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ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση πρόσκλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου- ΓΔ ΑΠΠΥ, για 

Δημόσια Διαβούλευση Α1 Σταδίου Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Νοτίου 
Αιγαίου / Ανάρτηση Α1 Σταδίου Μελέτης στην Ιστοσελίδα της ΠΝΑ/ Παρουσίαση 
Α1 Σταδίου Μελέτης στην επικείμενη Συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου μηνός Μαρτίου 2015 στη Ρόδο, προς Γνωμοδότηση σε εφαρμογή του 
Νόμου 4269/2014/ΦΕΚ/142Α/28-6-2014. 

 
ΣΧΕΤ: Το με Α.Π. ΔΙΑΠ ΠΝΑ : 20233/241 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου- ΓΔ 

ΑΠΠΥ, με τα συνημμένα έγγραφα ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ. Οικ. 1867_15_01_2015 (σχετ. 
58466/14) και με Α.Π. 6900/10-02-2014. 

  
  
 Θέτουμε υπόψη σας προς ενημέρωση την πρόσκληση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου- ΓΔ 
ΑΠΠΥ, για Δημόσια Διαβούλευση Α1 Σταδίου Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Νοτίου 
Αιγαίου / Ανάρτηση Α1 Σταδίου Μελέτης στην Ιστοσελίδα της ΠΝΑ/ Παρουσίαση Α1 Σταδίου 
Μελέτης στην επικείμενη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μηνός Μαρτίου 2015 στη 
Ρόδο, προς Γνωμοδότηση σε εφαρμογή του Νόμου 4269/2014/ΦΕΚ/142Α/28-6-2014. 
 
Σ υ ν η μ μ έ ν α  

- Το με Α.Π. ΔΙΑΠ ΠΝΑ : 20233/241 
- ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΕΚΑ αρ. πρωτ. Οικ. 1867_15_01_2015 (σχετ. 58466/14) 
- ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΕΚΑ Α.Π. 6900/10-02-2014 

 
 

Με εκτίμηση, 
 

Ο Πρόεδρος 

 

Η γραμματέας 

 

 

Γεώργιος Φρέρης  Μόνικα  Δενδρινού 
Πολιτικός  Μηχανικός  Πτυχ. μηχανικός  

δομικών έργων Τ.Ε. 
 

Eρμούπολη, 18-03-2015    
Αρ. Πρωτ. :    1048 

 
ΠΡΟΣ : 
Όλα τα μέλη του Συλλόγου 
Μελετητών Μηχανικών  
Νομού Κυκλάδων 

mailto:symmhk@gmail.com
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Γενική Γραμματεία Χωροταξίας & Αστικού 
Περιβάλλοντος 
Διεύθυνση Χωροταξίας 

Τμήμα Δικτύων & Συστημάτων Τεχνικών Υποδομών 

 
 
Αθήνα, 10/02/2014 

 
Α.Π.  6900 

Ταχ. δ/νση:  Αμαλιάδος 17 ΠΡΟΣ 1. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου/  
Ταχ. Κώδικας 115 23  Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακού  
Πληροφορίες: 1. Μ. Ραμπαβίλα  Προγραμματισμού,Περιβάλλοντος  
 Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΜΔΕ, β. Δ2 
 &Υποδομών 

(Πλ. Λαϊκής Κυριαρχίας 84100, Ερμούπολη) 
 2. Δρ. Ευ. Κυριαζόπουλος  2. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου/Τμήμα  
 ΕΕΠ Οικονομολόγος Αστικής &   Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας  
 Περιφερειακής Ανάπτυξης   Δωδεκανήσου 
Τηλέφωνο: 213 15 15 367, 228  υπόψη κ. Βενέρη Παναγιώτη 

Fax: 210 64 58 690  (Πλ. Ελευθερίας, 85100, Ρόδος) 

Email: m.rampavila@prv.ypeka.gr  ΚΟΙΝ. 1. ΥΠΕΚΑ/Γρ. Γενικού Γραμματέα 
Χωροταξίας & Αστικού 
Περιβάλλοντος  
(ενταύθα) 

   2. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου/ Γρ. 
Περιφερειάρχη 
(Επτανήσου 35, 84100, Ερμούπολη) 

   3. κ. Γεώργιο Τσεκούρα  
Νόμιμο εκπρόσωπο της σύμπραξης 
«Τσεκούρας Γεώργιος – 
Δημόπουλος Κωνσταντίνος – 
Μαυρογεώργης Θεόδωρος» 
(Αετιδέων 52, 15561, Αθήνα, 01-Γ και 02-Β 

    
ΘΕΜΑ: Μελέτη «Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης του Περιφερειακού 

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου» 

  
Σχετ. α) Ο Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α) «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες 

διατάξεις» 
 β) Η Υ.Α. 51949/29.11.2010 (ΦΕΚ 1925/Β/2010) «Παρακολούθηση και αξιολόγηση της 

εφαρμογής του Γενικού, των Ειδικών και των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Α.Π. 
13390/15.03.2012 (ΦΕΚ 811/Β/2012) 

 γ) Η Υ.Α. 10106/03.03.2011 (ΦΕΚ 45/ΑΑΠ/2011) «Έγκριση προδιαγραφών για τη σύνταξη 
Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(προδιαγραφές αξιολόγησης – αναθεώρησης – εξειδίκευσης Περιφερειακών Πλαισίων» 

 δ) Η Α.Π. 68944/13.12.2013 ΥΠΕΚΑ Δ/νση Χωροταξίας Απόφαση ορισμού επιβλεπόντων 
(ΑΔΑ: ΒΛΓΕ0-ΨΗΖ) 

 ε) Το Α.Π. 61755/08.11.2014 έγγραφο ΥΠΕΚΑ/Δνση Χωροταξίας περί ενημέρωσης έναρξης 
διαδικασίας εκπόνησης μελέτης και ανάγκης σύστασης ΟΔΕ 
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Στο πλαίσιο αναθεώρησης των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) 12 Περιφερειών της Χώρας, έχει ανατεθεί και η 
εκπόνηση της μελέτης «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου».  

Η μελέτη εντάσσεται στη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
θεσμοθετημένων Π.Π.Χ.Σ.Α.Α., σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 2742/99 (ΦΕΚ 
207/Α/1999) και της (β) σχετικής υπουργικής Απόφασης.  

Σύμφωνα με τη (γ) σχετική Υπουργική Απόφαση, η μελέτη «Αξιολόγησης, Αναθεώρησης 
και Εξειδίκευσης θεσμοθετημένων Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης»  διαρθρώνεται σε 2 φάσεις, οι οποίες αναλύονται σε επιμέρους 
στάδια ως ακολούθως: 

 Α΄ ΦΑΣΗ: Αξιολόγηση της εφαρμογής των θεσμοθετημένων Περιφερειακών Πλαισίων 
Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης 

o Α1 Στάδιο:  

 Έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής των θεσμοθετημένων Περιφερειακών 
Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης 

 Σύνοψη πορισμάτων έκθεσης αξιολόγησης 

o Τα πορίσματα και η έκθεση αξιολόγησης διαβιβάζονται στο οικείο 
περιφερειακό συμβούλιο για γνωμοδότηση σύμφωνα με την Α.Π. 
51949/29.11.2010 Υ.Α. 

o Α2 Στάδιο: Οριστικοποίηση Α1 σταδίου 

o Τα πορίσματα της έκθεσης εγκρίνονται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ και διαβιβάζονται 
στα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στον 
Περιφερειάρχη, στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στους λοιπούς εμπλεκόμενους 
φορείς, προκειμένου να τα λάβουν υπόψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
τους. 

 Β ΦΑΣΗ: Αναθεώρηση – Εξειδίκευση των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού 
Σχεδιασμού  & Αειφόρου Ανάπτυξης 

o Β1 Στάδιο: 

 Πρόταση αναθεώρησης – εξειδίκευσης του θεσμοθετημένου Περιφερειακού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης 

 Εισηγητική έκθεση και σχέδιο Υπουργικής Απόφασης της αναθεώρησης – 
εξειδίκευσης του θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης  

 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Αναθεώρησης – 
Εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & 
Αειφόρου Ανάπτυξης (περιλαμβάνονται σε ιδιαίτερο τεύχος και 
ακολουθούνται οι διαδικασίες της Α.Π. 107017/2006 ΚΥΑ – ΦΕΚ 1225/Β/2006) 

o Τα  παραπάνω κείμενα διαβιβάζονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο για 
γνωμοδότηση σύμφωνα με την Α.Π. 51949/29.11.2010 Υ.Α. 
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o Β2 Στάδιο: Οριστικοποίηση Β1 σταδίου 

Η μελέτη Π.Π.Χ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται στο Α1 στάδιο. Συγκεκριμένα, αυτή την 
περίοδο εκπονείται η Έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής του θεσμοθετημένου 
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου. Βασικός στόχος της έκθεσης αξιολόγησης, τα πορίσματα της οποίας 
καταρτίζονται και δημοσιοποιούνται από το Υπουργείο μετά από γνωμοδότηση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου επί της Α΄ Φάσης της κάθε μελέτης, είναι: 

1. Η αξιόπιστη παρακολούθηση των χωρικών εξελίξεων. 

2. Η υπόδειξη των ενεργειών, που, κατά περίπτωση, απαιτούνται για την εφαρμογή του 
Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. από τις διάφορες υπηρεσίες και φορείς προγραμματισμού – υλοποίησης 
έργων και δραστηριοτήτων και έγκρισης σχεδίων, που έχουν σοβαρές επιπτώσεις 
στην οργάνωση του χώρου της Περιφέρειας. 

3. Η προσαρμογή των βασικών κατευθύνσεων του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. στις μεταβαλλόμενες 
ανάγκες και στα νέα δεδομένα. 

Για την αξιολόγηση της εφαρμογής του θεσμοθετημένου Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. εξετάζεται ιδίως: 

 Ο βαθμός εναρμόνισής του με τις κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού 
εθνικού επιπέδου (Γενικού Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης και Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
ΑΠΕ, Βιομηχανίας, Καταστημάτων Κράτησης, Τουρισμού, Υδατοκαλλιεργειών)1. 

 Ο βαθμός εναρμόνισής του με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Χώρας, καθώς επίσης 
και με τις νέες Ευρωπαϊκές και Εθνικές πολιτικές, που προωθήθηκαν μετά την 
έγκρισή του, και έχουν σημαντικές χωρικές επιπτώσεις στο επίπεδο της 
Περιφέρειας. 

 Ο βαθμός και ο τρόπος εφαρμογής του από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, των άλλων 
αρμόδιων Υπουργείων, της οικείας Περιφέρειας, της αρμόδιας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,  Δημοσίων Επιχειρήσεων και 
λοιπών οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και 

 Η προσαρμογή των στρατηγικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων του στα 
νεώτερα δεδομένα, δίνοντας έμφαση ιδίως: 

o στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής, 

o στην προσαρμογή των στρατηγικών κατευθύνσεων με τον ισχύοντα νόμο για 
τις ΑΠΕ και τη βιοποικιλότητα, 

o στην ενσωμάτωση των διατάξεων του νόμου για το τοπίο, 

o στην αντιμετώπιση των προβλημάτων από φυσικές καταστροφές, 

o στη θαλάσσια χωροταξία, 

o στην εδαφική συνοχή, 

o στην τομεακή και χωρική (ανά Καλλικράτειο Δήμο ή σε ευρύτερες χωρικές 
οντότητες) εξειδίκευση των κατευθύνσεών του, 

                                                
1 Όλα τα θεσμοθετημένα Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του 
ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr) στη θεματική ενότητα Χωροταξία. 
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o στην ανάγκη προσαρμογής της αναπτυξιακής και χωροταξικής πολιτικής της 
Χώρας, στα νέα δεδομένα της οικονομικής συγκυρίας, με γνώμονα πάντοτε τις 
αρχές της αειφορίας, 

o στα δεδομένα που αφορούν την εισροή και εγκατάσταση μεταναστών στη 
Χώρα και ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές. 

Για την υλοποίηση της αξιολόγησης απαιτείται να γίνει η συγκέντρωση κατά το δυνατόν 
όλων των νεότερων πολιτικών (ευρωπαϊκών και εθνικών), χρηματοδοτικών προγραμμάτων, 
έργων, δραστηριοτήτων και σχεδίων που προωθήθηκαν από τους καθ’ ύλην αρμόδιους 
φορείς και υπηρεσίες, στο ενδιάμεσο διάστημα, που ακολούθησε την έγκριση του κάθε 
Π.Π.Χ.Σ.Α.Α., με σημαντικές επιπτώσεις στη συνοχή και ανάπτυξη του χώρου της 
Περιφέρειας, όπως και στατιστικών και λοιπών υποστηρικτικών της μελετητικής προσπάθειας 
στοιχείων. 

Για την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η 
αλληλοτροφοδότηση μεταξύ χωροταξικού σχεδιασμού, αναπτυξιακού προγραμματισμού 
και τομεακών πολιτικών, προκειμένου να υποστηριχθεί η χωρική και κοινωνική συνοχή, η 
οικονομική ανάπτυξη σε καθεστώς επενδυτικής ασφάλειας και η προστασία του 
περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αξιοποιηθεί και η συγκυρία της χρονικής 
σύμπτωσης της αναθεώρησης του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού και της 
κατάρτισης του αναπτυξιακού προγραμματισμού της χώρας για την περίοδο 2014 – 2020, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μεταξύ τους σύγκλιση και συνέργεια. 

Η συμβολή σας στην επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης είναι καθοριστική, καθώς χωρικός 
σχεδιασμός χωρίς τη συμμετοχή των τοπικών υπηρεσιών και φορέων είναι δύσκολο να 
συμβάλλει σε μια κοινά αποδεκτή και επιτεύξιμη χωρική ανάπτυξη της περιοχής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και υλοποιώντας τη διαδικασία του «εκ των κάτω» 
σχεδιασμού, παρακαλούμε για τη διοργάνωση συναντήσεων με τις υπηρεσίες και τους 
φορείς στο πλαίσιο του άρθρου 3 της (β) σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Σημειώνεται, ότι 
είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να προσκαλέσετε οποιουσδήποτε φορείς και υπηρεσίες 
κρίνετε, καθώς είναι σημαντική η κατά το δυνατόν πληρέστερη εκπροσώπηση των 
παραγωγικών και κοινωνικών ομάδων της περιοχής. Διευκρινίζεται επίσης, η αναγκαιότητα  
της παρουσίας όλων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Περιφέρειας και της 
Διαχειριστικής Αρχής με θεματική και χωρική αρμοδιότητα. 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για τη διοργάνωση των συναντήσεων, δεδομένου ότι 
αποτελούν σημαντική εισροή για την έγκαιρη ολοκλήρωση του Α1 σταδίου της μελέτης. 

Επισυνάπτεται: 
Η (γ) σχετική ΥΑ προδιαγραφών 

  
Ο αναπληρωτής Διευθυντής 

 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Δ/νση Χωροταξίας 
2. Χρονολογικό Αρχείο 
3. Ι. Ράμμος 
4. Μ. Ραμπαβίλα 
5. Ευ. Κυριαζόπουλος 

 
 

Ιωάννης Ράμμος 

 


