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EDITORIAL 

Η 2499/2012 απόφαση του  Συμβουλίου  της 
Επικρατείας για τα  αιολ ικά πάρκα σε 
αναδασωτέες  εκτάσεις :  Ερμηνεία  του  δ ικαίου  η 
επινόησή του ;  

Μάριος Χαϊνταρλής  * 

Το καλοκαίρι του 2021 σημαδεύτηκε σε μεγάλο βαθμό από 

τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε πολλά σημεία της 

Χώρας μας με αποκορύφωμα τις πυρκαγιές στην Εύβοια, με 

τις γνωστές και πολυσυζητημένες  επιπτώσεις τους τόσο για 

το φυσικό περιβάλλον της όσο και 

για την κοινωνικό-οικονομική ζωή 

των περιοχών που επλήγησαν. Η 

καθημερινή ζωή, άλλωστε, των 

ντόπιων κατοίκων ήταν και είναι 

άμεσα συνυφασμένη και 

επηρεαζόμενη από τις «οικολογικές 

υπηρεσίες» που τα δασικά 

οικοσυστήματα - και εν γένει το φυσικό περιβάλλον - 

παρέχουν σε αυτούς και στους επισκέπτες των περιοχών 

αυτών. Δηλωτικό του μεγέθους των προβλημάτων που 

προξένησαν οι πυρκαγιές αυτές είναι αναμφίβολα η άμεση 

αντίδραση της πολιτείας, που εκπόνησε ειδικό «ολιστικού» 

χαρακτήρα πρόγραμμα  για την χωρική – αναπτυξιακή 

ανάταξη των πληγέντων περιοχών. 

Ένα από τα παράδοξα, από μια πρώτη ματιά, της 

συζήτησης που άνοιξε με αφορμή το θέμα «Φωτιές στην 

Εύβοια», υπήρξε το γεγονός  ότι η συζήτηση άγγιξε ακόμη και 

την απόφαση 2499/2012 του Συμβουλίου της Επικρατείας 

που μάλιστα είχε εκδοθεί οκτώ χρόνια πριν. Η απόφαση 

αυτή, όπως είναι πλέον ευρέως γνωστό λόγω της 

δημοσιότητας αλλά και της έντασης που έλαβε η σχετική 

συζήτηση, είχε δώσει «το πράσινο φως» στη χωροθέτηση 

αιολικών εγκαταστάσεων εντός αναδασωτέων εκτάσεων, 

θεωρώντας την από συνταγματική άποψη ως νομικά 

επιτρεπτή.  (συνέχεια στην 9η σελίδα)
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Διοργάνωση 6ου 

Πανελληνίου Συνεδρίου 

Πολεοδομίας, Χωροταξίας 

και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (Βόλος, 

29/9/2022 – 2/10/2022) 

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, 

Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΤΜΧΠΠΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

διοργανώνει το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης. Το Συνέδριο πρόκειται να 

διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα 

29/9/2022 – 2/10/2022 στο Βόλο, στις 

εγκαταστάσεις του ΤΜΧΠΠΑ.  

Το Συνέδριο έρχεται σε μια ιδιαίτερη χρονική 

συγκυρία για την Ελλάδα καθώς η 

παρατεταμένη οικονομική κρίση, συνέπεια 

της κρίσης χρέους και της πανδημίας, έχει 

επιφέρει ραγδαίες και ευρείας κλίμακας 

αλλαγές, καθιστώντας αδήριτη την ανάγκη 

τροποποίησης των μέχρι πρότινος 

εφαρμοζόμενων μοντέλων χωρικού και 

αναπτυξιακού σχεδιασμού καθώς και των 

συνακόλουθων πολιτικών. Υπό αυτό το 

πρίσμα, ο χωρικός και ο αναπτυξιακός 

σχεδιασμός, έχοντας αποκτήσει 

αναβαθμισμένο ρόλο, καλούνται αφενός να 

υπερκεράσουν τις προκλήσεις και αφετέρου 

να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της νέας 

πραγματικότητας η οποία διαμορφώνεται.  

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η προώθηση του 

διαλόγου και του προβληματισμού, καθώς 

και η ανταλλαγή εμπειριών, για θέματα τα 

οποία αφορούν την Πολεοδομία, τη 

Χωροταξία και την Περιφερειακή Ανάπτυξη, 

με εστίαση στην ελληνική περίπτωση.  

Το Συνέδριο απευθύνεται τόσο στα μέλη της 

επιστημονικής κοινότητας όσο και στα 

στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της 

αυτοδιοίκησης, σε εκπροσώπους φορέων 

και οργανισμών και στα μέλη της κοινωνίας 

των πολιτών.  

Κεντρικό Θέμα Συνεδρίου: Χωρικός και 

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός: Προκλήσεις και 

Ευκαιρίες 

Θεματικοί Άξονες Συνεδρίου (ενδεικτική 

λίστα): 

• Χρήσεις γης και ρυθμιστικός σχεδιασμός 

• Νέες τεχνολογίες και χώρος 

• Αστικές αναπλάσεις και διαχείριση 

ακινήτων  

• Συμμετοχικός σχεδιασμός και 

διακυβέρνηση 

• Ελεύθερος χρόνος 

• Χερσαία και θαλάσσια χωροταξία 

• Τοπίο και χωρικός σχεδιασμός 

• Οργανωμένοι υποδοχείς 

δραστηριοτήτων  

• Χωρική ανθεκτικότητα  

• Πολιτισμός και τουρισμός  

• Mega-trends (BREXIT, COVID-19, EU 

Green Deal, Βιομηχανία 4.0, …) και 

ανάπτυξη 

• Έξυπνη, βιώσιμη και συμπεριληπτική 

(χωρίς αποκλεισμούς) ανάπτυξη 

• Οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή 

• Ευημερία και ποιότητα ζωής 

• Χρηματοδότηση της ανάπτυξης 
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Κρίσιμες Ημερομηνίες: 

• Υποβολή Περίληψης: 1/3/2022 – 

17/4/2022 

• Κοινοποίηση Αποδοχής Περίληψης: 

1/5/2022 – 22/5/2022 

• Υποβολή Πλήρους Κειμένου: 1/6/2022 – 

17/7/2022 

• Αποδοχή Πλήρους Κειμένου: 18/7/2022 – 

31/7/2022 

Έγκαιρη Εγγραφή για συμμετοχή στο 

συνέδριο ως εισηγητής / εισηγήτρια (για 

συμπερίληψη στα πρακτικά): 18/7/2022 – 

31/8/2022 

Αργοπορημένη Εγγραφή για συμμετοχή στο 

συνέδριο ως εισηγητής / εισηγήτρια (μη 

συμπερίληψη στα πρακτικά, προσαυξημένο 

κόστος): 1/9/2022 – 2/10/2022 

Εγγραφή για απλή παρακολούθηση: 

18/7/2022 – 2/10/2022 

 

CHANGING CITIES V; 

Spatial, Design, Landscape, 

Heritage and 

Socioeconomic 

dimensions, 20-25 June 

2022, Corfu Island, Greece 

In the hope that COVID ’19 pandemic will 

be overcome by spring 2022, the 5th 

Changing Cities international conference 

will take place in Corfu Island, Greece, 20-

25 June 2022. 

The conference is organized by UNIVERSITY 

OF THESSALY, Lab of urban Morphology and 

Design, Department of Planning & Regional 

Development, Volos, Greece, in co-

organisation with Ionian University, 

Department of History, Corfu Island, Greece. 

https://changingcities.prd.uth.gr/cc/index.

php/information/the-conference   

In the framework of pandemic difficulties 

witnessed by all of us in cities, the main 

conference theme is devoted to “Making 

our Cities Resilient in times of Pandemics”. 

As always, other conference thematic axis 

focus on 

• Resilient Cities and Historical Centres 

Management, 

• Urban Design in Planning, 

• Sustainable Urban Planning & 

Development, 

• Cultural Heritage Management, 

• Historical Centres of Cities, 

• Urban Landscapes, Landscape Planning 

& Design, 

• Architectural Design & New 

Technologies, 

• Urban Cultures & Public Open Spaces, 

• Environmental Urban Planning, 

• Green Architecture & Urban Design, 

• Transportation Planning and Policy in 

Cities, 

• Urban Planning Laws, Real Estate & 

Property Rights, 

• Urban Economies and Spatial Impacts, 

• Cultural and Built Heritage Management, 

• Place Marketing & City Branding, 

• Climate Change, Circular Economy and 

Sustainable Development, 

• Urban Societies and Multiculturalism, 

• Migration, Multinational and Multicultural 

Societies & Urban Planning, 

• Smart Cities, 

• Shrinking Cities, 

• Divided Cities. 

CALL FOR ABSTRACTS: Online Abstract 

submission is open. The deadline is 30th of 

January 2022. 

The cultural activities of the 5th conference 

include one-day cruise to Paxos island 

located close to Corfu Island. 

Please stay tuned!! We promise to again 

organize a creative, big international 
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academic event! We invite you all and we 

look forward meeting you all in Corfu! 

Prof. Aspa Gospodini 

Chair of The Organising Committee of CCV. 

 

Περιοδικό Αειχώρος 

Ένα σημαντικό βήμα για το επιστημονικό 

περιοδικό Αειχώρος – Μετάβαση στο 

περιβάλλον ανοιχτής πρόσβασης Open 

Journal Systems III (OJS III) 

Το επιστημονικό περιοδικό Αειχώρος: Κείμενα 

Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Ανάπτυξης 

συμπληρώνει μια εικοσαετή, αξιοσημείωτη, 

διαδρομή (Τεύχος 1 – Νοέμβριος 2002) στα 

δρώμενα των επιστημών του χώρου. 

Εκδίδεται από το Τμήμα Μηχανικών 

Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας και είναι το εμβληματικό ελληνικό 

επιστημονικό περιοδικό το οποίο αναλύει και 

θεραπεύει χωρικά ζητήματα.  

 

Σκοπός του Αειχώρου είναι η προώθηση του 

διαλόγου και του προβληματισμού για 

θέματα τα οποία αφορούν την Πολεοδομία, 

τη Χωροταξία και την Ανάπτυξη, και 

σχετίζονται τόσο με την ελληνική όσο και με 

τη διεθνή εμπειρία, και η πρωτότυπη και 

κριτική συμβολή στην οικεία επιστημονική 

βιβλιογραφία, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο 

και σε επίπεδο εφαρμογής. 

Η Συντακτική Επιτροπή του Αειχώρου 

βρίσκεται στην εξαιρετικά ευχάριστη θέση να 

απευθυνθεί στα μέλη της Επιστημονικής 

Κοινότητας και να ανακοινώσει την 

πραγματοποίηση ενός σημαντικού βήματος. 

Πρόκειται για τη μετάβαση του Αειχώρου στο 

περιβάλλον ανοιχτής πρόσβασης Open 

Journal Systems III (OJS III). Το OJS III αποτελεί 

την αναβαθμισμένη εκδοχή του 

περιβάλλοντος ανοιχτής πρόσβασης OJS, 

του λογισμικού ανοιχτού κώδικα το οποίο 

διατίθεται ελεύθερα στα επιστημονικά 

περιοδικά με απώτερο στόχο την ενίσχυση 

της επιστημονικής γνώσης μέσω της 

ελεύθερης διάθεσης του επιστημονικού 

περιεχομένου.  

Η Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρέχουν την 

Υπηρεσία Διαχείρισης και Δημοσίευσης 

Ηλεκτρονικών Περιοδικών η οποία βασίζεται 

στην παραμετροποίηση του λογισμικού 

ανοιχτού κώδικα OJS. Η Υπηρεσία 

Διαχείρισης και Δημοσίευσης Ηλεκτρονικών 

Περιοδικών προσφέρεται, καταρχάς, σε 

ελληνόγλωσσο και σε αγγλόγλωσσο 

περιβάλλον και προσεχώς αναμένεται να 

προσφερθεί και σε γαλλόγλωσσο 

περιβάλλον. Ως εκ τούτου, ο Αειχώρος 

δέχεται προς δημοσίευση άρθρα στην 

ελληνική, στην αγγλική και στη γαλλική 

γλώσσα.  

Η μετάβαση του Αειχώρου στο περιβάλλον 

ανοιχτής πρόσβασης OJS III επιτρέπει την 

ευρετηρίαση στη βάση δεδομένων Google 

Scholar και συνεπάγεται τη δυνατότητα: 

• δημιουργίας αναβαθμισμένου 

διαδικτυακού τόπου, 

• διαχείρισης και παραμετροποίησης των 

διαδικασιών έκδοσης και διάθεσης 

(συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής, 

κατάθεση υπό δημοσίευση άρθρων, 

διαδικασία κρίσης, αυτόματη ειδοποίηση 

κριτών και συγγραφέων για διορθώσεις, 

αποδοχή ή απόρριψη των άρθρων), 
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• δημιουργίας και δημοσίευσης του 

ηλεκτρονικού τεύχους, 

• δημιουργίας προσωποποιημένων 

υπηρεσιών για τους τελικούς χρήστες 

(συγγραφείς, κριτές, αναγνώστες), 

Το σημαντικό αυτό βήμα δεν θα ήταν δυνατό 

να πραγματοποιηθεί δίχως την πολύτιμη 

αρωγή του Διευθυντή της Βιβλιοθήκης και 

του Κέντρου Πληροφόρησης του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δρ. Ιωάννη 

Κλαψόπουλου και των συναδέλφων κας 

Εύης Κολοβού, κου. Γιώργου Φράγκου, κου 

Δημήτρη Πατρινού και Δρ. Πάνου Μανέτου 

καθώς και δίχως τις χρήσιμες συμβουλές του 

Καθηγητή Μιχάλη Ζουμπουλάκη. Η 

Συντακτική Επιτροπή του Αειχώρου τους 

ευχαριστεί θερμά. Θερμές ευχαριστίες 

επιθυμεί να απευθύνει και προς τους 

συνάδελφους κα. Άννα Σαμαρίνα και κο. 

Παναγιώτη Πανταζή, καθώς και σε όλα τα 

διατελέσαντα μέλη της, για την εν γένει 

καθοριστική συνεισφορά τους στην ιστορική 

διαδρομή του Αειχώρου.  

Τα μέλη της Επιστημονικής Κοινότητας 

καλούνται να επισκεφτούν την ανανεωμένη 

ιστοσελίδα του Αειχώρου: 

https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoro

s.  

Μετά τιμής, 

Η Συντακτική Επιτροπή του Αειχώρου. 

 

Σύνθεση Συντακτικής 

Επιτροπής Αειχώρου 

Βάσει απόφασης η οποία ελήφθη στην 142η 

/ 21-12-2021 Γενική Συνέλευση του ΤΜΧΠΠΑ, η 

Συντακτική Επιτροπή του επιστημονικού 

περιοδικού Αειχώρος λειτουργεί με την 

ακόλουθη σύνθεση: 

- Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτρης 

Καλλιώρας 

- Επίκουρος Καθηγητής Ευάγγελος 

Ασπρογέρακας 

- Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Γαβανάς 

- Επίκουρος Καθηγητής Νίκος 

Τριανταφυλλόπουλος 

- Επίκουρος Καθηγητής Ανέστης 

Γουργιώτης.  

Με ομόφωνη απόφαση των μελών της 

Συντακτικής Επιτροπής η οποία ελήφθη σε 

Έκτακτη Συνεδρίαση η οποία διεξήχθη στις 27-

12-2021, Διευθυντής Σύνταξης του Αειχώρου 

ορίζεται, μέχρι τις 31-12-2022, ο 

Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτρης 

Καλλιώρας.  

Εκλογή του Αναπληρωτή 

Καθηγητή του ΤΜΧΠΠΑ 

Δημήτρη Καλλιώρα  

στην Ευρωπαϊκή Οργανωτική 

Επιτροπή (European Organizing 

Committee) της Ευρωπαϊκής 

Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης 

(European Regional Science 

Association) 

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΤΜΧΠΠΑ 

Δημήτρης Καλλιώρας εξελέγη μέλος της 

Ευρωπαϊκής Οργανωτικής Επιτροπής 

(European Organizing Committee – EOC) 

της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής 

Επιστήμης (European Regional Science 

Association – ERSA). Η Ευρωπαϊκή 

Οργανωτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη 

διοργάνωση των ετήσιων συνεδρίων καθώς 

και για τη διάχυση της πληροφόρησης 

αναφορικά με τις δραστηριότητες της 

Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής 

Επιστήμης (https://ersa.org/about-us/left-

sidebar/the-eoc/). Η θητεία του Δημήτρη 

Καλλιώρα είναι πενταετής (με δυνατότητα 

https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros.
https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros.
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μίας ανανέωσης), ξεκίνησε στη 1/1/2022, και 

επικεντρώνεται σε ζητήματα εσωτερικού 

ελέγχου (internal auditing). 

Η υποψηφιότητα του Δημήτρη Καλλιώρα 

υποστηρίχθηκε από το Ελληνικό Τμήμα της 

Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής 

Επιστήμης (Greek Section of the European 

Regional Science Association – ERSA GR). Η 

εκλογή του Δημήτρη Καλλιώρα αποτελεί τη 

συνέχιση της αδιάλειπτης παρουσίας των 

μελών του ΤΜΧΠΠΑ στα όργανα διοίκησης 

κορυφαίων επιστημονικών φορέων και 

επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του 

ΤΜΧΠΠΑ στη διαμόρφωση των 

επιστημονικών εξελίξεων διεθνώς. 

 

Νέα του AESOP 

Το Ετήσιο Συνέδριο του AESOP για το 2022 

«Space for Species: Redefining Spatial 

Justice» θα πραγματοποιηθεί στο Tartu της 

Εσθονίας στις 25-29 Ιουλίου 2022. 

Το PhD Workshop θα πραγματοποιηθεί στο 

Narva της Εσθονίας, στις 20-23 Ιουλίου 

2022. Ο τίτλος του είναι «Space for (all) 

Species: Creative Use of Data to 

Understand the Role of Planning». 

Η υποβολή περιλήψεων θα γίνεται μέχρι τις 

17  Ιανουαρίου 2022. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

https://aesop2022.publicon.ee/en/ 

 

Προσφορά Διαδικτυακού 

Μαθήματος κατά το εαρινό 

εξάμηνο 2021-2022 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του 

προγράμματος «STROLL: Walking the City-

Streets Online» [Erasmus+], το ΤΜΧΠΠΑ σε 

συνεργασία με το Artemisszio Alapitvany 

(Ουγγαρία), το Πανεπιστήμιο Eotvos Lorand 

Tudomanyerngyetem (Ουγγαρία) και το 

Complutense University of Madrid (Ισπανία) 

προσφέρουν σε φοιτητές β’ και γ’ κύκλου 

σπουδών το ακόλουθο μάθημα με τίτλο: 

«European virtual mobility through 

researching cities: understanding and 

learning the European cities online». 

Το μάθημα προσφέρεται εξ’ αποστάσεως 

και μόνο στην Αγγλική γλώσσα. Η 

διδασκαλία εξασφαλίζεται με τη συμμετοχή 

καθηγητών και διδασκόντων των τεσσάρων 

προαναφερόμενων Ιδρυμάτων (3 

εβδομάδες ανά Ίδρυμα).  

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

τέσσερις θεματικές ενότητες: 

- Ο αστικός χώρος μέσω της εθνογραφικής 

προσέγγισης  

- Η τέχνη στην πόλη 

- Οι γυναίκες στην πόλη 

- Μελέτη και κατανόηση του αστικού τοπίου 

(με έμφαση στους αστικούς υπαίθριους 

χώρους) 

Το μάθημα αντιστοιχεί σε 5 ECTS. 

Ο αριθμός των φοιτητών, για την 

παρακολούθηση του μαθήματος, 

περιορίζεται σε 8 φοιτητές ανά χώρα. 

Στο τέλος του εξαμήνου και έπειτα από την 

επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, θα 

απονεμηθεί στον/στην κάθε φοιτητή/-τρια 

Πιστοποιητικό επιτυχής παρακολούθησης 

(Erasmus+ certificat).  

Για περισσότερες πληροφορίες 

παρακαλούμε απευθυνθείτε εδώ: 

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών 

Αναλύσεων (ΕΔΚΑ) του ΤΜΧΠΠΑ, Γραφείο 

Β9,  

Τηλ. Επικοινωνίας: 24210 74432/33 – 74393, 

24210-74438 

https://aesop2022.publicon.ee/en/
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Email:  mdyken@uth.gr, smanika@uth.gr, 

koragazo@uth.gr, 

nikolaoskokosis@gmail.com 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: 

https://www.facebook.com/Stroll-Walking-

the-City-Streets-Online-104178392094097  

 

Υποψήφιοι για Διδακτορικό 

στη Σουηδία 

Το Πανεπιστήμιο της Ουψάλα (Σουηδία) έχει 

ανακοινώσει πρόσκληση σε 

ενδιαφερόμενους υποψηφίους για 5 θέσεις 

διδακτορικού πλήρους απασχόλησης στην 

Κοινωνιολογία, (μία, ειδικότερα, 

επικεντρωμένη στην urban and/or housing 

sociology) Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 

15 Φεβρουαρίου 2022. 

https://www.uu.se/en/about-uu/join-

us/details/?positionId=457419 

 

Εκπόνηση Τοπικών και 

Ειδικών Πολεοδομικών 

Σχεδίων 

Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την 

κατάρτιση και εκπόνηση 128 μελετών Τοπικών 

Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) και 8 μελετών 

Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ) 

συνολικού προϋπολογισμού 401,05 

εκατομμυρίων ευρώ. 

Ο πολεοδομικός χάρτης της χώρας αλλάζει. 

Με τον νέο σχεδιασμό που προωθείται, μέσω 

των ΤΠΣ και των ΕΠΣ τα οποία θα καλύπτουν 

πάνω από το 70% της χώρας, επιχειρείται να 

καλυφθούν τα κενά στις περιπτώσεις που είτε 

δεν υπάρχει πολεοδομικός σχεδιασμός, είτε 

είναι παρωχημένος. 

Ταυτόχρονα, όπως έγινε γνωστό από το 

υπουργείο Περιβάλλοντος, προβλέπονται 

μέτρα για την υποστήριξη καταστάσεων 

έκτακτης ανάγκης, αλλά και μέτρα για τη 

διαχείριση των συνεπειών φυσικών και 

τεχνολογικών καταστροφών.  

Ωστόσο, εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

σήμερα για το σύνολο της χώρας δεν 

υπάρχουν ΓΠΣ, ενώ για όσες περιοχές 

υπάρχουν είναι παρωχημένα. Ενδεικτικό είναι 

το γεγονός, πως έπειτα από 46 χρόνια 

προσπαθειών, μόνο στο 20% των δημοτικών 

ενοτήτων της χώρας (σε σύνολο 1.140) έχουν 

εγκριθεί ΓΠΣ, μακράν το μικρότερο ποσοστό 

σε όλη την Ευρώπη. Την ίδια ώρα, περίπου τα 

μισά από αυτά (δηλαδή το 10%) είναι 

παρωχημένα. Σε ό,τι αφορά τις δημοτικές 

ενότητες, στο 23% αυτών βρίσκονται σε 

εξέλιξη μελέτες ή σχέδια Διαχείρισης Χωρικής 

και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών 

Πόλεων. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, 

για την εκπόνηση των μελετών των Τοπικών 

Πολεοδομικών Σχεδίων: 

– Προβλέπονται τέσσερις κύκλοι αναθέσεων 

με 229 διακριτές μελέτες που καλύπτουν 

συνολικά (χωρικά και γεωγραφικά) 768 

δημοτικές ενότητες σε όλη την Επικράτεια. 

– Η επιλογή των δημοτικών ενοτήτων που 

μετέχουν σε κάθε κύκλο αναθέσεων έχει 

προκύψει με βάση τα αιτήματα των δήμων 

που έχουν υποβληθεί στο ΥΠΕΝ και το σχετικό 

πόρισμα από την επιτροπή αξιολόγησης που 

έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτόν. 

– Τα προγράμματα εκπόνησης των μελετών 

ΕΠΣ προτείνονται από τις Διευθύνσεις 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Σχεδιασμού 

Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών 

Περιοχών του υπουργείου Περιβάλλοντος με 

γνώμονα την επίλυση χρόνιων 

προβλημάτων, καθώς και τη ριζική και 

αποτελεσματική αντιμετώπιση ειδικών ή 

έκτακτων περιστατικών. 

Ποια είναι αυτά; Η αντιμετώπιση κρίσιμων 

χωρικών προβλημάτων, η προώθηση έργων 

και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή 

στρατηγικής σημασίας, τα προγράμματα 

https://www.facebook.com/Stroll-Walking-the-City-Streets-Online-104178392094097
https://www.facebook.com/Stroll-Walking-the-City-Streets-Online-104178392094097
https://www.uu.se/en/about-uu/join-us/details/?positionId=457419
https://www.uu.se/en/about-uu/join-us/details/?positionId=457419
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αστικής ανάπλασης – περιβαλλοντικής 

προστασίας, η αντιμετώπιση σοβαρών 

συνεπειών από φυσικές καταστροφές, οι 

παρεμβάσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων 

συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Όσον αφορά τις εκπτώσεις στις προσφορές 

που κατατέθηκαν στον Α’ κύκλο μελετών ΤΠΣ, 

ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος 

Ταγαράς, ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Έχοντας 

πλέον την εμπειρία από τον πιλοτικό Α’ κύκλο 

μελετών ΤΠΣ και διαπιστώνοντας ότι οι 

εκπτώσεις που δόθηκαν από ορισμένους 

υποψήφιους μελετητές είναι μεγάλες, θέλω να 

επισημάνω πως σε κάθε περίπτωση θα 

χρησιμοποιηθούν τα μέσα που προσφέρει ο 

σχετικός νόμος (Αναμόρφωση του 

Ρυθμιστικού Πλαισίου των Δημοσίων 

Συμβάσεων ν. 4782/2021) για τον έλεγχο των 

ασυνήθιστα μεγάλων προσφορών». 

 

Δημοσιεύσεις 

Dimitrios Goussios, Ioannis Faraslis and 

Prodromos Mardakis, «The Territorial 

Approach to the Integration of RES in 

Mountain Areas. Participatory Planning with 

the Support of 3D Representations: Examples 

of Application in the Eastern 

Mediterranean», Journal of Alpine Research 

| Revue de géographie alpine [Online], 109-

3 | 2021, Online since 31 December 2021. 

URL : 

 https://journals.openedition.org/rga/9534  

https://doi.org/10.4000/rga.9534  

 

*  * * 

Fotopoulou M., Karkanis D., 2021. THE AGRI-

FOOD INDUSTRY IN GREECE: REGIONAL 

DEVELOPMENT AND PROSPECTS. Journal of 

International Scientific Publications: 

Economy & Business 15, 194-213. 

https://www.scientific-

publications.net/en/article/1002243/. 

 

Νέο Βιβλίο 

Εκδόθηκε από την Νομική Βιβλιοθήκη το 

βιβλίο των Ανέστη Γουργιώτη Επίκ. Καθηγητή 

ΤΜΧΠΠΑ, Γιώργου Τσιλιμίγκα Αναπλ. 

καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου και Μάριου 

Χαϊνταρλή Επίκ. Καθηγητή ΤΜΧΠΠΑ με τίτλο 

«Χωροταξικός σχεδιασμός και προκλήσεις. 

Νέα χωροταξική σκέψη σε Ελλάδα και 

Γαλλία». 

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα προβληματισμό 

για το μέλλον του ελληνικού χώρου. 

Φιλοδοξεί, μέσα από την ανταλλαγή 

εμπειριών μεταξύ Γαλλίας, και Ελλάδας, και 

μέσα από μια πλούσια θεματολογία αιχμής 

να βάλει τις βάσεις για μια «νέα χωροταξική 

σκέψη», μια νέα σύγχρονη χωροταξική 

πολιτική. 

 

https://journals.openedition.org/rga/9534
https://doi.org/10.4000/rga.9534
https://www.scientific-publications.net/en/article/1002243/
https://www.scientific-publications.net/en/article/1002243/
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Λοιπή επιστημονική 

δραστηριότητα 

Ο Χάρης Τσαβδάρογλου, μεταδιδακτορικός 

ερευνητής του ΤΜΧΠΠΑ, θα είναι keynote 

speaker στο διεθνές συνέδριο SPACE 2022 on 

Refugee Crisis, Architecture and Urbanism.   

https://spacestudies.co.uk/refugees-urban-

commoning-practices-towards-an-

intersectional-right-to-the-city-by-dr-

charalampos-tsavdaroglou/ 

 

Editorial (συνέχεια από την 1η σελίδα) 

Κατά την άποψη μου, η ένταση της 

συζήτησης που έλαβε χώρα δεν θα πρέπει να 

μας παραξενεύει, δεδομένου ότι  πρόκειται για 

μια σημαντικότατη απόφαση τόσο για την 

πρακτική της αντανάκλαση, όσο και την 

βαθύτερη αντίληψη για το δίκαιο που τη 

διαπερνά, ιδίως εάν ληφθούν υπόψη οι 

θεμελιακά αντικρουόμενες απόψεις που 

καταγράφονται και υπό μία έννοια 

αντιπαρατίθενται σε αυτήν. 

Στην απόφαση αυτή, με απλούς όρους 

τέθηκαν προς ερμηνεία δύο σημαντικές 

συνταγματικές διατάξεις. Οι πιο κάτω: α) Το 

άρθρο 24 παρ. 1 που ορίζει ότι: «Η 

προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του 

Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη 

διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να 

παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά 

μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. 

Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία 

των δασών και των δασικών εκτάσεων. Η 

σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση 

του Κράτους. Απαγορεύεται η μεταβολή του 

προορισμού των δασών και των δασικών 

εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική 

Οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη 

τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο 

συμφέρον», και το άρθρο 117 παρ. 3 που 

ορίζει ότι: «Δημόσια ή ιδιωτικά δάση και 

δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή 

καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που με 

άλλο τρόπο αποψιλώθηκαν ή 

αποψιλώνονται δεν αποβάλλουν για το λόγο 

αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν 

καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά 

αναδασωτέες και αποκλείεται να διατεθούν 

για άλλο προορισμό».  

Η πλειοψηφία του δικαστηρίου υιοθέτησε την 

άποψη ότι ο (απόλυτος) κανόνας του 

άρθρου 117 παρ. 3 περί απαγόρευσης 

διάθεσης των αναδασωτέων εκτάσεων για 

οποιοδήποτε προορισμό πριν από την άρση 

της αναδάσωσης λειτουργεί 

συμπληρωματικά και εν τέλει απορροφάται 

από την «κύρια» διάταξη του άρθρου 24 παρ. 

1, που επιτρέπει αντίθετα, έστω και υπό πολύ 

αυστηρές προϋποθέσεις, τη μεταβολή της 

χρήσης των δασών για λόγους δημοσίου 

συμφέροντος. Αντίθετα η μειοψηφία τάχθηκε 

με την άποψη ότι οι δύο αυτές συνταγματικές 

διατάξεις είναι ισοδύναμου κύρους (είναι 

ισόκυρες), με άλλα λόγια η καθεμία διαθέτει 

αυτοτελή ρυθμιστική εμβέλεια. Τούτο σημαίνει 

ότι η απόλυτη απαγόρευση διάθεσης των 

αναδασωτέων εκτάσεων για οποιοδήποτε 

σκοπό, πριν από την άρση της 

αναδάσωσης, που θεσπίζει άλλωστε κατά 

ρητό τρόπο η παρ. 3 του άρθρου 117 

καθιστά μη επιτρεπτή την εγκατάσταση 

αιολικών πάρκων εντός αναδασωτέων 

εκτάσεων.     

Κατά την άποψη μου πρόκειται για μια 

απόφαση που δικαιολογημένα προκάλεσε 

έντονες αντιπαραθέσεις, έστω και εάν αυτές 

συχνά έμειναν στα επιφαινόμενα, ανάλογα με 

την ιδεολογική προδιάθεση ή και 

προκατάληψη του καθενός, αν γίνει 

κατανοητό ότι οι δύο απόψεις που «συγκρού-

στηκαν» εντός του ανωτάτου διοικητικού 

δικαστηρίου, σηματοδοτούν κατά βάθος δύο 

διακριτές αντιλήψεις για το ίδιο το δίκαιο και τα 

δομικά χαρακτηριστικά του. 

https://spacestudies.co.uk/refugees-urban-commoning-practices-towards-an-intersectional-right-to-the-city-by-dr-charalampos-tsavdaroglou/
https://spacestudies.co.uk/refugees-urban-commoning-practices-towards-an-intersectional-right-to-the-city-by-dr-charalampos-tsavdaroglou/
https://spacestudies.co.uk/refugees-urban-commoning-practices-towards-an-intersectional-right-to-the-city-by-dr-charalampos-tsavdaroglou/
https://spacestudies.co.uk/refugees-urban-commoning-practices-towards-an-intersectional-right-to-the-city-by-dr-charalampos-tsavdaroglou/
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Από τη σκοπιά της φιλοσοφίας του δικαίου 

μπορούν να λεχθούν τα εξής: η πλειοψηφική 

άποψη του δικαστηρίου προβαίνοντας κατ’ 

ουσίαν σε μια contra legem ερμηνεία του 

νόμου (ερμηνεία εναντίον του γράμματος του 

νόμου, μάλιστα του συνταγματικού νόμου) 

φαίνεται να αποδέχεται ως ευρισκόμενες 

εντός του δικαίου αξιολογικές και ιδεολογικές 

παραδοχές, επιστημονικές ή/και 

επιστημονικο-φανείς, που τα ρυθμιστικά 

δεδομένα σε καμία περίπτωση δεν 

τεκμηριώνουν. Κανείς, άλλωστε, δεν 

αμφισβητεί τη συμβολή των ΑΠΕ στην 

αντιμετώπιση του προβλήματος της 

κλιματικής αλλαγής. Από το σημείο όμως 

αυτό έως την θέση ότι εάν δεν επιτραπεί η 

χωροθέτηση έργων ΑΠΕ εντός 

αναδασωτέων εκτάσεων απειλείται το 

δημόσιο συμφέρον – μια έννοια εξ ορισμού 

εξόχως ευρεία –, λόγω του χρονικού 

διαστήματος που θα απαιτηθεί για την άρση 

της αναδάσωσης, υπάρχει μεγάλη 

απόσταση, απαιτεί ένα νοητικό άλμα που δεν 

θεμελιώνεται στο ίδιο το ισχύον ρυθμιστικό 

πλαίσιο.  

Αντίθετα, κατά την άποψή μου, η θέση της 

μειοψηφίας είναι η νομικά ορθή θέση, μια 

θέση που αντιλαμβάνεται ως κύριο, ειδοποιό 

και εν τέλει εγγενές στοιχείο του δικαίου τον 

κανονιστικό του χαρακτήρα. Με απλά λόγια 

οι ρυθμίσεις-κανόνες του δικαίου διαθέτουν 

ένα επίπεδο δεσμευτικότητας, το οποίο 

απορρέει από τη γραμματική τους 

διατύπωση σε συνδυασμό με τους 

πολιτικούς, επιστημονικούς και ηθικούς  

λόγους θέσπισής τους. Ο απόλυτος 

συνταγματικός κανόνας του μη επιτρεπτού 

της αλλαγής χρήσης περιορισμένου και 

μόνον τμήματος του φυσικού 

περιβάλλοντος, ήτοι μόνο των αναδασωτέων 

εκτάσεων, πριν από την άρση της 

αναδάσωσης τους, φαίνεται ότι από κανένα 

ενταχθέν στην υφιστάμενη νομοθεσία 

στοιχείο, δεν μπορεί να αναιρεθεί και να 

καμφθεί.        

Αξίζει στο σημείο αυτό ν’ αναφερθεί ότι η 

απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας να προχωρήσει σε ανάκληση των 

αδειοδοτήσεων αιολικών πάρκων εντός των 

εκτάσεων που κάηκαν και κηρύχθηκαν 

αναδασωτέες στην Εύβοια υποδηλώνει, από 

τη σκοπιά αυτή τη φορά της 

πραγματικότητας, τον προβληματικό 

χαρακτήρα της σχολιαζόμενης εδώ 

απόφασης. Μια απόφαση που δύσκολα 

μπορεί να τεκμηριωθεί μέσα από 

ερμηνευτικούς μαιάνδρους, φαίνεται 

περισσότερο να εντάσσεται στο πεδίο της 

επινόησης του δικαίου από τον δικαστή παρά 

στο πεδίο της ερμηνείας του. Αυτό ίσως εξηγεί 

και την θέση που υπονοήθηκε από 

ορισμένους ότι πρόκειται για μια 

«προοδευτική» απόφαση, κάτι ωστόσο που η 

θεωρητική «αποκωδικοποίηση» και ανάλυσή 

της δεν δικαιολογεί. 

 

* Μάριος Χαϊνταρλής 

Επίκουρος Καθηγητής Δικαίου Πολεοδομίας, 

Χωροταξίας και Περιβάλλοντος / Τμήμα 

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


