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Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: ΓΕ 90/12

Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

1. Αξιότιμο κ. Σταύρο Καλαφάτη, Αναπληρωτή Υπουργό

2. Αξιότιμο κ. Σωκράτη Αλεξιάδη, Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας & Αστικού Περιβ/ντος

Αξιότιμοι Κύριοι,

Όπως γνωρίζετε, με το άρθρο 30, παρ. 3α, του Ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών

Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», ορίστηκε ότι «3.α.

Εκκρεμείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) διαδικασίες ανάθεσης

και εκπόνησης μελετών έγκρισης ή αναθεώρησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) ή Σχεδίων

Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), επιτρέπεται να συνεχίζονται και

εγκρίνονται με τις διατάξεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α’) στα όρια των εδαφικών περιφερειών

των δήμων για τους οποίους είχαν προκηρυχθεί οι σχετικές μελέτες, υπό την προϋπόθεση ότι η

σχετική απόφαση ανάθεσης της εκπόνησής τους θα εκδοθεί μέχρι 31.12.2010».

Εν συνεχεία με το άρθρο 31 παρ.2 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ Α 60) παρατάθηκε η ανωτέρω

ημερομηνία μέχρι 31.12.2011 και ορίστηκε ότι: «...Εντός της ίδιας προθεσμίας, σύμφωνα με τις

διατάξεις του ν. 2508/1997, μπορεί να γίνει η ανάθεση εκπόνησης μελετών έγκρισης ή αναθεώρησης

Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) ή και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης

Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.), που έχουν ενταχθεί σε κοινοτικά προγράμματα χρηματοδότησης

μέχρι 31.12.2010». Με την παρ.2 του άρθρου 62 του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α’) παρατάθηκε η

ανωτέρω προθεσμία μέχρι τις 30.9.2012.

Όπως έχουμε ενημερωθεί από πολλά μέλη μας, υπάρχουν διαγωνισμοί μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ,

ενταγμένων στα Π.Ε.Π. (π.χ. Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, κ.ά.), οι οποίοι είτε έχουν ολοκληρωθεί

είτε βρίσκονται στην τελική φάση ολοκλήρωσης, αλλά οι φορείς ανάθεσης δεν προχωρούν στη

λήψη κατακυρωτικής απόφασης λόγω παρόδου της ανωτέρω προθεσμίας.



2/2

Πιστεύουμε ότι συμφωνείτε ότι η μη υλοποίηση των εν λόγω μελετών – πέρα από τις προφανείς

αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει στις, ήδη σκληρά δοκιμαζόμενες από την κρίση, μελετητικές

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο - θα έχει δυσμενείς συνέπειες και στο δημόσιο

συμφέρον, αφενός λόγω της ουσιαστικής σημασίας και χρησιμότητας αυτών στη χωροταξική και

πολεοδομική οργάνωση των περιοχών που αφορούν και αφετέρου λόγω της μη απορρόφησης των

δεσμευμένων κονδυλίων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε να επιληφθείτε του θέματος, το συντομότερο δυνατό, ώστε να

δοθεί νέα παράταση (π.χ. μέχρι 31.5.2013) και να καταστεί δυνατή η ανάθεση και η εκπόνηση

όλων των εκκρεμουσών μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.

Διατελούμε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Μετά τιμής

Ανδρέας Λουκάτος Δέσποινα Καλλιδρομίτου Κωνσταντίνος Καλέργης
Πρόεδρος ΔΣ Γεν. Γραμματέας ΔΣ Μέλος ΔΣ


