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Χαρακτηριστικά των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) 

Το κύριο εργαλείο πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου 
επιπέδου (παλαιότερα: ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ...) 
Καθορίζει: 
• χρήσεις γης, όροι δόμησης, και περιοχές προς 

πολεοδόμηση (επεκτάσεις σχεδίων ή νέες αναπτύξεις) 
• χωροθέτηση μεγάλων επενδύσεων, 
• οριοθέτηση οικισμών χωρίς όρια  
• χαρακτηρισμός των τοπικών δρόμων (εκκρεμότητες ΣτΕ…) 
• τοπικό σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 
• τοπικό σχέδιο διαχείρισης καταστροφών και κινδύνων 
• ενδεχομένως, επάρκεια για  ΣΒΑΑ 
 
Αναγκαίες επιμέρους μελέτες για την έγκριση ΤΠΣ 
• στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
• γεωλογική μελέτη 
• μελέτη οριοθέτησης υδατορεμάτων 



Συνέπειες από την έλλειψη σχεδιασμού πρώτου επιπέδου 

 Καθυστερούν οι επενδύσεις (έλλειμμα προσφοράς κατάλληλης γης, ανασφάλεια 
δικαίου) 

 Παρεμποδίζονται οι αναγκαίες επεκτάσεις των πόλεων και οικισμών 
 Δυσχεραίνεται η νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα--και υποθάλπεται η αυθαίρετη 
 Εξαπλώνονται άναρχα οι διάφορες δραστηριότητες στο χώρο μέσω της εκτός 

σχεδίου δόμησης 



Σημερινή κατάσταση πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου 

• Προσπάθειες 25 χρόνων, από την ΕΠΑ της 
δεκαετίας του ‘80 

• Υπάρχουν ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ν. 2508/97 στο 
20% των Δημοτικών Ενοτήτων (ΔΕ) (σύνολο 
ΔΕ: περ. 1140) 

• Τα μισά από τα υπάρχοντα (δηλ. στο 10% 
των ΔΕ) είναι παρωχημένα 

• Στο 23% των ΔΕ βρίσκονται σε εξέλιξη 
μελέτες ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ 
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Σημερινή κατάσταση πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου 

 Στόχος: Κάλυψη του 100% των δήμων/δημοτικών ενοτήτων/χώρας ως το 2030 
Μέχρι το 2030 απαιτείται επικαιροποίηση και (τουλάχιστον) του 10% των ΔΕ με 
επίκαιρο σήμερα (2020) σχεδιασμό. 

 
Αυτό σημαίνει:  
 
 εκπόνηση και έγκριση ΤΠΣ στο 90% των ΔΕ  
  (80% που στερούνται, 10% με παρωχημένο) 
 



Πρόγραμμα Τοπικών Πολεοδομικών  Σχεδίων 

• Σταδιακή προώθηση, κυρίως λόγω ελλείμματος επαρκούς αριθμού μελετητών και 
επιβλεπόντων 

• Οριακά, δυνατότητα ταυτόχρονης εκπόνησης μελετών σε μέχρι 200 ΔΕ 
• Διαγωνισμοί κατά πακέτα ανά εξάμηνο, με κάθε πακέτο να περιλαμβάνει περ. 200 ΔΕ 

(απαιτούνται 6 πακέτα) 

Χρόνος που θα απαιτηθεί για μια μελέτη ΤΠΣ 
• διαγωνιστική διαδικασία: 9-10 μήνες (ενδεχόμενο: 6 μήνες, με ειδική διαδικασία) 
• εκπόνηση μελετών ΤΠΣ: 2 χρόνια 
• έγκριση ΤΠΣ (προεδρικό διάταγμα): 6 μήνες  

Υποστηρικτικές δράσεις από ΥΠΕΝ 
• Βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο για τα ΤΠΣ 
• Νέες προδιαγραφές (απλούστερες/σαφέστερες/πληρέστερες) 
• Κεντρικός μηχανισμός διαχείρισης, παρακολούθησης και υποστήριξης στο ΥΠΕΝ 
• Υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων στις επιτροπές επίβλεψης 
• Οδηγίες σε μελετητές, συμβούλους και επιτροπές επίβλεψης 



Πρόγραμμα Τοπικών Πολεοδομικών  Σχεδίων 

Μελέτες πρώτου πακέτου:  
Προκήρυξη των μελετών για τις πρώτες 200 ΔΕ 
(18% του συνόλου), αρχές Σεπτεμβρίου 
• σε ΔΕ χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πρώτου 

επιπέδου (νέα ΤΠΣ): περ. 100 
• σε ΔΕ με παρωχημένο σχέδιο πρώτου 

επιπέδου (αναθεωρήσεις ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ): περ. 
100 
 

Αποτέλεσμα σε τρία χρόνια 
ΤΧΣ στο 32% των ΔΕ 
(12% διατηρούμενα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, 8% 
επικαιροποίηση με ΤΠΣ, 10% νέα ΤΠΣ 
 
Αποτέλεσμα σε τέσσερα χρόνια 
ΤΧΣ στο 45% των ΔΕ 
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Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους δήμους για συμμετοχή στο 
Πρόγραμμα Τοπικών Πολεοδομικών  Σχεδίων 

Πρόσκληση:  
17.6.2020 

 
Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος:  

10.7.2020 



 αναπτυξιακές πιέσεις (ύπαρξη έντονου επενδυτικού ενδιαφέροντος ή ύπαρξη 
σημαντικών αναξιοποίητων αναπτυξιακών πόρων, σε όλους τους κλάδους). 

 περιβαλλοντικά προβλήματα, ιδίως συνδεόμενα με το αστικό περιβάλλον &συνέργεια 
με πρόγραμμα ΕΠΜ για δίκτυο Natura (πολύ μικρό ποσοστό ελεύθερων χώρων, 
αστικές θερμικές νησίδες, τρωτότητα στην κλιματική αλλαγή και άλλους κινδύνους). 

κοινωνικά προβλήματα γεωγραφικά εστιασμένα, πχ. η συγκέντρωση ευάλωτων 
(άτομα με αναπηρίες ή εξαρτημένα) και ειδικών ομάδων (άνεργοι, κάτοικοι 
απομακρυσμένων περιοχών, άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, μετανάστες…). 

Προτεραιοποίηση δημοτικών ενοτήτων για το πρώτο πακέτο των μελετών 
(μερικώς και για το δεύτερο) με κριτήρια 

 ωριμότητα του πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου (δηλ. ύπαρξη σχεδίων 
ανάλογων με τα ΤΠΣ, ο βαθμός της επικαιρότητάς τους, καθώς και η ύπαρξη μελετών 
σε εξέλιξη για τέτοια σχέδια). 

ΑΒΓ  προτεραιότητες δήμων 



Χρηματοδότηση Προγράμματος Τοπικών Πολεοδομικών  Σχεδίων 

 Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), 
χωρίς να αποκλείονται και άλλες πηγές 
Εξασφαλισμένο σήμερα ποσό: 200 εκατ. ευρώ, με δυνατότητες αύξησης αν 
απαιτηθεί 

 Πλήρης κάλυψη κόστους από το ΥΠΕΝ 

Διαχείριση από κεντρικό μηχανισμό στο ΥΠΕΝ |συνεργασία με Κτηματολόγιο και ΤΕΕ| 
• Σύνταξη φακέλων 
• Επίβλεψη (ΥΠΕΝ-ΤΕΕ-κατά περίπτωση Δήμος) και εξωτερικοί πιστοποιημένοι 

σύμβουλοι επίβλεψης 
• Διαχείριση συμβάσεων μελετών 
• Διαχείριση δανειακής σύμβασης με ΕΙΒ και ΤΠΔ 
• Οδηγίες πολιτικής προς τους μελετητές και τους επιβλέποντες 

«Προϊστορία» χρηματοδότησης: πρόβλεψη σε ΚΥΑ, χωρίς σύμφωνη γνώμη EIB 


