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Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΞΑΝΑΣΧΕΔΙΑΖΕΙ
ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Πώ 8α χτίζουμε
8KTÔS σχεδίου
• Τοπικά πολεοδομικά σχέδια για 769 ônyoïiKés evôinies éoas to 2025 θα δίνεται

ιδιαίτερη έμφαση otis puoiKés καταστροφέ και εκτίμηση των κινδύνων Σήμερα τα Γενικά
Πολεοδομικά Σχέδια δεν καλύπτουν όλη τη χώρα και όπου υπήρχαν είναι πια παρωχημένα
Αιαβάστε επίσης News analysis Γιώργος Kqoiükos Τι πρέπει να γίνει ιπν επόμενη μέρα από ιην πυρκαγιά

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛΙΛΕΣ 20 45 46
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ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

20 εμα2
ΠΥΡΙΝΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ

Ριζικέ αλλαγέ
στον πολεοδομικό χάριη
Η κλιματική κρίση και η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών θα καθορίζουν στο εξής
τους όρους δόμησης και τις χρήσεις γης μέσω των νέων Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων

ΤΟΥ ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΟΠΑΚΑ

Αλλάζουν
όλα στον πολεοδομικό σχεδιασμό

της χώρας ο οποίος πλέον θα
λαμβάνει υπόψη και τις παραμέτρους

της κλιματικής αλλαγής την εκτίμηση των
γεωλογικών κίνδυνων την οριοθέτηση των
ρεμάτων αλλά και τις καταστάσεις εκτάκτου
ανάγκης φυσικές καταστροφές Τα παραπάνω

θα επιτευχθούν μέσω των νέων Τοπικών

Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ τα οποία
καθορίζουν χρήσεις γης ορίζουν όρους

Μέσα σε 30 ημέρε
η κήρυξη
ιων αναδασωιέων
εκιάσεων
ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ και ιδιωτικά δάση καθώς και οι δασικές
εκτάσεις που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές κηρύσσονται

υποχρεωτικά αναδασωτέα ενώ η προθεσμία για την
κήρυξη μιας έκτασης ως αναδασωτέας μειώνεται στις 30
ημέρες Αυτά μεταξά άλλων προβλέπονται από την Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία δημοσιεύθηκε ήδη στο
Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως για την προστασία
και τη γρήγορη αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος
από τις τελευταίες πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα

Με βάση τα όσα προβλέπονται αλλάζει ο χάρτης των
δασικών υπηρεσιών Ειδικότερα οι δασικές υπηρεσίες των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μεταφέρονται στο υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως σύνολο αρμοδιοτήτων
προσωπικού οργανικών θέσεων και υλικοτεχνικής υποδομής

Και με επιπλέον διατάξεις ρυθμίζονται ζητήματα
που αφορούν τους εργαζόμενους τον εξοπλισμό και άλλα
διοικητικά ζητήματα Παράλληλα απλοποιείται η διαδικασία
έγκρισης απόληψης των καμένων ιστάμενων δένδρων εντός
ιδιωτικών εκτάσεων εκτός σχεδίου από τους ιδιοκτήτες τους

ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ Επιπλέον σε ό,τι αφορά τους
αναδόχους αναδάσίοσης προστίθεται η εξής πρόβλεψη Για
την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και την ταχύτατη

αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος δύναται
να ορίζεται ανάδοχος αποκατάστασης και αναδάσωσης
δημόσιων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα των οποίων η
βλάστηση καταστράφηκε από πυρκαγιά και έχουν κηρυχθεί

αναδασωτέες ή πληρούνται οι προϋποθέσεις για να
κηρυχθούν αναδασωτέες

Ως ανάδοχοι αναδάσωσης μπορούν να ορίζονται νομικά
πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ανεξαρτήτως αν
έχουν κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα

δόμησης οριοθετούν οικισμούς ρέματα και
σχέδια πόλης περιοχές προς πολεοδόμηση
Τα ΤΠΣ είναι η εξέλιξη των Γενικών Πολεοδομικών

Σχεδίων ΓΠΣ που υπάρχουν σήμερα

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως για
το σύνολο της χώρας δεν υπάρχουν Γενικά
Πολεοδομικά Σχέδια ενώ σε όσες περιοχές
υπάρχουν είναι παρωχημένα

Ηδη μέσα στις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται

η διακήρυξη των σχετικών
διαγωνισμών η διαδικασία ξεκίνησε την
περασμένη εβδομάδα που αφορούν 1 2 Το¬

πικά Πολεοδομικά Σχέδια για 45 δημοτικές
ενότητες με τον συνολικό προϋπολογισμό
να ανέρχεται σε 14.352.660,98 ευρώ Ειδικότερα

ο πρώτος κύκλος μελετών αφορά
τους Δήμους Μεγίστης Ιθάκης Καρπάθου

Κάσου Σύρου Ερμούπολης Γρεβενών
εδώ έχουμε δύο μελέτες Πάτμου Λειψών

Λέρου Αγαθονησίου Καλυμνίων Μάνδρας

Ειδυλίας Κεντρικών Τζουμέρκων
Αιγιαλείας Ηλιδας Αίγινας Αγκιστρίου
Ηδη έχουν υπογραφεί και οι προδιαγραφές
για τις σχετικές μελέτες των Τοπικών Πο¬

λεοδομικών Σχεδίων αλλά και των Ζωνών
Υποδοχής Συντελεστή

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υφυπουργό Νίκο

Ταγαρά οι 1 2 πολεοδομικές μελέτες θα
είναι πιλοτικές για τους επόμενους κύκλους
προκήρυξης διότι αφορούν περιοχές που
χαρακτηρίζονται από ποικιλία γνωρισμάτων

νησιωτικές αστικές και περιαστικές
ορεινές εθνικής σημασίας κ ά

Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια αποτελούν
ένα πολεοδομικό εργαλείο Η έλλειψη
αυτού μέχρι σήμερα έχει ως αποτέλεσμα η
οριοθέτηση μεγάλων επενδύσεων και οικισμών

η χάραξη δρόμων στις επεκτάσεις
των σχεδίων ο καθορισμός όρων δόμησης
χρήσεων γης και η ανακήρυξη περιοχών
προς πολεοδόμηση να μένουν πίσω με συνέπεια

να μπλοκάρουν ή στην καλύτερη
περίπτωση να δυσκολεύουν οι επενδύσεις
να χάνονται πολύτιμος χρόνος και χρήμα
αλλά και θέσεις εργασίας

Μάλιστα ειδικά για την οριοθέτηση οικισμών

και τον χαρακτηρισμό δρόμων στις
εκτός σχεδίου περιοχές υπάρχουν σήμερα
πολύ σοβαρές εκκρεμότητες ύστερα και από
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας
που ακυρώνουν παλαιότερα σχέδια ή μη
νόμιμα χαρακτηρισμένους δρόμους

46 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ Ενδεικτικό
είναι το γεγονός όπως λένε πηγές που
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45

γνωρίζουν καλά το θέμα πως έπειτα από
46 χρόνια προσπαθειών από τη δεκαετία
του 80 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 στο 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

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης όπου
δεν λαμβάνεται υπόψη η νέα πραγματικότητα

του 21ου αιώνα είναι να εξαπλώνονται
άναρχα οι διάφορες δραστηριότητες μέσω
της εκτός σχεδίου δόμησης να δυσχεραίνεται

η νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα
και να υποθάλπεται η αυθαίρετη

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ Κοινώς ο
μεγάλος ασθενής είναι η εκτός σχεδίου

Tis επόμενε s μέρε ολοκληρώνειαι
η διακήρυξη ίων σχετικών
διαγωνισμών που αφορούν
12 Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια
για 45 δημοιικ£5 ενόιηιε με
προϋπολογισμό 14.352.660,98 ευρώ

δόμηση Εδώ αναμένεται με τα ΤΠΣ να
ξεκαθαρίσει το τοπίο για τις χρήσεις γης
με κανόνες με το τι επιτρέπεται και τι όχι

τα σχέδια πόλης με τον διαχωρισμό του
οργανωμένου δομημένου περιβάλλοντος
από το αδόμητο τους όρους δόμησης για
τον τρόπο δόμησης ενός τεμαχίου και τον
συντελεστή δόμησης για το μέγιστο επιτρεπόμενο

σύνολο δομημένης επιφάνειας
ενός ακινήτου

Τα κριτήρια που έχει θέσει το υπουργείο
Περιβάλλοντος για την εκπόνηση των ΤΠΣ
είναι

Οι αναπτυξιακές πιέσεις στους δήμους
έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον αναξιοποίητοι

αναπτυξιακοί πόροι σε όλους τους
αναπτυξιακούς κλάδους

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα όπως
το πολύ μικρό ποσοστό ελεύθερων χώρων
οι αστικές θερμικές νησίδες η τρωτότητα
στην κλιματική αλλαγή π χ άνοδος της
στάθμης της θάλασσας

Τα κοινωνικά προβλήματα γεωγραφικά
εστιασμένα όπως η συγκέντρωση ευάλωτων

άτομα με αναπηρίες εξαρτημένα και
ειδικών ομάδων πληθυσμού π χ άνεργοι
κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και
νησιωτικών περιοχών ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες

μετανάστες
Οσον αφορά την πρώτη ενότητα μελετών

όπως έχει αναφέρει ο αρμόδιος υφυπουργός
Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς στόχος

των προδιαγραφών για κάθε μελέτη είναι
μεταξύ άλλων να είναι όλες οι μελέτες
του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων

συμβατές μεταξύ τους να
δημιουργηθούν γεωχωρικές βάσεις δεδομένων

με ψηφιακές προδιαγραφές και να
επιτευχθεί ψηφιακή ομοιογένεια ώστε
οι μελέτες μετά την ολοκλήρωσή τους να
αποτελούν τμήμα του Ενιαίου Ψηφιακού
Χάρτη

Αναθέσεις για 768
δημοτικές ενότητες
έως το 2025
Κατά τον υφυπουργό
Περιβάλλοντοε μέχρι το 2025
θα λάβουν χώρα τέσσεριε
κύκλοι αναθέσεων οι οποίοι
θα καλύψουν συνολικά 768
δημοτικέε ενότητεβ Επιπλέον
στα ΤΠΣ περιλαμβάνονται και
κυκλοφοριακέε ρυθμίσει
συνέπειεβ από φυσικέβ και
τεχνολογικέβ καταστροφέε
αλλά και ένα πλήθοβ αναφορών
σχεδίων που είναι η βάση για τον
χώρο
Σημειώνεται neos κάθε ανάθεση
θα περιλαμβάνει α την κύρια
μελέτη β τη Στρατηγική Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΣΜΠΕ γ τη Μελέτη EKTi'pnons
Γεωλογικών Κινδύνων και
ΓεωλογικήΒ Καταλληλότηταε
και δ τη Μελέτη Οριοθέτησηβ
Υδατορεμάτων

Σκέψεις για αμέσως
μετά την καταστροφή
Η επόμενη μέρα αργεί να ξημερώσει

με την Εύβοια ακόμη στις φλόγες
κι άλλες φωτιές να σιγοκαίουν ή να

αναζωπυρώνονται Κάποια στιγμή όμως θα
κλείσει ο κύκλος της καταστροφής για το
άμεσο μέλλον τουλάχιστον και θα είναι η ώρα
του απολογισμού της απόδοσης ευθυνών και
της επανεκκίνησης βάσει των επίπονων μαθημάτων

Δεν
μπορούμε
να υπερ

iVews
analysis

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑΚΟΥ

τονίσουμε
τη σημασία

αυτής
της ώρας
καθώς από
αυτήν θα

κριθεί αν θα δούμε κι άλλες τέτοιες καταστροφές

ή και χειρότερες στα χρόνια που
έρχονται ή θα περιορίσουμε τις καταστροφικές

συνέπειές τους
Δεν μπορούμε σίγουρα να ελέγξουμε τα

στοιχεία της φύσης και τις προθέσεις τους
που όπως επισημαίνει και η τελευταία έκθεση
της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική

Αλλαγή IPCC του OHE γίνονται όλο
και καταστροφικότερες χάρη στις συνεχιζό
μενές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από
τις πολλαπλές καμινάδες του πολιτισμένου
κόσμου μας Κι ενώ προσπαθούμε να μειώσουμε

τις εκπομπές θα πρέπει για το άμεσο
μέλλον τουλάχιστον να προσαρμόσουμε τις
άμυνές μας στις ανάγκες των καιρών και να
είμαστε καλύτερα οργανωμένοι για να αντιμετωπίσουμε

τα αλλεπάλληλα χτυπήματα
Η πολιτική προστασία είναι ο πόλεμος της
εποχής μας πρώτα κατά του κορωνοϊού
τώρα και για τις κλιματικές επιπτώσεις κι
ό,τι άλλο ήθελε προκύψει

Ας μη γελιόμαστε πάντα υπήρχαν ανάγκες
αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων όπως
φωτιές πλημμύρες αλλά και σεισμοί και μολύνσεις

κάθε είδους στη χώρα μας κι αλλού
Για κάποιο λόγο όμως υπάρχει η αίσθηση ότι
η αντιμετώπισή τους έχει χειροτερέψει αντί
να βελτιώνεται Ισως είναι αποτέλεσμα της
μείωσης των διατιθέμενων πόρων λόγω και
των οικονομικών δυσκολιών που τα τελευταία
χρόνια αντιμετωπίζει η χώρα μας Ισως είναι
και θέμα κακοδιαχείρισης ή κακής κατανομής
των πόρων ή μια γενικότερη έκπτωση της
αξιοπιστίας και της οργάνωσης κάποιων
θεσμικών λειτουργιών Οπως και να έχει
χρειάζονται δράσεις σε πολλά επίπεδα για να
αναστραφεί το κατρακύλισμα και να μειωθεί
το ανθρώπινο και υλικό κόστος

ΔΡΑΣΕΙΣ Στο υπόλοιπο αυτού του άρθρου
συνοψίζω αυτές τις δράσεις ως ΞΕΚΙΝΑΜΕ κι
ελπίζω να υιοθετηθούν για ένα πραγματικά
νέο ξεκίνημα

Ξεκαθάρισμα και σαφής περιγραφή των
αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων
τι πρέπει να κάνει η Δασική Υπηρεσία τι η
Πυροσβεστική τι οι Ενοπλες Δυνάμεις όταν
κληθούν να βοηθήσουν τι οι δημοτικές και
περιφερειακές Αρχές τι το κεντρικό κράτος
Επίσης ποιοι πόροι διατίθενται από πού
ποιο προσωπικό και ποιος εξοπλισμός με
ξεκαθάρισμα του τι λείπει και χρειάζεται να

συμπληρωθεί με νέες προσεκτικά στοχευ
μένες και όχι αναγκαστικά πολυδάπανες
επενδύσεις

Επιτελικός σχεδιασμός όλων των φάσεων
τι πρέπει να γίνει και από ποιον για την

πρόληψη τι πρέπει να γίνει κι από ποιον για
την αντιμετώπιση και τι πρέπει να γίνει κι
από ποιον για την αποκατάσταση Ολα στη
βάση εξειδικευμένων σχεδίων και μελετών
και λαμβάνοντας υπόψη μαθήματα από την
εθνική και διεθνή δράση σε συνεργασία με
ειδικούς από την Ελλάδα άλλες χώρες βλέπε
εντυπωσιακή οργάνωση ρουμάνων και άλλων
πυροσβεστών που ήρθαν να βοηθήσουν την
Ευρωπαϊκή Ενωση και διεθνώς

Κινητοποίηση της κοινωνίας εκπαίδευση
εθελοντών πυροσβεστών και δασοπυροσβεστών

βάρδιες την αντιπυρική περίοδο για τον
έγκαιρο εντοπισμό και κατάσβεση πυρκαγιών
και τον πιθανό εντοπισμό δραστών αλλά
χωρίς αυτοδικίες κινητοποίηση σχολείων
και συλλόγων για τον καθαρισμό δασικών
και ημιδασικών εκτάσεων κ.λπ

Ιδιωτική ευθύνη και συμπερίληψη εμπορι
κών δραστηριοτήτων σε δημόσιες εκτάσεις
στον βαθμό και με όρους που βοηθούν τη
διατήρηση της φυσικής ισορροπίας όπως
ήπιες κτηνοτροφικές δραστηριότητες σε
χορτολιβαδικές εκτάσεις αλλά όχι σε αναδασωμένες

περιοχές ή αναρρωννύοντα δάση
μελισσοκομία συλλογή βοτάνων κ.λπ

Νομικό ξεκαθάρισμα του καθεστώτος γαιών
και δασών ολοκλήρωση σχετικών χαρτών
και αυστηρή τήρηση των νόμων για τη μη
καταπάτηση καμένων δασικών εκτάσεων
την απαγόρευση οποιωνδήποτε χρήσεων
που μπορούν να θέσουν σε αμφισβήτηση το
προϋπάρχον καθεστώς και ειδική επιτήρηση
κατά την περίοδο της αναδάσωσης ή ανάρρω
σης Σε αυτό το πλαίσιο το άνοιγμα δρόμων η
τοποθέτηση ανεμογεννητριών οι κυνηγετικές
και άλλες δραστηριότητες θα πρέπει να απαγορεύονται

για όσο διάστημα απαιτείται για
να ανανήψουν οι κατεστραμμένες περιοχές
και να συνέλθουν τα οικοσυστήματά τους

Ασκήσεις επί χάρτου και επί του εδάφους
τακτικά και έγκαιρα με όλους τους εμπλεκόμενους

φορείς και όλα τα διατιθέμενα μέσα
με ρεαλιστικά σενάρια ώστε ο μηχανισμός να
λειτουργήσει ως καλοκουρντισμένη μηχανή
όταν υπάρξει πραγματική ανάγκη

Μαζί με τη φύση κι όχι εναντίον της σεβασμός
σε όλες τις μορφές ζωής ζώα και φυτά

και στα οικοσυστήματα μέσα στα οποία διαβιούν

και τα οποία στηρίζουν την ανθρώπινη
ζωή με τις υπηρεσίες τους καθώς και στο
τοπίο και στη φυσική ομορφιά του

Επίβλεψη από ειδική ανεξάρτητη Αρχή
πολιτικής προστασίας ότι όλα τα παραπάνω
τηρούνται ότι οι πόροι διατίθενται με τον καλύτερο

δυνατό τρόπο με δυνατότητα εισήγησης
άμεσων διορθωτικών μέτρων σε αντίθετη

περίπτωση και δυνατότητα προσφυγής στις
δικαστικές Αρχές με επείγουσες διαδικασίες
κατά μη συνεργαζόμενων φορέων

Ο δρ Γιώργοε Κωστάκοε είναι εκτελεστικέ διευθυντήε
του Foundation for Global Governance and Sustainability
FOGGS με βάση Tis Βρυξέλλεε και εηιστημονικόε συνερ

verrns του ΕΛΙΑΜΕΓΙ
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