
Διερεύνηση της σχέσης 
χωρικού και αναπτυξιακού 

σχεδιασμού στην Ελλάδα 
της ΠΠ 2021-2027 και 

αναζήτηση προϋποθέσεων 
εναλλακτικής προοπτικής 

για τη σχέση των δύο 
συστημάτων

Σοφία Τσάδαρη Ι Αρχ.Μηχ. 

Δρ. Πολεοδομίας Χωροταξίας ΕΜΠ

Ι ΔΣ ΣΕΠΟΧ



Βασική υπόθεση

Διαμορφώνεται ένα πλαίσιο χωρικού 
σχεδιασμού με εργαλεία που εξυπηρετούν νέου 
τύπου παρεμβάσεις και μεγάλες επενδύσεις.

Ταυτοχρόνως, εξελίσσεται σε μια παράλληλη 
διαδικασία το σύστημα του αναπτυξιακού 
σχεδιασμού, το οποίο έχει στον πυρήνα της 
συστηματοποίησής του την Πολιτική Συνοχής της 
ΕΕ και το ΕΣΠΑ ως βασικό σχέδιο για την 
ανάπτυξη της χώρας.



Κατανόηση του πεδίου εφαρμογής 
πολιτικών στην Ελλάδα – Βασικά σημεία

Κατανόηση της σχέσης 

ΔΙΕΘΝΕΣ → ΤΟΠΙΚΟ1.
Σύμφωνα με τη Doreen Massey μπορούμε να 
κατανοήσουμε την τοπικότητα ως πλευρά μιας 
ευρύτερης και παγκόσμιας πραγματικότητας και 
αντίστροφα, του χώρου ως προϊόντος 
αλληλεξαρτήσεων με αλληλεπιδράσεις από το 
παγκόσμιο ως το τοπικό. 

Πολιτικές που 
παράγονται 

παγκόσμια και 
εφαρμόζονται 

τοπικά (;)



Urban Agenda for the EU

Κατανόηση της σχέσης 

ΔΙΕΘΝΕΣ → ΤΟΠΙΚΟ στην παραγωγή πολιτικών 

Sustainable 

Development Goals 

(SDGs) – United 

Nations

Urban Agenda for the EU



Κατανόηση του πεδίου εφαρμογής 
πολιτικών στην Ελλάδα – Βασικά σημεία

Το τοπίο των πολλαπλών κρίσεων

2.
«Η κρίση είναι διαδικασία και όχι ένα συγκυριακό 
γεγονός». Δεν θα μπορούσαμε να δούμε τους 
μετασχηματισμούς του χώρου και των πολεοδομικών 
πολιτικών υπό το πρίσμα της «κάθε κρίσης» ως ενός 
αναπάντεχου γεγονότος που ήρθε να επιδράσει.

Κρίση Χρέους, Δημοσιονομική Κρίση, 
Περιβαλλοντική Κρίση, Κλιματική Κρίση, 
Υγειονομική Κρίση



Κατανόηση του πεδίου εφαρμογής 
πολιτικών στην Ελλάδα – Βασικά σημεία

Γενεαλογία της κρίσης / κρίσεων που 
συνδέεται με προβληματικές διαστάσεις του 
συστήματος σχεδιασμού3.

* κατευθυντήριος 
και όχι 
κανονιστικός, 
θεσμική διάχυση, 
χρόνος από τον 
σχεδιασμό στην 
υλοποίηση 

Δομικά ελλείμματα στον στρατηγικό σχεδιασμό της ανάπτυξης 

Σημαντικός ρόλος του τομέα των κατασκευών στην οικονομία

Μικρή ιδιοκτησία και μικρό κατασκευαστικό κεφάλαιο

περιορισμένη κρατική παρέμβαση στις διαδικασίες παραγωγής 
του χώρου, ιδιωτικός τομέας – άτυπες διαδικασίες



Κατανόηση του πεδίου εφαρμογής 
πολιτικών στην Ελλάδα – Βασικά σημεία

Νέα θεσμικά εργαλεία πολεοδομικού και 
γενικότερα χωρικού σχεδιασμού4. Το νέο πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού κατοχυρώνει την εστιάσει σε 
μεγάλες επενδύσεις και είναι προσανατολισμένο επιθετικά στην 
ανάπτυξη του νέου τύπου παρεμβάσεων.

Δεν μπορούμε να βλέπουμε των χωρικό αποκομμένο από τον 
αναπτυξιακό σχεδιασμό. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ



Place Based Policies

Ήδη από την ΠΠ 2014-2020 η 
προσθήκη της «εδαφικής 
συνοχής» πλάι στην οικονομική 
και κοινωνική έχει οδηγήσει 
στην εκτεταμένη υλοποίηση 
χωρικών στρατηγικών μέσω των 
Περιφερειακών Προγραμμάτων. 

Μητροπολιτικές περιοχές 
70% πληθυσμού 
70% Συνολικής ΑΠΑ

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 
από το 5% στο 8% των
συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ

30% των πόρων συμβάλλει στις 
δράσεις για το κλίμα.

Στρατηγικό Πλαίσιο της ΕΕ –
Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη



Στρατηγικό Πλαίσιο της ΕΕ –
Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη
Εγχειρίδιο για τις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
(https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1354)
Εγχειρίδιο για τις Στρατηγικές Χωρικής και Τοπικής Ανάπτυξης
(https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130788)
Νέα Χάρτα της Λειψίας 
(https://futurium.ec.europa.eu/en/urbanagenda/library/new-leipzig-charter-and-
implementing-document
Εδαφική Ατζέντα 2030 
(https://territorialagenda.eu/el/)
Οι Αρχές για την Αστική Ανάπτυξη του ΟΟΣΑ 
(https://www.oecd.org/cfe/urbanprinciples.htm)
Αστική Ατζέντα για την ΕΕ 
(https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agendaeu/
what-urban-agenda-eu.html)
Διακήρυξη του Cork 2.0- Καλύτερη ζωή στις Αγροτικές περιοχές 2016
(https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/cork-declaration_en.pdf)

https://www.oecd.org/cfe/urbanprinciples.htm


Χωρικά Εργαλεία ΠΠ 2021-2027

Place Based Policies

Ήδη από την ΠΠ 2014-2020 η 
προσθήκη της «εδαφικής 
συνοχής» πλάι στην οικονομική 
και κοινωνική έχει οδηγήσει 
στην εκτεταμένη υλοποίηση 
χωρικών στρατηγικών μέσω των 
Περιφερειακών Προγραμμάτων. 

Ολοκληρωμένες Χωρικές 
Επενδύσεις – Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης (ΟΧΕ-ΒΑΑ)

Ολοκληρωμένες Χωρικές 
Επενδύσεις (ΟΧΕ)

Τοπική Ανάπτυξη μέσω 
Πρωτοβουλιών των Τοπικών 
Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ)



Χρηματοδότηση μέσω ΠΕΠ –
Δομή των προγραμμάτων

μια Εξυπνότερη Ευρώπη, μέσω της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης, του οικονομικού 

μετασχηματισμού και της στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

μια Πιο Πράσινη Ευρώπη χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που εφαρμόζει τη 

συμφωνία του Παρισιού και επενδύει στην ενεργειακή μετάβαση, στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

μια Πιο Συνδεδεμένη Ευρώπη, με στρατηγικά δίκτυα μεταφορών και ψηφιακά δίκτυα

μια Πιο Κοινωνική Ευρώπη, που υλοποιεί τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και στηρίζει την ποιοτική απασχόληση, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, την 
κοινωνική ένταξη και την ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη

μια Ευρώπη Πιο Κοντά στους Πολίτες, με τη 

στήριξη των αναπτυξιακών στρατηγικών που καταρτίζονται σε τοπικό επίπεδο και της βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης σε όλη την ΕΕ.

ΣΠ5

ΣΠ1

ΣΠ2

ΣΠ3

ΣΠ4



13 Περιφερειακά Προγράμματα (ΠΕΠ)

53 ΟΧΕ - ΒΑΑ

6.190.588.098,00 € συνολικός Π/Υ 

1.124.179.891,00 € Π/Υ χωρικά εργαλεία

33 Σχέδια σε μη αστικές 

περιοχές

~ 86-90
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΠ 2021-2027

ΠΕΠ ΑΜΘ

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



Κατηγοριοποίηση 
Περιφερειών της 
ΕΕ βάσει κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ
-
Κατανομή των 13 
Περιφερειακών 
Προγραμμάτων 
στην Ελλάδα 2021-
2027



Πλήθος κλινών 5* 
ανά Περιφέρεια 
και Μεγάλες 
Τουριστικές 
Επενδύσεις



Προγραμματισμέν
α ΤΠΣ 
Φάσεις Α, Β, Γ



Προγραμματισμέν
α ΕΠΣ 
Φάσεις Α, Β, Γ



Προγραμματισμέν
α ΤΠΣ και ΕΠΣ 
Φάσεις Α, Β, Γ



Μεγάλες 
τουριστικές 
επενδύσεις και ΕΠΣ



Χωρικά Εργαλεία 
ΠΠ 2021-2027
1η προσέγγιση



ΣΥΖΗΤΗΣΗ
• Κατοχύρωση της σύνδεσης των δύο σχεδιασμών

→ Πρωτεύων ρόλος του χωρικού / υλοποίηση από τα εργαλεία

→ Επικεφαλής των μελετών πολεοδόμοι / χωροτάκτες

• Συμμετοχικές διαδικασίες στα ΤΠΣ και στις ΟΧΕ

→ Εκδημοκρατισμός του σχεδιασμού / Ποιος επιλέγει τι χρηματοδοτείται; 

• Δεσμευτικότητα του χωρικού σχεδιασμού

→ Επίλυση δύσκολων θεμάτων μέσω της σύγκλισης

→ Ο σχεδιασμός είναι κυρίως κατευθυντήριος και όχι κανονιστικός

• Ενίσχυση των ΟΤΑ με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό

→ Διαφάνεια – διάχυση της πληροφορίας
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