηαγξάθνληαη θαη αμηνινγνχληαη νη παξάγνληεο
πνπ επεξεάδνπλ ηε καθξνπξφζεζκε ρσξηθή αλάπηπμε θαη δηάξζξσζε ηνπ εζληθνχ
ρψξνπ, απνηηκψληαη νη ρσξηθέο επηπηψζεηο ησλ δηεζλψλ, επξσπατθψλ θαη εζληθψλ
πνιηηηθψλ, πξνζδηνξίδνληαη νη βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη νη ζηξαηεγηθέο
θαηεπζχλζεηο γηα ηελ νινθιεξσκέλε ρσξηθή αλάπηπμε θαη ηελ αεηθφξν νξγάλσζε
ηνπ εζληθνχ ρψξνπ, δίλνληαη νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ νξγάλσζε θαη
δηάξζξσζε ηνπ εζληθνχ ρψξνπ θαη ξπζκίδεηαη ην πιαίζην γηα ηε δηακφξθσζε ησλ
νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ, ησλ πεξηνρψλ άζθεζεο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ
ειεχζεξσλ ρψξσλ ζηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο69. Κε ηα δε ΔΞΣΠΑΑ, ηα νπνία

Λ. 4269/2014, άξζξν 4 & Ξαπαπεηξφπνπινο Α., 2016, «Γίθαην Σσξηθνχ θαη Ξνιενδνκηθνχ
Πρεδηαζκνχ» ζην Βαζηιεηάδεο Γ., Γηβάλε Σ., Θνπζθνπλά Κ., Ξαπαπεηξφπνπινο Α., 2016, Πεξηβάιινλ,
Λνκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα, ζει. 234 επ.
67 Κέρξη ζήκεξα έρνπλ θαηαξηηζηεί θαη εγθξηζεί ΔΞΣΠΑΑ γηα ηηο δαηνθαιιηέξγεηεο, ηνλ Ρνπξηζκφ, ηε
Βηνκεραλία, ηηο Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο θαη ηα Θαηαζηήκαηα Θξάηεζεο
68 Κέρξη ζήκεξα έρνπλ θαηαξηηζηεί θαη εγθξηζεί ΞΞΣΠΑΑ γηα ην ζχλνιν ησλ Ξεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο,
πιελ ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο, γηα ηελ νπνία δελ πξνβιέπεηαη ε εθπφλεζε ΞΞΣΠΑΑ
69 Λ. 2742/1999, άξζξν 6 & ΠηΔ Δ΄5κ. 711/2014, 585/2014 & ΞΔΛ, Φσξνηαμηθόο Σρεδηαζκόο Δζληθνύ
Δπηπέδνπ, δηαζέζηκν ζην:
66
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ζπγθξνηνχλ έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ
θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζε εζληθφ επίπεδν κε ην ΓΞΣΠΑΑ, εμεηδηθεχνληαη θαη
ζπκπιεξψλνληαη νη θαηεπζχλζεηο απηνχ, κε επίθεληξν ηε δηάξζξσζε νξηζκέλσλ
ηνκέσλ ή θιάδσλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εζληθήο ζεκαζίαο, ηε ρσξηθή
δηάξζξσζε ησλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ηερληθήο, θνηλσληθήο θαη δηνηθεηηθήο
ππνδνκήο εζληθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο επίζεο θαη νξηζκέλεο εηδηθέο πεξηνρέο ηνπ
εζληθνχ ρψξνπ, φπσο ν ζαιάζζηνο ρψξνο, νη παξάθηηεο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο, νη
νξεηλέο θαη πξνβιεκαηηθέο δψλεο, νη πεξηνρέο πνπ ππάγνληαη ζε δηεζλείο ή
επξσπατθέο ζπκβάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη άιιεο
ελφηεηεο

ηνπ

εζληθνχ

ρψξνπ

πνπ

παξνπζηάδνπλ

θξίζηκα

πεξηβαιινληηθά,

αλαπηπμηαθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα70. Ρέινο, κε ηα ΞΞΣΠΑΑ επηηειείηαη ε ίδηα
ιεηηνπξγία πνπ επηηειείηαη κε ην ΓΞΣΠΑΑ θαη ηα ΞΞΣΠΑΑ, αιιά ζε επίπεδν
πεξηθέξεηαο71.
Νη αιιαγέο πνπ επήιζαλ κε ην λ. 4269/2014 ζηα δχν απηά επίπεδα θαη κέζα
πινπνίεζεο ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ δελ αθνξνχλ κφλν ζηε κεηαβνιή ηεο
νλνκαζίαο ησλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ θαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κελ ΓΞΣΠΑΑ θαη
ΔΞΣΠΑΑ απφ ηα ΔΣΞ, κε ηα νπνία παξέρνληαη νη θαηεπζχλζεηο ηνπ ρσξνηαμηθνχ
ζρεδηαζκνχ ζε εζληθφ επίπεδν, ησλ δε ΞΞΣΠΑΑ απφ ηα ΞΣΞ, κε ηα νπνία
παξέρνληαη νη θαηεπζχλζεηο ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν,
αιιά θαη ζε επίπεδν δήκσλ72. Αληηζέησο, πξφθεηηαη γηα αιιαγέο ηδηαίηεξα
ζεκαληηθέο, κε ηηο νπνίεο επηδηψθεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ηνπ
ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ε πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κέζα απφ απηφλ.
Έηζη, ε θαηάξγεζε θαη ελνπνίεζε ησλ δχν επηπέδσλ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ εζληθνχ
ρψξνπ, ήηνη ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ πνπ εθθξαδφηαλ κέζα απφ ην ΓΞΣΠΑΑ θαη ηνπ
εηδηθνχ επηπέδνπ πνπ εθθξαδφηαλ κέζα απφ ηα ΔΞΣΠΑΑ, ζπκβάιιεη αθελφο κελ ζην
γξεγνξφηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν ζρεδηαζκφ ηνπ ρψξνπ ζε εζληθφ επίπεδν, κε
ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο εθπφλεζεο ησλ ζρεδίσλ, αθεηέξνπ δε ζηελ απνθπγή
θηλδχλσλ ζχγθξνπζεο ή αιιεινεπηθάιπςεο δχν δηαθνξεηηθψλ ζρεδηαζκψλ, νη νπνίνη
φκσο βξίζθνληαη, ηφζν σο πξνο ηελ ηεξαξρία, φζν θαη σο πξνο ηνλ επηδησθφκελν
ζθνπφ ηνπο, ζην ίδην επίπεδν. Ππγρξφλσο, δηεπξχλεηαη ην αληηθείκελν ηνπ
ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, κε ηα ρσξνηαμηθά ζρέδηα λα
εθπνλνχληαη πιένλ φρη κφλν ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο, αιιά θαη ζε επίπεδν Γήκσλ,
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=513&language=el-GR [05.09.2016]
70 Λ. 2742/1999, άξζξν 7 & ΠηΔ Δ΄7κ. 1422/2013, 1421/2013 & ΞΔΛ, Φσξνηαμηθόο Σρεδηαζκόο
Δζληθνύ Δπηπέδνπ, δηαζέζηκν ζην:
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=513&language=el-GR [05.09.2016]
71 Λ. 2742/1999, άξζξν 8 & ΞΔΛ, Φσξνηαμηθόο Σρεδηαζκόο Πεξηθεξεηαθνύ Δπηπέδνπ, δηαζέζηκν ζην:
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=514&language=el-GR [05.09.2016]
72 Λ. 4269/2014, άξζξα 5 – 6
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γεγνλφο πνπ είλαη ελδεηθηηθφ ηεο βνχιεζεο δηακφξθσζεο ελφο ζπζηήκαηνο
ρσξνηαμηθνχ

ζρεδηαζκνχ

πεξηζζφηεξν

νινθιεξσκέλνπ

θαη

ζπλεθηηθνχ.

Ζ

βαζηθφηεξε αιιαγή, φκσο, έγθεηηαη ζηελ παξνρή ηθαλνπνηεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ
εγγπήζεσλ, θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ, ηφζν ζε εζληθφ, φζν θαη
ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, κε ηελ εηζαγσγή ηεο ππνρξέσζεο εθπφλεζεο Πηξαηεγηθήο
Κειέηεο Πηξαηεγηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΠΚΞΔ). Ζ ππνρξέσζε απηή, ε νπνία κάιηζηα
νθείιεη λα ηεξείηαη θαη λα πιεξνχηαη πξηλ ηελ έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ, απνηειεί
ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ηεο βνχιεζεο πξνψζεζεο θαη επίηεπμεο ηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο κέζα απφ ην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ73.
Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε ππνρξέσζε ζηξαηεγηθήο εθηίκεζεο πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ, κέζα απφ ηελ πξνγελέζηεξε ηεο έγθξηζεο ησλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ
εθπφλεζε ΠΚΞΔ θαη ηελ επφκελε επ’ απηήο δηαβνχιεπζε, απνζθνπεί ζηελ εθηίκεζε
ησλ επηπηψζεσλ ησλ δηάθνξσλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ, ηα νπνία αθνξνχλ,
κεηαμχ άιισλ, ηνλ πνιενδνκηθφ ή ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηα νπνία, ιφγσ ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηνπο ή ηεο εθηάζεσο εθαξκνγήο ηνπο, ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ ζνβαξέο
επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, κε εμαίξεζε ηα ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα πνπ
εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά ζθνπνχο εζληθήο άκπλαο ή θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο
αλάγθεο, ηα δεκνζηνλνκηθά ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα ή ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα πνπ
αθνξνχλ

ζηνλ

πξνυπνινγηζκφ

θαη

ηα

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα

ζρέδηα

θαη

πξνγξάκκαηα74. Ζ ζηξαηεγηθή εθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζπληειείηαη
ζε ηέζζεξα ζηάδηα, ζπληζηάκελα ζηελ εθπφλεζε ηεο ΠΚΞΔ, ζηε δηεμαγσγή
δηαβνπιεχζεσλ κε ηηο δεκφζηεο αξρέο θαη ην θνηλφ, ζηε ζπλεθηίκεζε ηεο ΠΚΞΔ θαη
ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαβνπιεχζεσλ θαηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο θαη ζηελ
παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε.
Κέζσ απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο εθηίκεζεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη
ηελ εθπφλεζε ηεο ΠΚΞΔ επηδηψθεηαη ε ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο
ζηα ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα, κέζσ ηδίσο ηεο πηνζέηεζεο κέηξσλ, φξσλ θαη
δηαδηθαζηψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ελδερφκελσλ επηπηψζεσλ ησλ ζρεδίσλ, ηε
δηαζθάιηζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηελ επίηεπμε κίαο πςεινχ επηπέδνπ
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπηδηψθεηαη δε αθφκε ε δηαζθάιηζε ηεο
πεξηβαιινληηθήο εθηίκεζεο ήδε ζην πςειφηεξν επίπεδν ηνπ ζρεδηαζκνχ ή
πξνγξακκαηηζκνχ, ζε ζηάδην δειαδή πξνγελέζηεξν ηνπ ζρεδηαζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ

Ξαπαπεηξφπνπινο Α., 2016, «Γίθαην Σσξηθνχ θαη Ξνιενδνκηθνχ Πρεδηαζκνχ» ζην Βαζηιεηάδεο Γ.,
Γηβάλε Σ., Θνπζθνπλά Κ., Ξαπαπεηξφπνπινο Α., 2016, Πεξηβάιινλ, Λνκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα, ζει.
239 επ.
74 ΠηΔ Δ΄5κ. 1824/2012
73
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έξγσλ, ηα νπνία ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ75. Έηζη
ινηπφλ, ε ζηξαηεγηθή εθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, κέζσ ηεο εθπφλεζεο
ΠΚΞΔ, ε νπνία, ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο, πνπ αθνξά ζρέδην ή θαη πξφγξακκα,
έρεη

δηαθνξεηηθφ

Ξεξηβαιινληηθψλ

πεξηερφκελν
Δπηπηψζεσλ

θαη

ιεηηνπξγία

(ΚΞΔ),

πνπ

απφ

ηηο

απαηηνχληαη

θνηλέο
γηα

Κειέηεο
έξγα

θαη

δξαζηεξηφηεηεο, έρεη ζηφρν δηηηφ, ζπληζηάκελν ζηελ επίηεπμε αθελφο κελ κίαο
πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, αθεηέξνπ δε ζηελ πξνψζεζε ηεο
βηψζηκεο αλάπηπμεο, κέζσ ηεο πεξηβαιινληηθήο ελζσκάησζεο76.
Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ δηηηνχ απηνχ ζηφρνπ, ζην ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο
ΠΚΞΔ

ζπγθαηαιέγνληαη

ε

πεξηγξαθή

ηεο

πθηζηάκελεο

θαηάζηαζεο

ηνπ

πεξηβάιινληνο ζηελ πεξηνρή κειέηεο, πιεξνθνξίεο γηα ηα ηδηαίηεξα πεξηβαιινληηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο επξχηεξεο ηνπ γεσγξαθηθνχ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ
πεξηνρήο, ε νπνία ελδέρεηαη λα επεξεαζζεί ζεκαληηθά απφ ηελ πινπνίεζή ηνπ, ε
ηδηαίηεξε κλεία ησλ πεξηνρψλ ηδηαίηεξεο πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο θαη ησλ
εηδηθφηεξσλ πεξηβαιινληηθήο θχζεσο πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ, εθηηκήζεηο
θαη αμηνινγήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ηνπ ζρεδίνπ ζην θπζηθφ θαη
αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο, θαζψο επίζεο θαη πξνηάζεηο γηα
ηελ πξφιεςε, ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηελ ελ γέλεη αληηκεηψπηζή ησλ πξνβιεκάησλ
απηψλ77. Γηα ην ιφγν απηφ κάιηζηα, απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ επηζηεκνληθή
εγθπξφηεηα ηεο ΠΚΞΔ είλαη ε ζπκκεηνρή ζηελ θαηάξηηζή ηεο επηζηεκφλσλ, νη
νπνίνη έρνπλ ηελ απαηηνχκελε γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ
επηπηψζεσλ ηνπ ζρεδίνπ ή ηνπ πξνγξάκκαηνο εηδηθφηεηα78. Αληηζέησο, δελ
απαηηείηαη αλαθνξά ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκέξνπο εδαθηθψλ
ππνδηαηξέζεσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ απφ ηελ εζληθή θαη
ελσζηαθή λνκνζεζία πεξηνρψλ, νχηε ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ
αθνξνχλ θάζε κία εμ απηψλ79.
Όια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ζπλζέηνπλ ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ ρσξνηαμηθνχ
ζρεδηαζκνχ, πνπ αζθείηαη ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν80. Έλα ζεζκηθφ
πιαίζην, ην νπνίν ζεζπίζηεθε ζηε βάζε ηεο παξαδνρήο ηεο αλάγθεο γηα ζπλνιηθή
ξχζκηζε ηεο αλάπηπμεο, ψζηε λα ελζσκαηψλνληαη νη αξρέο ηεο αεηθνξίαο, νη ζηφρνη
ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλνρήο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ

ΠηΔ Νι. 3874/2014
ΠηΔ Νι. 3650/2010
77 ΠηΔ Νι. 2636/2009, 258/2004
78 ΠηΔ Νι. 674/2010, 2640/2009, 1681/2002
79 ΠηΔ Νι. 3874/2014, ΠηΔ Δ΄7κ. 1421/2013, ΠηΔ Δ΄5κ. 2741/2014, 2816/2013, 2814/2013
80 Ξηθξακέλνο Ξ., 1999, «Ν λένο λφκνο γηα ην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ», Λόκνο θαη Φύζηο, η. 3, ζει. 705
επ.
75

76
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λέσλ ηερλνινγηψλ, γηα πξνζαξκνγή ησλ ρσξηθψλ ελνηήησλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ
ηνκέσλ ζηηο εμειίμεηο, γηα απνθέληξσζε θαη αλαδηάηαμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην
ρψξν, γηα ζπλεθηηθφηεηα ησλ κέηξσλ θαη κέζσλ θαη ηδίσο γηα ζχδεπμε ρσξηθψλ,
ηνκεαθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ, θπξίσο δε γηα ηελ νινθιεξσκέλε, ηζφξξνπε
θαη βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ. Έλα ζεζκηθφ πιαίζην, θαη’ αθνινπζίαλ,
κε

ην

νπνίν

επηδηψθεηαη

ε

εμαζθάιηζε

ηεο

εζσηεξηθήο

ζπλνρήο

θαη

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ κέζσλ θαη πνιηηηθψλ παξεκβάζεσλ, ηεο κεγαιχηεξεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζπλέξγεηαο ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ
κε αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα, ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ θαη ηεο
έληαμήο ηνπο ζε κία εληαία ζεψξεζε, πνπ ζα εγγπάηαη ηελ νινθιεξσκέλε θαη
βηψζηκε δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ81. Έλα ζεζκηθφ πιαίζην, ελ ηέιεη, πνπ επειπηζηεί λα
θαηαζηεί ηθαλφ λα δηακνξθψζεη κία αμηφπηζηε θαη απνηειεζκαηηθή ρσξνηαμηθή
πνιηηηθή, ηθαλή λα πξνσζήζεη έλα ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ κεγάιεο θιίκαθαο, πνπ ζα
κπνξεί λα ραξάμεη ηηο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ εζληθνχ
θαη πεξηθεξεηαθνχ ρψξνπ, πνπ ζα έρεη δηαρξνληθή ηζρχ, ζα ελζσκαηψλεη ηηο λέεο
αληηιήςεηο θαη απαηηήζεηο ηεο ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο, ζα ππνζηεξίδεη ηνπο λένπο
ζηφρνπο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζα ζεξαπεχεη δεηήµαηα
θαη ζπγθξνχζεηο θαλφλσλ, ζα ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ πξαγµαηηθή πξνζηαζία ηνπ
αλζξσπνγελνχο, θπζηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, µε γλψµνλα
µηα αλάπηπμε πξνο φθεινο ησλ επφµελσλ γελεψλ, ζα άξεη ηηο παζνγέλεηεο ηνπ
παξειζφληνο θαη ζα επαλαζρεδηάζεη ην ρψξν ιαµβάλνληαο ππ’ φςε ηελ βιάβε πνπ
έρεη ήδε επέιζεη82.

Β. Ν ζηπαηηγικόρ σωποηαξικόρ ζσεδιαζμόρ και η βιώζιμη ανάπηςξη.

Δίλαη εκθαλέο φηη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ,
φπσο απηφ εμειίρζεθε ζην πέξαζκα ησλ εηψλ, εκπινπηίζηεθε θαη δηακνξθψζεθε ζηε
ζεκεξηλή ηνπ κνξθή, επηδηψθεη λα πξνάγεη ηε βηψζηκε αλάπηπμε, κέζα απφ ηελ
νξγάλσζε ελφο γεληθφηεξνπ πιαηζίνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, κε βάζε ηελ αξρή
ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο83. Ζ πξνζζήθε ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο

Αηηηνινγηθή Έθζεζε Λ. 2742/1999
Αηηηνινγηθή Έθζεζε Λ. 4269/2014
83 Κέιηζζαο Γ., 2002, Θεκειηώδε δεηήκαηα ηνπ Γηθαίνπ ηεο Φσξνηαμίαο, Δθδφζεηο Αλη. Λ. Πάθθνπια,
Αζήλα – Θνκνηελή, ζει. 107
81
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ζηνπο ηίηινπο ησλ λνκνζεηεκάησλ θαη ζηηο νλνκαζίεο ησλ νξγάλσλ άζθεζεο ηνπ
ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ, νη ζηφρνη ηεο δηαξθνχο θαη
ηζφξξνπεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, αιιά θαη
ηεο νινθιεξσκέλεο, ηζφξξνπεο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ
ειιεληθνχ ρψξνπ, ε αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο ελζσκάησζεο ηεο αξρήο ηεο αεηθνξίαο
ζην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηεο επίηεπμεο, κέζσ απηνχ, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ
θιίκαηνο θαη ηεο αηκφζθαηξαο, ηεο ελεξγεηαθήο απηνδπλακίαο ηεο ρψξαο θαη ηεο
πξαγκαηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ αλζξσπνγελνχο, θπζηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη νηθηζηηθνχ
πεξηβάιινληνο, µε γλψµνλα µηα αλάπηπμε πξνο φθεινο ησλ επφµελσλ γελεψλ θαη ε
παξνρή πεξηβαιινληηθψλ εγγπήζεσλ κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο πεξηβαιινληηθήο
εθηίκεζεο, απνηεινχλ ζεκαληηθέο ελδείμεηο πεξί ηεο ηνπνζέηεζεο ηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο ζην επίθεληξν ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ.
Ζ

δηαζχλδεζε

ρσξνηαμηθνχ

ζρεδηαζκνχ

θαη

βηψζηκεο

αλάπηπμεο

θαηαδεηθλχεηαη αθφκε, απφ ηελ επξεία πιένλ απνδνρή ηνπ ραξαθηήξα ησλ
ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ σο νπζηψδνπο ζπληειεζηή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο84. Ζ
πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κέζα απφ ην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, εμάιινπ,
επηδηψθεηαη κέζα απφ ηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο, ηελ
νξζή δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ηε ζπληήξεζε θαη δεκηνπξγηθή δηαρείξηζε ησλ
πνιηηηζηηθψλ ηνπίσλ θαη ηε ζπληήξεζε θαη δεκηνπξγηθή δηαρείξηζε ηεο αζηηθήο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο85. Ρν ζεζκηθφ πιαίζην, ζπλεπψο, πνπ δηέπεη ην ρσξνηαμηθφ
ζρεδηαζκφ, ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ηδηαίηεξα ηζρπξφ θαη νινθιεξσκέλν θαη,
θαη’ αθνινπζίαλ, ηθαλφ λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο. Νξηζκέλα δεηήκαηα, σζηφζν, πνπ αλαθχπηνπλ θαη αθνξνχλ είηε ζην
ζεζκηθφ πιαίζην απηφ θαζ’ εαπηφ, είηε ζηελ πινπνίεζή ηνπ θαη ηε κεηνπζίσζε ησλ
ζεσξεηηθψλ εμαγγειηψλ θαη ζηνρεχζεψλ ηνπ ζε πξάμε, έρνπλ ιεηηνπξγήζεη κέρξη
ζήκεξα σο ηξνρνπέδε ζηελ επίηεπμε ή ηνπιάρηζηνλ ζηελ πξνψζεζε ζε
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κέζσ ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ.
Έλα πξψην δήηεκα έγθεηηαη ζην λνκνζεηηθφ πινπξαιηζκφ θαη ην ζεζκηθφ
πιεφλαζκα αλαθνξηθά κε ηε ρσξνηαμία. Ζ επηζθφπεζε ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, πξνο ην ζθνπφ ηνπ
εθζπγρξνληζκνχ ηνπ θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο, ζπληζηά κία
ζεηηθή ελέξγεηα, πνπ θαηαδεηθλχεη ηε βνχιεζε ζέζπηζεο ελφο πιαηζίνπ ηθαλνχ λα
αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθάζηνηε πξνθχπηνπζεο αλάγθεο θαη λα αληηκεησπίδεη ηηο
δηάθνξεο πξνθιήζεηο. Υζηφζν, ε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη παξαδνρή, ζε θάζε ηέηνηα
ΠηΔ Νι. 3037/2008, 2489/2006, 705/2006, 3478/2000, ΠηΔ Δ΄7κ. 387/2014, ΠηΔ Δ΄5κ. 207/2016
Αγγειίδεο Κ., 2000, Φσξνηαμηθόο Σρεδηαζκόο θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε, Δθδφζεηο Ππκκεηξία, Αζήλα,
ζει. 143
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επηζθφπεζε, ηεο αλαγθαηφηεηαο ζέζπηζεο κίαο ξχζκηζεο ζπλνιηθήο, γηα έλα ζχζηεκα
ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ νινθιεξσκέλν θαη νξζνινγηθφ, πνπ ζα πξνσζεί ηε βηψζηκε
αλάπηπμε, απνηειεί ζπγρξφλσο παξαδνρή ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κέρξη ηε
ζηηγκή

εθείλε

ηζρπνπζψλ

ξπζκίζεσλ.

Ζ

δε

αληηκεηψπηζε

ηεο

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο απηήο κε ηε ζπλερή έθδνζε λέσλ λνκνζεηεκάησλ, κε
παξεκθεξείο ξπζκίζεηο κε ηα πξντζρχζαληα, κε ηα νπνία ηα λέα λνκνζεηήκαηα
βξίζθνληαη ζε παξάιιειε πνιιέο θνξέο ηζρχ, ρσξίο θαλ λα θσδηθνπνηνχληαη θαη λα
ελνπνηνχληαη ζε έλα εληαίν λνκνζέηεκα, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξάιιειε ηζρχ
πνιιψλ φκνησλ ή αθφκε θαη ηαπηφζεκσλ ξπζκίζεσλ, γηα ην ίδην αθξηβψο δήηεκα.
Ξξφθεηηαη δε γηα ξπζκίζεηο, νη νπνίεο δε ζεξαπεχνπλ ε κία ηηο αδπλακίεο ηεο άιιεο,
νχηε επηιχνπλ ηα νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα, νχηε θαιχπηνπλ ηα ζεκαληηθά θελά θαη,
θαηά ζπλέπεηα, πξφθεηηαη γηα ξπζκίζεηο κε ηηο νπνίεο δε ζεζπίδεηαη ε απαηηνχκελε
ζπλνιηθή ξχζκηζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξαθηηθνχ θαη απψηεξνπ ζηφρνπ ηεο
βηψζηκεο αλάπηπμεο, ν νπνίνο παξακέλεη κία ζεσξεηηθή εμαγγειία.
Έλα δεχηεξν δήηεκα, πνπ θαζηζηά πξνβιεκαηηθή ηελ επίηεπμε ηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο ζηελ πξάμε, κέζσ ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, αθνξά ζην ρξφλν
εθαξκνγήο ηνπ πξνεθηεζέληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Ξαξά ην γεγνλφο φηη ε εθπφλεζε
ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ είρε πξνβιεθζεί ήδε απφ ην 1976 θαη ηελ έθδνζε ηνπ λ.
360/1976, ην ΓΞΣΠΑΑ εθπνλήζεθε κφιηο ην έηνο 2008, ηα ΔΞΣΠΑΑ εθπνλήζεθαλ
θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 2001 κέρξη θαη ην 2008 θαη ηα ΞΞΣΠΑΑ
εθπνλήζεθαλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 2003 κέρξη θαη ην 2004. Ζ
θαζπζηέξεζε απηή κάιηζηα έγηλε παξαδφμσο ζπζηεκαηηθά απνδεθηή απφ ην ΠηΔ, κε
ην ζθεπηηθφ φηη αληίζεηε άπνςε ζα επέθεξε νηθνλνκηθή ζηαζηκφηεηα ζηε ρψξα,
κέρξη ηε ζχληαμε ηέηνησλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ86. Ρνχην,
σζηφζν, είρε σο απνηέιεζκα ε αξρή ηνπ πξνεγνχκελνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αηνκηθή ρσξνζέηεζε δελ ππνθαζηζηά ηνλ επξχηεξν
ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, αιιά ηνλ πξνυπνζέηεη, λα αλαηξαπεί87 θαη λα δεκηνπξγεζνχλ
ππνθαηάζηαηα

ηνπ

ειιείπνληνο

ρσξνηαμηθνχ

ζρεδηαζκνχ,

πξνθεηκέλνπ

λα

ιεηηνπξγήζνπλ σο νηνλεί εμαζθαιηζηηθά κέηξα, κέρξη ηελ θαηάξηηζε ησλ
ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ88. Δμππαθνχεηαη φηη απψηεξε ζπλέπεηα ηνπ γεγνλφο απηνχ
ήηαλ αθελφο κελ λα θαηαζηξαηεγεζεί ε πξνβιεπφκελε ηεξάξρεζε ηφζν αλάκεζα ζην
ρσξνηαμηθφ θαη ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ίδηνπ ηνπ
ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, αθεηέξνπ δε λα ραζεί πνιχηηκνο ρξφλνο απφ ηελ
Δπζηξαηίνπ Ξ.Κ., 2001, Θώδηθαο Βαζηθήο Πνιενδνκηθήο Λνκνζεζίαο, Δθδφζεηο Αλη. Λ. Πάθθνπιαο,
Αζήλα – Θνκνηελή, ζει. 9 επ.
87 Πηνχηε Γ., 1994, «Βαζηθέο αξρέο ηνπ ρσξνηαμηθνχ ειέγρνπ ζηε λνκνινγία ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο», Πεξηβάιινλ θαη Γίθαην, η. 1, ζει. 9 επ.
88 ΠηΔ Δ΄5κ., 3525/1999
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πξνζπάζεηα νξζνινγηθνχ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, πνπ λα πξνσζεί ηε βηψζηκε
αλάπηπμε θαη λα δηακνξθσζεί κία πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, αλαθνξηθά κε ηε
δηακφξθσζε ηνπ εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ ρψξνπ, αζχκβαηε ή ηνπιάρηζηνλ φρη
απνιχησο ζπκβαηή κε ην ζηφρν ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.
Ξέξαλ ηνχηνπ, εμίζνπ πξνβιεκαηηθφ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ην ίδην
ην πεξηερφκελν ηνπ ζεζκηθνχ απηνχ πιαηζίνπ. Κε ην λ. 2742/1999 πξνβιέθζεθαλ
πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, εμαηξεηηθά ακθίβνιεο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα
πινπνίεζήο ηνπο θαη σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ επηδησθφκελε
δηαζχλδεζε ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο, θαζψο επίζεο θαη έλα
ζχζηεκα ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε εζληθφ επίπεδν ηδηαίηεξα πεξίπινθν θαη
δπζθίλεην89, αλ θαη, φπσο πξνεθηέζεθε, κε ην λέν λ. 4269/2014 επηδηψρζεθε ε
επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο εθπφλεζεο ησλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ. Ξεξηιακβάλεη δε
ην

ζεζκηθφ

απηφ

πιαίζην

πξνβιέςεηο,

ζηξαηεγηθέο

επηινγέο

θαη

γεληθέο

θαηεπζχλζεηο, αλαθνξηθά κε ην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, νη νπνίεο λαη κελ είλαη
λνκηθά δεζκεπηηθέο γηα ην θαηψηεξν επίπεδν ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, ήηνη ηνλ
πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, ε λνκηθή δεζκεπηηθφηεηά ηνπο φκσο έρεη κφλν ηελ έλλνηα
ηεο ζπκβαηφηεηαο, ήηνη ηεο κε αλαηξνπήο ησλ πξνβιέςεσλ, επηινγψλ θαη
θαηεπζχλζεσλ απηψλ θαη φρη ηελ έλλνηα ηεο ζπκκφξθσζεο, κε απνηέιεζκα λα
πξφθεηηαη γηα κία δεζκεπηηθφηεηα απνθιεηζηηθψο θαη κφλνλ έκκεζε, κε ηα
ρσξνηαμηθά ζρέδηα λα πξνβιέπνπλ απιψο – θαη φρη λα νξίδνπλ, νχηε λα ξπζκίδνπλ –
ηελ ππνρξέσζε ηνπ θαηψηεξνπ επηπέδνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ λα κελ αλαηξέπεη ηηο
πξνβιέςεηο ηνπο90.
Ρέινο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ δήηεκα γελλάηαη γχξσ απφ ηελ εθαξκνγή θαη ηελ
πινπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ. Δηδηθφηεξα, αλ θαη
ηνλίδεηαη ν ζηξαηεγηθφο ραξαθηήξαο ησλ πξνβιεπφκελσλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ,
ζηελ νπζία ηνπο ηα ζρέδηα απηά δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο θαη ζα πξέπεη
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα ηνπνζεηνχληαη θάπνπ κεηαμχ έξγσλ θαη ζηξαηεγηθψλ
ζρεδίσλ. Ρνχην νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ηδηαίηεξε
ζεκαζία έρεη ε φζν ην δπλαηφλ πην άκεζε πινπνίεζε πνιηηηθψλ θαη ζρεδίσλ, θπξίσο
κε ηε κνξθή έξγσλ, ζε αληίζεζε κε ηηο κεζνπξφζεζκεο θαη ηηο καθξνπξφζεζκεο
ζηξαηεγηθέο, πνπ ηνπνζεηνχληαη ρακειφηεξα ζηελ θιίκαθα ησλ αλαπηπμηαθψλ
πξνηεξαηνηήησλ, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ππνδνκψλ πιηθήο κνξθήο θαη ιφγσ ηεο ρξφληαο
δπζπηζηίαο πνιηηψλ – Θξάηνπο, πνπ θαζηζηά ηηο ρσξίο ρξνληθέο δεζκεχζεηο
Ξαπαπεηξφπνπινο Α., 2009, Φσξνηαμηθόο Σρεδηαζκόο θαη Βηώζηκεο Αλάπηπμε, Λνκηθή Βηβιηνζήθε,
Αζήλα, ζει. 216
90 Ξαπαπεηξφπνπινο Α., 2008, Γίθαην θαη Πνιηηηθή ηνπ Φσξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ, Δθδφζεηο Αλη. Λ.
Πάθθνπια, Αζήλα – Θνκνηελή, ζει. 362
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ζηξαηεγηθέο, αλαμηφπηζηεο ζηνπο πνιίηεο θαη κε εκπνξεχζηκεο πνιηηηθά γηα ηελ
πνιηηηθή εγεζία91. Έηζη, ηα ρσξνηαμηθά ζρέδηα κεηαηξέπνληαη ζε πνιηηηθφ άιινζη θαη
απνηεινχλ πεξηζζφηεξν πξνζρεκαηηθά ζρέδηα, ηα νπνία παξαπέκπνπλ ζε
γεληθφηεηεο θαη εμαληινχληαη ζε γξαθηθέο απεηθνλίζεηο θαη γεληθά κέηξα, πνπ δελ
ηαπηίδνληαη κε ηελ νπζία ησλ ιχζεσλ, παξά νπζηαζηηθά ζρέδηα, ηθαλά λα πξνβνχλ ζε
πξνηάζεηο γηα ηε δηεπζέηεζε θξίζηκσλ ρσξνηαμηθψλ πξνβιεκάησλ92. Απηφ ην
ηειεπηαίν δήηεκα απνηειεί ίζσο ηε κεγαιχηεξε ηξνρνπέδε ζηελ επίηεπμε ηεο
βηψζηκεο αλάπηπμεο κέζσ ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ
ζπζηήκαηνο ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε πνιηηηθψλ ζθνπηκνηήησλ
θαηαδηθάδεη ην φιν ζχζηεκα ζηελ πξνρεηξφηεηα, ζηελ επηδίσμε πξφζθαηξσλ
σθειεηψλ, ζηε ζέζπηζε βξαρππξφζεζκσλ κφλν ζηφρσλ, αιιά θαη ζηελ έιιεηςε
ζηαζεξφηεηαο θαη ζηε δηαξθή κεηαβνιή, αλαιφγσο ησλ εθάζηνηε πνιηηηθψλ
ζπγθπξηψλ, ραξαθηεξηζηηθά νπδφισο ζπκβαηά κε ηε βηψζηκε αλάπηπμεο.
Όια απηά ηα δεηήκαηα, πνπ αθνξνχλ ζην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ θαη
ζπλζέηνπλ ηελ παζνγέλεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ ειιεληθή
έλλνκε ηάμε θαη ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ελ γέλεη, απνηεινχλ ηαπηφρξνλα ηηο
πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε λνκνζεζία, ε λνκνινγία θαη ηδίσο ε
πνιηηηθή θαη ε Ξνιηηεία ελ γέλεη, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξνψζεζε ηεο
βηψζηκεο αλάπηπμεο κέζσ ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα
ε βηψζηκε ρσξηθή αλάπηπμε ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Θαη λαη κελ δελ
είλαη

δπλαηφ

λα

αλαζηξαθεί

ε

ρξνληθή

θαζπζηέξεζε

πινπνίεζεο

ησλ

πξνβιεπφκελσλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ θαη λα απνηξαπεί ε βιάβε πνπ ε
θαζπζηέξεζε απηή πξνθάιεζε, είλαη φκσο δπλαηφ λα θαηαπνιεκεζεί, θαη’ αξράο, ν
λνκνζεηηθφο πινπξαιηζκφο θαη ην ζεζκηθφ πιεφλαζκα, κέζα απφ ηελ θσδηθνπνίεζε
θαη ηελ ελνπνίεζε ζε έλα εληαίν λνκνζέηεκα ησλ ηζρπνπζψλ ξπζκίζεσλ ηνπ
ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ θνηλή θαη εληαία λνκνζεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ
δεηήκαηνο ζην εμήο.
Δίλαη

αθφκε

δπλαηφ

ην

πεξηερφκελν

ηνπ

ζεζκηθνχ

πιαηζίνπ

λα

εθζπγρξνληζηεί, λα πξνζαξκνζηεί ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα θαη λα ιάβεη ππ’ φςηλ ηηο
ζεκεξηλέο αλάγθεο, ψζηε ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ λα
γίλεη αθφκε πην ηαρεία, ζε ζπλέρεηα ηεο πξνζπάζεηαο πνπ μεθίλεζε κε ηνλ πξφζθαην
λ. 4269/2014. Δίλαη επίζεο δπλαηφ ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο λα θαηαζηεί επηηέινπο
ελ ηνηο πξάγκαζη νινθιεξσκέλνο θαη νξζνινγηθφο, κέζα απφ ηελ απνζχλδεζή ηνπ
Κεηαμάο Θ., Ιαιέλεο Θ., 2006, «Ν Πηξαηεγηθφο Πρεδηαζκφο σο ηχπνο ζρεδηαζκνχ θαη σο εξγαιείν
απνηειεζκαηηθήο Αζηηθήο Γηαρείξηζεο», Αεηρώξνο, η. 5/1, ζει. 4 επ.
92 Ρζέηζεο Π.Σ., 2007, «Σσξνηαμηθφο Πρεδηαζκφο: Ρα ζρέδηα σο άιινζη (;), ε πνιηηηθή σο
αλαγθαηφηεηα», ζην Ρζέηζεο, 2007, Έλα κέιινλ γηα ηελ ειιεληθή πόιε –Πξνο κία αλαηξνπή ηεο
παζνγέλεηαο ηνπ αζηηθνύ θαηλνκέλνπ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν, Δθδφζεηο Νθηάγσλν, Αζήλα, ζει. 155 επ.
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απφ ην ρσξηθφ ζηνηρείν θαη ην έδαθνο θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπ κε ηελ νηθνλνκηθή, ηελ
θνηλσληθή, ηελ πνιηηηθή, αιιά θαη ηελ πεξηβαιινληηθή πιεπξά ηεο αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηαο. Δίλαη, ηέινο, δπλαηή ε απνζχλδεζε ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ
απφ πνιηηηθέο εμαξηήζεηο, κέζα απφ ηε ζχζηαζε αλεμάξηεησλ νξγάλσλ ή αθφκε θαη
κίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο, ζηειερσκέλεο απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο, παληειψο
αλεμάξηεηνπο απφ ηηο εθάζηνηε Θπβεξλήζεηο.
Όια ηνχηα βέβαηα είλαη δήηεκα πνιηηηθήο βνχιεζεο. Απαηηείηαη κία ηζρπξή
πνιηηηθή βνχιεζε, ηθαλή θαη πξφζπκε λα έιζεη ζε ξήμε κε ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο θαη
ην θαηεζηεκέλν, πξνθεηκέλνπ λα απνδψζεη ζην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ νθείιεη λα έρεη, λα ηνλ θαηαζηήζεη ελδεηθηηθφ, ζηξαηεγηθφ,
νξζνινγηθφ θαη νινθιεξσκέλν ζηελ νπζία ηνπ θαη λα ηνλ βνεζήζεη λα επηηειέζεη ηηο
ιεηηνπξγίεο γηα ηηο νπνίεο είλαη πξννξηζκέλνο θαη λα ζπλαληήζεη ηνπο πξαγκαηηθνχο
ηνπ ζηφρνπο, κε βαζηθφηεξν φισλ ην ζηφρν ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.

- 44 -

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΓΔΡΔΟΝ
ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΔΞΗΞΔΓΝ ΡΝ ΣΩΟΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ: Ν
ΟΘΚΗΠΡΗΘΝΠ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΘΑΗ Ζ
ΔΞΗΓΟΑΠΖ ΡΝ ΠΡΖ ΒΗΩΠΗΚΖ ΑΛΑΞΡΜΖ

Α. Ρο θεζμικό πλαίζιο ηος πςθμιζηικού πολεοδομικού ζσεδιαζμού.

Ν πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο ζηελ Διιάδα δηέπεηαη απφ έλα ζεζκηθφ πιαίζην
ηδηαίηεξα ζχλζεην θαη πνιχπινθν, πνπ απνηειείηαη απφ ζσξεία λνκνζεηεκάησλ, ηα
νπνία έρνπλ εθδνζεί θαη εμαθνινπζνχλ λα εθδίδνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα, πξνο ην ζθνπφ ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ εθάζηνηε πθηζηάκελσλ αλαγθψλ
θαη πξνο ην ζθνπφ ηεο δηακφξθσζεο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ
πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ. Ξξφθεηηαη γηα λνκνζεηήκαηα ηα νπνία είηε δηέπνπλ
επηκέξνπο θαη δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο δεηήκαηα ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ,
είηε αθνξνχλ ζε ηαπηφζεκα πνιενδνκηθά ζέκαηα θαη ιεηηνπξγνχλ βειηησηηθά,
ζπκπιεξσκαηηθά θαη παξαπιεξσκαηηθά ην έλα ηνπ άιινπ ή εθδίδνληαη πξνο ην
ζθνπφ ηεο ηξνπνπνίεζεο ή αληηθαηάζηαζεο πξνγελέζηεξσλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ.
Απφ ην πιήζνο ησλ λνκνζεηεκάησλ απηψλ, ηα ζεκαληηθφηεξα είλαη ην λ.δ ηεο 17.0716.08.1923 «Ξεξί ζρεδίσλ πφιεσλ, θσκψλ θαη ζπλνηθηζκψλ ηνπ Θξάηνπο θαη
νηθνδνκήο απηψλ» (ΦΔΘ Α΄228/1923), πνπ απνηέιεζε ηελ πξψηε επίζεκε
αλαγλψξηζε ηεο αλαγθαηφηεηαο αλάπηπμεο ησλ πφιεσλ βάζεη ζρεδίνπ, ν λ. 947/1979
«Ξεξί νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ» (ΦΔΘ Α΄169/1979), πνπ παξά ηηο ζεκαληηθέο γηα ηελ
επνρή ξπζκίζεηο ηνπ έκεηλε νπζηαζηηθά αλεθάξκνζηνο, ν λ. 1337/1983 «Δπέθηαζε
ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ, νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο» (ΦΔΘ
Α΄33/1983), κε ηνλ νπνίν εηζήρζε ε πξφβιεςε γηα έλα ζχζηεκα πνιενδνκηθνχ
ζρεδηαζκνχ δχν επηπέδσλ, ν λ. 2508/1997 «Βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε ησλ πφιεσλ
θαη νηθηζκψλ ηεο ρψξαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α΄124/1997), πνπ ζπκπιήξσζε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1337/1983 θαη γηα δεθαεπηά νιφθιεξα έηε απνηεινχζε ην
ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη ν πνιχ πξφζθαηνο λ. 4269/2014
«Σσξνηαμηθή θαη πνιενδνκηθή κεηαξξχζκηζε – Βηψζηκε αλάπηπμε» (ΦΔΘ
Α΄142/2014), κε ηνλ νπνίν ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ππέζηε
αξθεηέο αιιαγέο. Απφ ην ζχλνιν ησλ λνκνζεηεκάησλ απηψλ θαη ηδίσο απφ ηηο
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πξνβιέςεηο ησλ λ. 1337/1983, 2508/1997 θαη 4269/2014, πξνθχπηνπλ ηα θπξηφηεξα
ζηνηρεία ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, πνπ αθνξνχλ ζηελ
έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν, ζηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο,
ζηα φξγαλα άζθεζεο θαη ηα κέζα πινπνίεζήο ηνπ.
Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηελ έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πνιενδνκηθνχ
ζρεδηαζκνχ, παξαηεξείηαη φηη πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο είλαη ν ζρεδηαζκφο, κε ηνλ
νπνίν θαζνξίδνληαη νη θαλφλεο γηα ηε ρξήζε, ηε δφκεζε θαη ηελ ελ γέλεη
εθκεηάιιεπζε ηνπ εδάθνπο ζε εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο πεξηνρέο93. Δίλαη ην
δεχηεξν θαη θαηψηεξν επίπεδν ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, πνπ αζθείηαη ζε ηνπηθφ
επίπεδν θαη είλαη πθηζηάκελν ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, κε ηηο ζηξαηεγηθέο
επηινγέο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ νπνίνπ νθείιεη λα ελαξκνλίδεηαη, έρεη ξπζκηζηηθφ
ραξαθηήξα θαη θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν θαη απνζθνπεί ζηε δηακφξθσζε ησλ
πφιεσλ θαη ηνπ επξχηεξνπ αζηηθνχ, πεξηαζηηθνχ θαη εμσαζηηθνχ ρψξνπ, ζηνλ
πξνγξακκαηηζκφ θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο πφιεο σο νηθηζηηθνχ ζπλφινπ, κε ηε
ζπληνληζκέλε ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν αλάπηπμε θαη ζπγθξφηεζή ηεο σο θνηλσληθήο,
νηθνλνκηθήο θαη ηερλνινγηθήο νληφηεηαο94.
Νη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ έγθεηληαη ζηελ αλάδεημε ηεο
ζπλνρήο θαη ζηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ ρψξνπ, ζηελ
νηθηζηηθή νξγάλσζε ησλ πφιεσλ θαη νηθηζκψλ κε ηελ ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλαθνπή ηεο άλαξρεο δφκεζεο, κε ηνλ θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ
αλάπηπμεο πνπ ζπληείλνπλ ζηε κεγαιχηεξε δπλαηή νηθνλνκία ησλ νηθηζηηθψλ
επεθηάζεσλ, ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηδίσο ησλ ππνβαζκηζκέλσλ
πεξηνρψλ, κε ηελ εμαζθάιηζε ηνπ αλαγθαίνπ θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ, ηεο ηερληθήο
ππνδνκήο θαη ηνλ έιεγρν ρξήζεσλ θαη, ηέινο, ζηελ πξνζηαζία, αλάδεημε θαη
πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ησλ θέληξσλ ησλ πφιεσλ, ησλ πνιηηηζηηθψλ πφιεσλ θαη
ησλ παξαδνζηαθψλ ππξήλσλ ησλ νηθηζκψλ, ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαη ησλ ινηπψλ
ζηνηρείσλ ησλ πφιεσλ, ησλ νηθηζκψλ θαη ηνπ πεξηαζηηθνχ ρψξνπ95. Απψηεξνο ζθνπφο
δε ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, κέζα απφ ηνπο αλσηέξσ επηκέξνπο ζηφρνπο, είλαη
ε βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε ησλ επξχηεξσλ πεξηνρψλ ησλ πφιεσλ θαη ησλ

Λ. 4269/2014, άξζξα 1 θαη 2
Αηηηνινγηθή Έθζεζε Λ. 4269/2014 & Γηαλλαθνχξνπ Ρ., 2008, «Ρν ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ ρσξνηαμηθνχ
ζρεδηαζκνχ ζηελ Διιάδα: Δπίθαηξα δηιήκκαηα θαη πξνθιήζεηο γηα ην κέιινλ», Λόκνο θαη Φύζηο,
14.02.2008, δηαζέζηκν ζην:
http://nomosphysis.org.gr/11271/to-thesmiko-plaisio-tou-xorotaksikou-sxediasmou-stin-elladaepikaira-dilimmata-kai-prokliseis-gia-to-mellon-febrouarios-2008/ [12.09.20216]
95 Λ. 2508/1997, άξζξν 1
93

94

- 46 -

νηθηζκψλ ηεο ρψξαο θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ παξαδνζηαθνχ πξφηππνπ πνιενδνκηθνχ
ζρεδηαζκνχ ζηηο απαηηήζεηο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο96.
Απηνί νη ζηφρνη θαη ν απψηεξνο ζθνπφο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ δελ
είλαη βέβαηα δπλαηφ λα επηηεπρζνχλ εάλ θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπ θαη ηελ εθπφλεζε
ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ δε ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ νξηζκέλεο θαηεπζπληήξηεο
αξρέο, πνπ αλαδεηθλχνπλ ην βηψζηκν ραξαθηήξα ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ.
Ξξφθεηηαη γηα αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαζθάιηζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ
πφιεσλ θαη νηθηζκψλ ηεο ρψξαο, κέζσ ηεο θαηνρχξσζεο ηνπ πνιενδνκηθνχ
ζρεδηαζκνχ ζε νιφθιεξν ηνλ πεξηαζηηθφ, κε αζηηθφ θαη αγξνηηθφ ρψξν, κε ηελ
πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο δηαρείξηζεο απηνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ, κέζα απφ ηελ
νξγάλσζε θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ δηαρείξηζεο θαη ηε κεγαιχηεξε
δπλαηή απνθέληξσζε ησλ πνιενδνκηθψλ αξκνδηνηήησλ θαη πφξσλ, κε ηε δεκηνπξγία
ελφο νινθιεξσκέλνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ηελ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή αλαπιάζεσλ
ζε ζεκαληηθνχο πφινπο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ζε ππνβαζκηζκέλεο πνιενδνκηθέο
ελφηεηεο θαη κε ηε δηαζθάιηζε ηεο νηθνλνκίαο ησλ νηθηζηηθψλ επεθηάζεσλ, πξνο ην
ζθνπφ ηεο θαιχηεξεο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ νηθηζηηθνχ ρψξνπ, ηεο
εμπγίαλζεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο πφιεο θαη ηεο δηαηήξεζεο θαη παξαγσγηθφηεξεο
αμηνπνίεζεο ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ ηνπ επξχηεξνπ αζηηθνχ ρψξνπ97.
Δμππαθνχεηαη δε φηη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ νθείινπλ λα
ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ νη αξρέο, νη θαηεπζχλζεηο θαη νη ζηφρνη ηνπ αλαπηπμηαθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ, νη φξνη πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο,
θαζψο επίζεο θαη νη γεληθέο ξπζκίζεηο θαη θαηεπζχλζεηο ηνπ ρσξνηαμηθνχ
ζρεδηαζκνχ98.
Όζνλ αθνξά δε ζηελ άζθεζε ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, ππελζπκίδεηαη
φηη απηή απνηειεί, φπσο ήδε επηζεκάλζεθε, θξαηηθή ππνρξέσζε, πνπ βαξχλεη ηελ
θεληξηθή θξαηηθή θαη φρη ηελ αηξεηή δηνίθεζε. Ιακβαλνκέλνπ βέβαηα ππ’ φςηλ ηνπ
γεγνλφηνο φηη πξφθεηηαη γηα ζπλνιηθφ κελ, πιελ φκσο ηνπηθφ ζρεδηαζκφ, είλαη
πξνθαλέο φηη ε αλάκεημε ηεο ηνπηθήο αηξεηήο απηνδηνίθεζεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ
πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη αλαπφθεπθηε. Έηζη, θαηά ην πξντζρχζαλ θαζεζηψο
ησλ λ. 1337/1983 θαη 2508/1997, ε άζθεζε ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ
απνηεινχζε κελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΞΔΛ αξρηθψο θαη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο

Γηαλλαθνχξνπ Γ., 1999, «Ρν ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ πφιεσλ ζηελ Διιάδα: Ηζηνξηθέο
κεηακνξθψζεηο θαη ζχγρξνλα αηηήκαηα», ζην Νηθνλφκνπ Γ., Ξεηξάθνο Γ., 1999, Ζ αλάπηπμε ησλ
ειιεληθώλ πόιεσλ – Γηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο αζηηθήο αλάιπζεο θαη πνιηηηθήο, Ξαλεπηζηεκηαθέο
Δθδφζεηο Θεζζαιίαο – Gutenberg, Βφινο, ζει. 472
97 Αηηηνινγηθή Έθζεζε Λ. 2508/1997
98 Λ. 2508/1997, άξζξν 1 & Πθνπξήο, 1991, Φσξνηαμηθό θαη Πνιενδνκηθό Γίθαην, Δθδφζεηο Πάθθνπια,
Αζήλα – Θεζζαινλίθε, ζει. 37 επ.
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Ξεξηθέξεηαο ζηε ζπλέρεηα, πνπ ελέθξηλε ηα πνιενδνκηθά ζρέδηα, πιελ φκσο ε
πξσηνβνπιία εθθίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχληαμεο ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ
κπνξνχζε λα αλήθεη είηε ζην ΞΔΛ, είηε ζηνλ εθάζηνηε Γήκν ή Θνηλφηεηα99. Πηελ
ίδηα ινγηθή θηλνχηαλ θαη ε εθαξκνγή ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ, φπνπ είηε νη Γήκνη
ή Θνηλφηεηεο, είηε ην ΞΔΛ δχλαλην λα αλαιάβνπλ ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ
εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχληαμεο ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο, ε έγθξηζε φκσο απηήο
γηλφηαλ κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ ΞΔΛ, ελψ ε θχξσζε ηεο
πξάμεο εθαξκνγήο γηλφηαλ κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Λνκάξρε100.
Ρν ίδην ζθεπηηθφ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη κέρξη θαη ζήκεξα, αθφκε θαη κεηά ηελ
έθδνζε θαη ζέζε ζε ηζρχ ηνπ λ. 4269/2014. Έηζη, θαηά ην ηζρχνλ θαζεζηψο, ε
εθπφλεζε ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ απνηειεί πξσηνβνπιία είηε ηνπ εθάζηνηε
εκπιεθφκελνπ Γήκνπ, είηε ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο, είηε ηνπ ΞΔΛ, ελψ ε έγθξηζε
ησλ ζρεδίσλ απηψλ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΞΔΛ, πνπ πξνηείλεη, απφ θνηλνχ
κε ηα θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηα πνπξγεία, ηελ έθδνζε εγθξηηηθνχ πξνεδξηθνχ
δηαηάγκαηνο101. Ξαξφκνηα είλαη θαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηελ
εθαξκνγή ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ, κε ηα ξπκνηνκηθά ζρέδηα εθαξκνγήο, ηα
νπνία ζπληάζζνληαη κε πξσηνβνπιία ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο,

ελψ

εγθξίλνληαη

κε

απφθαζε

ηνπ

Γεληθνχ

Γξακκαηέα

ηεο

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κε ηελ νπνία θπξψλεηαη θαη ε απαηηνχκελε πξάμε
εθαξκνγήο102. Δίλαη ζπλεπψο ζαθέο φηη κέρξη θαη ζήκεξα, ηνλ θπξηφηεξν ξφιν ζηελ
άζθεζε ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ δηαδξακαηίδεη ε θεληξηθή δηνίθεζε, ελψ ε
αηξεηή ηνπηθή απηνδηνίθεζε δηαδξακαηίδεη, ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ζηάδην ηνπ
ζρεδηαζκνχ, έλα ξφιν πεξηζζφηεξν παξαθηλεηηθφ, ζπκβνπιεπηηθφ θαη γλσκνδνηηθφ.
Αμηνζεκείσην είλαη αθφκε ην γεγνλφο φηη, αλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ
είλαη δπλαηφ λα ζεσξεζεί φηη απνηεινχλ φξγαλν άζθεζεο ηνπ πνιενδνκηθνχ
ζρεδηαζκνχ, νη ελδηαθεξφκελνη πνιίηεο ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία άζθεζεο ηνπ
πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, γεγνλφο απνιχησο ινγηθφ, ιακβαλνκέλνπ ππ’ φςηλ ηνπ
ηνπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ζρεδηαζκνχ απηνχ θαη ηεο επίδξαζεο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ
επί ησλ ηδηνθηεζηψλ ηεο εθάζηνηε ππφ ξχζκηζε πεξηνρήο. Ζ επίδξαζε απηή έγηλε
αληηιεπηή απφ πνιχ λσξίο, κε απνηέιεζκα ήδε ζην λ.δ ηεο 17.07-16.08.1923 λα
πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε αλάξηεζεο ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ πξηλ ηελ έγθξηζή
ηνπο θαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ελζηάζεσλ εθ κέξνπο ησλ ελδηαθεξφκελσλ
πνιηηψλ, ηθαλνπνηνχκελνπ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ πνιηηψλ λα
Λ. 1337/1983, άξζξν 3 & Λ. 2508/1997, άξζξα 4 – 5
Λ. 1337/1983, άξζξα 6 – 12 & Λ. 2508/1997, άξζξν 7
101 Λ. 4269/2014, άξζξα 7 – 8
102 Λ. 4269/2014, άξζξν 10
99
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πιεξνθνξνχληαη γηα ηε κειεηψκελε πνιενδνκηθή ξχζκηζε103. Αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο
ελζσκαηψζεθαλ θαη ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο λ. 1337/1983 θαη 2508/1997, ελψ θαη ην
ζήκεξα ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην επηβάιιεη ηα απηά, κε απνηέιεζκα λα θαζηεξψλεηαη
κία πιαζκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ
πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, δεδνκέλνπ φηη νπδεκία δεζκεπηηθφηεηα έρνπλ νη ηπρφλ
ππνβαιιφκελεο ελζηάζεηο, νη νπνίεο είλαη απιψο θαη κφλν ζπκβνπιεπηηθέο θαη
γλσκνδνηηθέο θαη δχλαληαη λα ιεθζνχλ ή θαη λα κε ιεθζνχλ ππ’ φςηλ104.
Αθφκε, φζνλ αθνξά ζηα κέζα πινπνίεζεο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ,
ζεκεηψλεηαη φηη απηφο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηα ιεγφκελα πνιενδνκηθά ζρέδηα,
ηα ζρέδηα πφιεσο, ηα ξπκνηνκηθά ζρέδηα. Ρα πνιενδνκηθά απηά ζρέδηα δηέξρνληαη
κέζα απφ δχν ζηάδηα, ην πξψην εθ ησλ νπνίσλ είλαη απηφ ηεο εθπφλεζεο,
θαηάξηηζεο, έγθξηζεο θαη ζέζεο ηνπο ζε ηζρχ θαη ην δεχηεξν εθ ησλ νπνίσλ είλαη
απηφ ηεο πινπνίεζεο, εμεηδίθεπζεο θαη εθαξκνγήο ηνπο. Ρα δχν απηά ζηάδηα ηεινχλ
ζε ηεξαξρηθή θαη ρξνλνινγηθή αθνινπζία κεηαμχ ηνπο θαη απνηεινχλ, έηζη, ηα δχν
εηδηθφηεξα ζηάδηα θαη επίπεδα δηάξζξσζεο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Πην
πξψην επίπεδν ππάγνληαλ, θαηά ην πξνγελέζηεξν θαζεζηψο ηνπ λ. 2508/1997, ηα
Οπζκηζηηθά Πρέδηα θαη Ξξνγξάκκαηα Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξεξηβάιινληνο (ΟΠ)105, ηα
Γεληθά Ξνιενδνκηθά Πρέδηα (ΓΞΠ) θαη ηα Πρέδηα Σσξηθήο Νηθηζηηθήο Νξγάλσζεο
Αλνηθηήο Ξφιεο (ΠΣΝΝΑΞ), ελψ θαηά ην ηζρχνλ θαζεζηψο ηνπ λ. 4269/2014,
ππάγνληαη ηα Ρνπηθά Σσξηθά Πρέδηα (ΡΣΠ) θαη ηα Δηδηθά Σσξηθά Πρέδηα (ΔΣΠ)106.
Πην δε δεχηεξν επίπεδν ππάγνληαλ, θαηά ην πξντζρχζαλ θαζεζηψο, νη Ξνιενδνκηθέο
Κειέηεο (ΞΚ) θαη νη Ξξάμεηο Δθαξκνγήο (ΞΔ), ελψ θαηά ην πθηζηάκελν θαζεζηψο
ππάγνληαη ηα Οπζκηζηηθά Πρέδηα Δθαξκνγήο (ΟΠΔ) θαη νη Ξξάμεηο Δθαξκνγήο (ΞΔ).
Δηδηθφηεξα, ηα ΟΠ, ηα ΓΞΠ θαη ηα ΠΣΝΝΑΞ βξίζθνληαη ζην ίδην ηεξαξρηθά
επίπεδν θαη ε δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ηα ΟΠ αθνξνχλ κφλν ζηα αζηηθά
ζπγθξνηήκαηα ηεο Ξάηξαο, ηνπ Ζξαθιείνπ Θξήηεο, ηεο Ιάξηζαο, ηνπ Βφινπ, ηεο
Θαβάιαο θαη ησλ Ησαλλίλσλ, πνπ έρνπλ κεηξνπνιηηηθφ ραξαθηήξα, ηα ΓΞΠ αθνξνχλ
Λ.Γ ηεο 17.07-16.08.1923, άξζξν 3 & Γέξνληαο Α., 1986, Ζ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ θαη ησλ
θνηλσληθώλ θνξέσλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο δηνηθεηηθώλ απνθάζεσλ, Δθδφζεηο Αλη. Λ. Πάθθνπια, Αζήλα
– Θνκνηελή, ζει. 229 επ.
104 Λ. 4269/2014, άξζξν 10 & Σνξνκίδεο Θ., 2002, Τν δίθαην ηεο ξπκνηνκίαο θαη ηνπ πνιενδνκηθνύ
ζρεδηαζκνύ, Θεζζαινλίθε, ζει. 488 επ.
105 Ρα πξνβιεπφκελα ζην λ. 2508/1997 Οπζκηζηηθά Πρέδηα δελ αθνξνχζαλ ζηηο πφιεηο ηεο Αζήλαο θαη
ηεο Θεζζαινλίθεο, γηα ηηο νπνίεο ηα Οπζκηζηηθά Πρέδηα πξνβιέπνληαλ απφ ηνπο λ. 1515/1985 θαη
1561/1985, αληίζηνηρα
106 Δθηφο απφ ηα βαζηθά απηά πνιενδνκηθά ζρέδηα, πθίζηαληαη θαη άιια ζρέδηα, ηα νπνία φκσο είλαη
εηδηθήο πνιενδνκηθήο παξέκβαζεο ζηνλ αζηηθφ, πεξηαζηηθφ ή θαη εμσαζηηθφ ρψξν θαη έγθεηληαη,
εηδηθφηεξα, ζηηο Εψλεο Νηθηζηηθνχ Διέγρνπ (ΕΝΔ), ηηο Δηδηθέο Σσξνηαμηθέο Κειέηεο (ΔΣΚ), ηηο Δηδηθέο
Ξεξηβαιινληηθέο Κειέηεο (ΔΞΚ), ηηο Ξεξηνρέο Δηδηθά Οπζκηδφκελεο Ξνιενδφκεζεο (ΞΔΟΞΝ), ηηο
Ξεξηνρέο Νξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο Ξαξαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (ΞΝΑΞΓ), ηηο Ξεξηνρέο
Νινθιεξσκέλεο Ρνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (ΞΝΡΑ), ηηο Ξεξηνρέο Δηδηθψλ Σσξηθψλ Ξαξεκβάζεσλ
(ΞΔΣΞ), ηα Πρέδηα Αλάπηπμεο Ξεξηνρψλ Γεχηεξεο Θαηνηθίαο (ΠΣΑΞ) θαη ηα Πρέδηα Νινθιεξσκέλσλ
Αζηηθψλ Ξαξεκβάζεσλ (ΠΝΑΞ)
103
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ζηνλ αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ ρψξν θαη ηα ΠΣΝΝΑΞ αθνξνχλ ζηνλ εμσαζηηθφ, ην κε
αζηηθφ ρψξν. Κε ην ζχλνιν απηψλ ησλ ζρεδίσλ, πνπ απνηεινχλ ηε γεληθή πξφηαζε
πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, δηαπηζηψλνληαη νη πξννπηηθέο θαη νη
αδπλακίεο ησλ πνιενδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλνη
ζηφρνη, θαηεπζχλζεηο, πξνγξάκκαηα θαη κέηξα, πνπ ζπληζηνχλ πνιενδνκηθφ
ζρεδηαζκφ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ζηνηρεία δεκνγξαθηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσθειψλ
εμππεξεηήζεσλ θαη ζπγθνηλσληαθά, κε καθξνπξφζεζκεο εθηηκήζεηο θαη ξπζκίζεηο,
κέζα απφ δηαηάμεηο θαηεπζπληήξηεο, δεζκεπηηθέο θαη κε ρξήδνπζεο πεξαηηέξσ
εμεηδίθεπζεο, αιιά θαη κε ακέζσο δεζκεπηηθέο θαη ρξήδνπζεο πεξαηηέξσ
εμεηδίθεπζεο107. Ζ δε ΞΚ απφ θνηλνχ κε ηελ ΞΔ απνηεινχλ ηελ εμεηδίθεπζε θαη
εθαξκνγή ησλ πξνεθηεζέλησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ108 θαη εμ απηψλ ε κελ ΞΚ
είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πνιενδφκεζε κίαο πεξηνρήο θαη δηαζέηεη κία έληνλε
ππνρξέσζε ελαξκφληζεο πξνο ην ΓΞΠ, ε δε ΞΔ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθαξκνγή
ηεο ΞΚ θαη έπεηαη απηήο109.
Κε ην λ. 4269/2014 επήιζαλ κεηαβνιέο ζηα δχν απηά επίπεδα θαη κέζα
πινπνίεζεο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, νη νπνίεο έγθεηληαη, θαη’ αξράο, ζηελ
αληηθαηάζηαζε ησλ ΓΞΠ θαη ησλ ΠΣΝΝΑΞ απφ ηα ΡΣΠ, κε ηα νπνία θαζνξίδνληαη ηα
πνιενδνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ νινθιεξσκέλε ρσξηθή αλάπηπμε θαη νξγάλσζε ηεο
πεξηνρήο ελφο πξσηνβάζκηνπ ΝΡΑ, ζηελ πξνζζήθε ησλ ΔΣΠ, κε ηα νπνία
θαζνξίδνληαη ηα πνιενδνκηθά ζηνηρεία, ψζηε λα θαηαζηνχλ θαηάιιειεο γηα ηε
δεκηνπξγία νξγαλσκέλσλ ππνδνρέσλ δξαζηεξηνηήησλ ή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
πξνγξακκάησλ θαη παξεκβάζεσλ κεγάιεο θιίκαθαο ή ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο
νξηζκέλεο πεξηνρέο κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, αλεμαξηήησο δηνηθεηηθψλ νξίσλ
θαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ΞΚ απφ ηα ΟΠΔ, κε ηα νπνία εμεηδηθεχνληαη, ζε
θιίκαθα πφιεο ή νηθηζκνχ ή ηκεκάησλ απηψλ ή ζε δψλεο θαη πεξηνρέο εηδηθψλ
ρξήζεσλ, νη ξπζκίζεηο ησλ ΡΣΠ ή ησλ ΔΣΠ110. Ξξφθεηηαη γηα αιιαγέο θαζφινπ
ηππηθέο, αιιά αληηζέησο, ελδεηθηηθέο ηεο πξνζπάζεηαο απνηειεζκαηηθφηεξεο
άζθεζεο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο
κέζα απφ απηφλ. Έηζη, ε εθπφλεζε ησλ ΡΣΠ κε απνθιεηζηηθψο γεσγξαθηθά θξηηήξηα,
ηα νπνία δηεπξχλνληαη απφ ην δεκνηηθφ ζην δηαδεκνηηθφ επίπεδν θαη ε θαηάηαμε ησλ
Λ. 2508/1997, άξζξα 2 – 4 & ΠηΔ Δ΄5κ. 4450/2012, 3067/2009 & ΞΔΛ, Πνιενδνκία – Λνκνζεζία,
δηαζέζηκν ζην:
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=379&language=el-GR [12.09.2016]
108 Λ. 2508/1997, άξζξν 7 & ΠηΔ Δ΄5κ. 2878/2012, 2877/2012 & ΞΔΛ, Πνιενδνκία – Λνκνζεζία,
δηαζέζηκν ζην:
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=379&language=el-GR [12.09.2016]
109 Νηθνλφκνπ Γ., 2007, «Ζ ζρέζε ησλ επηπέδσλ θαη ησλ βαζκίδσλ ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ»,
Λόκνο θαη Φύζηο, 25.09.2007, δηαζέζηκν ζην:
http://nomosphysis.org.gr/11063/i-sxesi-ton-epipedon-kai-ton-bathmidon-tou-poleodomikousxediasmou-septembrios-2007/ [12.09.2016]
110 Λ. 4269/2014, άξζξα 7 – 10
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πεξηνρψλ εθπφλεζεο ΡΣΠ ζε ηέζζεξηο επξχηεξεο θαηεγνξίεο θαηαδεηθλχνπλ ηελ
πξφζεζε νξγάλσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, κε ηελ αθαίξεζε
επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ δηαζπαζηηθά θαη ηε ζπλέλσζε άιισλ ζε
επξχηεξεο νκάδεο ζηνηρείσλ. Αθφκε, ε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ εθπφλεζεο θαη
έγθξηζεο ησλ ΡΣΠ θαη ησλ ΟΠΔ απφ ηηο Ξεξηθέξεηεο ζην ΞΔΛ θαη ηηο
Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, είλαη ελδεηθηηθή ηεο απφπεηξαο δεκηνπξγίαο ελφο
νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, πνπ ζα μεθηλά απφ ηελ
θεληξηθή δηνίθεζε θαη ζα δηαθαηέρεηαη έηζη απφ νκνηνκνξθία θαη έιεγρν.
Πεκαληηθφηαηε είλαη ηέινο, ε πξνζζήθε ησλ ΔΣΠ, κία θαηλνηφκνο ξχζκηζε, πνπ
θαηαδεηθλχεη ηε ιήςε ππ’ φςηλ ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο
λεφηεξεο θαη ζχγρξνλεο λνκνζεζίαο, πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλαγθαηφηεηα ζρεδηαζκνχ
ηνπ ρψξνπ ησλ πφιεσλ φρη κφλν κε γεσγξαθηθά θξηηήξηα, αιιά θαη κε γλψκνλα ηηο
παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα επηρεηξεκαηηθά έξγα, πξνο ην ζθνπφ ηνπ
νινθιεξσκέλνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ111.
Σαξαθηεξηζηηθά απφ απηή ηελ άπνςε παξαδείγκαηα ΔΣΠ ζπληζηνχλ ηα
Δηδηθά Πρέδηα Σσξηθήο Αλάπηπμεο Πηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ (ΔΠΣΑΠΔ) θαη ηα
Δηδηθά Πρέδηα Σσξηθήο Αλάπηπμεο Γεκνζίσλ Αθηλήησλ (ΔΠΣΑΓΑ), ηα νπνία
απνηεινχλ πξντφλ ζπζηεκαηηθήο επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο, δεδνκέλεο αθελφο κελ
ηεο εθπφλεζεο εηδηθήο κειέηεο ηεθκεξίσζεο ηνπ ρσξηθνχ πξννξηζκνχ κε θξηηήξηα
ρσξνηαμηθά, πνιενδνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά, αθεηέξνπ δε ηεο
εθπφλεζεο ΠΚΞΔ, γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην θπζηθφ, πνιηηηζηηθφ,
νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ. Αθξηβψο δε ιφγσ ηεο εθπφλεζεο ΠΚΞΔ, ηα ΔΠΣΑΓΑ θαη ηα
ΔΠΣΑΠΔ είλαη ζπγρξφλσο απνηέιεζκα επξείαο δεκνζηφηεηαο112.
Όζνλ αθνξά, εηδηθφηεξα, ζηα ΔΠΣΑΓΑ, ηα νπνία εθπνλνχληαη θαη
εγθξίλνληαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ, επηζεκαίλεηαη φηη απηά
απνηεινχλ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο πνιενδνκηθήο σξίκαλζεο ησλ δεκνζίσλ αθηλήησλ,
ε νπνία αλαπηχζζεηαη ζε δχν ζηάδηα. Πην κελ πξψην ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη ν
θαζνξηζκφο ηνπ ρσξηθνχ πξννξηζκνχ ηνπ εθάζηνηε πξνο αμηνπνίεζε αθηλήηνπ, ν
νπνίνο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη έγθξηζε ΔΠΣΑΓΑ. Θαηά ην ζηάδην
απηφ θαζνξίδεηαη ν ρσξηθφο πξννξηζκφο ηνπ εθάζηνηε δεκφζηνπ αθηλήηνπ θαη ην
αθίλεην απηφ νξηνζεηείηαη θαη ππάγεηαη ζηηο γεληθέο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ γεο θαη
φξσλ δφκεζεο, ελψ είλαη δπλαηή ε έγθξηζε εηδηθφηεξσλ ρξήζεσλ γεο, ε επηβνιή
πξφζζεησλ πεξηνξηζκψλ, εηδηθψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο θαη ν θαζνξηζκφο
Ξαπαπεηξφπνπινο Α., 2016, «Γίθαην Σσξηθνχ θαη Ξνιενδνκηθνχ Πρεδηαζκνχ» ζην Βαζηιεηάδεο Γ.,
Γηβάλε Σ., Θνπζθνπλά Κ., Ξαπαπεηξφπνπινο Α., 2016, Πεξηβάιινλ, Λνκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα, ζει.
250 επ.
112 ΠηΔ ΞΔ 250/2014
111
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εηδηθψλ δσλψλ πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ113. Πην δε δεχηεξν ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη ε
ρσξνζέηεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ήηνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο επελδπηηθήο
πξφηαζεο, πνπ πξνθχπηεη κεηά ηε δηελέξγεηα ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επηινγή
αλαδφρνπ, πνπ ζα πινπνηήζεη ηελ επέλδπζε. Πε απηή ηελ εηδηθή δηαδηθαζία
ρσξνζέηεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ελζσκαηψλνληαη ηφζν ε απαηηνχκελε θαηά
πεξίπησζε έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ησλ επηκέξνπο έξγσλ, δξαζηεξηνηήησλ
θαη έξγσλ εμσηεξηθήο ππνδνκήο, φζν θαη άιιεο, εηδηθέο ρσξνζεηηθέο

–

πεξηβαιινληηθέο άδεηεο θαη εγθξίζεηο114.
Ξεξαηηέξσ, φζνλ αθνξά ζηα ΔΠΣΑΠΔ, κε ηα νπνία ξπζκίδεηαη ε ζρέζε
αλάκεζα ζηηο ζηξαηεγηθέο επελδχζεηο επί ηδησηηθψλ αθηλήησλ θαη ζην ρψξν
πινπνίεζεο ησλ επελδχζεσλ απηψλ, επηζεκαίλεηαη θαη’ αξράο φηη ζηφρνο ηεο
εθπφλεζήο ηνπο είλαη ε ηαρεία αδεηνδφηεζε γηα επελδχζεηο θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο
θαη ε πξνζέιθπζε ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε
ζηήξημε θαη ππνβνήζεζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο,

ηελ

ελίζρπζε

ηεο

αληαγσληζηηθφηεηαο,

ηελ

πξνψζεζε

ηεο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηε βειηίσζε ησλ
ππνδνκψλ, δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. Έηζη, ζηφρνο εθπφλεζεο ηνπ
εθάζηνηε ΔΠΣΑΠΔ είλαη ε επίηεπμε εηδηθνχ νηθνλνκηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ ζθνπνχ.
Γεδνκέλνπ δε φηη πξφθεηηαη γηα ζηξαηεγηθέο επελδχζεηο, θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε
ζέζπηζε εηδηθνχ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο πεξηνρήο ππνδνρήο ησλ επελδχζεσλ
απηψλ, κε ηελ θαηάξηηζε ΔΠΣΑΠΔ115.
Δπλνείηαη έηζη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ρσξίο κάιηζηα λα έξρεηαη ζε αληίζεζε
πξνο ηε ζπληαγκαηηθή επηηαγή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, δεδνκέλνπ φηη
θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ εθάζηνηε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ αηηηνινγείηαη ε επηινγή ηεο
ηνπνζεζίαο εγθαηάζηαζεο ηεο επέλδπζεο, ζε ζρέζε κε ηε ζπκβαηφηεηά ηεο κε ηνλ
πθηζηάκελν ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, αλαθέξνληαη ηα πνιενδνκηθά, ρσξνηαμηθά θαη
άιια εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθηλήηνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη κηα πξψηε εθηίκεζε
ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ αληηκεηψπηζήο
ηνπο, ελψ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο απαηηείηαη ε έληαμή ηεο ζε
πξνυθηζηάκελεο ή ζε ζεζπηδφκελεο ρσξνηαμηθέο θαη πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο θαη ε
έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ116. Απηή ε εθηίκεζε βέβαηα δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα

ΠηΔ ΞΔ 263/2014, 363/2013, 185/2013, ΠηΔ Γ΄7κ. 4585/2015, 4886/2014, 4883/2014
ΠηΔ ΞΔ 250/2014, 309/2013, 269/2013, ΠηΔ Γ΄7κ. 4885/2014, 4884/2014, ΠηΔ Γ΄5κ. 2025/2015
115 ΠηΔ Νι. 531/2015, 530/2015
116 ΠηΔ ΞΔ 36/2015, Νι. 529/2015
113
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ηε Γηνίθεζε, πνπ εθθέξεη θξίζε ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο
πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο, θαηά ηελ έθδνζε ησλ απαξαηηήησλ αδεηψλ117.
Όια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ζπλζέηνπλ ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ πνιενδνκηθνχ
ζρεδηαζκνχ, πνπ ζπληζηά εξγαιείν αλάπηπμεο φισλ ησλ πφιεσλ118. Έλα ζεζκηθφ
πιαίζην, ην νπνίν ζεζπίζηεθε ζηε βάζε ηεο αλαγλψξηζεο ησλ πνιχπιεπξσλ
πξνβιεκάησλ πνπ βηψλνπλ θαζεκεξηλά νη ειιεληθέο πφιεηο, ησλ πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, θαζψο επίζεο θαη ηνπ
θηλδχλνπ εθκεδέληζεο ησλ ελαπνκεηλνπζψλ ηδηαίηεξεο πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο
εθηάζεσλ. Έλα ζεζκηθφ πιαίζην, θαη’ αθνινπζίαλ, κε ην νπνίν επηδηψθεηαη,
καθξνπξφζεζκα ηνπιάρηζηνλ, ε επίηεπμε κίαο κε ξππαίλνπζαο πφιεο, κίαο πφιεο
αλζξψπηλεο, κε θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή παξαγσγηθή ζπλνρή θαη πεξηβαιινληηθή
ηαπηφηεηα, κίαο πφιεο κε βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε119. Έλα ζεζκηθφ πιαίζην, ελ
ηέιεη, πνπ επειπηζηεί λα θαηαζηεί ηθαλφ λα δηακνξθψζεη κία αμηφπηζηε θαη
απνηειεζκαηηθή πνιενδνκηθή πνιηηηθή, ηθαλή λα πξνσζήζεη έλαλ πνιενδνκηθφ
ζρεδηαζκφ, φπνπ ε πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζα
είλαη βαζηθή παξάκεηξνο, πνπ ζα δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ιεινγηζκέλε αλάπηπμε
ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, πνπ ζα δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζε πνιενδνκηθέο παξεκβάζεηο γηα
αλάπιαζε, αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ησλ πνηνηηθψλ κεγεζψλ ππαξρφλησλ
πξνβιεκαηηθψλ ή ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ, παξά ζε λέεο νηθηζηηθέο αλαπηχμεηο
θαη επεθηάζεηο, πνπ ζα ζεξαπεχεη δεηήµαηα θαη ζπγθξνχζεηο θαλφλσλ, ζα ζέηεη ηηο
βάζεηο γηα ηελ πξαγµαηηθή πξνζηαζία ηνπ αλζξσπνγελνχο, θπζηθνχ, πνιηηηζηηθνχ
θαη νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, µε γλψµνλα µηα αλάπηπμε πξνο φθεινο ησλ επφµελσλ
γελεψλ, ζα άξεη ηηο παζνγέλεηεο ηνπ παξειζφληνο θαη ζα επαλαζρεδηάζεη ην ρψξν
ιαµβάλνληαο ππ’ φςε ηελ βιάβε πνπ έρεη ήδε επέιζεη120.

Β. Ν πςθμιζηικόρ πολεοδομικόρ ζσεδιαζμόρ και η βιώζιμη ανάπηςξη.

Ρν ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, φπσο απηφ δηακνξθψζεθε
απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο ζέζπηζήο ηνπ κέρξη θαη ζήκεξα, επηδηψθεη ηελ πξνψζεζε

ΠηΔ ΞΔ 29/2015, Νι. 528/2015
Γνζπνδίλε Α., 2007, «Σσξηθέο πνιηηηθέο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηε βηψζηκε
αλάπηπμε ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ», Αεηρώξνο, η. 6/1, ζει. 100 επ.
119 Αηηηνινγηθή Έθζεζε Λ. 2508/1997
120 Αηηηνινγηθή Έθζεζε Λ. 4269/2014
117

118

- 53 -

θαη ηελ επίηεπμε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ιεηηνπξγψληαο σο κία ζεψξεζε βηψζηκεο
αζηηθήο

δηαρείξηζεο121.

Ζ

αλαγλψξηζε

ηεο

δηαζχλδεζεο

πεξηβαιινληηθψλ

πξνβιεκάησλ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, ε αλαγλψξηζε ηεο αλαγθαηφηεηαο
πξνζηαζίαο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη νη ζηφρνη ηεο
ιεινγηζκέλεο αλάπηπμεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, ηεο κε ξππαίλνπζαο, αλζξψπηλεο, κε
πεξηβαιινληηθή ηαπηφηεηα πφιεο, πνπ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε βηψζηκε νηθηζηηθή
αλάπηπμε, αθφκε θαη ε ηππηθή ζπλχπαξμε ησλ ελλνηψλ ηνπ πνιενδνκηθνχ
ζρεδηαζκνχ θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηα ζρεηηθψο εθδηδφκελα λνκνζεηήκαηα,
θαηαδεηθλχνπλ ηε βνχιεζε ζχλδεζεο πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη βηψζηκεο
αλάπηπμεο θαη ζέζεο ηεο δεχηεξεο ζην επίθεληξν ηνπ πξψηνπ. Δπηπιένλ, ε πάγηα
πιένλ αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο δηακφξθσζεο ηεο πνιενδνκηθήο θπζηνγλσκίαο ησλ
πφιεσλ θαη νηθηζκψλ δπλάκεη γεληθψλ θαη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ, ζπλαπηφκελσλ
πξνο ην ζεβαζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ αζθάιεηα, ηελ πγηεηλή, ηελ αηζζεηηθή θαη
ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πφιεσλ θαη νηθηζκψλ, θαζηζηά ηδηαίηεξα ζαθή ηελ επηδίσμε
πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κέζσ ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, κέζα απφ
ηε δηαζθάιηζε ζηνηρείσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ πξνψζεζε θαη επίηεπμή ηεο122.
Ζ επηδίσμε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κέζα απφ ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ,
άιισζηε, θαηαδεηθλχεηαη θαη κέζα απφ ηηο δηάθνξεο θάζεηο πξνηεξαηφηεηαο, απφ ηηο
νπνίεο έρεη δηέιζεη ν πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο, ηδίσο δε απφ ην γεγνλφο φηη
πξνηεξαηφηεηα θαη δεηνχκελν απηνχ πιένλ είλαη ε βηψζηκε αλάπηπμε ησλ πφιεσλ,
ζηε βάζε ηεο παξαδνρήο φηη ε πφιε, θαζψο επίζεο θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο, είλαη θάηη
πνπ βηψλεηαη, είηε ζαλ πιαίζην δσήο, είηε ζαλ πεγή επίδξαζεο θαη αιιαγήο ηνπ
θνηλσληθνχ γίγλεζζαη ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ123. Όια απηά ηα ζηνηρεία ζα δχλαλην λα
θαηαζηήζνπλ απηνλφεηε θαη απηαπφδεηθηε ηελ χπαξμε ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα
ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ ηδηαίηεξα ηζρπξνχ θαη νινθιεξσκέλνπ, ηθαλνχ λα
ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Ρνχην σζηφζν δε
ζπκβαίλεη, ιφγσ νξηζκέλσλ δεηεκάησλ, πνπ αθνξνχλ είηε ζην ζεζκηθφ πιαίζην απηφ
θαζ’ εαπηφ, είηε ζηελ πινπνίεζή ηνπ θαη ηε κεηνπζίσζε ησλ ζεσξεηηθψλ εμαγγειηψλ
θαη ζηνρεχζεψλ ηνπ ζε πξάμε, ηα νπνία δελ έρνπλ θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ επίηεπμε ή
ηνπιάρηζηνλ ηελ πξνψζεζε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κέζσ
ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ.

Θνθθψζεο Σ., 2004, «Ξνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο γηα βηψζηκεο πφιεηο; Ζ πξννπηηθή ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε», ζην Νηθνλφκνπ Γ., Παξεγηάλλεο Γ., Πεξξάνο
Θ., 2004, Τηκεηηθόο Τόκνο γηα ηνλ θαζεγεηή Αζαλάζην Η. Αξαβαληηλό – Πόιε θαη ρώξνο από ηνλ 20ν
ζηνλ 21ν αηώλα, ΠΔΞΝΣ, Αζήλα, ζει. 239
122 ΠηΔ Νι. 1118/2014, 376/2014, 3341/2013, 1970/2012, ΠηΔ Δ΄7κ. 498/2013, ΠηΔ Δ΄5κ. 2728/2014
123 Βαζελρφβελ Ι., 2004, «Ν ζρεδηαζκφο ησλ πφιεσλ ζηνλ αζηεξηζκφ ηεο πεξηβαιινληηθήο επζχλεο»,
ζην Νηθνλφκνπ Γ., Παξεγηάλλεο Γ., Πεξξάνο Θ., 2004, Τηκεηηθόο Τόκνο γηα ηνλ θαζεγεηή Αζαλάζην Η.
Αξαβαληηλό – Πόιε θαη ρώξνο από ηνλ 20ν ζηνλ 21ν αηώλα, ΠΔΞΝΣ, Αζήλα, ζει. 103 επ.
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Έλα πξψην δήηεκα έγθεηηαη ζην λνκνζεηηθφ πινπξαιηζκφ θαη ην ζεζκηθφ
πιεφλαζκα αλαθνξηθά κε ηελ πνιενδνκία. Ρν ίδην αθξηβψο πξφβιεκα πνπ
εληνπίδεηαη ζην ζχζηεκα ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ πθίζηαηαη θαη ζηνλ
πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη κάιηζηα αξθεηά δηνγθσκέλν. Ζ ηαπηφρξνλε ζπλχπαξμε
πάξα πνιιψλ λνκνζεηεκάησλ πνπ ξπζκίδνπλ παξεκθεξή ή θαη ηαπηφζεκα ζέκαηα
θαη δελ θαηαξγνχλ ην έλα ην άιιν, ε ζπλχπαξμε ζηα ίδηα λνκνζεηήκαηα πνιιψλ θαη
δηαθνξεηηθψλ ζεκάησλ, ε έθδνζε ελφο Θψδηθα Βαζηθήο Ξνιενδνκηθήο Λνκνζεζίαο,
κε ηνλ νπνίν θσδηθνπνηήζεθαλ νξηζκέλεο κφλνλ θαη φρη φιεο νη πνιενδνκηθέο
ξπζκίζεηο θαη ζηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη φηη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε επέξρεηαη ζηα
επηκέξνπο λνκνζεηήκαηα θαη φρη ζηνλ Θψδηθα, ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεηεκάησλ
ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ κε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά θξηηήξηα, φπσο απηφ ηνπ
πιεζπζκνχ ή ηεο ηνπνζεζίαο εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο ή νξίσλ νηθηζκνχ, έρνπλ
σο απνηέιεζκα λα βξίζθνληαη απηή ηε ζηηγκή ζε ηζρχ πάξα πνιιά λνκνζεηήκαηα κε
παξφκνηεο ξπζκίζεηο, κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη ζχγρπζε σο πξνο ην ηη
πξαγκαηηθά ηζρχεη, αθφκε θαη σο πξνο ην επαθξηβέο αληηθείκελν ηνπ πνιενδνκηθνχ
ζρεδηαζκνχ θαη ηα φξηά ηνπ. Ζ δε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ δεηήκαηνο απηνχ θαη ηεο
αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ ζπλεπάγεηαη θαη ε αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο ζέζπηζεο
κίαο ξχζκηζεο ζπλνιηθήο, εληαίαο θαη θσδηθνπνηεκέλεο, γηα έλα ζχζηεκα
πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ νινθιεξσκέλν θαη νξζνινγηθφ, πνπ ζα πξνσζεί ηε
βηψζηκε αλάπηπμε, φζν ζεηηθή θαη αλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί, παξακέλεη θελή
πεξηερνκέλνπ φηαλ επαλαιακβάλεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ιφγσ ηεο
εμαθνινχζεζεο έθδνζεο λέσλ, παξεκθεξψλ λνκνζεηεκάησλ, πνπ νπδφισο επηιχνπλ,
αιιά αληηζέησο δηαησλίδνπλ ην πξφβιεκα.
Έλα δεχηεξν δήηεκα, πνπ εκπνδίδεη ζηελ πξάμε ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο κέζσ ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζρεηίδεηαη κε ην ρξφλν εθαξκνγήο
ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ. Ζ ηδηαίηεξε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ηεο δηαδηθαζίαο
εθπφλεζεο θαη έγθξηζεο ησλ ΓΞΠ θαη ε ζεκαληηθή ρξνληθή επηβξάδπλζε ηεο
εθπφλεζεο θαη έγθξηζεο ηεο ΞΚ θαη ηεο ΞΔ θαζηζηνχλ ηηο εθηηκήζεηο ησλ κειεηεηψλ
αλεπίθαηξεο, ηηο ξπζκίζεηο ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ παξσρεκέλεο θαη ηνλ
πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, ελ γέλεη, αζχκβαην κε ην ζχγρξνλν θνηλσληθφ θαη
νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη124. Δπηπιένλ, ε θαζπζηέξεζε απηή έρεη σο απνηέιεζκα νη πξνο
πνιενδφκεζε πεξηνρέο λα παξακέλνπλ ρσξίο ξχζκηζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα,
κε απνηέιεζκα ηε δηακφξθσζε πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πέξα απφ ηα φξηα ηεο
λνκηκφηεηαο, κε ηηο νπνίεο αλαηξέπεηαη θαη λνζεχεηαη ν επηβαιιφκελνο νξζνινγηθφο
πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο θαη επέξρεηαη αιινίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ
Κέιηζζαο Γ., 2007, Οη ρξήζεηο γεο θαη ην Γεληθό Πνιενδνκηθό Σρέδην, Δθδφζεηο Πάθθνπια, Αζήλα –
Θεζζαινλίθε, ζει. 254
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νηθηζκψλ θαη επηδείλσζε ησλ φξσλ δηαβηψζεσο ησλ θαηνίθσλ125 θαη νη νπνίεο
θαιχπηνληαη , κέρξη λα κεγεζπλζνχλ ζε θνηλσληθφ πξφβιεκα, ην νπνίν ζεξαπεχεηαη
εθ ησλ πζηέξσλ λνκνζεηηθά κέζα απφ λνκηκνπνηήζεηο, ηαθηνπνηήζεηο, παξαγξαθέο
θαη ηεηειεζκέλα126. Δίλαη ζαθέο φηη απψηεξε ζπλέπεηα ηνπ γεγνλφο απηνχ είλαη
αθελφο κελ ε αληηζηξνθή ηεο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο ησλ πξαγκάησλ, κε ηε λνκνζεζία
λα έπεηαη ηεο πξάμεο θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, λφκηκε ή κε,
αθεηέξνπ δε ε απψιεηα ζεκαληηθνχ ρξφλνπ θαη επθαηξηψλ δηακφξθσζεο ελφο
ζπζηήκαηνο νξζνινγηθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, πνπ λα πξνσζεί ηε βηψζηκε
αλάπηπμε ζε επίπεδν πφιεο.
Ξεξαηηέξσ, ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ πάζρεη θαη σο
πξνο ην ίδην ην πεξηερφκελφ ηνπ. Κπνξεί ζεσξεηηθά ην πξντζρχζαλ, αιιά θαη ην
ζήκεξα ηζρχνλ ζχζηεκα λα πεξηιακβάλεη δχν θάζεηο, εθ ησλ νπνίσλ ζηελ πξψηε
εθπνλείηαη ην πνιενδνκηθφ ζρέδην θαη ζηε δεχηεξε ην ζρέδην απηφ εθαξκφδεηαη, κε
ηελ εθπφλεζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο127, πιελ φκσο πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα
πνιχπινθν, ζην νπνίν ε νινθιήξσζε ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ απαηηεί
πιεζψξα ζρεδίσλ, θάζε έλα απφ ηα νπνία πεξηιακβάλεη έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ
θάζεσλ, κε ηδηαίηεξεο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο ή γλσκνδφηεζεο, κε απνηέιεζκα λα
ηίζεληαη δεηήκαηα νξηδφληηνπ θαη θαηαθφξπθνπ ζπληνληζκνχ θαη ακνηβαίαο
δεζκεπηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ128. Δάλ ζε φια ηνχηα πξνζηεζεί
ε πιεζψξα ησλ εηδηθψλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ θαη παξεκβάζεσλ, πνπ αθνξνχλ ζε
εηδηθέο πεξηπηψζεηο πεξηνρψλ κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο επίζεο θαη ν
αξηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ ξπζκίζεσλ αλαιφγσο ησλ πιεζπζκηαθψλ, γεσγξαθηθψλ ή
άιισλ θξηηεξίσλ, είλαη ζαθέο φηη ηίζεηαη δήηεκα σο πξνο ηε ζπλνρή ηνπ ζπζηήκαηνο
πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη, θαη’ επέθηαζε, σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ,
αλ θαη δε ζα πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη ε απφπεηξα αληηκεηψπηζεο ηνπ δεηήκαηνο
απηνχ κε ηελ έθδνζε ηνπ λ. 469/2014, θαηά ηα πξνεθηεζέληα.
Ρέινο, ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ε πινπνίεζε
θαη εθαξκνγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ. Ρα
πξνβιήκαηα ζηα νπνία πξνζθξνχεη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ηνπ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζρεηίδνληαη θαη’ αξράο κε ηελ ελαιιαγή ησλ θπβεξλήζεσλ, ε

125
126

14

ΠηΔ Νι. 1119/2014
Σνξνκίδεο Θ., 2002, Τν δίθαην ηεο ξπκνηνκίαο θαη ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ, Θεζζαινλίθε, ζει.

Σξηζηνθηιφπνπινο Γ., 1997, Δθαξκνγή Πνιενδνκηθώλ Σρεδίσλ ΗΗ – Πξάμε Δθαξκνγήο
Πνιενδνκηθήο Κειέηεο, Γίθαην & Νηθνλνκία – Ξ.Λ. Πάθθνπιαο, Αζήλα, ζει. 18 επ.
128 Νηθνλφκνπ Γ., Ξεηξάθνο Γ., 1999, «Ξνιηηηθέο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο θαη πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο
ζηελ Διιάδα» ζην Νηθνλφκνπ Γ., Ξεηξάθνο Γ., 1999, Ζ αλάπηπμε ησλ ειιεληθώλ πόιεσλ –
Γηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο αζηηθήο αλάιπζεο θαη πνιηηηθήο, Ξαλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Θεζζαιίαο
– Gutenberg, Βφινο, ζει. 433 επ.
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νπνία ηα ηειεπηαία έηε είλαη φιν θαη πην ζπρλή θαη ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηελ
επηζπκία θαη ηελ πνιηηηθή βνχιεζε ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο λα μεθηλήζεη ηελ
πξνζπάζεηά ηεο κέζα απφ λέα λνκνζεηήκαηα, κε απνηέιεζκα λα επέξρνληαη ζπρλέο
αιιαγέο ζηε λνκνζεζία θαη θαη’ επέθηαζε, λα κελ ππάξρεη νχηε ζηαζεξή ζηφρεπζε,
νχηε, θαη’ αθνινπζίαλ, εληαία πινπνίεζε ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ129. Αλάινγε
επζχλε θέξεη θαη ε Γηνίθεζε, ε νπνία νπδέπνηε επέδεημε κία εηιηθξηλή πξφζεζε
απνθέληξσζεο ησλ πνιενδνκηθψλ αξκνδηνηήησλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε
κηθξφ κφλν βαζκφ θαη παληειψο απνζπαζκαηηθά, κε παιηλδξνκήζεηο, ρσξίο πνηέ λα
κειεηεζεί θαη λα ππνζηεξηρζεί έλα ζπλνιηθφ, ινγηθφ θαη νινθιεξσκέλν ζρέδην130.
Απηφ ην δήηεκα ηεο πνιηηηθήο βνχιεζεο θαη ηεο δηνηθεηηθήο ελεξγνπνίεζεο απνηειεί
ίζσο ην βαζηθφηεξν πξφβιεκα ζηελ επίηεπμε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κέζσ ηνπ
πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Όζν ν ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζε ησλ πφιεσλ
εμαξηψληαη απφ πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο θαη επαθίεληαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο
Γηνίθεζεο,

ην

πξνρεηξφηεηα,

φιν
ηε

ζχζηεκα
ζέζπηζε

θαηαδηθάδεηαη

πξφζθαηξσλ

ζηελ

ξπζκίζεσλ,

απνζπαζκαηηθφηεηα,
ηδηαίηεξα

πηζαλψλ

ηελ
λα

αλαηξαπνχλ θαη θπζηθά ζηελ έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο θαη ζηε δηαξθή κεηαβνιή,
ζηνηρεία νπδφισο πξνσζεηηθά ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.
Όια απηά ηα δεηήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ,
ζπλζέηνπλ ηελ παζνγέλεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ ειιεληθή
έλλνκε ηάμε θαη ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ελ γέλεη. Ρα ίδηα απηά δεηήκαηα
βέβαηα, είλαη ηα ζεκεία ζηα νπνία ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ε λνκνζεζία, ε
λνκνινγία θαη θπξίσο ε πνιηηηθή, ε Ξνιηηεία θαη ε Γηνίθεζε, ψζηε ν πνιενδνκηθφο
ζρεδηαζκφο λα θαηαζηεί ηθαλφο λα πξνσζήζεη ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ην φξακα ηεο
βηψζηκεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο λα πξαγκαηνπνηεζεί. Ξξψην θαη βαζηθφ βήκα πξνο
ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη ζπγρξφλσο ε πην απιή δηαδηθαζία, είλαη ε θσδηθνπνίεζε
θαη ε ελνπνίεζε ζε έλα εληαίν λνκνζέηεκα ησλ ηζρπνπζψλ ξπζκίζεσλ ηνπ
πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε θνηλή θαη εληαία λνκνζεηηθή
αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ζην εμήο θαη λα δηεπθξηληζηεί ην επαθξηβέο αληηθείκελν
ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Δμίζνπ δπλαηή είλαη ε επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο
πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, κέζα απφ ηελ
παξάιιειε δηεμαγσγή ησλ επηκέξνπο ζηαδίσλ θαη θάζεσλ θαη ηε ζέζπηζε
δεζκεπηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ηε Γηνίθεζε.
Αιεθάληε Α., 2015, «Ζ Γηνίθεζε σο παξάγσλ εμηζνξξφπεζεο κεηαμχ ησλ αλαγθψλ πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο», Λόκνο θαη Φύζηο, 09.11.2015, δηαζέζηκν ζην:
http://nomosphysis.org.gr/12964/dioikisi-os-paragon-eksisorropisis-metaksy-ton-anagkon-prostasiastoy-perivallontos-kai-tis-oikonomikis-anaptyksis/ [12.09.2016]
130 Αλαηξνχζε Φ., 2004, «Ζ πνξεία ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηα αδηέμνδα», ζην Νηθνλφκνπ Γ.,
Παξεγηάλλεο Γ., Πεξξάνο Θ., 2004, Τηκεηηθόο Τόκνο γηα ηνλ θαζεγεηή Αζαλάζην Η. Αξαβαληηλό – Πόιε
θαη ρώξνο από ηνλ 20ν ζηνλ 21ν αηώλα, ΠΔΞΝΣ, ζει. 33
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Δίλαη αθφκε δπλαηφ ην πεξηερφκελν ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ λα απινπνηεζεί,
λα πξνζαξκνζηεί ζηηο ζεκεξηλέο απαηηήζεηο θαη εμειίμεηο, θαζψο επίζεο θαη λα
εθζπγρξνληζηεί, κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο, ψζηε ε
εθπφλεζε ησλ κειεηψλ θαη θαη’ αθνινπζίαλ θαη ε εθαξκνγή ηνπο λα γίλεη
πεξηζζφηεξν ηαρεία. Δίλαη επίζεο δπλαηφ ν πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο λα θαηαζηεί
επηηέινπο ελ ηνηο πξάγκαζη νινθιεξσκέλνο θαη νξζνινγηθφο, κέζα απφ ηελ
εγθαηάιεηςε ηεο απιήο απνηχπσζεο ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ ρψξνπ ζηα ζρέδηα θαη ηηο
κειέηεο θαη ηελ εμεχξεζε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ηεο εθάζηνηε
πεξηνρήο. Δίλαη, ηέινο, δπλαηή ε απνζχλδεζε ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ απφ
πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο, κέζα απφ ηε ζχζηαζε αλεμάξηεησλ νξγάλσλ ή αθφκε θαη
κίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο, ζηειερσκέλεο απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο, παληειψο
αλεμάξηεηνπο απφ ηηο εθάζηνηε Θπβεξλήζεηο.
Όπσο φκσο ζπκβαίλεη κε ην ρσξνηαμηθφ, έηζη θαη κε ηνλ πνιενδνκηθφ
ζρεδηαζκφ, φιεο νη αλσηέξσ ιχζεηο είλαη δήηεκα πνιηηηθήο βνχιεζεο. Απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ πξνθιήζεσλ είλαη ε χπαξμε κίαο
ηζρπξήο πνιηηηθήο βνχιεζεο, ηθαλήο θαη πξφζπκεο λα δξνκνινγήζεη ηνλ
εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ πξαγκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, ψζηε
λα ηνπ απνδψζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ νθείιεη λα έρεη, λα ηνλ θαηαζηήζεη
θαλνληζηηθφ, ξπζκηζηηθφ, νξζνινγηθφ θαη νινθιεξσκέλν ζηελ νπζία ηνπ θαη λα ηνλ
βνεζήζεη λα επηηειέζεη ηηο ιεηηνπξγίεο γηα ηηο νπνίεο είλαη πξννξηζκέλνο θαη λα
ζπλαληήζεη ηνπο πξαγκαηηθνχο ηνπ ζηφρνπο, κε βαζηθφηεξν φισλ ην ζηφρν ηεο
βηψζηκεο αλάπηπμεο.
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ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ

Απφ ηελ επηζθφπεζε πνπ πξνεγήζεθε πξνθχπηεη ζαθψο φηη ν ρσξηθφο
ζρεδηαζκφο θαη ε βηψζηκε αλάπηπμε θαηέρνπλ κία ηδηαίηεξε θαη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ
ειιεληθή έλλνκε ηάμε, κε ην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην αθελφο κελ λα είλαη ηδηαίηεξα
επξχ θαη ζπλερψο λα εκπινπηίδεηαη θαη λα βειηηψλεηαη, αθεηέξνπ δε λα θαζηζηά
ζαθή ηε δηαζχλδεζε ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηε ιεηηνπξγία
ηνπ ελφο σο απαξαίηεηεο πξνυπφζεζεο θαη ζπγρξφλσο σο αλαπφθεπθηεο ζπλέπεηαο
ηνπ άιινπ.
Ρνχην ζπλάγεηαη θαη’ αξράο απφ ηε ζέζε ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο
βηψζηκεο αλάπηπμεο ζην Πχληαγκα. Έλα Πχληαγκα, ζην νπνίν ν ρσξηθφο ζρεδηαζκφο
θαη ε βηψζηκε αλάπηπμε θαηνρπξψλνληαη άκεζα θαη ξεηά, κε ην ρσξηθφ ζρεδηαζκφ
λα απνηειεί επηκέξνπο έθθξαζε θαη κέζν ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, κέζν
επίηεπμεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, αιιά θαη αληηθείκελν απηνηεινχο ζπληαγκαηηθήο
ξχζκηζεο θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε λα θαηνρπξψλεηαη απηνηειψο θαη λα απνηειεί
βαζηθφ ζηφρν ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ131. Έλα Πχληαγκα, ζην νπνίν ν ρσξηθφο
ζρεδηαζκφο θαη ε βηψζηκε αλάπηπμε ζπλάγνληαη επηπιένλ έκκεζα, ηφζν κέζα απφ ηε
ζπξξνή ηνπο κε άιια ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα, φζν θαη κέζα απφ ηε ζχγθξνπζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ζην πεξηβάιινλ ελ γέλεη θαη ζην ρσξηθφ ζρεδηαζκφ εηδηθφηεξα κε άιια
ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα θαη ηνλ πεξηνξηζηηθφ θαη εμηζνξξνπεηηθφ ξφιν ηεο
βηψζηκεο αλάπηπμεο132.
Έλα Πχληαγκα πεξηβαιινληηθφ, κε πξσηφηππεο θαη θαηλνηφκεο ξπζκίζεηο,
ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ επνρή ηεο ςήθηζεο θαη αλαζεψξεζήο ηνπ, φζν θαη ζε ζρέζε κε
ηηο αληίζηνηρεο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο δηάθνξσλ άιισλ έλλνκσλ ηάμεσλ ζε
επξσπατθφ θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Έλα Πχληαγκα, πνπ δηαζθαιίδεη ην πςειφηεξν
επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο133 θαη πνπ
παξέρεη κία ζχγρξνλε, ηθαλνπνηεηηθή θαη πιήξε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη
αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο θαη εγγπάηαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε134. Έλα
Πχληαγκα πνπ, αθξηβψο ιφγσ απηψλ ησλ ηζρπξψλ θαη νινθιεξσκέλσλ πξνβιέςεσλ
Βι. αλσηέξσ, Κέξνο Ξξψην, Θεθάιαην Ξξψην, ζει. 8 – 18
Βι. αλσηέξσ, Κέξνο Ξξψην, Θεθάιαην Γεχηεξν, ζει. 19 – 28
133 Ξαπαθσλζηαληίλνπ Α., 2006, «Ζ πξφηαζε γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Ξεξηβαιινληηθνχ Ππληάγκαηνο:
Απφ ην δηθαζηηθφ “αθηηβηζκφ” ζηε ινγηθή ηεο “αλάπηπμεο”;», Λόκνο θαη Φύζηο, 14.06.2006, δηαζέζηκν
ζην:
http://nomosphysis.org.gr/10496/i-protasi-gia-tin-anatheorisi-tou-periballontikou-suntagmatos-apoto-dikastiko-aktibismo-sti-logiki-tis-anaptuksis-iounios-2006/ [19.09.2016]
134 Ξαπαδεκεηξίνπ Γ., 2006, «Σσξνηαμηθή νξγάλσζε θαη δαζνιφγην», Λόκνο θαη Φύζηο, 06.07.2006,
δηαζέζηκν ζην:
http://nomosphysis.org.gr/10530/xorotaksiki-organosi-kai-dasologio-ioulios-2006/ [19.09.2016]
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θαη ξπζκίζεψλ ηνπ, δελ αλαζεσξήζεθε ελ ηέιεη ην 2006, παξά ηηο πξνηάζεηο
αλαζεψξεζήο ηνπ πέληε κφιηο έηε κεηά ηελ θνκβηθή αλαζεψξεζε ηνπ 2001 θαη ηελ
θαζηέξσζε ηεο αξρήο ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο σο
δηθαηψκαηνο.
Έλα Πχληαγκα ηέινο, πνπ εάλ έπξεπε νπσζδήπνηε λα ηνπ θαηαινγηζηεί έλα
αξλεηηθφ ζηνηρείν, απηφ δε ζα ήηαλ άιιν απφ ην γεγνλφο φηη ε θαηνρπξσκέλε ζε απηφ
αξρή ηεο αεηθνξίαο, κε ηνλ ηξφπν πνπ εθθξάδεηαη θαη δηαηππψλεηαη – αλ θαη αθνξά
εμίζνπ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη έρεη σο αληηθείκελν ηε
δηαθχιαμε θαη βειηίσζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, φρη κφλνλ σο απηαμίαο αιιά
θαη σο ελφο απφ ηνπο πιείνλεο ζηφρνπο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ, ψζηε ε
δηαηήξεζε, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή, ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ε κε θαηαζπαηάιεζε
ησλ θπζηθψλ πφξσλ λα ζπληειεί θαη λα δηαζθαιίδεη θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε
κηαο ρψξαο – κπνξεί θαη έρεη πξάγκαηη πνιιέο θνξέο εξκελεπζεί κνλνζήκαληα, σο
πξνζηαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, κε απνηέιεζκα λα
αγλνείηαη ε ηξηπιή δηάζηαζή ηεο θαη, επνκέλσο, έλα Πχληαγκα, ζην νπνίν εάλ ζα
έπξεπε απαξαηηήησο θάηη λα κεηαβιεζεί, απηφ ζα ήηαλ ε αξρή ηεο αεηθνξίαο θαη ε
αληηθαηάζηαζή ηεο απφ ηελ αξρή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, πνπ έρεη ηξηπιή
δηάζηαζε, πεξηβαιινληηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή, ψζηε λα ππνγξακκηζζεί απφ ην
ζπληαθηηθφ λνκνζέηε ζηελ Διιάδα ε αλάγθε ζπγθεξαζκνχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ε επηδίσμε ηεο ηζφξξνπεο πξνζηαζίαο ησλ
πεξηβαιινληηθψλ, ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ αγαζψλ135.
Κε φια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ην ειιεληθφ Πχληαγκα απνδίδεη κελ
ππεξλνκνζεηηθή ηζρχ ζην ρσξηθφ ζρεδηαζκφ θαη ην πεξηβάιινλ ελ γέλεη, θαζψο
επίζεο θαη ζηε βηψζηκε αλάπηπμε, πιελ φκσο ρξήδεη εμεηδίθεπζεο, φπσο ήδε
επηζεκάλζεθε, κέζσ ηεο λνκνζεηηθήο εθαξκνγήο θαη ηεο λνκνινγηαθήο εξκελείαο
ησλ ξπζκίζεψλ ηνπ. Ξξφθεηηαη γηα κία εμεηδίθεπζε απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη ε
πινπνίεζε ησλ αμηφινγσλ ζπληαγκαηηθψλ πξνβιέςεσλ θαη, ελ ηέιεη, ε επίηεπμε ή φρη
ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κέζσ ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ.
Έηζη, φζνλ αθνξά θαη’ αξράο ζηε λνκνζεζία, πνπ έρεη εθδνζεί θαη
εμαθνινπζεί λα εθδίδεηαη, ζε ζπκκφξθσζε θαη πξνο ην ζθνπφ ηεο εμεηδίθεπζεο θαη
εθαξκνγήο ησλ ζπληαγκαηηθψλ απηψλ ξπζκίζεσλ θαη ε νπνία ζπλζέηεη ην ζεζκηθφ
πιαίζην ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ δχν εηδηθφηεξσλ επηπέδσλ ηνπ, ηνπ
ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, ήδε πξνζδηνξίζηεθαλ
Πηνχηε Γ., 2007, «Ξεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή ηζνξξνπία», Λόκνο θαη Φύζηο, 20.02.2007,
δηαζέζηκν ζην:
http://nomosphysis.org.gr/10716/periballontiki-kai-oikonomiki-isorropia-ianouarios-2007/
[19.09.2016]
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αλαιπηηθψο ηα ζεηηθά ζηνηρεία θαη ηδίσο ηα αξλεηηθά ζεκεία, πνπ έρνπλ θαηαζηήζεη
αδχλαηε ηελ επίηεπμε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κέζσ ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ136. Ρα
ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ ζεζκηθνχ απηνχ πιαηζίνπ ζπλνςίδνληαη ζην δηαξθή εκπινπηηζκφ
ηνπ θαη θπξίσο ζηε κφληκε ζπλχπαξμε ηεο έλλνηαο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κε ηηο
έλλνηεο ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ θαη’
απηφλ ηνλ ηξφπν απφπεηξα δηαζχλδεζεο ησλ ελλνηψλ απηψλ θαη ζεσξεηηθήο
ηνπιάρηζηνλ πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κέζσ ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ.
Ξξαθηηθά σζηφζν, ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ην ρσξηθφ ζρεδηαζκφ δελ έρεη
θαηαζηεί ηθαλφ, κέρξη θαη ζήκεξα, λα πξνσζήζεη ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη λα
ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ επίηεπμή ηεο. Νη ιφγνη ηεο – κεξηθήο ηνπιάρηζηνλ –
απνηπρίαο απηήο έγθεηληαη θαη’ αξράο ζην λνκνζεηηθφ πινπξαιηζκφ θαη ην ζεζκηθφ
πιεφλαζκα θαη κάιηζηα, ρσξίο ηελ παξακηθξή ελνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε.
Ηδηαίηεξν πξφβιεκα απνηειεί αθφκε ε κεγάιε ρξνληθή θαζπζηέξεζε εθαξκνγήο θαη
πινπνίεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, θαζψο επίζεο θαη ε πεξηπινθφηεηα
θαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζεζκηθνχ απηνχ πιαηζίνπ. Ζ
ζεκαληηθφηεξε ηξνρνπέδε βέβαηα δελ είλαη άιιε απφ ηελ απξνζπκία ησλ αξκνδίσλ
γηα νπζηαζηηθή θαη πξαγκαηηθή πινπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, πνπ
έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνθιεηζηηθψο θαη κφλνλ πξνζρεκαηηθή θαη ηππηθή
εθαξκνγή ηνπ, πνπ κφλν πξνσζεηηθή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο δε δχλαηαη λα είλαη.
Ρα δεηήκαηα απηά είλαη πνπ θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα επνίσλε ηελ έθδνζε ηνπ λ.
4269/2014, κε ηνλ νπνίν επηρεηξείηαη ε ελνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη γηα ηα
δχν επίπεδα ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, πξνβιέπεηαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ ξπζκίζεσλ
γηα ην ρσξηθφ ζρεδηαζκφ θαη επηδηψθεηαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζρεηηθνχ
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. Ξξφθεηηαη γηα έλα λνκνζέηεκα πνπ εθδφζεθε κε θχξην
γλψκνλα ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ
νινθιήξσζεο ησλ ζρεδίσλ, ηε ζαθή δηάθξηζε θαη ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ θαη
αιιεινεπηθαιχςεσλ ησλ επηπέδσλ ζρεδηαζµνχ, ηε ζαθή θαηαλνµή αξµνδηνηήησλ
θαη ηε λνµηθή ζσξάθηζε ησλ πξάμεσλ ηεο Γηνίθεζεο, αιιά θαη ηελ αζθάιεηα
δηθαίνπ137. Ξξνηείλεηαη δε κε απηφ έλα ζχζηεκα ζρεδηαζκνχ, κε ην νπνίν επηδηψθεηαη
ε δξαζηηθή κείσζε ησλ επηπέδσλ ηνπ ζρεδηαζµνχ θαη ε εμάιεηςε ηνπ θηλδχλνπ
επηθαιχςεσλ, αληηθάζεσλ θαη αληηζέζεσλ κεηαμχ ησλ ζρεδίσλ δηαθνξεηηθψλ
επηπέδσλ, ε πιήξεο αληηζηνίρεζε ησλ επηπέδσλ ζρεδηαζµνχ µε ηα επίπεδα άζθεζεο
αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ε πιεξέζηεξε ζχλδεζε ησλ βαζηθψλ επηπέδσλ
ζρεδηαζµνχ µε ηα επίπεδα θαη ηα εξγαιεία ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ε
Βι. αλσηέξσ, Κέξνο Γεχηεξν, Θεθάιαην Ξξψην, ζει. 31 – 42 & Κέξνο Γεχηεξν, Θεθάιαην Γεχηεξν,
ζει. 43 – 54
137 Αηηηνινγηθή Έθζεζε Λ. 4269/2014
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ειάθξπλζε ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο απφ ηνλ ηεξάζηην φγθν ιεπηνκεξεηαθψλ θαη
ηερληθνχ ραξαθηήξα ξπζκίζεσλ θαη ηέινο, ε πξνζαξκνγή ηνπ ζρεδηαζµνχ µε
γξήγνξε δηαδηθαζία θαη ε απνθπγή παξαγσγήο λέσλ απηνηειψλ ζρεδίσλ θαη
έθδνζεο θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ138.
Ξεξαηηέξσ, αλαθνξηθά κε ηελ εμεηδίθεπζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ ξπζκίζεσλ,
αιιά θαη ησλ πξνβιέςεσλ ηεο θνηλήο λνκνζεζίαο, κέζσ ηεο λνκνινγηαθήο ηνπο
εξκελείαο, ππελζπκίδεηαη ε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. Ρν
κέγεζνο θαη ε αμία ηεο ζπκβνιήο ηνπ Αλψηαηνπ Αθπξσηηθνχ Γηθαζηεξίνπ
θαηαδεηθλχεηαη πεξηζζφηεξν απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν, απφ ην γεγνλφο φηη ην
ΠηΔ πξνεγήζεθε φρη κφλνλ ηνπ θνηλνχ, αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπληαγκαηηθνχ
λνκνζέηε, ππφ ηελ έλλνηα φηη νη λνκνινγηαθέο αξρέο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη
δηακνξθψζεθαλ απφ ην Γηθαζηήξην απηφ ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990,
αλαθνξηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ελ γέλεη θαη ην ρσξηθφ ζρεδηαζκφ
εηδηθφηεξα, αιιά θαη ηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ελζσκαηψζεθαλ εθ ησλ
πζηέξσλ ζηε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ 2001 θαη επηβεβαηψζεθαλ αξγφηεξα θαη
απφ ηελ θνηλή λνκνζεζία.
Έληνλεο ππήξμαλ σζηφζν νη θαηεγνξίεο πνπ δέρζεθε ην ΠηΔ γηα δηθαζηηθφ
αθηηβηζκφ, γηα ππνθαηάζηαζε ηνπ λνκνζέηε, ηεο επηζηήκεο, ηεο Γηνίθεζεο, ρσξίο λα
έρεη ηελ αξκνδηφηεηα, ηε λνκηκνπνίεζε, ηα κέζα ή ηα εξγαιεία θαη γηα ππέξβαζε ηνπ
ξφινπ ηνπ θαη πξνψζεζε λνκνινγηαθψλ ιχζεσλ, κε ηηο νπνίεο παξεκπνδίδεηαη ε
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη νη επελδχζεηο139. Απηή ε θαηεγνξία απνηέιεζε
ζεκαληηθφ θίλεηξν ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ Ππληάγκαηνο ην 2001 θαη βαζηθφ
επηρείξεκα ηεο λέαο πξφηαζεο αλαζεψξεζήο ηνπ ην 2006, πνπ νπδέπνηε επνδψζεθε.
πήξμε δε ηφζν έληνλε απηή ε θξηηηθή, πνπ νδήγεζε ην ίδην ην Γηθαζηήξην ζηελ
έθδνζε απνθάζεσλ, κε ηηο νπνίεο ην ΠηΔ επεδίσμε ην δηθαζηηθφ απηνπεξηνξηζκφ,
κέζα απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο αξρήο ηεο αεηθνξίαο θαηά ηξφπν εμηζνξξνπεηηθφ ηνπ
ξφινπ ηνπ λνκνζέηε, ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ δηθαζηή140, πξνθεηκέλνπ λα ζεκάλεη
επηζήκσο ην ηέινο ηνπ δηθαζηηθνχ αθηηβηζκνχ, πνπ ηφζν έληνλα ζρνιηάζηεθε141.

Αηηηνινγηθή Έθζεζε Λ. 4269/2014
Δπηηξνπή ηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ Αζελψλ γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Ππληάγκαηνο, 2006,
«Ξξνζηαζία πεξηβάιινληνο. Άξζξν 24 ηνπ Ππληάγκαηνο», Λόκνο θαη Φύζηο, 22.03.2006, δηαζέζηκν
ζην:
http://nomosphysis.org.gr/10393/prostasia-periballontos-arthro-24-tou-suntagmatos-martios-2006/
[19.09.2016]
140 Θνληηάδεο Μ., 2002, Ο λένο Σπληαγκαηηζκόο θαη ηα ζεκειηώδε δηθαηώκαηα κεηά ηελ αλαζεώξεζε ηνπ
2001, Δθδφζεηο Αλη. Λ. Πάθθνπια, Αζήλα – Θνκνηελή, ζει. 406
141 Ρξνβά Δ., 2001, «Αρειψνο: Ν Θεφο πνηακφο (Πθέςεηο κε αθνξκή ηελ ΠηΔ Νι. 3478/2000)»,
Πεξηβάιινλ θαη Γίθαην, η. 1, ζει. 35 επ.
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Πε θάζε πεξίπησζε πάλησο, πξφθεηηαη γηα έλαλ ηζρπξηζκφ παληειψο ζαζξφ
θαη εζθαικέλν. Ρν ΠηΔ φρη κφλν δελ εκπφδηζε ηηο επελδχζεηο, αιιά μεθαζάξηζε ην
ζνιφ ηνπίν ηεο αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα, νξίδνληαο σο πξναπαηηνχκελν γηα θάζε
επέκβαζε ζην ρψξν ην ζπλνιηθφ θαη ηνκεαθφ ρσξηθφ ζρεδηαζκφ θαη παξαθηλψληαο ην
λνκνζέηε θαη ηε Γηνίθεζε λα πινπνηήζνπλ ηε ζπληαγκαηηθή πεξί ζρεδηαζκνχ
ππνρξέσζή ηνπο, ρσξίο λα επηδεηθλχεη θάπνηα μερσξηζηή νηθνινγηθή επαηζζεζία θαη
ζέηνληαο εκπφδην απνθιεηζηηθψο θαη κφλν ζηελ θαθψο ζρεδηαζκέλε εθκεηάιιεπζε
ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο, πνπ φκσο δελ απνηειεί επ’ νπδελί άθξηηε ή
ππεξβνιηθή παξεκπφδηζε ηεο αλάπηπμεο142. Ρνχηα ζαθψο πξνθχπηνπλ απφ ηελ
πάγηα λνκνινγία ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νπζηψδεο φξνο γηα ηε βηψζηκε
αλάπηπμε είλαη ηα νινθιεξσκέλα ρσξηθά ζρέδηα, γηα ηελ επίηεπμή ηεο δε απαξαίηεηε
είλαη ε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ γηα ηνλ νξζνινγηθφ θαη νινθιεξσκέλν ρσξνηαμηθφ θαη
πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ κέηξσλ, θαηά ηε ιήςε ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη
ζηάζκηζε κε άιινπο παξάγνληεο, αλαγφκελνπο ζην γεληθφηεξν εζληθφ θαη δεκφζην
ζπκθέξνλ, ζπκπνξεπφκελε πξνο ηελ ππνρξέσζε ηεο Ξνιηηείαο λα κεξηκλά γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε βηψζηκε
αλάπηπμε143. Ξξφθεηηαη γηα κία λνκνινγία θαη κία δηθαζηεξηαθή πξαθηηθή, ράξε ζηελ
νπνία ζεκειηψζεθε έλα ειάρηζην δηθαητθφ πεξηβαιινληηθφ θεθηεκέλν, πνπ είλαη
αλεπίδεθην

επί

ηα

ρείξσ

λνκνζεηηθήο

κεηαξξχζκηζεο

θαη

λνκνινγηαθήο

παξέθθιηζεο144.
Όια ηα αλσηέξσ δεδνκέλα, νη ηζρπξέο βάζεηο πνπ ζέηεη ην Πχληαγκα γηα ηελ
πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, ην ρσξηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ην
ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθφ απφ πνιιέο απφςεηο ζεζκηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ε
ηδηαίηεξα πινχζηα θαη αμηφινγε λνκνινγία θαη δηθαζηεξηαθή πξαθηηθή ζπλζέηνπλ ην
ηνπίν ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε. Έλα ηνπίν, κέζα ζην
νπνίν είλαη πιένλ θνηλφο ηφπνο φηη ε βηψζηκε αλάπηπμε ππάξρεη κφλνλ ηππηθά θαη
ζεσξεηηθά, ρσξίο φκσο λα έρεη επηηεπρζεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη επί ηεο νπζίαο. Κε ην
δεδνκέλν απηφ, δχν εξσηήκαηα απνκέλνπλ λα απαληεζνχλ. Ρν κελ πξψην αθνξά
ζηηο αηηίεο ηεο απνηπρίαο επίηεπμεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κέζα απφ ην ρσξηθφ
ζρεδηαζκφ θαη ζην κεξίδην επζχλεο πνπ θέξνπλ γηα ηελ απνηπρία απηή νη

Λάληζνπ Θ., 2007, «Γηα ην δίιεκκα “πεξηβάιινλ ή αλάπηπμε” δελ θηαίεη ην Πχληαγκα», Λόκνο θαη
Φύζηο, 20.02.2007, δηαζέζηκν ζην:
http://nomosphysis.org.gr/10693/8230-gia-to-dilimma-periballon-i-anaptuksi-den-ftaiei-to-suntagmaianouarios-2007/ [19.09.2016]
143 ΠηΔ Νι. 2152/2015, 27/2014, 123/2007, 2489/2006, 705/2006, 1688/2005, 1569/2005, 1528/2003,
ΠηΔ Δ΄ 5κ. 2214/2015, 2816/2013, 2814/2013
144 Θαξάθσζηαο Η., 2007, «Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αδηαπξαγκάηεπην λνκηθφ θαη θνηλσληθφ
θεθηεκέλν», Λόκνο θαη Φύζηο, 02.04.2007, δηαζέζηκν ζην:
http://nomosphysis.org.gr/10808/i-prostasia-tou-periballontos-adiapragmateuto-nomiko-kaikoinoniko-kektimeno-aprilios-2007/ [19.09.2016]
142
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ζπληαγκαηηθέο θαη θνηλέο λνκνζεηηθέο πξνβιέςεηο θαη ε λνκνινγηαθή θαη
δηθαζηεξηαθή πξαθηηθή. Ρν δε δεχηεξν αθνξά ζηηο πξνθιήζεηο πνπ απνκέλνπλ λα
αληηκεησπηζηνχλ, ζηηο αλάγθεο πνπ νθείινπλ λα ηθαλνπνηεζνχλ θαη ελ γέλεη ζηηο
ιχζεηο πνπ πξέπεη θαη δχλαληαη λα εμεπξεζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί επηηέινπο
ε βηψζηκε αλάπηπμε ζηελ Διιάδα ζηελ πξάμε θαη λα θαηαζηεί ηθαλφο ν ρσξηθφο
ζρεδηαζκφο θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην απηνχ λα ζπκβάινπλ ηθαλνπνηεηηθά θαη
απνηειεζκαηηθά ζηελ επηδίσμε απηή.
Όζνλ αθνξά θαη’ αξράο ζηελ επζχλε ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ
γηα ηελ αδπλακία επίηεπμεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κέζα απφ ην ρσξηθφ ζρεδηαζκφ,
απηή είλαη απνιχησο ζαθήο, χζηεξα απφ φια φζα πξνπαξαηέζεθαλ. Ξξφθεηηαη γηα
κία λνκνζεζία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ειιείςεηο, πζηεξήζεηο θαη αληηθάζεηο, πνπ
νπδέπνηε θαηέζηε πιήξεο θαη ζπζηεκαηηθή θαη πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δεκηνπξγία ελφο
λνκνζεηηθνχ θελνχ, ην νπνίν θαιχπηεη ν ππεξεληαηηθφο δηθαζηηθφο έιεγρνο ησλ
λφκσλ θαη φρη ν αξκφδηνο πξνο ηνχην λνκνζέηεο ή ε Γηνίθεζε145. Ππλεπψο, απηφ πνπ
ρξεηάδεηαη είλαη κία ζχγρξνλε, πιήξεο, ζπζηεκαηηθή, θσδηθνπνηεκέλε, εληαία θαη εθαξκφζηκε απφ ηηο αξκφδηεο δηνηθεηηθέο αξρέο λνκνζεζία, πνπ ζα ζέβεηαη ην
Πχληαγκα, ην δηεζλέο θαη ην ελσζηαθφ δίθαην γηα ην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, ηνλ
πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αεηθνξία146. Γηα λα επηηεπρζεί δε απηή ε ζχγρξνλε
λνκνζεζία, ζα πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιεκαηηθά ζεκεία ηνπ ζεκεξηλνχ
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη, εηδηθφηεξα, ζα πξέπεη νη ηζρχνπζεο ξπζκίζεηο λα
θσδηθνπνηεζνχλ θαη λα ελνπνηεζνχλ ζε έλα εληαίν λνκνζέηεκα, λα πξνζαξκνζηνχλ
ζηα δεδνκέλα, ηηο εμειίμεηο, ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζήκεξα, ηδίσο δε ζα
πξέπεη λα απνζπλδεζνχλ απφ ηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο πνιηηηθέο εμαξηήζεηο θαη
ζθνπηκφηεηεο147.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά θαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ θνηλή λνκνζεζία,
νπδφισο επζχλεηαη ε λνκνινγηαθή θαη δηθαζηεξηαθή πξαθηηθή, παξά ηηο αλαιεζείο
θαηεγνξίεο εηο βάξνο ηνπ ΠηΔ πεξί δηθαζηηθνχ αθηηβηζκνχ θαη παξά ηελ απζηεξή,
νξηζκέλεο θνξέο, λνκνινγία ηνπ. Ξνιχ πεξηζζφηεξν δε, δελ επζχλεηαη ην Πχληαγκα
θαη νη πεξηερφκελεο ζε απηφ ξπζκίζεηο, ζηηο νπνίεο δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε
λα απνδνζεί ε θαθή θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ή ε παξάιεηςε πξνψζεζεο ηεο

Βεληδέινο Δ., 2007, «Λα πξνζηαηεχζνπκε ην πξάζηλν Πχληαγκα», Λόκνο θαη Φύζηο, 20.02.2007,
δηαζέζηκν ζην:
http://nomosphysis.org.gr/10700/na-prostateusoume-to-prasino-suntagma-ianouarios-2007/
[19.09.2016]
146 Βεληδέινο Δ., 2007, «Λα πξνζηαηεχζνπκε ην πξάζηλν Πχληαγκα», Λόκνο θαη Φύζηο, 20.02.2007,
δηαζέζηκν ζην:
http://nomosphysis.org.gr/10700/na-prostateusoume-to-prasino-suntagma-ianouarios-2007/
[19.09.2016]
147 Βι. Κέξνο Γεχηεξν, Θεθάιαην Ξξψην, ζει. 42 & Κέξνο Γεχηεξν, Θεθάιαην Γεχηεξν, ζει. 54
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ρσξνηαμηθήο αλαδηάξζξσζεο θαη ηεο πνιενδνκηθήο αλαζπγθξφηεζεο ηεο ρψξαο.
Δίλαη απηνλφεην φηη νη ελ ιφγσ ζηφρνη απνηεινχλ πξσηαξρηθφ κέιεκα θάζε
ζχγρξνλεο Ξνιηηείαο θαη ζπγρξφλσο αληηζηνηρνχλ ζε ζαθείο επηηαγέο ηνπ
Ππληάγκαηνο θαη, σο εθ ηνχηνπ, νπδφισο επζχλεηαη ην Πχληαγκα γηα ηελ
απνηπρεκέλε απφπεηξα πξνψζεζεο θαη επίηεπμεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κέζσ ηνπ
ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, αιιά, αληηζέησο, ε επζχλε αλήθεη πξσηίζησο ζηελ Θπβέξλεζε
θαη ηε Γηνίθεζε, θαζψο ηα πθηζηάκελα πξνβιήκαηα εληείλνληαη δηαξθψο κε ηελ
παξάιεηςε

ηεο

πξψηεο

λα

δηακνξθψζεη

πεξηβαιινληηθή,

ρσξνηαμηθή

θαη

πνιενδνκηθή πνιηηηθή θαη ηηο αβειηεξίεο θαη ηηο αδπλακίεο ηεο δεχηεξεο148.
Απαξαίηεην ζπλεπψο πξφηαγκα θαη δηαθχβεπκα απνηειεί ε πξνψζεζε κηαο
ζχγρξνλεο, αμηφπηζηεο θαη ζπλεθηηθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο149.
Θαηφπηλ φισλ ησλ αλσηέξσ, είλαη θαη’ αξράο ζαθέο φηη ν ρσξηθφο
ζρεδηαζκφο, φπσο έρεη δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα ζηελ Διιάδα, δελ έρεη θαηαζηεί
ηθαλφο λα πξνσζήζεη ηε βηψζηκε αλάπηπμε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Κεγάιν κέξνο
ηεο επζχλεο γηα ηελ απνηπρία απηή θέξεη ηφζν ε λνκνζεζία θαη ν ηξφπνο πνπ
δηακνξθψλεηαη ν ρσξηθφο ζρεδηαζκφο κέζσ απηήο, φζν θαη νη θπβεξλήζεηο θαη ε
Γηνίθεζε θαη ε πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχλ, ζε αληίζεζε κε ηηο ζπληαγκαηηθέο
ξπζκίζεηο θαη ηε λνκνινγία, πνπ νπδφισο επζχλνληαη αιιά αληηζέησο ζπκβάιινπλ
ζηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, απαξαίηεηε θαη
δηηηή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, ψζηε λα κπνξέζεη
λα ζπλαληήζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη ηδίσο ηνλ απψηεξν ζθνπφ ηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο, είλαη ε ηαπηφρξνλε αλακφξθσζε ηφζν ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, φζν θαη
ηεο ζρεηηθήο πνιηηηθήο θαη ε ζέζπηζή ηνπο ζε λέεο βάζεηο, πνπ ζα ζπλάδνπλ θαη ζα
είλαη ζπκβαηέο κε ην ζηφρν ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Ζ πιήξσζε ηεο δηηηήο απηήο
πξνυπφζεζεο βέβαηα είλαη δήηεκα βνχιεζεο. Θαη είλαη ζέκα ρξφλνπ λα απνδεηρζεί ή
λα δηαςεπζζεί ε χπαξμε ηεο βνχιεζεο απηήο, πνπ ζα νδεγήζεη ηε ρψξα ζην δξφκν
ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ή ζα ηελ αθήζεη λα εμαθνινπζεί λα επηδηψθεη ην ζηφρν απηφ
απνζπαζκαηηθά θαη αλαπνηειεζκαηηθά.

Ξαπαδεκεηξίνπ Γ., 2006, «Αλαζεψξεζε ηνπ Ππληάγκαηνο θαη πεξηβάιινλ», Λόκνο θαη Φύζηο,
26.01.2006, δηαζέζηκν ζην:
http://nomosphysis.org.gr/10272/anatheorisi-tou-suntagmatos-kai-periballon-martios-2006/
[19.09.2016]
149 Ξαπαδεκεηξίνπ Γ., 2006, «Αλαζεψξεζε ηνπ Ππληάγκαηνο θαη πεξηβάιινλ», Λόκνο θαη Φύζηο,
26.01.2006, δηαζέζηκν ζην:
http://nomosphysis.org.gr/10272/anatheorisi-tou-suntagmatos-kai-periballon-martios-2006/
[19.09.2016]
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ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΩΠΖ
(άπθπο 8 Λ. 1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
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Σαρπδξνκείνπ
Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

-------

(Εmail):

kantartzi.ioanna@gmail.com
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ζσνέπειες, ζε περίπηωζη ποσ αποδειτθεί όηι η εργαζία μοσ αποηελεί προϊόν λογοκλοπής ή
προϊόν ηρίηων.
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Η Δεινύζα
(Τπνγξαθή)

