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Ππόλογορ 

Ζ Διιάδα δηαζέηεη κηα κεγάιε πνηθηιία ζε ηνπξηζηηθέο επηινγέο, πνπ ηελ θάλνπλ 

αληαγσληζηηθή, αλάκεζα ζε άιινπο κεγάινπο επξσπατθνχο πξννξηζκνχο, ηδηαίηεξα 

ζηηο ηνπξηζηηθέο επηινγέο πνπ αθνξνχλ παξαζεξηζηηθέο δηαθνπέο. Χζηφζν έλαο 

ηνπξηζηηθφο ηνκέαο, ζηνλ νπνίν πζηεξεί πνιχ, είλαη απηφο ηνπ αζιεηηζκνχ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ κεραλνθίλεηνπ αζιεηηζκνχ. Απφ ηα κηζά ηνπ 20
νπ

 αηψλα, κέρξη 

ζήκεξα, έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα είδε ηέηνηνπ αζιεηηζκνχ, κε θνξπθαίν απηφλ ηεο 

Formula 1. Πξφθεηηαη γηα ην δεκνθηιέζηεξν - θαη ην πην αθξηβφ ζε θφζηνο 

δηεμαγσγήο - άζιεκα απηή ηελ ζηηγκή ζηνλ θφζκν. Πνιιέο είλαη εθείλεο νη 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο, νη νπνίεο, έρνληαο ήδε παξάδνζε ζηελ απηνθίλεζε, κέζσ 

απηνθηλεηνβηνκεραληψλ, απνθάζηζαλ λα επελδχζνπλ ζε έλα άζιεκα, πνπ ζα 

θαηέιεγε λα πξνζειθχεη ρηιηάδεο ηνπξίζηεο ζε θάζε δηεμαγσγή αγψλα.   

Ζ θαηαζθεπή κηαο πίζηαο F1 θαηαλέκεηαη ζηνλ ρψξν ζαλ αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα θαη κε απηή ηελ έλλνηα εληάζζεηαη ζε δηαδηθαζίεο ρσξνζέηεζεο, 

ρξήζεσλ γεο θαη φξσλ δφκεζεο. Δπίζεο σο παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

πξνζιακβάλεη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο 

θαηλφκελα θαη επεξεάδνπλ δηαδξαζηηθά ηφζν ηνπο αλζξψπνπο, φζν θαη ηνλ ρψξν 

κέζα ζηνλ νπνίν δνπλ.  

ηελ Διιάδα ε θαηαζθεπή πίζηαο F1 πθίζηαηαη σο ζέκα ζπδήηεζεο εδψ θαη 

αξθεηέο δεθαεηίεο θαη κάιηζηα εθδειψζεθαλ, θαηά θαηξνχο, θάπνηεο ζρεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο, ρσξίο φκσο απνηειέζκαηα. ηελ φιε ζπδήηεζε ε θαηαζθεπή ηεο 

πίζηαο ζεσξείηαη πεξίπνπ σο αλαγθαηφηεηα θαη ν θχξηνο πξνβιεκαηηζκφο 

αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ ηελ ζέζε ρσξνζέηεζεο, ζηε κία ή άιιε γεσγξαθηθή πεξηνρή, 

ρσξίο απηή λα πξνθχπηεη κέζα απφ δηαδηθαζίεο ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

πξνζδηνξηζκνχ αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ. 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα κειεηήζνπκε ην ειιεληθφ ζεζκηθφ 

πιαίζην ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηελ ζπγθξφηεζε ηεο F1 σο παξαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο, ην πεξηβάιινλ κέζα 

ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη θαη ηέινο ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ δηαηχπσζε ηεο πξφηαζήο 

καο ζρεηηθά κε ηελ ρσξνζέηεζε πίζηαο Φφξκνπια 1 ζηελ Διιάδα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ο
. Ο ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Διζαγωγή 

Ο ρψξνο απνηειεί ηελ κία απφ ηηο δχν, καδί κε ηνλ ρξφλν, ζεκαληηθφηεξεο 

ζπληζηψζεο ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηελ αλζξψπηλε χπαξμε θαη είλαη 

πνιιέο νη επηζηεκνληθέο ζεσξίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ην λφεκά ηνπ θαη ηελ 

αίζζεζε πνπ έρνπκε γη’ απηφλ.  

Απνηειεί θεληξηθή επηζηεκνληθή έλλνηα θαη είλαη απηή πνπ ζπλδέεη ηνλ άλζξσπν 

θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη, νπζηαζηηθά, εκπεξηέρεη ηελ 

δηαδξαζηηθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο ρσξηθνχο ζρεκαηηζκνχο, ηα δε 

απνηειέζκαηα, πνπ παξάγνληαη, επεξεάδνπλ ακθίδξνκα ηελ κνξθή ηνπο, θαηά ηξφπν 

δηαξθψο κεηαβαιιφκελν. Έηζη είλαη ζηελ νπζία αδχλαηνλ λα δηαρσξίζνπκε ηνλ ρψξν 

απφ ηελ θνηλσλία ή ηηο θνηλσληθέο απφ ηηο ρσξηθέο ζρέζεηο, δεδνκέλνπ φηη νη 

δεκηνπξγνχκελνη θνηλσληθν-ρσξηθνί ζρεκαηηζκνί δελ απνηεινχλ παξά δπλακηθέο 

δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη αλαπαξαγσγήο θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαη ζρέζεσλ 

κέζα απφ ηνλ ρψξν, θαη αληίζηξνθα (Σεξθελιή, et al., 2007). 

Ζ ζρέζε κεηαμχ ρψξνπ θαη θνηλσλίαο πξνζδηνξίδεηαη πην ζπγθεθξηκέλα κέζα 

απφ ηελ ιεηηνπξγηθή δπλακηθή ηνπ Σνπίνπ. Ζ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Σνπίνπ, 

ην νπνίν απνηειεί κηα ρσξηθή έθθξαζε, είλαη ηδηαίηεξα ζχλζεηε θαη πνιπδηάζηαηε 

θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ε ρσξηθή θαη ρξνληθή θιίκαθα, 

κέζα απφ ηελ νπνία επηρεηξείηαη απηή ε πξνζέγγηζε. Ζ έλλνηα ηνπ ηνπίνπ, ζηνλ 

ζχγρξνλν πξνζδηνξηζκφ ηεο, κε φξνπο πνιηηηζκηθήο γεσγξαθίαο, αλαθέξεηαη ζηελ 

αληίιεςε πνπ δηακνξθψλεη ν άλζξσπνο γηα ζπγθεθξηκέλν ρψξν, θάηη πνπ θαζνξίδεη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ αμία ηνπ θαη ππνδειψλεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

θνηλσληψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο (ην νπνίν πθίζηαηαη σο αλεμάξηεηε νληφηεηα).  

ην πιαίζην απηήο ηεο ζεψξεζεο ε «Δπξσπατθή χκβαζε ηνπ Σνπίνπ», πνπ 

ππνγξάθεθε ζηε Φισξεληία ην 2000, απφ ηα θξάηε – κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο, νξίδεη φηη «ηνπίν ζεκαίλεη κία πεξηνρή, φπσο γίλεηαη αληηιεπηή απφ 

αλζξψπνπο, ηνπ νπνίνπ ν ραξαθηήξαο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δξάζεο θαη 

αιιειεπίδξαζεο ησλ θπζηθψλ θαη/ ή αλζξψπηλσλ παξαγφλησλ». 

Με απηφ ην πξίζκα ην ηνπίν δελ είλαη παξά κηα αληηιεπηηθή λνεηηθή δηαδηθαζία, 

θαηά ηελ νπνία, ν θαζέλαο ή ε θάζε νκάδα, «βιέπεη» δηαθνξεηηθφ ηνπίν, αλαιφγσο 
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κε ηηο πξνζιακβάλνπζεο πνπ δηαζέηεη, ην αμηαθφ ηνπ ζχζηεκα θαη ηνλ θνηλσληθφ 

ξφιν, πνπ ν ίδηνο επηθπιάζζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ (Κίδνο, 2007). Δίλαη, ινηπφλ, 

πξνθαλέο φηη ζηελ αλζξψπηλε «θαζεκεξηλφηεηα» ην ηνπίν είλαη απηφ πνπ δηαξθψο 

εξκελεχεη θαη ζεκαηνδνηεί ηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ θαη θαηά ζπλέπεηα επεξεάδεη ηελ 

ζπκπεξηθνξά καο, πνιχ δε πεξηζζφηεξν ζηνλ βαζκφ πνπ απνηειεί αγαζφ πξνο 

δηαλνκή. 

Αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα φηη νη θνηλσληθν-ρσξηθνί ζρεκαηηζκνί 

δελ απνηεινχλ παξά δπλακηθέο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη αλαπαξαγσγήο 

θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαη ζρέζεσλ κέζα απφ ηνλ ρψξν, θαη αληίζηξνθα. Με άιια 

ιφγηα, θαη κε φξνπο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 

αλαπηχζζνληαη, κεηαμχ άιισλ, δηαδηθαζίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ παξαγσγή αγαζψλ 

(πιηθψλ ή άυισλ), ηα νπνία δηαλέκνληαη ζηελ θνηλσλία – κέλεη λα δνχκε ην ζχζηεκα 

δηαλνκήο θαη ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ δηάθνξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηελ 

δηαλεκεηηθή δηαδηθαζία. 

Δπνκέλσο ε θαηαλνκή ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ρψξν θαη νη 

ρξήζεηο ηνπ εδάθνπο απνηεινχλ κηα θνηλσληθή αλαγθαηφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζζνχλ εθείλεο νη πξνυπνζέζεηο, ψζηε νη ελέξγεηεο, πνπ ζα αλαπηπρζνχλ, λα 

νδεγήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα θαη ζηνρεπκέλα απνηειέζκαηα. 

Ζ πνιππινθφηεηα ησλ θάζε είδνπο ιεηηνπξγηψλ ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαη ε 

ακείσηε επηζπκία θαη επηδίσμε ησλ νξγαλσκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ - είηε 

πξφθεηηαη γηα θξάηε, είηε γηα νηθνλνκηθνχο ή άιινπο νξγαληζκνχο – λα επηηχρνπλ ηα 

θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα γηα ηελ πξνάζπηζε θαη πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ 

ηνπο, αλέδεημε ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ρξήζε «εξγαιείσλ» πνπ ζα 

δηεπθφιπλαλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. αλ έλα ηέηνην «εξγαιείν» αλαπηχρζεθε θαη 

ν ζρεδηαζκόο (ή πξνγξακκαηηζκόο), ν νπνίνο ελλνηνδνηείηαη σο «κηα ηδηαίηεξα ινγηθή 

δηαδηθαζία πξνο ηελ επίηεπμε κηαο θαηάζηαζεο πνπ παξνπζηάδεη νξηζκέλα επηζπκεηά 

ραξαθηεξηζηηθά» (Αξαβαληηλφο, 2007). 

Δμεηδηθεχνληαο ζηνλ ζρεδηαζκφ ν νπνίνο έρεη ζαλ αληηθείκελν αλαθνξάο ηνλ 

ρψξν (δεδνκέλνπ θαη ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο),  ζαλ ρξνληθή αθεηεξία 

ηεο εκθάληζεο ησλ ζχγρξνλσλ εηδψλ ζρεδηαζκνχ κπνξεί λα ιεθζεί ην 1909 νπφηε 

δεκνζηεχζεθε θαη ν πξψηνο ακηγήο πνιενδνκηθφο λφκνο ζηε Βξεηαλία(Μεηαμάο & 

Λαιέλεο, 2006). 
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Δπηρεηξψληαο λα αλαιχζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ ζρεδηαζκνχ δηαπηζηψλνπκε φηη 

απηή ζπγθξνηείηαη ζε δχν επίπεδα: 

 ην πξψην, απηφ πνπ ηνλ ζηνηρεηνζεηεί σο ηδηαίηεξα ινγηθή δηαδηθαζία, 

πεξηιακβάλεηαη ε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ ελεξγεηψλ, δει. ελφο 

ζεζκηθνχ (λνκηθνχ) πιαηζίνπ, πνπ θαηεπζχλεη θαη θαζνξίδεη ηηο 

ελέξγεηεο θαη ηνλ ηξφπν, πνπ απηέο πξέπεη λα γίλνπλ. 

 ην δεχηεξν, απηφ πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε, 

πεξηιακβάλνληαη νη ζπλζήθεο πνπ ζέινπκε λα εμαζθαιίζνπκε (ηα 

αγαζά πνπ ζέινπκε λα επηηχρνπκε), θαζψο θαη νη απνδέθηεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ( δειαδή απηνί πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δηαλνκή 

ησλ παξαγφκελσλ αγαζψλ θαη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ηνπο).  

Καζνξηζηηθφ θαη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπ ρψξνπ 

παίδεη ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη βέβαηα ην ζεσξεηηθφ πιαίζην κέζα απφ ην νπνίν 

πξνζεγγίδεηαη ν ρσξηθφο ζρεδηαζκφο, σο απνηέιεζκα ησλ θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ 

θαη ζπκπιεχζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε έλα θξάηνο. 

Έρεη αλαπηπρζεί κεγάιε ζπδήηεζε, ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν, γηα ηα είδε θαη ηα 

επίπεδα αλάπηπμεο ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, έλαλ απφ ηνπο θεληξηθνχο άμνλεο ηεο 

νπνίαο απνηειεί ε ζέζε θαη ν ξφινο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ παξάγνληα ζηελ 

ζρεδηαζηηθή δηαδηθαζία, κε άιια ιφγηα ην θαηά πφζνλ απηφο έρεη θνηλσληθφ 

ραξαθηήξα (θαη άξα αλήθεη ζηε ζθαίξα ηνπ δεκφζηνπ ειέγρνπ) ή νη πξνηεξαηφηεηέο 

ηνπ κεηαηνπίδνληαη πξνο ηελ ζθαίξα ησλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ (ππφθεηηαη δειαδή 

ζε δηαδηθαζία απηνξξχζκηζεο, θαηά ηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλεη ε ειεχζεξε 

αγνξά).  

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ρψξνπ, ζηελ θαζνιηθή θαη νξζνινγηθή ηνπ δηάζηαζε (έηζη 

φπσο πξνέθππηε απφ ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία ηνπ Μαξμ, γηα ηελ αδπλακία ησλ 

κεραληζκψλ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο λα εμαζθαιίζνπλ δίθαηε θαηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο θαη ραιηλαγψγεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ Κέυλο, γηα ηνλ θξαηηθφ 

παξεκβαηηζκφ ζηελ δηφξζσζε ησλ ζηξεβιψζεσλ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο) δελ 

απνηέιεζε παξά δεκφζηα πξνζπάζεηα ζθαηξηθήο αληίιεςεο θαη επηζηεκνληθήο 

αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχζαλ νη δπλάκεηο ηεο ειεχζεξεο 

αγνξάο ζην θπζηθφ θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ (Βαζελρφβελ & Κνπξιηνχξνο, 2007). 

Δλλνηνδνηψληαο νη ίδηνη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ σο «δεκόζηα 
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δξαζηεξηόηεηα ε νπνία, κε ζπλεηδεηό θαη νξγαλσκέλν ηξόπν θαη κέζα ζε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό νξίδνληα, πξνζπαζεί, από κηα ππάξρνπζα θαηάζηαζε 

πξαγκάησλ, λα νδεγήζεη ζε κηα άιιε, θνηλσληθά επηζπκεηή, κειινληηθή θαηάζηαζε» 

(Βαζελρφβελ & Κνπξιηνχξνο, 2007).   

Γίλεηαη ινηπφλ θαλεξφ φηη ζηελ ζεκεξηλή ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θπξίαξρν 

θαη θνκβηθφ ζεκείν απνηειεί ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο ρσξηθήο ζρεδηαζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη νη πξνο εμππεξέηεζε ζηξαηεγηθνί ζηφρνη πνπ ηίζεληαη. 

ην παξφλ θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε ην ζεζκηθφ (λνκηθφ) πιαίζην, πνπ αθνξά 

ζηνλ ρσξνηαμηθφ θαη πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, φπσο απηφ αλαπηχρζεθε θαη 

εμειίρζεθε δηαρξνληθά ζηελ Διιάδα, ηφζν ζε εζληθφ, φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν. Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζα γίλεη ζηνλ ππεξθείκελν ζρεδηαζκφ, έηζη φπσο απηφο 

ηζρχεη ζήκεξα θαη απνηππψλεηαη ζην Ν. 4269/2014 «Υσξνηαμηθή θαη Πνιενδνκηθή 

Μεηαξξχζκηζε – Βηψζηκε αλάπηπμε» (ΥΧ.ΠΟ.ΜΔ.), ζηηο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί ηφζν ην Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο (ΦΔΚ Α΄ 128/2008) φζν θαη ην Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ 

θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ Σνπξηζκφ θαη ηεο ηξαηεγηθήο Μειέηεο 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ απηνχ (ΦΔΚ Β΄ 1138/2009). Αθφκα ζα ζηαζνχκε ζε 

ηέζζεξα εξγαιεία «εηδηθνχ» ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

ρσξνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ή ζπγθεθξηκέλσλ γεσγξαθηθψλ 

ηκεκάησλ.  

Iζηοπική εξέλιξη  

Ζ ηζηνξία ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο πνιενδνκίαο ζην ειιεληθφ θξάηνο κπνξεί 

λα δηαθξηζεί ζε ηέζζεξηο πεξηφδνπο.  

Ζ πξψηε πεξίνδνο μεθηλάεη κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο θαη 

θζάλεη  κέρξη ην 1923. ε απηφ ην δηάζηεκα μεθίλεζαλ νη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

δεκηνπξγία ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ, ηα νπνία ζεζκνζεηήζεθαλ γηα δηάθνξεο, κεγάιεο 

ηφηε, ειιεληθέο πφιεηο. Γελ ππήξρε θάπνηνο λνκηθφο θαλφλαο γηα απηά ηα ζρέδηα, 

αθνξνχζαλ πην πνιχ εδαθηθέο δηαθνξέο, παξά πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. Σελ πεξίνδν 

εθείλε ν φξνο πνιενδνκία ηαπηηδφηαλ κε απηφλ ηεο δφκεζεο(Αξαβαληηλφο, 2007). 

Ζ δεχηεξε πεξίνδνο μεθηλάεη ην 1923, δηαξθεί σο ηελ δεθαεηία ηνπ ’70 θαη 

ζπκπίπηεη κε ηηο θαηαιπηηθέο, γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο 

εμειίμεηο πνπ αθνινχζεζαλ ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ηνπ 1922. Βαζηθά 
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ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξψηνπ δηαζηήκαηνο απηήο ηεο πεξηφδνπ απνηεινχλ ε 

θαηαθφξπθε αχμεζε ηεο αλαδήηεζεο ζηέγεο γηα ηηο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ησλ 

πξνζθχγσλ θαη ε ζπλαθφινπζε θαηαθφξπθε αχμεζε ηεο γαηνπξνζφδνπ.  

Θεσξήζεθε ινηπφλ αλάγθε λα εηζαρζεί έλαο λφκνο πνπ ζα ειέγρεη ηελ νηθηζηηθή 

αλάπηπμε θαη έηζη ςεθίδεηαη ν πξψηνο λφκνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πνιενδνκηθή 

νξγάλσζε. Σν λνκνζεηηθφ δηάηαγκα 17-7/16-8-1923 «Πεξί ρεδίσλ Πφιεσλ Κσκψλ 

θαη πλνηθηζκψλ ηνπ Κξάηνπο θαη νηθνδνκήο απηψλ», πεξηέρεη θαλφλεο δηθαίνπ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ έγθξηζε ησλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ θαη είλαη ε πξψηε πξνζπάζεηα 

ειέγρνπ, απ’ ηε κεξηά ηνπ θξάηνπο, ζηελ εθκεηάιιεπζε γεο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο. 

Με ηηο ξπζκίζεηο ηνπ, ν ειιεληθφο ρψξνο δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 ζηηο ήδε ππάξρνπζεο πεξηνρέο πξηλ απφ ην 1923,  

 ζηηο πεξηνρέο εληφο ζρεδίνπ πφιεο θαη  

 ζηηο πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ, δειαδή απηέο πνπ είλαη έμσ απφ ηα 

ξπκνηνκηθά ζρέδηα.  

Ο πξψηνο, γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, εζληθφο πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο,  φπσο 

ζεζκνζεηήζεθε κε ην Γηάηαγκα ηνπ 1923, δελ επέθεξε ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα. Οη ζπλερείο ηξνπνπνηήζεηο  ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ Γηαηάγκαηνο θαη νη 

παξεθθιίζεηο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κε ζέζπηζε νπζηαζηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο πνιηηείαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, ήηαλ κεξηθνί απφ 

ηνπο  βαζηθνχο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ φμπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αζηηθήο 

δηάρπζεο - ραξαθηεξηζηηθνχ αξλεηηθνχ απνηειέζκαηνο απφ ηελ θαηαζηξαηήγεζε ηνπ 

πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Βαζηθή ιεηηνπξγηθή αδπλακία ηνπ ήηαλ ην φηη πεξηφξηδε 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πνιίηε ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ θαη έηζη αζηηθνπνηήζεθε έλα 

κεγάινο κέξνο ηεο εθηφο ζρεδίνπ πφιεο(Αξαβαληηλφο, 2007).  

ηελ κέζε ηεο πεξηφδνπ απηήο, θαη ακέζσο κεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν, 

εθδειψλεηαη θαηά ηξφπν έληνλν ην θαηλφκελν ηεο αζηηθνπνίεζεο, ην νπνίν 

δεκηνχξγεζε κεγάιεο αλάγθεο γηα ζηέγαζε ησλ πιεζπζκψλ πνπ κεηαθηλήζεθαλ ζηηο 

πφιεηο. Ζ πνιηηεία,  επηδηψθνληαο λα αλαζεξκαλζεί ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα, 

εηζήγαγε κηα κέζνδν δφκεζεο πνπ ζηεξηδφηαλ ζηελ αληηπαξνρή νηθνπέδσλ κε 

δηακεξίζκαηα. Ήηαλ, πην πνιχ, κνξθή νηθνλνκηθνχ ζπκβνιαίνπ, αλάκεζα ζηνλ 

ηδηνθηήηε ελφο αζηηθνχ νηθνπέδνπ, ην νπνίν είλαη νηθνδνκήζηκν θαη έλαλ 

θαηαζθεπαζηή, πνπ ζα πξνζθέξεη ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ αξρηθνχ νηθνπέδνπ κέξνο ηεο 
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σθέιηκεο δνκεκέλεο επηθάλεηαο, πνπ ζα πξνθχςεη, έλαληη ηεο παξαρψξεζεο ηεο γεο. 

Απηή ήηαλ απφ ηηο βαζηθφηεξεο κεζφδνπο ζχκθσλα κε ηελ νπνία νηθνδνκήζεθε, 

θπξίσο, ε Αζήλα. Λφγσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο απηήο ηεο κεζφδνπ, αλαπηχρζεθε 

γξήγνξα κελ ε ειιεληθή πφιε, αιιά θπξηάξρεζε κηα ζηεγαζηηθή αλνκνηνκνξθία. Ο 

ζεζκφο ηεο αληηπαξνρήο είλαη ζεκαληηθφο ζηαζκφο ζηελ πνιενδνκηθή ηζηνξία ηεο 

Διιάδαο δηφηη κείσζε ηελ γαηνπξφζνδν θαη έηζη κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

ρψξαο βξήθε δηθή ηνπ ζηέγε. Απηή ήηαλ θαη ε πεξίνδνο πνπ μεθίλεζαλ λα ρηίδνληαη 

πνιπθαηνηθίεο ζηελ Διιάδα  (Καξχδεο, 2008). 

Ζ ηξίηε πεξίνδνο μεθηλά απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ’70 κέρξη θαη ην 1982. Με ηελ 

ζέζπηζε ηνπ λένπ πληάγκαηνο ην 1975 ηίζεληαη λέεο βάζεηο γηα ηελ πνιενδνκηθή 

νξγάλσζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Φεθίδεηαη ν λφκνο 

360/1976 «πεξί ρσξνηαμίαο θαη πεξηβάιινληνο»,  ν νπνίνο ζα ζπλνδεπηεί αξγφηεξα 

κε δπν απνθάζεηο, ε κηα γηα ηελ ελίζρπζε νξηζκέλσλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ε άιιε 

γηα ην ζρέδην πιαίζην ξπζκίζεσλ ηεο επξχηεξεο πξσηεχνπζαο. εκαληηθή παξάκεηξν 

ηνπ Ν. 360/1976 απνηειεί ε εηζαγσγή ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ σο «εξγαιείνπ» 

γηα ηελ ζεζκνζέηεζε γεληθψλ αξρψλ θαη θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ αθνινπζεηέα 

ρσξνηαμηθή πνιηηηθή, ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

αλάπηπμεο. ε απηήλ ηελ πεξίνδν ζα ηδξπζεί θαη ην Τπνπξγείν Υσξνηαμίαο θαη 

Πεξηβάιινληνο, απνξξνθψληαο ηελ ηφηε ππεξεζία νηθηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γεκνζίσλ Έξγσλ. Ο πην ζεκαληηθφο λφκνο πνπ ζεζπίζηεθε απηή ηελ πεξίνδν είλαη ν 

λφκνο 947/1979 «Πεξί νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ». Με απηφλ, θαη κηα ζεηξά 

λνκνζεηεκάησλ πνπ ηνλ αθνινχζεζαλ, επηδηψρζεθε κηα κεγαιχηεξε παξέκβαζε ζηελ 

νηθηζηηθή αλάπηπμε, ε νπνία ηειηθά θαηέιεμε λα κελ έρεη ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα, πηζαλψο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ηεο επνρήο. Ζ νπζία, γηα ηελ 

ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ απηήο ηεο πεξηφδνπ, είλαη 

φηη δελ θαηέζηε δπλαηφ λα αμηνπνηεζνχλ ηα λνκνζεηήκαηα θαη λα επέιζεη ε 

πξνβιεπφκελε νηθνδνκηθή αλάπηπμε (Αξαβαληηλφο, 2007). 

Ζ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία πεξίνδνο μεθηλάεη ην 1983 θαη θηάλεη κέρξη ζήκεξα. 

Δίλαη ε πην ζεκαληηθή, αλ αλαινγηζηνχκε ηελ θηλεηηθφηεηα πνπ έρεη αλαπηπρζεί απηά 

ηα ηειεπηαία ηξηάληα δχν  ρξφληα γχξσ απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

ρσξνηαμηθή θαη πνιενδνκηθή πνιηηηθή. Αξρίδεη ηφηε κηα εθηεηακέλε πξνζπάζεηα γηα 

ηελ απφθηεζε πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ απφ φινπο ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) ηεο ρψξαο. Ο λ. 1337/1983 «Δπηρείξεζε γηα ηελ 
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Πνιενδνκηθή Αλαζπγθξφηεζε» (Δ.Π.Α.) ήηαλ απηφο πνπ εηζήγαγε ζηελ πνιενδνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηελ «παξνρή πνιενδνκεκέλεο γεο». Έσο ηφηε ηα ζρέδηα πφιεο 

δηέζεηαλ σο εθαξκνζηηθφ κεραληζκφ ηηο Πξάμεηο Αλαινγηζκνχ, νη νπνίεο, επί ηεο 

νπζίαο, εθαξκφδνληαλ επηιεθηηθά ζε νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ή θαη ζε αθφκα 

κηθξφηεξε ρσξηθή θιίκαθα θαη εθφζνλ νη ΟΣΑ δηέζεηαλ ηνπο απαξαίηεηνπο 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Με ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ.1337/1983 επεθηάζεθαλ ηα ζρέδηα 

πφιεο κέζα απφ Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ νπνίσλ 

εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο εηζθνξάο ζε γε θαη ζε ρξήκα, δίλνληαο έηζη ηελ 

νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ζηνπο ΟΣΑ λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ επξχηεξν ρσξνηαμηθφ 

θαη πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ. Ο λ. 1337/1983 ήηαλ έλαο κεηαβαηηθφο λφκνο, πνπ ζηελ 

ζπλέρεηα απέθηεζε κφληκν ραξαθηήξα. Χζηφζν θαη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε, ε φιε 

δηαδηθαζία δελ απέδσζε ηα αλακελφκελα, ελψ αληίζεηα εμαθνινχζεζαλ λα 

εθαξκφδνληαη πξαθηηθέο ζπλεζηζκέλεο, θαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απνδεθηέο, φπσο ε 

λφκηκε ή παξάλνκε δφκεζε εθηφο ζρεδίνπ. Έηζη ζπλερίδνληαη νη λέεο αζξφεο εληάμεηο 

πεξηνρψλ ζε ζρέδηα πφιεο θαη ε αηηκσξεζία φζσλ παξαλνκνχλ(Αγγειίδεο, 2000).  

Γχν ρξφληα αξγφηεξα κε ηνλ λφκν 1515/1985 ζεζκνζεηήζεθε έλα ξπζκηζηηθφ 

ζρέδην γηα ηελ Αζήλα θαη ην 1992 γηα ηελ Θεζζαινλίθε κε ηνλ 2052/1992. Σα 

ξπζκηζηηθά ζρέδηα δελ απνηεινχλ απιά δηαγξάκκαηα ρξήζεσλ γεο, αιιά 

πεξηιακβάλνπλ έλα ζχλνιν ζηφρσλ, θαηεπζχλζεσλ, πξνγξακκάησλ θαη κέηξσλ, πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ρσξνηαμηθή θαη πνιενδνκηθή νξγάλσζε ησλ πεξηνρψλ 

απηψλ. Μάιηζηα, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηδξχζεθαλ νη Οξγαληζκνί 

Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο, πνπ, πέξαλ ησλ γεληθψλ αξκνδηνηήησλ, έρνπλ θαη σο 

έξγν ηελ εθπφλεζε γεληθψλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ (απφ ην ’99 θαη κεηά)  ηεο 

πεξηνρήο ηνπ ξπζκηζηηθνχ ζρεδίνπ, ηελ κέξηκλα γηα ηελ έγθξηζή ηνπο θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ. Ο ιφγνο ζέζπηζήο ηνπο είλαη ε αλάγθε πην ιεπηνκεξνχο 

δηαρείξηζεο ηνπ νηθηζηηθνχ ρψξνπ ζηα δχν απηά αζηηθά θέληξα. Λίγα ρξφληα 

αξγφηεξα ζεζπίδεηαη ν λφκνο 2508/1997, κε ηίηιν «Βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε ησλ 

πφιεσλ θαη νηθηζκψλ ηεο ρψξαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ν νπνίνο έρεη ζθνπφ ηελ 

νινθιήξσζε, βειηίσζε θαη ππέξβαζε ηνπ «κεηαβαηηθνχ» ραξαθηήξα ηνπ λ. 

1337/1983, θαζψο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παξαδνζηαθνχ πξνηχπνπ πνιενδνκηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ζηηο απαηηήζεηο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

είλαη φηη πεξηβάιιεη ηνπο Γήκνπο κε ζεκαληηθφηεξν ξφιν, θαη ηνπο εθνδηάδεη κε 
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νινθιεξσκέλα πνιενδνκηθά ζρέδηα, πνπ ζπλδπάδνπλ θαη ζηνηρεία ηνπηθνχ 

ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ(Αξαβαληηλφο, 2007).  

Μεηά ηνλ 2508/97 ν επφκελνο ζεκαληηθφο λφκνο πνπ ςεθίζηεθε ήηαλ ν λ. 

2742/1997 κε ηίηιν «Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θαη αεηθφξνο αλάπηπμε θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». θνπφο ηνπ λφκνπ απηνχ ήηαλ ε ζέζπηζε ζεκειησδψλ αξρψλ θαη ε 

ζεζκνζέηεζε ζχγρξνλσλ νξγάλσλ, δηαδηθαζηψλ θαη κέζσλ άζθεζεο ρσξνηαμηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, πνπ  πξνσζνχλ ηελ αεηθφξν θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε. Δπίζεο ν ίδηνο 

λφκνο επεδίσθε ηελ θαηνρχξσζε ηεο παξαγσγηθήο  θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηελ 

δηαζθάιηζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζην ζχλνιν ηνπ εζληθνχ ρψξνπ θαη 

ζηηο επηκέξνπο ελφηεηέο ηνπ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο ρψξαο ζην δηεζλέο θαη 

επξσπατθφ πιαίζην (ΦΔΚ 207/Α’/07.10.1999). Παξ’ φια απηά πέξαζαλ ελλέα ρξφληα 

κέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο, πνπ πξνέβιεπε ν λ. 2742/1999, θαη αθφκα πέληε γηα ηελ έγθξηζε ησλ 

αληίζηνηρσλ Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζίσλ, ελψ ελδηάκεζα εγθξίζεθαλ ηα ζρεηηθά 

Σνκεαθά Πιαίζηα γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, ηνλ Σνπξηζκφ, ηελ 

Βηνκεραλία θιπ. 
1
  

Δθνική σωποηαξική πολιηική. Ηζσύον Θεζμικό πλαίζιο 

Απφ ην 2014 θαη κεηά αξρίδεη κηα λέα πεξίνδν ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ 

ρσξνηαθηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Διιάδαο, θαζψο αιιάδεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη νη δηαδηθαζίεο έγθξηζεο θαη 

γλσκνδφηεζεο. Σν λέν ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην απνηειεί θαηά βάζε ν λ. 4269/2014 

«Υσξνηαμηθή θαη Πνιενδνκηθή Μεηαξξχζκηζε – Βηψζηκε Αλάπηπμε», κε δηαθξηηηθή 

νλνκαζία «ΥΧ.ΠΟ.ΜΔ.». Ζ ζεκειηψδεο δηαθνξά ηνπ κε φ, ηη ίζρπε πην πξηλ είλαη ε 

απινπνίεζε ηνπ θαζεζηψηνο πινπνίεζεο ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ. Δπηπιένλ ην 

Τπνπξγείν Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

(Τ.Π.Α.Π.ΔΝ.) επηζπκεί λα πεηχρεη κείσζε ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο θαη θαιχηεξε 

παξαθνινχζεζε θαη νξγάλσζε ζηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη αθφκα ηελ  

ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, έγθξηζεο, 

παξαθνινχζεζεο θαη εληαίαο θαηαγξαθήο φισλ ησλ ζεζκηθψλ γξακκψλ ηεο ρψξαο 

(ΦΔΚ Α' 142/28-6-2014). 

                                                 
1
 πσο ζεκεηψλεη ν Γ. Οηθνλφκνπ «…ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε καθξνρξφληα απνθπγή ηεο πξνψζεζεο 

ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ππήξμε απφξξνηα βαζχηεξσλ αηηίσλ, πνπ ζε ηειηθή αλάιπζε αλάγνληαη 

ζε δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο (Οηθνλφκνπ, 2002). 
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Δπίπεδα ζσεδιαζμού και ζύζηημα σωπικών ζσεδίων 

Ζ δηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ δηαθξίλεηαη ζε ηξία επίπεδα. 

Σν εζληθφ, ην πεξηθεξεηαθφ θαη ην ηνπηθφ, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ ζρέζε 

ηεξαξρίαο.  

Αλάινγα κε ην πεξηερφκελφ ηνπ ν ζρεδηαζκφο είλαη ζηξαηεγηθφο ή ξπζκηζηηθφο. 

ηνλ κελ ζηξαηεγηθφ ηίζεληαη, καθξνπξφζεζκα ή κεζνπξφζεζκα, νη ζηφρνη ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ ρψξνπ θαη νη γεληθέο θαηεπζχλζεηο γηα πεξηνρέο είηε νηθηζηηθέο, είηε 

παξαγσγηθέο, είηε επηρεηξεκαηηθέο. Πεξηιακβάλεη επίζεο θαη πην άκεζεο εθαξκνγέο 

θαη ξπζκίζεηο γηα ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο. Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο γίλεηαη ζε 

εζληθφ ή ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ο ξπζκηζηηθφο απφ ηελ άιιε γίλεηαη ζε ηνπηθφ 

επίπεδν. Με απηφλ θαζνξίδνληαη νη θαλφλεο γηα ηηο ρξήζεηο γεο εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ 

πφιεσο. Να ζεκεηψζνπκε εδψ πσο γηα θάζε επίπεδν ππάξρεη θαη ν αξκφδηνο θνξέαο 

δηνίθεζεο. Γειαδή γηα ην εζληθφ επίπεδν ππάξρεη ην ίδην ην ΤΠΑΠΔΝ, γηα ηελ 

πεξηθέξεηα ε Απνθεληξσκέλε δηνίθεζε θαη ε Πεξηθεξεηαθή απηνδηνίθεζε θαη γηα ην 

ηνπηθφ επίπεδν ν Γήκνο (ΦΔΚ Α' 142/28-6-2014). 

Σελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο ζηνλ εζληθφ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ απνηειεί ε 

Δζληθή Υσξνηαμηθή ηξαηεγηθή ε νπνία απνηειεί θείκελν αξρψλ θαη πεξηιακβάλεη 

ηνπο βαζηθνχο άμνλεο, ηνπο κεζνπξφζεζκνπο θαη καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ρσξηθήο 

αλάπηπμεο ζην επίπεδν ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ησλ επηκέξνπο θνξέσλ ηεο, 

θαζψο θαη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα θαη δξάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επηδησθφκελεο 

αλάπηπμεο. Ζ Δζληθή Υσξνηαμηθή ηξαηεγηθή ζπληάζζεηαη ππφ ηελ επζχλε θαη 

επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, 

ππνβάιιεηαη ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην γηα έγθξηζε κεηά απφ γλψκε ηνπ Δζληθνχ 

πκβνπιίνπ Υσξνηαμίαο θαη αλαθνηλψλεηαη ζηε Βνπιή θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Σα Δζληθά Υσξνηαμηθά Πιαίζηα (Δ.Υ.Π.) ζπληάζζνληαη βάζεη ηεο Δζληθήο 

Υσξνηαμηθήο ηξαηεγηθήο θαη απνηεινχλ ζχλνια θεηκέλσλ κε ηα νπνία παξέρνληαη 

νη θαηεπζχλζεηο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκφ ζε εζληθφ επίπεδν θαη 

έρνπλ λα θάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ ρσξηθή νξγάλσζε, δηάξζξσζε θαη αλάπηπμε: 

 ησλ θχξησλ εζληθψλ πφισλ θαη αμφλσλ αλάπηπμεο,  

 ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο,  

 ηνκέσλ ή θιάδσλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,  
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 δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ηερληθήο, θνηλσληθήο θαη δηνηθεηηθήο ππνδνκήο 

εζληθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Σα Δζληθά Υσξνηαμηθά Πιαίζηα εθπνλνχληαη απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα θαηά πεξίπησζε αξκφδηα 

Τπνπξγεία θαη ινηπνχο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο, θαη είλαη επίζεο αξκφδην γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο. Δπί ησλ ΔΥΠ γλσκνδνηεί ε Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή Δζληθνχ πκβνπιίνπ Υσξνηαμίαο. Ζ έγθξηζε απαηηεί θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε. Δπίζεο λα ζεκεηψζνπκε πσο ηα ΔΥΠ (φπσο θαη ηα ΠΥΠ πνπ ζα δνχκε πην 

θάησ) ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζία ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο. Οη 

ηξαηεγηθέο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ(.Μ.Π.Δ.) εγθξίλνληαη καδί κε 

ηα ΔΥΠ κε θνηλέο απνθάζεηο ηνπ ππνπξγνχ (ΦΔΚ Α' 142/28-6-2014). 

Σα Πεξηθεξεηαθά Υσξνηαμηθά Πιαίζηα (Π.Υ.Π.) είλαη, φπσο θαη ηα ΔΥΠ, 

ζχλνια θεηκέλσλ κε ηα νπνία παξέρνληαη θαηεπζχλζεηο ζηξαηεγηθνχ ρσξνηαμηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, αιιά ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ο ζρεδηαζκφο ησλ ΠΥΠ είλαη 

κηθξφηεξεο ρσξηθήο θιίκαθαο θαη έρεη λα θάλεη κε ηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ ζηηο 

πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο. Σα ΠΥΠ νθείινπλ λα 

ελαξκνλίδνληαη πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ ΔΥΠ.  Ζ εθπφλεζή ηνπο γίλεηαη θαη εδψ 

απφ ην ππνπξγείν, αιιά κε ελεκέξσζε θαη ηεο πεξηθέξεηαο. Δπί ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπο γλσκνδνηεί επίζεο ε Δπηηξνπή Δζληθνχ πκβνπιίνπ Υσξνηαμίαο, αιιά θαη ην 

Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην. Ζ έγθξηζε ηνπο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ θαη 

αλαζεσξνχληαη αλά πεληαεηία. Να ζεκεηψζνπκε πσο κφλν γηα ηελ πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο δελ εθπνλνχληαη ΠΥΠ δηφηη ππάξρεη ην Ρπζκηζηηθφ ρέδην Αζήλαο – Αηηηθήο 

ην νπνίν ζα κειεηήζνπκε παξαθάησ (ΦΔΚ Α' 142/28-6-2014). 

Πεξλψληαο ζην ηνπηθφ επίπεδν, ζην νπνίν ν ζρεδηαζκφο γίλεηαη γηα ηελ πφιε θαη 

ηνλ νηθηζκφ, πεξλάκε ηαπηφρξνλα απφ ηελ ρσξνηαμία ζηελ πνιενδνκία θαη απφ ηνλ 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ζηνλ ξπζκηζηηθφ. ε ηνπηθφ επίπεδν ινηπφλ έρνπκε ηα Σνπηθά 

Υσξηθά ρέδηα (Σ.Υ..), πνπ είλαη ζχλνια θεηκέλσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ρξήζεηο γεο 

ηνπο γεληθνχο φξνπο δφκεζεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ζε κηα πεξηνρή ΟΣΑ. Σα 

ΣΥ θαιχπηνπλ ηελ έθηαζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ, ή κπνξεί 

αθφκα θαη ην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ελφο δήκνπ. Δλαξκνλίδνληαη κε ηηο θαηεπζχλζεηο 

ηνπ ππεξθείκελνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αλαζεσξνχληαη αλά πεληαεηία. Με ηα 

ΣΥ θαζνξίδνληαη γηα θάζε δεκνηηθή ελφηεηα νη νηθηζηηθέο πεξηνρέο, νη πεξηνρέο 
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πξνζηαζίαο, νη πεξηνρέο ειέγρνπ ρξήζεσλ γεο θαη νη πεξηνρέο παξαγσγηθήο θαη 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σελ εθπφλεζε ΣΥ ηελ θάλεη ν δήκνο ή ε 

απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, θαη γλσκνδνηεί ην πκβνχιην Πνιενδνκηθψλ Θεκάησλ θαη 

Ακθηζβεηήζεσλ (Τ.ΠΟ.Θ.Α.) θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. 

Αθφκα γηα ηα ΣΥ ε έγθξηζή ηνπο γίλεηαη κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηνπ ππνπξγείνπ (ΦΔΚ Α' 142/28-6-2014). 

ην ίδην ηεξαξρηθφ επίπεδν ζρεδηαζκνχ είλαη θαη ηα Δηδηθά Υσξηθά ρέδηα 

(Δ.Υ..). Πξφθεηηαη γηα ζχλνιν θεηκέλσλ κε ηα νπνία θαζνξίδνληαη ρξήζεηο γεο, φξνη 

θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ ρξεηάδεηαη, ψζηε 

λα ζεσξεζνχλ νη ελ ιφγσ πεξηνρέο θαηάιιειεο γηα ηελ δεκηνπξγία νξγαλσκέλσλ 

ππνδνρψλ δξαζηεξηνηήησλ ή  θαηάιιειεο γηα παξεκβάζεηο κεγάιεο θιίκαθαο, ή 

παξεκβάζεηο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. Σα ΔΥ αθνξνχλ ζηε ρσξηθή νξγάλσζε θαη 

αλάπηπμε πεξηνρψλ πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ππνδνρείο ζρεδίσλ, έξγσλ θαη 

πξνγξακκάησλ ππεξηνπηθήο θιίκαθαο ή ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, ή γηα πεξαηηέξσ 

ξχζκηζε ησλ ρξήζεσλ γεο. Καηά ηελ εθπφλεζε ησλ ΔΥ αθνινπζνχληαη νη 

θαηεπζχλζεηο ησλ ΔΥΠ θαη ΠΥΠ θαη θαηά ηελ δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηνπο δχλαηαη 

λα γίλεη αλαζηνιή αδεηψλ δφκεζεο γηα νξηζκέλεο ρξήζεηο, αθνχ έρεη δψζεη πξψηα 

ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ ην Κεληξηθφ πκβνχιην Πνιενδνκηθψλ Θεκάησλ θαη 

Ακθηζβεηήζεσλ  (ΚΔ.Τ.ΠΟ.Θ.Α.). Σελ εθπφλεζή ηνπο δηελεξγεί ην ΤΠΑΠΔΝ θαη 

εγθξίλνληαη κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ ππνπξγείνπ (ΦΔΚ Α' 

142/28-6-2014). 

Άιιν έλα ζρέδην ηνπηθνχ επηπέδνπ πνπ ζα κειεηήζνπκε ζε απηή ηελ ελφηεηα 

είλαη ηα ξπκνηνκηθά ζρέδηα εθαξκνγήο. Πξφθεηηαη γηα κηα εμεηδίθεπζε θαη εθαξκνγή 

ησλ ππεξθείκελσλ επηπέδσλ ζρεδηαζκνχ ηνπ ρψξνπ. Σα ξπκνηνκηθά ζρέδηα 

απνζθνπνχλ ζηελ επηινγή ησλ πξνζθνξφηεξσλ ηξφπσλ ιεηηνπξγίαο, παξαγσγήο, 

νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ έγθαηξε 

εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο γεο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ. Γηα ηελ 

εθπφλεζή ηνπο απαηηείηαη ε χπαξμε ελφο εγθεθξηκέλνπ ΣΥ ή ΔΥ γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ην νπνίν λα νξίδεη ηα φξηα δφκεζεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο. 

Γειαδή νη εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο, πνπ κπνξεί λα ρξεηάδνληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ελφο ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ, θαζνξίδνληαη απφ απηέο πνπ πξνβιέπεη  έλα ΣΥ ή ΔΥ. 

Ζ έγθξηζε ησλ Ρπκνηνκηθψλ ρεδίσλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ ΤΠΟΘΑ. Σα 
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Ρπκνηνκηθά ρέδηα εθπνλνχληαη βάζεη ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ, ζηα νπνία 

απεηθνλίδνληαη ηα ξπκνηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα φξηα 

δφκεζεο θαη ε νξγάλσζε ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ (ΦΔΚ Α' 142/28-6-2014). 

Σειεπηαίν ζρέδην ηνπ ηνπηθνχ επηπέδνπ είλαη ε νηθνδνκηθή άδεηα. Ζ νηθνδνκηθή 

άδεηα είλαη απηή πνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, φπσο  

πεξηγξάθνληαη ζε απηή θαη ηηο ινηπέο άδεηεο πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ. Ζ νηθνδνκηθή 

άδεηα ρνξεγείηαη απφ ηνλ δήκν θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ πεξηθέξεηα 

(Υξηζηνθηιφπνπινο, 1998), (ΦΔΚ Α' 142/28-6-2014). 

Γενικό Πλαίζιο Υωποηαξικού σεδιαζμού και Αειθόπος Ανάπηςξηρ 

Σν Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο 

(Γ.Π.Υ..Α.Α.) εγθξίζεθε ην 2008, ζε εθαξκνγή ηνπ λ. 2742/1999 θαη 

ελζσκαηψζεθε ζην Ν. 4269/2014 σο Δζληθφ Υσξνηαμηθφ Πιαίζην. ηνρεχεη ζηε 

δηακφξθσζε ελφο ρσξηθνχ πξνηχπνπ αλάπηπμεο, ζην πιαίζην ησλ αξρψλ ηεο 

αεηθνξίαο, πνπ ζα είλαη απνηέιεζκα κηαο ζπλζεηηθήο θαη ηζφξξνπεο ζεψξεζεο, ζην 

ρψξν, παξακέηξσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ρψξαο θαη εληζρχνπλ ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

ζπλνρή θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο. 

αλ βαζηθή ζηξαηεγηθή επηινγή ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ νξίδεηαη ε πηνζέηεζε 

ελφο πξνηχπνπ βηψζηκεο ρσξηθήο αλάπηπμεο, βαζηζκέλνπ ζηε ζπγθξφηεζε πιέγκαηνο 

πφισλ θαη αμφλσλ αλάπηπμεο, πνπ ζα εληζρχεη ηελ αληαγσληζηηθή παξνπζία ηεο 

ρψξαο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη ζα πξνσζεί ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζπλνρή, 

κε δηάρπζε ηεο αλάπηπμεο ζην ζχλνιν ηνπ εζληθνχ ρψξνπ, θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν πιέγκα απηφ, πξνζαξκνζκέλν ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ 

γεσγξαθηθνχ αλάγιπθνπ, πεξηιακβάλεη ηα θχξηα αζηηθά θέληξα, ζπλαξζξψλεηαη κε 

ηηο πεξηνρέο αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ππνζηεξίδεηαη απφ 

έλα νινθιεξσκέλν δίθηπν κεηαθνξψλ, επηθνηλσληψλ θαη ελέξγεηαο. Σν πξφηππν απηφ 

πεξηιακβάλεη θαηεπζχλζεηο θαη κέηξα γηα: 

 ηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ησλ θχξησλ παξαγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ηε ρσξηθή δηάξζξσζε, εμεηδίθεπζε θαη 

εμαζθάιηζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο, 
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 ηε ρσξηθή δηάξζξσζε ηνπ αζηηθνχ δηθηχνπ θαη εηδηθφηεξα ηε ρσξηθή 

αλάπηπμε ζηα Μεηξνπνιηηηθά θέληξα, θαζψο θαη ηε ζπλεξγαζία θαη 

ηελ εηαηξηθή ζρέζε πφιεο-ππαίζξνπ, 

 ηε ρσξηθή νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηνπ νξεηλνχ, παξάθηηνπ, 

λεζησηηθνχ θαη αγξνηηθνχ ρψξνπ, θαζψο θαη ησλ παξακεζφξησλ 

πεξηνρψλ, 

 ηε βηψζηκε ρξήζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ, 

 ηε δηαηήξεζε, πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ εζληθνχ θπζηθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ, ηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο πνηθηινκνξθίαο 

ηεο ππαίζξνπ, ηε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, θαζψο θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ησλ 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ,  

 ηε γεσγξαθηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 

βηψζηκσλ δηνηθεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ελνηήησλ, 

 ηελ εθαξκνγή, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Γεληθνχ 

Πιαηζίνπ 

 

Ζ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ΓΠΥΑΑ εδξάδεηαη ζηελ απνδνρή ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ ρψξνπ ζαλ κηα δεκφζηα ιεηηνπξγία θαη ζην πιαίζην απηήο ηεο 

αληίιεςεο εμεηδηθεχεη βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε ρσξηθή αλάπηπμε θαη ηελ αεηθφξν νξγάλσζε ηνπ εζληθνχ ρψξνπ, απφ 

ηηο νπνίεο ηδηαίηεξε ζεκαζία (γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο) έρνπλ απηέο πνπ 

αθνξνχλ:  

 ζηελ ρσξηθή νξγάλσζε ησλ θχξησλ εζληθψλ πφισλ θαη αμφλσλ 

αλάπηπμεο φπνπ αλαθέξεηαη φηη «…γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο 

θαη νηθνλνκηθήο ζπλνρήο ζην ζχλνιν ηνπ εζληθνχ ρψξνπ θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπ ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ, 

επηδηψθεηαη ε πνιπθεληξηθή νξγάλσζή ηνπ, κε ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ 

δηπνιηθνχ κνληέινπ ζε πνιπθεληξηθφ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο 

νινθιεξσκέλνπ πιέγκαηνο αζηηθψλ πφισλ θαη αμφλσλ αλάπηπμεο…» 

 ζηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ησλ θχξησλ παξαγσγηθψλ 

ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο (αγξνηηθφ ηνκέα, βηνκεραλία θαη ηνπξηζκφ), 
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θαζψο θαη γηα ηε ρσξηθή δηάξζξσζε, ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο. Απνδίδεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε δηεπζέηεζε ζπγθξνχζεσλ ρξήζεσλ γεο θαη ζηε 

δηαζθάιηζε πξνυπνζέζεσλ ζπλχπαξμεο δξαζηεξηνηήησλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε κνλαδηθφηεηα θαη δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ 

γηα ηελ αλάπηπμε θάζε παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηε ζηάζκηζε 

θφζηνπο – σθέιεηαο ζε θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ 

επίπεδν. Γηα ην ζθνπφ απηφλ, θαηά ην ζρεδηαζκφ, επηδηψθεηαη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρψξνπ θαη λα 

ελζσκαηψλεηαη ε πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ζε θάζε ηνκεαθή πνιηηηθή. 

Δηδηθή αλαθνξά γίλεηαη, ζηελ ελφηεηα πεξί ηνπξηζκνχ, ζηελ 

«…πξνζηαζία, αλάδεημε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ 

ηνπίνπ...».  

Διδικό Πλαίζιο Υωποηαξικού σεδιαζμού και Αειθόπος Ανάπηςξηρ για ηον 

Σοςπιζμό 

Σν Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ 

Σνπξηζκφ (ΔΠΥΑΑ-Σ) απνηειεί ζηελ νπζία εμεηδίθεπζε ηνπ ΓΠΥΑΑ ζηνλ 

ζεκαληηθφ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ παξνρή θαηεπζχλζεσλ, 

θαλφλσλ θαη θξηηεξίσλ γηα ηε ρσξηθή δηάξζξσζε, νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη ησλ αλαγθαίσλ πξνο ηνχην ππνδνκψλ θαζψο θαη 

ηε δηαηχπσζε ελφο ξεαιηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ηελ δεθαπεληαεηία (2009 – 

2024). 

Βαζηθφο άμνλαο πνπ δηαηξέρεη ην πεξηερφκελφ ηνπ είλαη ε πξνζηαζία θαη 

αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ε νπνία εμάιινπ απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα 

θαη επίζεο ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ε 

εμαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο βησζηκφηεηαο ησλ πφξσλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ 

ηνπξηζκφ, ε ελίζρπζε ησλ πνιηηηθψλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαζψο θαη ε 

δηακφξθσζε ελφο ζαθέζηεξνπ πιαηζίνπ θαηεπζχλζεσλ πξνο ηνλ ππνθείκελν 

ζρεδηαζκφ, ηηο αδεηνδνηνχζεο αξρέο θαη ηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο. 

Μεηαμχ ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ην ΔΠΥΑΑ-Σ πεξηιακβάλνληαη:  
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 ε πξνψζεζε ηεο πγηνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κέζα απφ ηε δεκηνπξγία 

ζηαζεξνχ πιαηζίνπ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ρσξνζέηεζε 

επηρεηξήζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηε δεκηνπξγία 

ζπλζεθψλ γηα πξνζέιθπζε ζεκαληηθψλ, γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία, 

ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ 

 ε δηάρπζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζε πεξηζζφηεξεο γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο κε πνιηηηθέο πνπ ζα ελζαξξχλνπλ ή ζα απνζαξξχλνπλ ηε 

ζπγθέληξσζε ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνπξηζκφ 

 ε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ηνπξηζκνχ ζηνπο ππνινίπνπο 

ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, κε πνιηηηθέο νη νπνίεο εληζρχνπλ ηε δηαζχλδεζή 

ηνπο 

 ε παξνρή ησλ αλαγθαίσλ θαηεπζχλζεσλ πξνο ηα ππνθείκελα επίπεδα 

ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, 

ζην πιαίζην ηεο αεηθφξνπ, ηζφξξνπεο, ζπλεθηηθήο θαη νινθιεξσκέλεο 

δηαρείξηζεο ηνπ ρψξνπ 

ε επίπεδν ελεξγεηψλ ή δξάζεσλ, θαη εμεηδηθεχνληαο ηηο κνξθέο  ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο, γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ, ζην πιαίζην αλάπηπμεο ηνπ 

νπνίνπ ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ κεραλνθίλεηνπ αζιεηηζκνχ ζεσξείηαη σο απαίηεζε . 

Αθφκα πεξηιακβάλνληαη εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηηο «ζχλζεηεο θαη νινθιεξσκέλεο 

ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο κηθηήο ρξήζεο» θαη ζαλ ηέηνηεο ελλννχληαη απηέο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπλδπαζκέλε αλάπηπμε μελνδνρείσλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηθψλ 

κνξθψλ/ηχπσλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ (4 ή 5 αζηέξσλ), ππεξεζηψλ αλαςπρήο θαη 

άζιεζεο, εγθαηαζηάζεσλ εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο (ζπλεδξηαθά θέληξα, γθνιθ, 

θέληξα ζαιαζζνζεξαπείαο θ.ά.), σο δηαθεθξηκέλα ηκήκαηα ησλ μελνδνρεηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη πξναηξεηηθά θαηνηθηψλ πξνο πψιεζε, ζηηο νπνίεο ζα πξνβιέπεηαη 

ε δπλαηφηεηα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ. Ζ αλάπηπμε 

ζχλζεησλ θαη νινθιεξσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ κηθηήο ρξήζεο είλαη δπλαηή 

εθφζνλ: 

 πκβάιινπλ ζηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο, χζηεξα απφ ζπλεθηίκεζε θαη ηεο θαηάζηαζεο/δπλαηνηήησλ 

ησλ πφξσλ πνπ ηίζεληαη πξνο εθκεηάιιεπζε, δειαδή ηεο θέξνπζαο 

ηθαλφηεηάο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο αθελφο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 
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δηθηχσλ θαη ησλ ππνδνκψλ λα ππνζηεξίμνπλ πςειήο πνηφηεηαο 

ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο θαη αθεηέξνπ ηνπ ζεβαζκνχ ζην πεξηβάιινλ 

θαη ζην ηνπίν 

 Δληζρχνπλ ζεκαληηθά ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη παξαγσγηθή 

βάζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πνπ ηηο πεξηβάιιεη 

 Δμαζθαιίδνπλ ηθαλνπνηεηηθή δήηεζε γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ 

επηκέξνπο ππνδνκψλ ηνπο 

 Γηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθή πξφζβαζε 

 Δθαξκφδνπλ βέιηηζηεο ηερληθέο ιχζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (νηθνινγηθά ζήκαηα 

θαη ζθξαγίδεο πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο). 

 Αλαπηχζζνληαη ζε γήπεδα κεγαιχηεξα ησλ 150 ζηξεκκάησλ 

ε επίπεδν αμηνιφγεζεο ηέηνησλ ελεξγεηψλ εθηηκψληαη ζεηηθά:  

 Ζ παξάιιειε πξνψζεζε δξάζεσλ αλάδεημεο / πξνβνιήο ζηνηρείσλ ηεο 

θπζηθήο ή θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο (θέληξα 

πιεξνθφξεζεο, ιανγξαθηθά θ.ά. κνπζεία, απνθαηάζηαζε θαη πξνβνιή 

ηφζν πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ φζν θαη λεψηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θηηζκάησλ ηεο ππαίζξνπ, φπσο παιηνί λεξφκπινη ή αλεκφκπινη, 

βξχζεο) ή θαη αλαβίσζεο παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Ζ ελζσκάησζε αμηφινγσλ ζηνηρείσλ ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο 

 Ζ πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ πξνηχπσλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο (βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο) θαη πδάηηλσλ 

πφξσλ 

 Ζ εμαζθάιηζε ελεξγεηαθήο απηάξθεηαο κε ρξήζε Αλαλεψζηκσλ 

Πεγψλ Δλέξγεηαο 

 Ζ απνθαηάζηαζε θαη αμηνπνίεζε εγθαηαιειεηκκέλσλ νηθηζκψλ θαη 

γεληθφηεξα παιαηψλ θειπθψλ, θαζψο θαη αιινησκέλσλ θπζηθψλ / 

ηνπξηζηηθψλ πφξσλ (π.ρ. παιηά ιαηνκεία) 

 Ζ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

Ζ αλάπηπμε ζχλζεησλ θη νινθιεξσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ κηθηήο ρξήζεο 

είλαη δπλαηή ζε νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ 
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θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 29 ηνπ λ. 2545/1997 «Πεξηνρέο Οινθιεξσκέλεο 

Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο» (Π.Ο.Σ.Α.). 

Οπγανωμένοι ςποδοσείρ δπαζηηπιοηήηων 

Οξγαλσκέλνη ππνδνρείο δξαζηεξηνηήησλ είλαη εθείλεο νη πεξηνρέο πνπ 

αλαπηχζζνληαη, βάζεη εληαίνπ ζρεδηαζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ, θαηά 

θχξηα ή απνθιεηζηηθή ρξήζε, σο νξγαλσκέλνη ρψξνη αλάπηπμεο παξαγσγηθψλ θαη 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνηθίινπλ αλαιφγσο 

κε ηνλ γεσγξαθηθφ ρψξν. Οη νξγαλσκέλνη ππνδνρείο δξαζηεξηνηήησλ είλαη ΔΥ θαη 

γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο εθαξκφδνληαη νη νηθείεο, γηα θάζε θαηεγνξία 

δξαζηεξηφηεηαο, δηαηάμεηο. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη νη εμήο: 

1. Π.Ο.Α.Π.Γ. «Πεξηνρέο Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο Παξαγσγηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ» άξζξν 24 λ. 1650/1986 

2. Δ..Υ.Α..Δ. «Δηδηθά ρέδηα Υσξηθήο Αλάπηπμεο ηξαηεγηθψλ 

Δπελδχζεσλ» άξζξν 5 λ. 4146/2013 

3. Δ..Υ.Α.Γ.Α. «Δηδηθά ρέδηα Αλάπηπμεο Γεκφζησλ Αθηλήησλ» 

άξζξν 12 λ. 3986/2011 (ηα ιεγφκελα πξνγξάκκαηα fast track) 

4. Π.Ο.Σ.Α. «Πεξηνρέο Οινθιεξσκέλεο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο» άξζξν 

29 λ. 2545/1997 

5. Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα λ. 3982/2011 

6. Δκπνξεπκαηηθά θέληξα λ. 3333/2005 

7. Σνπηθά ξπκνηνκηθά ζρέδηα άξζξν 26 λ. 1337/1983 

8. ΠΠΑΗΠ «Πεξηνρή Πνιενδνκηθήο Αλαβάζκηζεο θαη Ηδησηηθήο 

Πνιενδφκεζεο» λ. 4280/2014 (ΦΔΚ Α’ 175/8.8.2013). 

 

Νόμοι – Δπγαλεία ζσεδιαζμού 

Δθηφο απφ ηα ζρέδηα ρσξνηαμίαο θαη πνιενδνκίαο πνπ αλαιχζακε παξαπάλσ 

ππάξρεη θαη έλαο αξηζκφο εξγαιείσλ θαη λνκνζεηεκάησλ πνπ ζπκπιεξψλεη ην εζληθφ 

ζχζηεκα ζρεδηαζκνχ. Κάπνηνη λφκνη είλαη απφ ηζρχ πξηλ ηελ ΥΧΠΟΜΔ. Παξαθάησ 

ζα πεξηγξάςνπκε ζπλνπηηθά ηελ ρξεζηκφηεηα πνπ έρεη ην θάζε εξγαιείν ζηνλ 

ζρεδηαζκφ: 
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 Ζ πολεοδομική μελέηη είλαη ην ζχλνιν ησλ ζρεδίσλ πνπ αλαιχνπλ 

ηηο ρξήζεηο γεο, ηελ ηδηνθηεζία, ηα δίθηπα ππνδνκψλ θαη ηα ζεζκηθά 

δεδνκέλα. Δθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο εηδηθψλ παξαγσγηθψλ 

ρξήζεσλ, ηδησηηθήο πνιενδφκεζεο θαη πεξηπηψζεηο νηθηζκψλ Α’ θαη 

Β΄ θαηνηθίαο. Θεζκνζεηήζεθε κε ηνλ λ. 947/1979(Αξαβαληηλφο, 2007). 

 Ζ ππάξη εθαπμογήρ είλαη ην φξγαλν ζρεδηαζκνχ ην νπνίν θαζνξίδεη 

ηελ εηζθνξά ζε γε απφ κηα ηδηνθηεζία. Ζ εθαξκνγή ηεο πνιενδνκηθήο 

κειέηεο γίλεηαη κε ηελ εθπφλεζε πξάμεο εθαξκνγήο. Ζ πξάμε 

εθαξκνγήο πεξηιακβάλεη φιε ηελ έθηαζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε 

πνιενδνκηθή κειέηε Δπίζεο πξνζδηνξίδεη ηα ηκήκαηα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ή απηά πνπ θαηαιακβάλνληαη 

απφ θνηλσθειείο ρψξνπο. Σν φξγαλν απηφ έρεη ππνζηεί πνιιέο 

ηξνπνπνηήζεηο αιιά ην πξσηνζπλαληάκε ήδε απφ ην λνκνζεηηθφ 

δηάηαγκα ηνπ 1923 (Αξαβαληηλφο, 2007). 

 Άιιν εξγαιείν είλαη ηα .Ο.Α.Π. «σέδια Ολοκληπωμένων 

Αζηικών Παπεμβάζεων», ηα νπνία είλαη πξάμε εθαξκνγήο ηνπ 

πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Με ηα ΟΑΠ ε πνιηηεία επηδηψθεη λα 

αληηκεησπίζεη ηελ αλαπηπμηαθή πζηέξεζε θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη αζηηθέο πεξηνρέο. Απηφ ην εξγαιείν, εθηφο απφ ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηάρπζεο, επηδηψθεη επίζεο λα βειηηψζεη θαη ηηο 

ππνδνκέο, αιιά θαη λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα θνηλσληθνχ 

ραξαθηήξα. Σα ΟΑΠ ζεζκνζεηνχληαη κε ηνλ λφκν 2742/1997 

(Αγγειίδεο, 2000).  

 Έλα άιιν εξγαιείν, πνπ ζεζπίζηεθε κε ηνλ 1337/1983 είλαη νη Ε.Ο.Δ. 

«Εώνερ Οικιζηικού Δλέγσος». Γχξσ απφ ηηο πφιεηο θαη θαηά κήθνο 

ησλ αθηψλ νη ΕΟΔ ειέγρνπλ ηελ ρξήζε γεο. Δπίζεο θαλνλίδνληαη νη 

φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

εγθξίλεηαη ε πνιενδφκεζε πεξηνρψλ δεχηεξεο θαηνηθίαο κέζα ζηηο 

ΕΟΔ. Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ ΔΥ, νη ΕΟΔ πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζε 

απηφ, παχνπλ λα ηζρχνπλ σο απηνηειείο ξπζκίζεηο θαη ηζρχνπλ νη 

ξπζκίζεηο ησλ ΔΥ  (Αγγειίδεο, 2000), (ΦΔΚ Α' 142/28-6-2014). 

 Σν 2014 έγηλε αλαζεψξεζε ηνπ Ρςθμιζηικού σεδίος Αθήναρ – 

Αηηικήρ (Ρ..Α.Α.) κεηά απφ 8εηή θαη πιένλ κειέηε. ηελ νπζία ην 
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ΡΑΑ αληηθαζηζηά ην Ρπζκηζηηθφ ρέδην Αζήλαο ην νπνίν ίζρπε πην 

πξηλ (ην Ρπζκηζηηθφ ρέδην Αζήλαο είρε ζεζκνζεηεζεί κε ηνλ λ. 

1515/1985) θαη έρεη σο ζηφρν ηελ πνιενδνκηθή θαη ρσξνηαμηθή 

νξγάλσζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο θαη ηνπ λνκνχ Αηηηθήο. 

Οη ΕΟΔ θαη ηα Γ.Π.. (λπλ ΣΥ) είλαη θάπνηα απφ ηηο κειέηεο πνπ 

ζεζκνζεηεί (Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ Αζήλαο). 

 Οη Πεπιοσέρ Διδικών Υωπικών Παπεμβάζεων (Π.Δ.Υ.Π.) πνπ 

ζεζκνζεηνχληαη κε ηνλ λ. 2742/1999 είλαη νη πεξηνρέο εληφο ή εθηφο 

εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφιεσλ ή νηθηζκψλ πξνυθηζηακέλσλ ηνπ 1923 

ή εληφο νξίσλ νηθηζκψλ θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα ή θξίζηκα πξνβιήκαηα ρσξηθήο αλάπηπμεο 

πνπ απαηηνχλ εηδηθφ ζρεδηαζκφ θαη ξχζκηζε (ΦΔΚ 

207/Α’/07.10.1999). 

 Οη Διδικέρ Πεπιβαλλονηικέρ Μελέηερ (Δ.Π.Μ.) είλαη έλα απφ ηα 

θχξηα ζεζκνζεηεκέλα εξγαιεία ίδξπζεο θαη δηαρείξηζεο 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. Καζφηη νη πεξηνρέο πεξηβαιινληηθνχ 

ελδηαθέξνληνο είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηεο απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ψζηε λα κελ επεξεαζηεί ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη ΔΠΜ 

ζεζκνζεηήζεθαλ κε ηνλ λ.1650/1986 θαη ε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαηά θχξην ιφγν είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ (ΚΤΑ: Αξηζκφο 69269/5387/90). 

 Πεξλψληαο ζε έλαλ πην λνκηθήο ππφζηαζεο ηνκέα ηνπ ζρεδηαζκνχ ζα 

αλαθέξνπκε ηηο ηπαηηγικέρ  Πεπιβαλλονηικέρ Δκηιμήζειρ (.Π.Δ.) νη 

νπνίεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο. 

Πξφθεηηαη γηα έλα θνηλνηηθφ δίθαην πνπ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο 

εθηίκεζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ελφο 

ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο. πλήζσο νη εγθξίζεηο αθνξνχλ  ηελ εθπφλεζε 

ζηξαηεγηθήο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (.Μ.Π.Δ.) θαη 

Δγθξίζεηο Πεξηβαιινληηθψλ Οξίσλ (Δ.Π.Ο.). Οη ΜΠΔ θαη νη ΔΠΟ 

εγθξίλνληαη κε ην ίδην πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εγθξίλνληαη θαη ηα ΔΥ 

θαη πξέπεη λα ηεξνχληαη θαηά ηελ πινπνίεζε θαη εμεηδίθεπζε απηψλ, 

ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ΜΠΔ. 

θνπφο ηεο ΠΔ είλαη ε πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
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θαη απνθπγή αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζε απηφ. Οη ΠΔ ζεζκνζεηήζεθαλ 

κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 107017/28.8.2006 αιιά ζπκκνξθψλνληαη 

κε βάζε ηελ επξσπατθή νδεγία 2001/42/ΔΚ (Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ 

ΤΠΑΠΔΝ).  

Ειδικά Σσέδια Ανάπηςξηρ Δημόζιων Ακινήηων (ΕΣΧΑΔΑ) 

Σν δήηεκα ηεο αμηνπνίεζεο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο αληηκεησπίδεη ν Ν. 

3986/2011 (ΦΔΚ Α΄152/2011) κέζα απφ «…δηαδηθαζία πνιενδνκηθήο σξίκαλζεο 

ησλ δεκνζίσλ αθηλήησλ θαη  απφδνζεο ζε απηά βηψζηκεο επελδπηηθήο ηαπηφηεηαο, κε 

ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζή ηνπο, πνπ ζπληζηά ιφγν εληφλνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο…». 

Σν ελδηαθέξνλ, απφ πιεπξάο ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, εζηηάδεηαη ζηηο δηαηάμεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηνπο Γεληθνχο θαλφλεο ρσξνζέηεζεο θαη γεληθέο ρξήζεηο γεο πνπ 

θαζνξίδεη γηα ηα δεκφζηα αθίλεηα.  

Δηδηθφηεξα γηα ηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ησλ δεκνζίσλ αθηλήησλ 

θαζνξίδνληαη γεληθνί θαλφλεο ρσξνζέηεζεο πνπ έρνπλ σο εμήο: 

 Οη θαηεπζχλζεηο ηεο εζληθήο ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο, φπσο απηέο 

απνξξένπλ απφ ηα πθηζηάκελα ρσξνηαμηθά πιαίζηα εζληθνχ επηπέδνπ, 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζπλεθηηκψληαη θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

ρσξηθνχ πξννξηζκνχ ησλ δεκνζίσλ αθηλήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

αλάγθεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο βησζηκφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επέλδπζεο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

βέιηηζηε δπλαηή ζρέζε κεηαμχ ησλ ρσξνηαμηθψλ επηινγψλ θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

δεκφζηαο πεξηνπζίαο. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε αμηνπνίεζε δεκνζίσλ αθηλήησλ, ηα νπνία εκπίπηνπλ 

ζην ζχλνιφ ηνπο ζε νηθφηνπνπο πξνηεξαηφηεηαο, ζε πεξηνρέο απφιπηεο 

πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, ζε ππξήλεο εζληθψλ 

δξπκψλ, ζε δηαηεξεηέα κλεκεία ηεο θχζεο, ζε εζληθά πάξθα θαη ζε 

πγξφηνπνπο δηεζλνχο ζεκαζίαο. 

 H αμηνπνίεζε δεκνζίσλ αθηλήησλ, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ρψξνη 

πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ θείκελε πεξηβαιινληηθή θαη 

αξραηνινγηθή λνκνζεζία ιφγσ ηνπ εηδηθνχ ραξαθηήξα ηνπο, φπσο είλαη 

ηδίσο δψλεο πξνζηαζίαο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ηζηνξηθνί ηφπνη, 
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θπζηθά πάξθα θαη πεξηνρέο νηθναλάπηπμεο, πξαγκαηνπνηείηαη 

ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηνπλ νη 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 998/ 1979, 1650/1986 θαη 3028/2002, 

φπσο ηζρχνπλ. 

 Ζ αμηνπνίεζε δεκνζίσλ αθηλήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζε Εψλεο Δηδηθήο 

Πξνζηαζίαο (Ε.Δ.Π.) ηεο νξληζνπαλίδαο ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ 

ελεξγείηαη κφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη απφ ηα πθηζηάκελα εηδηθά λνκηθά 

θαζεζηψηα πξνζηαζίαο ηνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ 

ζεζπίδνπλ ηα θαζεζηψηα απηά. 

Αλαθνξηθά κε ηηο Γεληθέο ρξήζεηο γεο, ηα δεκφζηα αθίλεηα, ηα νπνία βξίζθνληαη 

ζε πεξηνρέο εθηφο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφιεσλ θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ πξν ηνπ 

1923, ή θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ, κπνξνχλ λα ππάγνληαη, ζχκθσλα κε ην γεληθφ 

πξννξηζκφ αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζήο ηνπο, ζηηο αθφινπζεο γεληθέο θαηεγνξίεο 

ρξήζεσλ γεο: 

 Σνπξηζκφο – Αλαςπρή 

 Δπηρεηξεκαηηθά πάξθα 

 Θεκαηηθά πάξθα – Δκπνξηθά θέληξα – Αλαςπρή 

 Μεηαθνξηθέο, ηερληθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ππνδνκέο θαη 

ιεηηνπξγίεο 

 Γεκφζηα αθίλεηα κηθηψλ ρξήζεσλ 

Δπίζεο θαζνξίδνληαη νη γεληθνί φξνη δφκεζεο, φπσο ν ζπληειεζηήο δφκεζεο, ην  

πνζνζηφ θάιπςεο θαη ην χςνο ησλ θηηξίσλ. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε δεκνζίνπ αθηλήηνπ ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ. 

3986/2001 απνηειεί ε κεηαβίβαζή ηνπ ζην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο 

Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ (ΣΑΗΠΔΓ)
2
. 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρσξηθνχ πξννξηζκνχ ησλ δεκνζίσλ αθηλήησλ 

θαηαξηίδνληαη θαη εγθξίλνληαη, ζχκθσλα κε ην αξ. 12 ηνπ λ.3986/2011, Δηδηθά 

                                                 
2
 Σν ΣΑΗΠΔΓ ζπζηάζεθε κε ην λ. 3986/2011, έρεη ηελ κνξθή Αλψλπκεο Δηαηξείαο  θαη 

ιεηηνπξγεί γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο 

νηθνλνκίαο. Σν πξντφλ απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα 

ηελ απνπιεξσκή ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ηεο Υψξαο 
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ρέδηα Υσξηθήο Αλάπηπμεο Γεκνζίσλ Αθηλήησλ (ΔΥΑΓΑ) κε ηα νπνία  

θαζνξίδνληαη θαη εγθξίλνληαη: 

 Ο βαζηθφο ρσξηθφο πξννξηζκφο (επελδπηηθή ηαπηφηεηα) ηνπ πξνο 

αμηνπνίεζε αθηλήηνπ, δειαδή ε ππαγσγή ηνπ ζε κία εθ ησλ γεληθψλ 

θαηεγνξηψλ ρξήζεσλ γεο θαη φξσλ δφκεζεο 

 Οη εηδηθφηεξεο ρξήζεηο γεο πνπ επηηξέπνληαη ζηελ έθηαζε ηνπ πξνο 

αλάπηπμε αθηλήηνπ θαη νη ηπρφλ πξφζζεηνη πεξηνξηζκνί πνπ 

απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο έληαζεο θάζε ρξήζεο. 

 Οη εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ηνπ πξνο αμηνπνίεζε 

αθηλήηνπ. 

 Δηδηθέο δψλεο πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ ζηα νξηνζεηνχκελα θαηά ηα 

αλσηέξσ αθίλεηα, εθφζνλ απαηηείηαη, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα 

επηβάιινληαη εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί ζηηο ρξήζεηο γεο, ζηε 

δφκεζε θαη ζηελ εγθαηάζηαζε θαη άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ. 

 Οη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηνπ ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηελ θαηά λφκν 

πξνβιεπφκελε ζηξαηεγηθή κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

πσο γίλεηαη θαλεξφ ηα ΔΥΑΓΑ ζπληζηνχλ ρσξηθφ ζρεδηαζκφ, πέξαλ ηνπ 

Γεληθνχ Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ θαη ησλ Δηδηθψλ, πάλσ ζηελ δηθαηνινγεηηθή βάζε 

ηεο αμηνπνίεζεο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο, φπσο επηβάιιεηαη απφ ηα Μεζνπξφζεζκα 

Πιαίζηα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζζνχλ σο ΔΥΑΓΑ θαη άιια 

δεκφζηα αθίλεηα, πιελ απηψλ πνπ πεξηήιζαλ ζην ΣΑΗΠΔΓ, εθφζνλ ην δεηήζεη ν 

θχξηνο ηνπ αθηλήηνπ. 

Ειδικά Σσέδια Χωπικήρ Ανάπηςξηρ Σηπαηηγικών Επενδύζεων (ΕΣΧΑΣΕ) 

Χο ηξαηεγηθέο Δπελδχζεηο νξίδνληαη νη παξαγσγηθέο επελδχζεηο πνπ επηθέξνπλ 

πνζνηηθά θαη πνηνηηθά απνηειέζκαηα ζεκαληηθήο εληάζεσο ζηε ζπλνιηθή εζληθή 

νηθνλνκία θαη πξνάγνπλ ηελ έμνδν ηεο ρψξαο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 

Θεζπίδνληαη κε ηνλ λ. 4146/2013 (ΦΔΚ Α’ 90/2013) θαη αθνξνχλ θπξίσο ηελ 

θαηαζθεπή, αλαθαηαζθεπή, επέθηαζε ή ηνλ εθζπγρξνληζκφ ππνδνκψλ θαη δηθηχσλ: 

 ζηε βηνκεραλία,  

 ζηελ ελέξγεηα,  



[28] 

 

 ζηνλ ηνπξηζκφ, 

 ζηηο κεηαθνξέο θαη επηθνηλσλίεο,  

 ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο,  

 ζηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, 

 ζε έξγα πςειήο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο,  

 ζηνλ ηνκέα εθπαίδεπζεο,  

 ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ, 

 ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ζηε κεηαπνίεζε αγξνδηαηξνθηθψλ 

πξντφλησλ θαη  

  ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ελ γέλεη, ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα 

Πξαγκαηνπνηνχληαη κε ρξεκαηνδφηεζε είηε απφ Γεκφζηεο επελδχζεηο, είηε 

ηδησηψλ, είηε κε ζχκπξαμε δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα (ε νπνία ζπκπηχζζεηαη 

ζχκθσλα κε ην λ. 3389/2005/ΦΔΚ 232 Α΄), είηε κε ζπκβάζεηο κηθηήο κνξθήο. Γηα 

ηνλ ραξαθηεξηζκφ κηαο επέλδπζεο σο ζηξαηεγηθήο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη 

θξηηήξηα φπσο ην χςνο ηεο επέλδπζεο, ε βησζηκφηεηά ηεο, ν αξηζκφο ησλ 

δεκηνπξγνχκελσλ ή δηαηεξνχκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θ.ά., ηα νπνία θαζνξίδεη ν λ. 

4146/2013. 

Σα Δηδηθά ρέδηα Υσξηθήο Αλάπηπμεο ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ(Δ..Υ.Α..Δ.) 

θαηαξηίδνληαη ζην πιαίζην ηνπ νξζνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο νινθιεξσκέλεο 

αλάπηπμεο ησλ πεξηνρψλ ππνδνρήο ησλ ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ, θαζψο θαη ησλ 

βνεζεηηθψλ θαη ζπλνδψλ έξγσλ ηνπο, απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία ηξαηεγηθψλ θαη 

Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ θαη αθνξνχλ επελδχζεηο επί ηδησηηθψλ αθηλήησλ. Αλαθνξηθά 

κε ηνπο Γεληθνχο θαλφλεο ρσξνζέηεζεο, ηηο Γεληθέο ρξήζεηο γεο θαη ηνπο Γεληθνχο 

φξνπο δφκεζεο ηζρχνπλ θαη΄  αλαινγία φζα  ηζρχνπλ θαη γηα ηα ΔΥΑΓΑ. 

Πεπιοσέρ Πολεοδομικήρ Αναβάθμιζηρ και Ιδιωηικήρ Πολεοδόμηζηρ (ΠΠΑΙΠ) 

ηελ Διιάδα ε ηδησηηθή πνιενδφκεζε εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ην 1960, κε 

ηελ θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο απφ νηθνδνκηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, νη νπνίνη κε ηελ 

θαηαζθεπή ηνπο αλαιάκβαλαλ ηαπηφρξνλα θαη ηελ ππνρξέσζε γηα εηζθνξά ζε γε. 

Δηδηθά απφ ηφηε θαη γηα ηξείο δεθαεηίεο ε ηδησηηθή δφκεζε είρε λα θάλεη κε ηελ 

θνηλσληθή θαηνηθία. Δπίζεκα ε ηδησηηθή πνιενδφκεζε ζεζπίδεηαη κε ηνλ λφκν 

2508/1997 κέζα απφ ηηο «Πεξηνρέο Δηδηθά Ρπζκηδφκελεο Πνιενδφκεζεο» 

(Π.Δ.Ρ.ΠΟ.). Ο λφκνο απηφο πεξί ηδησηηθήο πνιενδφκεζεο ίζρπε κέρξη θαη ην 2014, 
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νπφηε θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ην λ. 4280/2014 «Πεξηνρή Πνιενδνκηθήο 

Αλαβάζκηζεο θαη Ηδησηηθήο Πνιενδφκεζεο» (Π.Π.Α.Η.Π.). 

χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4280/2014 σο «Πεξηνρή Πεξηβαιινληηθήο 

Αλαβάζκηζεο θαη Ηδησηηθήο Πνιενδφκεζεο (Π.Π.Α.Η.Π.) κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ε 

εδαθηθή έθηαζε πνπ βξίζθεηαη εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο, εθηφο νηθηζκψλ πξν ηνπ 1923, 

θαζψο θαη εθηφο νηθηζκψλ κέρξη 2.000 θαηνίθνπο, ε νπνία ζπγθεληξψλεη κία ζεηξά 

βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ, φπσο: 

  λα πξνβιέπεηαη σο ηέηνηα ζε ηζρχνληα Σνπηθά Υσξηθά ρέδηα (ΣΥ), 

ή Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα (ΓΠ), ή ρέδηα Υσξηθήο θαη 

Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηψλ Πφιεσλ (ΥΟΟΑΠ) 

 λα κελ εκπίπηεη ζε πεξηνρή εηδηθνχ λνκηθνχ θαζεζηψηνο φπσο δάζε, 

δαζηθέο ή αλαδαζσηέεο εθηάζεηο, θεξπγκέλνπο αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο, δεκφζην θηήκα, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο αηγηαινχ, παξαιίαο, 

φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο, λα κελ απνηειεί ηκήκα γεο πςειήο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη λα κελ εκπίπηεη ζε πεξηνρέο πξνζηαζίαο, ζηηο 

νπνίεο απαγνξεχεηαη ε δφκεζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηηο 

δηέπνπλ. 

 ε πξνο πνιενδφκεζε έθηαζε πξέπεη λα είλαη εληαία θαηά ην άξζξν 2 

θαη λα έρεη ειάρηζηε επηθάλεηα πελήληα ζηξέκκαηα. 

Ζ πεξηνρή πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο θαη ηδησηηθήο πνιενδφκεζεο 

νξηνζεηείηαη θαη νξγαλψλεηαη πνιενδνκηθά: 

 Πξνο εμππεξέηεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ηελ αχμεζε ησλ 

νξγαλσκέλσλ ρψξσλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη αλαβάζκηζεο. 

 Πξνο εμππεξέηεζε κίαο ή πεξηζζφηεξσλ θαηεγνξηψλ ρξήζεσλ γεο 

θαηά ηα άξζξα 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 θαη 30 ηνπ λ. 4269/2014 (Α΄ 

142). 

 

Πεπιοσέρ Ολοκληπωμένηρ Τοςπιζηικήρ Ανάπηςξηρ (ΠΟΤΑ) 

Χο Πεξηνρέο Οινθιεξσκέλεο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ραξαθηεξίδνληαη νη 

δεκφζηεο ή ηδησηηθέο εθηάζεηο, εθηφο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφιεσλ, εθηφο νξίσλ 

νηθηζκψλ πξνυθηζηάκελσλ ηνπ 1923 θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ θάησ ησλ δπν 
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ρηιηάδσλ θαηνίθσλ, φπνπ δεκηνπξγείηαη έλα ζχλνιν ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

απνηεινχκελν απφ μελνδνρεία δηαθφξσλ ιεηηνπξγηθψλ κνξθψλ, εγθαηαζηάζεηο 

εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο, θαζψο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

αλαςπρήο, άζιεζεο θαη γεληθά ππεξεζηψλ δηάζεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ 

ηνπξηζηψλ (ΦΔΚ Α΄ 254/15-12-1997). 

 

ςμπεπάζμαηα 

Παξ’ φια ηα πηεζηηθά πξνβιήκαηα, πνπ αληηκεηψπηζε ε ειιεληθή θνηλσλία 

αλαθνξηθά κε ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηελ νξζνινγηθή αλάπηπμε ησλ θάζε είδνπο 

δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζην ρψξν, έθηαζε ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα 

γηα λα αλαγλσξηζζεί ν ρσξνηαθηηθφο θαη πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο σο κηα αλαγθαία 

ζπλζήθε, πνπ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ 

ρψξνπ. 

Ζ έσο ηφηε πξαγκαηηθφηεηα, ζε ζεζκηθφ επίπεδν, δηαθξίλνληαλ απφ 

απνζπαζκαηηθέο ξπζκίζεηο, νη νπνίεο άθεζαλ ειεχζεξν πεδίν γηα απηνξξπζκηζηηθέο 

δηαδηθαζίεο, κε απνηέιεζκα ηελ δηφγθσζε ζπκπεξηθνξψλ φπσο ε άλαξρε δφκεζε, ε 

ηπραία ρσξνζέηεζε παξαγσγηθψλ ιεηηνπξγηψλ θιπ. θαη ε ζπλαθφινπζε εκθάληζε 

αξλεηηθψλ θαηλνκέλσλ φπσο ε ζηξεβιή επέθηαζε ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ, ε ππνβάζκηζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπίνπ, νη αληζφηεηεο, κεηαμχ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, σο 

πξνο ηηο βαζηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο (δίθηπα ππνδνκήο, θνηλφρξεζηνη ρψξνη, εχθνιε 

πξφζβαζε ζε θνηλσληθέο δνκέο θ.ά.). 

Απφ ην 1976 θαη κεηά (νπφηε θαη, κε ην λ. 360/1976, εηζήρζε ν ρσξνηαμηθφο 

ζρεδηαζκφο σο «εξγαιείν» γηα ηελ ζεζκνζέηεζε γεληθψλ αξρψλ θαη θαηεπζχλζεσλ 

γηα ηελ αθνινπζεηέα ρσξνηαμηθή πνιηηηθή, ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο 

θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο) έρνπκε πιεζψξα λνκνζεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

ρσξνηαμηθή νξγάλσζε ηεο ρψξαο, ηα νπνία δηαδέρνληαη ην έλα ην άιιν, ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα δηνξζσζνχλ νη ζηξεβιψζεηο θαη λα ειεγρζεί, πξνο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεπζχλζεηο, ε δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ. 

Βαζηθφ πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ λνκνζεηεκάησλ απνηειεί ην φηη 

αλαγλσξίδνπλ ηνλ δεκφζην ραξαθηήξα ηνπ ρσξνηαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ζέηνπλ 

ζηφρνπο, νη νπνίνη έρνπλ ην θνηλσληθφ φθεινο σο άμνλα αλαθνξάο. Έηζη έλλνηεο 

φπσο ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε εμππεξέηεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ε 
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νξγάλσζε ηνπ νηθηζηηθνχ θαη παξαγσγηθνχ ρψξνπ, ε παξαγσγηθή θαη θνηλσληθή 

ζπλνρή, ε βηψζηκε θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε, ν ζηξαηεγηθφο θαη ξπζκηζηηθφο 

ζρεδηαζκφο, ε δηαθχιαμε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θ.ά. απνηεινχλ ηνλ θαηαιχηε 

ζηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ νξγάλσζε 

ηνπ ρψξνπ ζηελ Διιάδα – θαη απηφ είλαη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν, ην νπνίν 

πξνζδηνξίδεη πνηνηηθά ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο θαη δξάζεηο, πνπ αλαπηχζζνληαη ζην 

πιαίζην εθαξκνγήο ησλ λφκσλ. 

ηνλ αληίπνδα, παξαηεξνχληαη πηέζεηο γηα κεηαηφπηζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ 

ζρεδηαζκνχ πξνο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθήλνπλ κεγαιχηεξν ειεχζεξν πεδίν ζηηο 

δπλάκεηο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, γηα λα δηακνξθψζνπλ νη ίδηεο, κέζα απφ θαζεζηψο 

απηνξξχζκηζεο, ηνπο θαλφλεο ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, ππφ ηελ έλλνηα φηη κε απηφ 

ηνλ ηξφπν δελ πεξηνξίδεηαη ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη επνκέλσο αλαπηχζζνληαη 

επλντθφηεξεο ζπλζήθεο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο επηζπκεηήο θαη επηδησθφκελεο απφ 

φινπο (θαη ηελ Πνιηηεία) νηθνλνκηθήο – θαη ζπλαθφινπζα θνηλσληθήο - αλάπηπμεο.  

 Απηφ αθξηβψο ην πεδίν αληηπαξάζεζεο είλαη έθδειν θαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην 

ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, ιακβάλνληαο σο δεδνκέλν ηηο 

δπλαηφηεηεο παξέθθιηζεο πνπ αθήλεη γηα ηελ ρσξνζέηεζε παξαγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πέξαλ ησλ γεληθψλ ξπζκίζεσλ, ζε κηα πξνζπάζεηα εμηζνξξφπεζεο 

θαη άκβιπλζεο ησλ θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ο
. ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΗΣΑ FORMULA 1 

Διζαγωγή 

Ο Σνπξηζκφο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο θαη ζαλ ηέηνηνο αληηκεησπίδεηαη θαη ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ ρσξηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. Καηά ζπλέπεηα, νη νπνηεζδήπνηε παξαγσγηθέο επελδχζεηο 

αλαπηχζζνληαη γηα ηελ ελίζρπζή ηνπ, ζπλεηζθέξνπλ ζηελ γεληθφηεξε αλάπηπμή ηεο. 

Ο ππεξθείκελνο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο πξνβιέπεη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο ρψξαο, θαζνξίδνληαο γεληθνχο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο ρσξνζέηεζεο παξφκνησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ 

εμεηδίθεπζε ζηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ξπζκίδεηαη απφ ην Δηδηθφ 

Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ Σνπξηζκφ θαη 

ζπγθεθξηκελνπνηείηαη απφ ηνλ ππνθείκελν ζρεδηαζκφ, έηζη φπσο απηφο πξνθχπηεη 

κέζα ηνπο ζρεηηθνχο εθαξκνζηηθνχο λφκνπο. 

Ο κεραλνθίλεηνο αζιεηηζκφο απνηειεί έλα ελ δπλάκεη ηνπξηζηηθφ πξντφλ, ην 

νπνίν ζηε ρψξα καο δελ έρεη ηχρεη ζεκαληηθήο αμηνπνίεζεο. Δμεηδηθεπκέλε κνξθή 

ηνπ κεραλνθίλεηνπ αζιεηηζκνχ, κε έληνλα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηα 

νηθνλνκηθά ηνπ κεγέζε, απνηειεί ην Παγθφζκην Πξσηάζιεκα Απηνθηλήησλ ηχπνπ 

Formula θαη εδηθά απηφ ηεο Formula1 – πνπ είλαη θαη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο. 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε δεηήκαηα ζρεηηθά κε: 

 Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ ππνθείκελνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ην 

νπνίν αθνξά ζηελ δεκηνπξγία απηνθηλεηνδξνκίνπ (πίζηαο αγψλσλ 

απηνθηλήηνπ) 

 Σα «εξγαιεία» ρσξνζέηεζεο κηαο ηέηνηαο δξαζηεξηφηεηαο 

 Σηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο έσο ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

απαηηνχκελσλ πξνυπνζέζεσλ 

Θεζμικό πλαίζιο 

Οη πίζηεο αγψλσλ απηνθηλήησλ θαη κνηνπνδειάησλ, σο ρξήζε γεο, εκπίπηνπλ 

ζηελ θαηεγνξία ησλ Ηδηαίηεξσλ Υξήζεσλ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 31 
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ηνπ λ. 4269/2014, νη νπνίεο εμεηδηθεχνληαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ή θαηά ηηο εηδηθέο 

δηαηάμεηο γηα ηε ρσξνζέηεζή ηνπο. 

Σν Π.Γ. 14/2007 (ΦΔΚ Α΄ 10/2007) «Καζνξηζκφο πξνδηαγξαθψλ γηα ηε 

δεκηνπξγία Απηνθηλεηνδξνκίσλ» είλαη ην λνκνζέηεκα πνπ ξπζκίδεη ηνπο φξνπο θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή πίζηαο αγψλσλ 

απηνθηλήηνπ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν.  

αλ απηνθηλεηνδξφκην νξίδεηαη ν ρψξνο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο πνπ 

βξίζθεηαη ζε απνκνλσκέλε πεξηνρή εθηφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεο ή νξίσλ 

νηθηζκνχ θαη πξννξίδεηαη γηα ηε δηεμαγσγή αγψλσλ απηνθηλήηνπ θαη απνηειείηαη απφ 

ην ζχλνιν ησλ ππνδνκψλ: 

 πίζηαο αγψλσλ απηνθηλήηνπ 

 θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηνπο 

αγψλεο απηνθηλήηνπ θαη 

 ζπκπιεξσκαηηθψλ ππνδνκψλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν 

Ζ ίδξπζε θαη εγθαηάζηαζε απηνθηλεηνδξνκίνπ επηηξέπεηαη ζε εληαίν γήπεδν, 

επηθάλεηαο ηνπιάρηζηνλ ηεηξαθνζίσλ ζηξεκκάησλ, θείκελν εθηφο νηθηζηηθψλ 

πεξηνρψλ, δαζηθψλ εθηάζεσλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη γεληθά πξνζηαηεπνκέλσλ 

πεξηνρψλ, ην νπνίν είλαη άκεζα πξνζπειάζηκν απφ φια ηα κέζα κεηαθνξάο. Οη 

βαζηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη γηα ηελ επηινγή ζέζεο ηεο πίζηαο (αλεμάξηεηα 

απφ ηηο ηζρχνπζεο θαη εθαξκνζηέεο ρσξνηαθηηθέο θαη πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο) θαη ζα 

πξέπεη λα ηζρχνπλ ζσξεπηηθά, ζπλνςίδνληαη ζηηο παξαθάησ: 

 Ηθαλνπνηεηηθφ ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν (ρεξζαίν θαη ζαιάζζην) 

 Αεξνδξφκην, επξηζθφκελν ζε ρξνλναπφζηαζε κηθξφηεξε απφ 120 ρικ. 

ή/θαη 2 ψξεο 

 Γξφκνο πξνζπέιαζεο – ζχλδεζεο κε εζληθφ ή επαξρηαθφ δίθηπν θαη 

δπλαηφηεηα θπθινθνξηαθήο ζχλδεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο κε ην δξφκν 

πξνζπέιαζεο, κε ειάρηζην πιάηνο νθηψ κέηξα 

 Δμαζθάιηζε πδξνδφηεζεο ζε πφζηκν λεξφ, ειεθηξνδφηεζεο θαη 

ηειεθσλίαο - δπλαηφηεηα παξνρψλ 

 Ζ ζέζε ηεο έθηαζεο λα βξίζθεηαη εθηφο νξίσλ νηθηζκνχ ή ζρεδίνπ 

πφιεο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε απνθπγή ερνξχπαλζεο 
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 Να απέρεη θαη΄ ειάρηζην θαη ζε επζεία γξακκή 2.000κ. απφ ηα φξηα 

παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ,  1.500 κ. απφ ηα φξηα αξραηνινγηθψλ θαη 

ρψξσλ λεψηεξσλ κλεκείσλ ή ησλ ηπρφλ θαζνξηζκέλσλ δσλψλ 

πξνζηαζίαο ηνπο θαη 2.000 κ. απφ ηα φξηα Δζληθψλ Γξπκψλ, βηφηνπσλ 

θαη πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ή ησλ ηπρφλ θαζνξηζκέλσλ δσλψλ 

πξνζηαζίαο ηνπο 

 Να βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 50 ρικ. απφ Πεξηθεξεηαθφ 

Ννζνθνκείν, 25 ρικ. απφ Κέληξν Τγείαο θαη 50 ρικ. απφ ζηαζκφ 

Ππξνζβεζηηθήο 

 Να ππάξρνπλ θχξηα Ξελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα 3, 4 & 5 αζηέξσλ 

ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 1.000 θιηλψλ ζε απφζηαζε 

κηθξφηεξε ησλ 100 ρικ. 

 Να ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο θαη θέληξα δηαζθέδαζεο ζε 

απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 50 ρικ. 

 Άιιεο εμππεξεηήζεηο (Σξάπεδα, ηαρπδξνκεία, ηνπξηζηηθά γξαθεία, 

γξαθεία ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαξκαθεία) 

ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 50 ρικ. 

ην ίδην Π.Γ. πξνβιέπνληαη επίζεο θαη κία ζεηξά άιισλ ξπζκίζεσλ νη 

θπξηφηεξεο, ησλ νπνίσλ, αθνξνχλ : 

 Σηο πξνδηαγξαθέο ησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ (έθηαζε, αγσληζηηθφ ρψξν 

θαη ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο εμππεξεηήζεηο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ) 

 Σηο πξνδηαγξαθέο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ (ρψξνη 

δηνίθεζεο/νξγάλσζεο αγψλσλ θαη θηινμελίαο, ρψξνη ηχπνπ, ρψξνη 

αγσληδφκελσλ, ρψξνη θνηλνχ θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο ππνζηήξημεο, 

φπσο ειηθνδξφκην, ζέζε ζπγθνκηδήο θαη δηαρείξηζεο ζηεξεψλ θαη 

πγξψλ απνβιήησλ θιπ.) 

 Σηο πξνδηαγξαθέο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

εμνπιηζκνχ γηα ηηο νπνίεο, ξπζκίζεηο,  ζα γίλεη εθηελέζηεξε αλαθνξά 

ζε επφκελε ελφηεηα. αλ αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ αδεηνδφηεζε 

δεκηνπξγίαο ηεο πίζηαο  νξίδεηαη ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ 

(ΔΟΣ).  
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Ζ δηαδηθαζία έγθξηζεο δεκηνπξγίαο απηνθηλεηνδξνκίνπ (πίζηαο) απνηειείηαη 

απφ ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

1. Έγκπιζη ζκοπιμόηηηαρ, ε νπνία ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (Δ.Ο.Σ.) 

θαη εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο. ην ζηάδην 

απηφ εμεηάδεηαη ε πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ, ζε ζρέζε κε ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχληαη, ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ρσξνζέηεζεο 

θαη πνιενδφκεζεο, ηελ εμαζθάιηζε ησλ φξσλ πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο θαη αθφκα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνβιεπφκελε 

απαζρφιεζε, ζηηο ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξνληαη απφ ην 

απηνθηλεηνδξφκην θαη ηελ εθηίκεζε βησζηκφηεηαο ηεο επέλδπζεο.  

2. Πεπιβαλλονηική αδειοδόηηζη, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ην Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο θαη αλαθέξεηαη ζηελ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

φξσλ πνπ ζα ηζρχζνπλ γηα ηελ επέλδπζε, απνηειεί δε απαξαίηεην 

δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο ηνπ γεπέδνπ. 

3. Έγκπιζη καηαλληλόηηηαρ ηος γηπέδος, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ην 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ (Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ) θαη είλαη 

δεζκεπηηθή γηα ηνλ ΔΟΣ. Δηδηθφηεξα γηα ηε ράξαμε ηεο πίζηαο θαη ηηο 

ζπκπιεξσκαηηθέο ππνζηεξηθηηθέο ηεο εγθαηαζηάζεηο, ην ζρέδην 

πξέπεη λα είλαη πξνεγθεθξηκέλν σο πξνο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ ππνδνκψλ απφ ηηο Γηεζλείο Οκνζπνλδίεο 

κεραλνθίλεηνπ αζιεηηζκνχ (FIA θαη FIM) ή ηηο αληίζηνηρεο ειιεληθέο 

νκνζπνλδίεο. Ζ έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο νηθνπέδνπ γηα ηε 

δεκηνπξγία απηνθηλεηνδξνκίνπ ηζρχεη γηα δχν (2) ρξφληα θαη ε 

αλαλέσζή ηεο είλαη δπλαηή κε ζρεηηθή αίηεζε ηνπ επελδπηή, 

ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα θαηά ηνλ ρξφλν ηεο αλαλέσζεο. 

4. Έγκπιζη απσιηεκηονικήρ μελέηηρ, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηνλ ΔΟΣ, 

κεηά ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, γηα 

ην ηκήκα ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ είλαη θαη δεζκεπηηθή. 

Δηδηθή δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

απηνθηλεηνδξνκίνπ (πίζηαο) ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ ρνξήγεζε Δηδηθνχ ήκαηνο 

Λεηηνπξγίαο απφ ηνλ ΔΟΣ. Πξηλ ηε ρνξήγεζε ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο 

δηελεξγείηαη απηνςία γηα λα δηαπηζησζεί αλ έρεη πινπνηεζεί θαη εθαξκνζηεί πηζηά ε 
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εγθεθξηκέλε απφ ηνλ ΔΟΣ αξρηηεθηνληθή κειέηε θαη αλ νη ειεθηξνκεραλνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Π.Γ. 14/2007. Σν 

εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ δελ απαιιάζζεη ηνπο ππεπζχλνπο 

απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο ιήςεο άδεηαο ηέιεζεο ησλ αγψλσλ ηνπ κεραλνθίλεηνπ 

αζιεηηζκνχ απφ ηνλ αξκφδην θξαηηθφ θνξέα θάζε θνξά, θαζψο θαη απφ ηελ 

ππνρξέσζε ιήςεο επηκέξνπο αδεηψλ, φπνπ απαηηείηαη, γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

εγθαηάζηαζεο, απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. 

 

Σπόποι έγκπιζηρ σωποθέηηζηρ πίζηαρ ζηην Δλλάδα - Σο ζσεδιαζηικό 

ςπόβαθπο μιαρ πίζηαρ F1 

Σν Π.Γ. 14/2007, πνπ απνηειεί ην βαζηθφ λνκνζέηεκα γηα ηελ ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία απηνθηλεηνδξνκίνπ ζέηεη ζαλ βαζηθή πξνυπφζεζε απηφ λα βξίζθεηαη 

εθηφο νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ, δαζηθψλ εθηάζεσλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη γεληθά 

πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρψλ. Καηά ζπλέπεηα απαηηνχληαη εηδηθνί φξνη ρξήζεσλ γεο 

θαη δφκεζεο, νη νπνίνη θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε θαη επνκέλσο είλαη απαξαίηεηε 

ε ζχληαμε Δηδηθνχ Υσξηθνχ ρεδίνπ. Γεδνκέλεο φκσο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο πνπ έρεη ε 

πίζηα F1, απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλα λνκνζεηηθά εξγαιεία, ηα νπνία εμαζθαιίδνληαη 

κέζα απφ νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο δξαζηεξηνηήησλ, πνπ επίζεο απνηεινχλ ΔΥ. 

ηελ ελφηεηα απηή ζα επηθεληξψζνπκε ζε απηά ηα λνκνζεηηθά εξγαιεία, ηα 

νπνία ελ πξνθεηκέλσ είλαη:  

 Οη Πεξηνρέο Οινθιεξσκέλεο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΟΣΑ) 

 Σα Δηδηθά ρέδηα Υσξηθήο Αλάπηπμεο Γεκνζίσλ Αθηλήησλ 

(ΔΥΑΓΑ) 

 Σα Δηδηθά ρέδηα Υσξηθήο Αλάπηπμεο ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ 

(ΔΥΑΔ) θαη 

 Οη Πεξηνρέο Πνιενδνκηθήο Αλαβάζκηζεο θαη Ηδησηηθήο Πνιενδφκεζεο 

(ΠΠΑΗΠ) 

ε γεληθέο γξακκέο εθαξκνγή, ζε θάζε πεξίπησζε, έρνπλ νη ΠΟΣΑ, ζαλ 

λνκνζέηεκα πνπ αθνξά ηηο ηνπξηζηηθέο επελδχζεηο. Πέξαλ φκσο απηνχ παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα (ή θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή) θαη ε εθαξκνγή άιισλ εξγαιείσλ. 
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εκαληηθφ θαη θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή ηνπ 

λνκνζεηηθνχ εξγαιείνπ ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πίζηαο αγψλσλ απηνθηλήηνπ 

απνηειεί ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο έθηαζεο  πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο εμήο πεξηπηψζεηο αλάπηπμεο ηεο 

παξαγσγηθήο επέλδπζεο: 

 ζε δεκφζηα έθηαζε, πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3986/2011, 

εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ΔΥΑΓΑ 

 ζε άιιε δεκφζηα έθηαζε, ηεο νπνίαο ν θχξηνο επηζπκεί ηελ εθαξκνγή 

ΔΥΑΓΑ 

 ζε έθηαζε κε κηθηφ ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο (δεκφζηα θαη ηδησηηθή 

έθηαζε), νπφηε κπνξεί, θαη΄ αλαινγία, λα ηζρχζνπλ ηα παξαπάλσ 

 ζε ηδησηηθή έθηαζε κε εθαξκνγή ΔΥΑΔ, εθφζνλ ν θχξηνο ζέιεη λα 

ηελ εληάμεη ζην θαζεζηψο ηεο ηξαηεγηθήο Δπέλδπζεο 

ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε εθαξκνγή έρνπλ νη δηαηάμεηο πεξί ΠΟΣΑ. Οη 

δηαηάμεηο πεξί  ΠΠΑΗΠ δελ αθνξνχλ ηελ πίζηα F1, αιιά ηηο εμεηάδνπκε σο εξγαιείν 

εθφζνλ ν ελ δπλάκεη επελδπηήο ζέιεη λα αλαπηχμεη ζπλδπαζηηθά ηελ επέλδπζή ηνπ, 

π.ρ. δεκηνπξγία πίζηαο κέζσ ΠΟΣΑ/ΔΥΑΓΑ/ΔΥΑΔ θαη δεκηνπξγία φκνξεο 

ηνπξηζηηθήο νηθηζηηθήο πεξηνρήο κέζσ ΠΠΑΗΠ – ππφ ηελ βαζηθή, βέβαηα, 

πξνυπφζεζε φηη εμαζθαιίδεηαη κε θάζε ηξφπν ε ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.  

ηε ζπλέρεηα ζα αλαιχζνπκε ην θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα λνκνζεηηθά εξγαιεία. 

Ζ πίζηα ζε πεπιοσή ΠΟΣΑ 

 Οη ΠΟΣΑ είλαη ην παιαηφηεξν απφ ηα λνκνζεηηθά εξγαιεία πνπ ζα 

αλαιχζνπκε θαη ζεζκνζεηήζεθε κε ην άξζξν 29 ηνπ λ. 2545/1997 «Βηνκεραληθέο θαη 

Δπηρεηξεκαηηθέο Πεξηνρέο» (ΦΔΚ Α΄ 254/15-12-1997). Ο ραξαθηεξηζκφο θαη ε 

νξηνζέηεζε ηνπο γίλεηαη κεηά απφ αίηεζε θπζηθψλ ή ΝΠΗΓ ή ΝΠΓΓ κε θνηλή 

απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη ΠΑΠΔΝ θαη χζηεξα απφ γλψκε 

ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ, ζε εθαξκνγή εγθεθξηκέλνπ ρσξνηαμηθνχ 

ζρεδίνπ, εζληθνχ ή πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ, ή ηνκεαθήο αλαπηπμηαθήο - ρσξνηαμηθήο 

κειέηεο. Ζ επνπηεία ησλ θνξέσλ ίδξπζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ΠΟΣΑ αζθείηαη 

απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο. Οη ΠΟΣΑ ελαξκνλίδνληαη κε ηηο ρξήζεηο θαη 

ιεηηνπξγίεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ηνπο γεληθφηεξνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο 

ηεο. Δάλ δελ πθίζηαηαη εγθεθξηκέλν ρσξνηαμηθφ ζρέδην ή ηνκεαθή αλαπηπμηαθή 
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ρσξνηαμηθή κειέηε πξηλ ην ραξαθηεξηζκφ θαη ηελ νξηνζέηεζε κε ηελ παξαπάλσ 

ΚΤΑ κηαο πεξηνρήο σο ΠΟΣΑ, απαηηείηαη ε ζχληαμε θαη έγθξηζε γεληθψλ 

θαηεπζχλζεσλ ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε δεκηνπξγία ΠΟΣΑ, ζε εζληθφ ή 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Οη θαηεπζχλζεηο απηέο ζπληάζζνληαη απφ ηνλ ΔΟΣ θαη 

εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΑΠΔΝ. 

Με ηελ παξαπάλσ θνηλή απφθαζε ραξαθηεξηζκνχ θαη νξηνζέηεζεο ΠΟΣΑ 

θαζνξίδνληαη θαη εγθξίλνληαη ηα εμήο: 

 Οη επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο θαη νη ηπρφλ πξφζζεηνη πεξηνξηζκνί πνπ 

απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο έληαζεο θάζε ρξήζεο 

 Οη εηδηθφηεξνη φξνη θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ 

ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ΠΟΣΑ 

  Ζ Γεληθή Γηάηαμε ησλ πξνβιεπφκελσλ εγθαηαζηάζεσλ, ε κέγηζηε 

αλά ρξήζε εθκεηάιιεπζε θαη ηα δηαγξάκκαηα ησλ δηθηχσλ ππνδνκήο  

 Ο θνξέαο ίδξπζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο ΠΟΣΑ, πνπ ζα πξέπεη λα 

έρεη ηε κνξθή ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο  

Δπίζεο εδψ λα ζεκεηψζνπκε πσο ζε πεξίπησζε πνπ ε ΠΟΣΑ πεξηιακβάλεη 

εθηάζεηο ή ηκήκαηα εθηάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζε εηδηθφ λνκηθφ θαζεζηψο 

εθαξκφδνληαη επ' απηψλ νη νηθείεο δηαηάμεηο. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε έθηαζε πξφθεηηαη λα πνιενδνκεζεί ή βξίζθεηαη εληφο 

ΓΠ ή ΥΟΟΑΠ, ηφηε απαηηείηαη πξνεγνχκελε έγθξηζε κειέηεο πνιενδφκεζεο θαη 

θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο
3
, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΑΠΔΝ. Ζ κειέηε 

ζπληάζζεηαη απφ ην θνξέα ίδξπζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο ΠΟΣΑ, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ νηθεία απφθαζε ραξαθηεξηζκνχ θαη νξηνζέηεζήο ηεο, θαη πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη:  

 Σηο ρξήζεηο γεο θαη ηηο ηπρφλ πξφζζεηεο απαγνξεχζεηο ή ππνρξεψζεηο 

 Σα δηαγξάκκαηα ησλ δηθηχσλ ππνδνκήο 

                                                 
3
 Δάλ ε έθηαζε ηεο Π.Ο.Σ.Α. δελ πνιενδνκείηαη, επηηξέπεηαη ε ζχζηαζε νξηδφληησλ ηδηνθηεζηψλ 

επί ησλ ηπρφλ εγθξηλφκελσλ κε ακηγψο ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φιεο δε νη επηηξεπφκελεο λα 

εγθαηαζηαζνχλ ζε απηή ρξήζεηο ππφθεηληαη ζηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο 

ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ απφ 20.1.1988 πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο (ΦΔΚ 61 Γ'). Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο κέγηζηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ησλ ινηπψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο, νη εθηάζεηο 

ηεο ΠΟΣΑ λννχληαη σο εληαίν ζχλνιν. 



[39] 

 

 Σνπο πξνβιεπφκελνπο θνηλφρξεζηνπο ή θνηλσθειείο ρψξνπο, πνπ 

θαηαιακβάλνπλ ην 50% ηνπιάρηζηνλ ηεο ζπλνιηθήο πξνο 

πνιενδφκεζε έθηαζεο, θαζψο θαη ηνπο νηθνδνκήζηκνπο ρψξνπο 

 Σνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο, νη νπνίνη 

κπνξεί λα νξίδνληαη αλά νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ή θαη αλά ηκήκα ηνπ 

νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ, εθφζνλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηε 

δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο ή ηηο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ ή 

πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ή άιιεο εηδηθέο πνιενδνκηθέο αλάγθεο 

Ο επηηξεπφκελνο ζπληειεζηήο δφκεζεο απαγνξεχεηαη λα ππεξβαίλεη ην 0,2 ηνπ 

ζπλφινπ ηεο έθηαζεο ηεο ΠΟΣΑ. Ζ κειέηε πνιενδφκεζεο ζπλνδεχεηαη απφ 

πνιενδνκηθφ ζρέδην, ζπληαζζφκελν ζε νξηδνληηνγξαθηθφ θαη πςνκεηξηθφ 

ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θαη έρεη ηηο ζπλέπεηεο έγθξηζεο ζρεδίνπ πφιεσο θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. ηεο 17.7.1923. Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ηεο έθηαζεο πεξηέξρνληαη 

θαηά θπξηφηεηα ζηνλ νηθείν ή ηνπο νηθείνπο ΟΣΑ, ελψ ε θξνληίδα ηεο ζπληήξεζήο 

ηνπο αλήθεη ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ αθηλήησλ ηεο Π.Ο.Σ.Α. Δπίζεο νη ηπρφλ 

εγθξηλφκελεο, θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, κε ακηγψο 

ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ ΠΟΣΑ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην 20% ηεο 

ζπλνιηθήο θαηά πεξίπησζε λφκηκεο εθκεηάιιεπζεο. 

Ζ πίζηα ωρ πεπιοσή ΔΥΑΓΑ 

 Αλαθέξζεθε ήδε φηη ην εξγαιείν ησλ ΔΥΑΓΑ αθνξά ζηα δεκφζηα αθίλεηα 

πνπ πεξηήιζαλ ζην ΣΑΗΠΔΓ, αιιά θαη ζε άιια εθφζνλ ην δεηήζνπλ νη θχξηνί ηνπο. 

Δπίζεο αθνξά ζηα ηδησηηθά αθίλεηα πνπ εληάρζεθαλ ζην θαζεζηψο ηεο ηξαηεγηθήο 

Δπέλδπζεο. Με ηα ΔΥΑΓΑ νξηνζεηνχληαη ηα δεκφζηα (ή ηδησηηθά) αθίλεηα ζε 

ράξηε θιίκαθαο 1:5.000 κε ζπληεηαγκέλεο θνξπθψλ, βαζηδφκελεο ζην Δζληθφ 

Γεσδαηηηθφ χζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ ’87 θαη θαζνξίδνληαη θαη εγθξίλνληαη: 

 Ο βαζηθφο ρσξηθφο πξννξηζκφο (επελδπηηθή ηαπηφηεηα) ηνπ πξνο 

αμηνπνίεζε αθηλήηνπ, δειαδή ε ππαγσγή ζε κία εθ ησλ γεληθψλ 

θαηεγνξηψλ ρξήζεσλ γεο θαη φξσλ δφκεζεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 

11 ηνπ λ. 3986/2011 

 Οη εηδηθφηεξεο ρξήζεηο γεο πνπ επηηξέπνληαη ζηελ έθηαζε ηνπ πξνο 

αλάπηπμε αθηλήηνπ θαη νη ηπρφλ πξφζζεηνη πεξηνξηζκνί πνπ 

απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο έληαζεο θάζε ρξήζεο 
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 Οη εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ηνπ πξνο αμηνπνίεζε 

αθηλήηνπ 

 Οη εηδηθέο δψλεο πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ ζηα νξηνζεηνχκελα θαηά ηα 

αλσηέξσ αθίλεηα, εθφζνλ απαηηείηαη, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα 

επηβάιινληαη εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί ζηηο ρξήζεηο γεο, ζηε 

δφκεζε θαη ζηελ εγθαηάζηαζε θαη άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ 

 Οη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηνπ ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηελ θαηά λφκν 

πξνβιεπφκελε ζηξαηεγηθή κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (ΦΔΚ 

Α’ 152/1-7-2011). Ζ έγθξηζε ηνπο γίλεηαη κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, 

αθνχ ππνβιεζεί αίηεζε ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο 

Πεξηνπζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ απφ ηνλ θχξην ηνπ αθηλήηνπ 

ή ηνλ έιθνληα εμ απηνχ δηθαηψκαηα, πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη ΠΑΠΔΝ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ 

Κεληξηθνχ Γηνίθεζεο γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο 

πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 16 ηνπ λ. 3986/2011. Ζ αίηεζε 

ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

o Μειέηε ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη θαη αμηνινγείηαη ην 

πθηζηάκελν ξπζκηζηηθφ θαζεζηψο ηνπ πξνο αμηνπνίεζε αθηλήηνπ 

ηδίσο απφ απφςεσο επηθαηξφηεηαο, ζπλέξγεηαο, 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ θαη ηεθκεξηψλεηαη, κε βάζε θξηηήξηα ρσξνηαμηθά, 

πεξηβαιινληηθά, ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη εκπνξηθά, ν βέιηηζηνο 

ρσξηθφο πξννξηζκφο ηνπ ν νπνίνο ζπληζηά θαη ηε βαζηθή 

επελδπηηθή ηνπ ηαπηφηεηα γηα θάζε κεηαγελέζηεξε πξάμε 

αμηνπνίεζεο 

o ΜΠΔ (ηελ νπνία ζα δνχκε αλαιπηηθά παξαθάησ). Ζ αξκφδηα 

αξρή δηελεξγεί θαη’ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ηε ΠΔ γηα ηα 

δεκφζηα αθίλεηα πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ (ΦΔΚ Α’ 152/1-7-2011). 

Με ηα παξαπάλσ πξνεδξηθά δηαηάγκαηα κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη εγθεθξηκέλα 

Ρπζκηζηηθά ρέδηα, ΓΠ, ΥΟΟΑΠ, ΕΟΔ θαη άιια ζρέδηα ρξήζεσλ γεο, εθφζνλ ε 

ηξνπνπνίεζε θαζίζηαηαη αλαγθαία γηα ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε θαη ηελ 
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απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ δεκνζίσλ αθηλήησλ, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη 

πθηζηάκελεο ξπζκίζεηο θαη θαηεπζχλζεηο είλαη αζαθείο ή απνξξένπλ απφ αλεπίθαηξα 

ρσξνηαμηθά θαη πνιενδνκηθά ζρέδηα
4
. Δπίζεο, κε ηα ίδηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, 

κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη εγθεθξηκέλα ξπκνηνκηθά ζρέδηα θαη ζρέδηα πφιεσο, θαζψο 

θαη πνιενδνκηθέο κειέηεο θαη λα θαζνξίδνληαη εηδηθέο ρξήζεηο γεο θαη εηδηθνί φξνη 

θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο γηα ηα εληφο ζρεδίνπ πφιεσο δεκφζηα αθίλεηα, αθφκε θαη 

θαηά παξέθθιηζε απφ ηνπο ηζρχνληεο ζηελ πεξηνρή φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο, 

θαζψο θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνδνζεί ν βέιηηζηνο πνιενδνκηθφο θαη επελδπηηθφο πξννξηζκφο ζην πξνο 

αμηνπνίεζε αθίλεην
5
. 

ε πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη θαηαζθεπαζηέο επηζπκνχλ κεηαβνιή ηεο 

έθηαζεο, ησλ νξίσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ΔΥΑΓΑ, απηέο νη κεηαβνιέο 

επηηξέπνληαη κφλν εθφζνλ ηεξεζνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3986/2011. Καη’ εμαίξεζε, κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ 

Γηνίθεζεο γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο, επηηξέπεηαη ε κεηαβνιή ηεο 

έθηαζεο θαη ησλ νξίσλ ηνπ ΔΥΑΓΑ, ρσξίο ηελ κεηαβνιή ησλ ζπλνιηθψλ ρξήζεσλ 

θαη ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο, εθφζνλ ηεξνχληαη νη αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: 

1. Ζ πξνθχπηνπζα, ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ησλ νξίσλ, κείσζε ή 

αχμεζε ηεο έθηαζεο ηνπ ΔΥΑΓΑ δελ ππεξβαίλεη ην 15% ηεο 

αξρηθήο νξηνζεηνχκελεο έθηαζεο 

2. Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πεξηνρή επέθηαζεο ηνπ ΔΥΑΓΑ 

εθηάζεηο ππαγφκελεο ζε εηδηθά λνκηθά θαζεζηψηα, ή εθηάζεηο 

γηα ηηο νπνίεο έρνπλ θαζνξηζηεί κε ζπκβαηέο, κε ην ΔΥΑΓΑ, 

ρξήζεηο γεο  

Ζ πίζηα ωρ πεπιοσή ΔΥΑΔ 

 Σα ΔΥΑΔ αθνξνχλ ηξαηεγηθή Δπέλδπζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζε ηδησηηθή 

έθηαζε. Οη επελδπηέο, πνπ δεηνχλ ηελ έληαμε ηεο επελδπηηθήο πξφηαζήο ηνπο ζηε 

                                                 
4
 Χο αλεπίθαηξα λννχληαη ηδίσο ηα ρσξνηαμηθά θαη πνιενδνκηθά ζρέδηα πνπ δελ έρνπλ ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ή/θαη ηξνπνπνίεζεο ή αλαζεψξεζεο κεηά ηελ πάξνδν πέληε θαη πιένλ εηψλ 

απφ ηελ έγθξηζε ή ηελ ηειεπηαία αλαζεψξεζε ή ηξνπνπνίεζή ηνπο 
5
 ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε δεκνζίεπζε ηνπ ζρεηηθνχ εγθξηηηθνχ δηαηάγκαηνο έρεη ηηο ζπλέπεηεο 

έγθξηζεο ζρεδίνπ πφιεσο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 17.7/16.8.1923 
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Γηαδηθαζία ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ, ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε πνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε θάθειν, ν νπνίνο πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: 

Δπισειπηζιακό ζσέδιο ηεο επέλδπζεο ην νπνίν πεξηιακβάλεη: 

1. Σα ζηνηρεία ηνπ επελδπηή θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ 

2. Αλαθνξά ηεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο ηνπ επελδπηή ζε ζρέζε κε 

ην είδνο θαη ηε θχζε ηεο επέλδπζεο πνπ πξνηείλεη 

3. Πεξηγξαθή ηεο επέλδπζεο 

4. Πεξηγξαθή ησλ επί κέξνπο επελδχζεσλ, κε εηδηθφηεξε αλαθνξά 

ζε επί κέξνπο επελδχζεηο αλάπηπμεο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο 

5. Πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ πνπ πξνηείλεηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ 

6. Πεξηγξαθή ησλ επί κέξνπο δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα παξαζρεζνχλ 

7. Πεξηβαιινληηθά θαη πνιενδνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αθηλήησλ 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρέδην 

8. Αλάιπζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο θαη ησλ επί κέξνπο 

επελδχζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

9. Αλάιπζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ επελδχζεσλ 

θαη ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

10. Αλάιπζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο δηαζθάιηζεο 

ησλ πεγψλ θεθαιαίνπ θαη ηεο δνκήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ 

11. Αλάιπζε ησλ ρξεκαηνξξνψλ ηνπ έξγνπ γηα ηελ πεξίνδν 

θαηαζθεπήο ησλ ππνδνκψλ θαη ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο θαη 

εθκεηάιιεπζεο 

12. Παξάζεζε ησλ βαζηθψλ δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο 

13. Αλαθνξά νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζπλδξνκήο πνπ έρεη δεηεζεί 

απφ ην Γεκφζην 

14. Αλάιπζε ελδερνκέλσλ, άκεζσλ ή έκκεζσλ, αληηζηαζκηζηηθψλ 

σθειεηψλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 
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Ανάλςζη ηων άμεζων και έμμεζων επιπηώζεων ηηρ επένδςζηρ ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία, ζε βξαρππξφζεζκν, κεζνπξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν 

νξίδνληα 

Κάθε ππόζθεηο ζηοισείο απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ 

θαη θξηηεξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3894/2010, ηα νπνία θξηηήξηα 

είλαη:  

 ε βησζηκφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο,  

 ε θεξεγγπφηεηα ηνπ επελδπηή,  

 ε κεηαθνξά γλψζεο θαη ηερλνγλσζίαο,  

 ε πξνβιεπφκελε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο,  

 ε πεξηθεξεηαθή, ή θαηά ηφπνπο, αλάπηπμε ηεο ρψξαο,  

 ε ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

εζληθήο νηθνλνκίαο,  

 ε πηνζέηεζε θαηλνηνκίαο θαη πςειήο ηερλνινγίαο,  

 ε αχμεζε ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο,  

 ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη  

 ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

Ανέκκληηη ενηολή και πληπεξοςζιόηηηα, πξνο ηελ «Δπελδχζηε ζηελ Διιάδα 

Α.Δ.», γηα  λα πξνβεί ζε φιεο ηηο λφκηκεο ελέξγεηεο γηα ηνλ έιεγρν θαη δηαζηαχξσζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο, ηε ιήςε ησλ αδεηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ ππαγσγή ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο ζηε Γηαδηθαζία 

ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο, ηε ζπλαίλεζε 

ηνπ γηα ηε δεκνζίεπζε ζηνηρείσλ ηεο επέλδπζεο (κε εμαίξεζε ηπρφλ εκπηζηεπηηθά 

ζηνηρεία) θαη ηεο εμέιημήο ηεο, ησλ αηηήζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, θαη ηέινο ησλ 

ζρεηηθψλ απνθάζεσλ θαη γλσκνδνηήζεσλ, ζηελ ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα ηεο 

«Δπελδχζηε ζηελ Διιάδα Α.Δ.». 

Αποδεικηικό καηαβολήρ Γιασειπιζηικήρ Αμοιβήρ Αξιολόγηζηρ ηεο 

επελδπηηθήο πξφηαζεο ζηελ «Δπελδχζηε ζηελ Διιάδα Α.Δ.», ε νπνία δελ 

επηζηξέθεηαη. 

Γηα ηελ επίβιεςε ησλ ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ ζπληζηάηαη Γηππνπξγηθή 

Δπηηξνπή ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ (Γ.Δ..Δ.), ζηελ νπνία κεηέρνπλ σο Πξφεδξνο, ν 
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Τπνπξγφο Δπηθξαηείαο θαη σο κέιε νη Τπνπξγνί Οηθνλνκηθψλ, Δμσηεξηθψλ, 

Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ΠΑΠΔΝ, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ 

θαη Γηθηχσλ, Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη ν αξκφδηνο θαηά πεξίπησζε Τπνπξγφο, 

ν νπνίνο εηζεγείηαη ην ζέκα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. Ζ Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηε 

ΓΔΔ παξέρεηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ. Ζ ΓΔΔ 

επίζεο κπνξεί λα εμεηδηθεχζεη πεξαηηέξσ ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζην 

θάθειν ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο, ηδίσο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

ζρεδίνπ, ηεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο, ηεο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο θαη ηεο κειέηεο 

επηπηψζεσλ ηεο επέλδπζεο θαη λα ξπζκίδνληαη ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο, ή 

αθφκα θαη λα πξνζζέζεη επηπιένλ φξνπο, αλ ε ίδηα ην ζεσξήζεη αλαγθαίν. 

Μέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία 

θαηάζεζεο ηνπ θαθέινπ ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο, ε «Δπελδχζηε ζηελ Διιάδα 

Α.Δ.» ππνρξενχηαη λα γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά κε ηελ πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ, ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ ηνπ άξζξνπ 1 παξαγξάθνπ 1 ηνπ λ. 3894/2010 θαη ηε 

ζθνπηκφηεηα έληαμεο ηεο επέλδπζεο ζηε Γηαδηθαζία ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ. 

Έπεηηα απφ ηελ γλσκνδφηεζε ν επελδπηήο ελεκεξψλεηαη άκεζα. πγθεθξηκέλα ζην 

άξζξν 1 ηνπ λφκνπ αλαθέξεηαη φηη νη ηξαηεγηθέο Δπελδχζεηο αθνξνχλ ηδίσο ζηελ 

θαηαζθεπή, αλαθαηαζθεπή, επέθηαζε ή ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ππνδνκψλ θαη δηθηχσλ 

ζηε βηνκεραλία, ζηελ ελέξγεηα, ζηνλ ηνπξηζκφ, ζηηο κεηαθνξέο θαη επηθνηλσλίεο, 

ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, ζηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, ζε έξγα πςειήο 

ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο. Σα θξηηήξηα, πνπ ζέηεη ην άξζξν 1 θαη πξέπεη λα 

ηεξείηαη έζησ ην έλα απφ απηά, είλαη ηα εμήο: 

 ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο λα είλαη πάλσ απφ δηαθφζηα 

εθαηνκκχξηα επξψ 

 ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο λα είλαη πάλσ απφ εβδνκήληα πέληε 

εθαηνκκχξηα επξψ θαη ηαπηφρξνλα απφ ηελ επέλδπζε λα  

δεκηνπξγνχληαη ηνπιάρηζηνλ δηαθφζηεο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο 

 λα πξνβιέπεηαη φηη πνζφ ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ επξψ 

επελδχεηαη, αλά ηξηεηία, ζε έξγα πςειήο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο, 

πνπ εληάζζνληαη ζηε ζηξαηεγηθή επέλδπζε, αλεμαξηήησο ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο 

 λα πξνβιέπεηαη φηη πνζφ ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ επξψ 

επελδχεηαη, αλά ηξηεηία, ζε έξγα πνπ πξνάγνπλ θαη δεκηνπξγνχλ 
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ππεξαμία γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ηεο Διιάδαο, 

αλεμαξηήησο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο,  

 λα πξνβιέπεηαη φηη πνζφ ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ επξψ 

επελδχεηαη, αλά ηξηεηία, ζε έξγα πνπ δεκηνπξγνχλ ππεξαμία ζηελ 

Διιάδα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο 

κε ηελ έλλνηα ηεο πνηνηηθήο ή πνζνηηθήο αχμεζεο ηεο γλψζεο, 

αλεμαξηήησο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο, 

 απφ ηελ επέλδπζε δεκηνπξγνχληαη, θαηά βηψζηκν ηξφπν, ηνπιάρηζηνλ 

δηαθφζηεο πελήληα λέεο ζέζεηο εξγαζίαο (ΦΔΚ Α’ 204/2-12-2010). 

Αλεμαξηήησο ηεο παξνρήο, ή κε, γλψκεο, ακέζσο κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 

πξνζεζκίαο πνπ είδακε πην πάλσ, ε «Δπελδχζηε ζηελ Διιάδα Α.Δ.» πξνσζεί ηελ 

αίηεζε θαη ην θάθειν ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο ζηε ΓΔΔ, αλαθέξνληαο ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ γλσκνδφηεζε. Ζ ΓΔΔ κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απνθαζίδεη γηα ηελ έληαμε, ή κε, ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο ζηε 

Γηαδηθαζία ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ. Με πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο, 

ε απφθαζε ηεο ΓΔΔ γηα ηελ έληαμε ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο ζηε Γηαδηθαζία 

ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ εηζάγεηαη πξνο θχξσζε απφ ηε Βνπιή. Οη επελδπηηθέο 

πξνηάζεηο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ επελδπηή, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα ηηο κεηαβάιεη, 

παξά κφλν κε απφθαζε ηεο ΓΔΔ, κεηά απφ γλψκε ηεο «Δπελδχζηε ζηελ Διιάδα 

Α.Δ.». Ζ πεξηγξαθή ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν 

ππέρνπλ ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ 75 Α΄) γηα ηνλ θαηά λφκν 

ππεχζπλν. Ζ «Δπελδχζηε ζηελ Διιάδα Α.Δ.» ππνβάιιεη θάζε κήλα ζηε Γεληθή 

Γξακκαηεία ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ αλαιπηηθή έθζεζε πξνφδνπ επί φισλ ησλ 

επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηά ελεξγεηψλ ηεο, νη νπνίεο είραλ 

ππνβιεζεί απφ ηνλ επελδπηή. Αλ ππνβιεζνχλ ςεπδή ζηνηρεία, απφ δφιν ή βαξηά 

ακέιεηα, ε έληαμε ηεο επέλδπζεο ζηε Γηαδηθαζία ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ 

αλαθαιείηαη κε απφθαζε ηεο ΓΔΔ, κε ηελ νπνία απνθαζίδεηαη ζπγρξφλσο θαη ε 

θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ππέξ ηεο «Δπελδχζηε ζηελ Διιάδα Α.Δ»
6
. Αλ 

ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε ηνπ επελδπηή, σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ, κπνξεί λα δηαθνπεί ε δηαδηθαζία έληαμεο ηεο επέλδπζεο ζηε 

                                                 
6
 Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαηαπίπηεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην έξγν δελ εθηειεζηεί, κε επζχλε 

ηνπ επελδπηή, εκπξνζέζκσο θαη πξνζεθφλησο ζχκθσλα κε ηελ επελδπηηθή πξφηαζε πνπ ππνβιήζεθε, 

ηνπο πεξαηηέξσ φξνπο πνπ έρεη ζέζεη ε Γ.Δ..Δ. θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 3 θαη ηηο άδεηεο πνπ 

εθδφζεθαλ 
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Γηαδηθαζία ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ, κε απφθαζε θαη πάιη ηεο ΓΔΔ, κεηά απφ 

γλψκε ηεο «Δπελδχζηε ζηελ Διιάδα Α.Δ.». ηελ πεξίπησζε απηή δελ εθαξκφδνληαη 

νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ σο πξνο ηελ επέλδπζε απηή θαη ε «Δπελδχζηε ζηελ 

Διιάδα Α.Δ.» επηζηξέθεη ην θάθειν ζηνλ επελδπηή, καδί κε ηηο άδεηεο πνπ έρνπλ 

εθδνζεί -  φζεο δε δηαδηθαζίεο εθθξεκνχλ, ελψπηνλ νπνηαζδήπνηε αξρήο, 

ζπλερίδνληαη θαη νινθιεξψλνληαη, κε επηκέιεηα ηνπ επελδπηή, ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ 

αξρψλ θαη ππεξεζηψλ. 

Ζ πίζηα ωρ πεπιοσή ιδιωηικήρ πολεοδόμηζηρ 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην είδακε πνηά εδαθηθή πεξηνρή κπνξεί λα 

πνιενδνκεζεί σο ΠΠΑΗΠ, έηζη φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ ζρεηηθφ λφκν. ηελ πεξίπησζε 

απηή ε δηαδηθαζία έγθξηζεο ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ λ. 4280/2014. 

   Οη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην άξζξν 1, ψζηε κηα πεξηνρή λα κπνξεί λα γίλεη 

ΠΠΑΗΠ, είλαη νη εμήο: 

 Ζ πεξηνρή λα κελ εκπίπηεη ζε πεξηνρή εηδηθνχ λνκηθνχ θαζεζηψηνο, 

φπσο δάζε, δαζηθέο ή αλαδαζσηέεο εθηάζεηο, θεξπγκέλνπο 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, δεκφζην θηήκα, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο, λα κελ απνηειεί 

ηκήκα γεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη λα κελ εκπίπηεη ζε πεξηνρέο 

πξνζηαζίαο, ζηηο νπνίεο απαγνξεχεηαη ε δφκεζε, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο πνπ ηηο δηέπνπλ. 

 Ζ πεξηνρή πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο θαη ηδησηηθήο πνιενδφκεζεο 

πξέπεη λα νξηνζεηείηαη θαη νξγαλψλεηαη πνιενδνκηθά, σο πξνο ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ηελ αχμεζε ησλ 

νξγαλσκέλσλ ρψξσλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη αλαβάζκηζεο, 

θαζψο θαη ηελ εμππεξέηεζε κίαο ή πεξηζζφηεξσλ θαηεγνξηψλ 

ρξήζεσλ γεο 

 Ζ πεξηνρή λα κελ δηαθφπηεηαη απφ πδαηνξέκαηα ή νδηθφ δίθηπν ή θάηη 

αλάινγν ( δειαδή λα είλαη εληαία) 

 χκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 4280/2014, νη ελδηαθεξφκελνη, πξνθεηκέλνπ λα 

πνιενδνκήζνπλ κηα ΠΠΑΗΠ, πξνζθνκίδνπλ ζηε Γηεχζπλζε Πνιενδνκηθνχ 

ρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΑΠΔΝ, νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά γηα λα πάξνπλ ηελ βεβαίσζε 

θαηαιιειφηεηαο. Ζ βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηα γεσρσξηθά 
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ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνηεηλφκελεο πεξηνρήο, γεσινγηθή − γεσηερληθή Έθζεζε, 

Έθζεζε ειέγρνπ ηίηισλ, θαζψο θαη ηερληθή έθζεζε κε ηηο αηηνχκελεο ρξήζεηο γεο θαη 

ηα πξνγξακκαηηθά κεγέζε, γηα ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε ηεο έθηαζεο. Ζ εηζθνξά ζην 

θξάηνο, γηα θάζε νηθνδνκήζηκν ζηξέκκα είλαη 400 επξψ θαη θαηαηίζεληαη ζην 

Πξάζηλν Σακείν
7
. 

Σν άξζξν 7 φκσο ηνπ λ. 4280/2014 ζέηεη κηα ζπγθεθξηκέλε πξνυπφζεζε πνπ, 

εκκέζσο, θάλεη εμαηξεηηθά δχζθνιε ηελ έγθξηζε ρσξνζέηεζεο πίζηαο κέζσ ΠΠΑΗΠ. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξεη πσο ε, πξνο πνιενδφκεζε, έθηαζε δελ ζα πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ηα ηξηαθφζηα ζηξέκκαηα. Με ηελ έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο θαη 

ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη φξνη θαη 

πξνβιέςεηο ηνπ ππεξθείκελνπ επηπέδνπ ζρεδηαζκνχ (ΓΠ, ΕΟΔ, ΥΟΟΑΠ θ.ιπ.) 

κεηά απφ εηδηθή αηηηνιφγεζε. 

 ην άξζξν 29 ηνπ λ. 4280/2014 είλαη θαηαγεγξακκέλεο νη δηαηάμεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία αζιεηηθψλ ρψξσλ θαη ηελ πξνζηαζία αζινχκελσλ θαη 

ζεαηψλ, φπνπ ζπγθεθξηκέλα θαζνξίδεηαη φηη «…γηα ηε ιεηηνπξγία νπνηνπδήπνηε 

αγσληζηηθνχ ρψξνπ, πιελ ησλ ππαγνκέλσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, απαηηείηαη άδεηα γηα ηε ζπλδξνκή ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ 

αζθαιείαο γηα αζινχκελνπο θαη ζεαηέο. Ζ άδεηα ρνξεγείηαη ζηε δηνίθεζε ηεο 

αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο ή ζην θνξέα ζηνλ νπνίν απηή αλήθεη απφ ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ 

απφθαζεο, ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο (Κ.Τ.Α.) 

46596/2004 (Β΄ 1793), φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί…». 

Απαξαίηεηε δηαδηθαζία ζηελ πνιενδφκεζε πεξηνρψλ ΠΠΑΗΠ θαη θαη’ επέθηαζε 

ζηελ θαηαζθεπή πίζηαο, είλαη ε πνιενδνκηθή κειέηε ε νπνία εθπνλείηαη, κε 

πξσηνβνπιία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη εγθξίλεηαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, κεηά απφ 

πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ ΠΑΠΔΝ θαη γλψκε ηνπ ΚΔΤΠΟΘΑ. Ζ 

πνιενδνκηθή κειέηε αθνινπζεί ηελ ρνξήγεζε βεβαίσζεο θαηαιιειφηεηαο, απφ ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ θαη γηα ηελ έγθξηζή ηεο απαηηείηαη ε γλψκε ηνπ 

νηθείνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ πνιενδνκηθή κειέηε ζπλνδεχεηαη απφ 

πνιενδνκηθφ ζρέδην, ζπληαζζφκελν ζε νξηδνληηνγξαθηθφ θαη πςνκεηξηθφ 

ηνπνγξαθηθφ ππφβαζξν θαη έρεη ηηο ζπλέπεηεο έγθξηζεο ζρεδίνπ πφιεσο θαηά ηηο 

                                                 
7
 ε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη θάπνηα επηπξφζζεηε αδεηνδφηεζε, κπνξεί λα γίλεη παξάιιεια κε 

ηελ δηαδηθαζία ρνξήγεζεο βεβαίσζεο θαηαιιειφηεηαο 
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δηαηάμεηο ηνπ λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο 17.7/16.8.1923. Σν πεξηερφκελν ηεο 

πνιενδνκηθήο κειέηεο πεξηιακβάλεη ηηο ρξήζεηο γεο (καδί κε ηπρφλ πξφζζεηεο 

απαγνξεχζεηο ή ππνρξεψζεηο), δίθηπα θαη έξγα ππνδνκήο, θνηλφρξεζηνπο θαη 

θνηλσθειείο ρψξνπο, (νη νπνίνη αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ πελήληα ηνηο 

εθαηφ ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο πεξηνρήο ΠΠΑΗΠ), γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο θαη 

πεξηνξηζκνχο δφκεζεο, ζπληειεζηέο δφκεζεο θαη ηα χςε ησλ θηηζκάησλ. 

Ζ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ πηζηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, αθνχ ιεθζεί ππφςε ε έθζεζε ηεο αξκφδηαο δηεχζπλζεο 

ηεο πεξηθέξεηαο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζην πφξηζκα, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4030/2011 (Α΄ 249), πέληε ειεγθηψλ δφκεζεο, πνπ νξίδνληαη κεηά 

απφ θιήξσζε. Έσο ηνλ νξηζκφ ησλ ειεγθηψλ δφκεζεο ε εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο 

δηεχζπλζεο γίλεηαη κεηά απφ έθζεζε επηηξνπήο, πνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο ηερληθνχο 

ππαιιήινπο ηεο πεξηθέξεηαο θαη ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Να επηζεκάλνπκε επίζεο πσο, ζε θάζε ζηάδην έγθξηζεο 

ησλ έξγσλ ππνδνκήο θαη αλσδνκήο, θαζψο θαη ησλ απαξαίηεησλ έξγσλ γηα ηε 

δηακφξθσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππφ ίδξπζε νηθηζκνχ, ζα πξέπεη λα έρνπλ εγθξηζεί νη 

πεξηβαιινληηθνί φξνη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4014/2011, θαζψο θαη 

ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 

Πεπιβαλλονηική αδειοδόηηζη – Πεπιβαλλονηική μελέηη 

Δίδακε πην πάλσ πσο, κε ηελ πινπνίεζε θαη εμεηδίθεπζε ησλ ΔΥ (θαη άξα θάζε 

νξγαλσκέλνπ ππνδνρέα δξαζηεξηνηήησλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ κνξθή πνπ έρεη 

απηφο), πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη νη θαηεπζχλζεηο, νη φξνη θαη ηα κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Οπφηε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ δεκηνπξγία 

κηαο πίζηαο είλαη ε εθηίκεζε, ε αμηνιφγεζε θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ πνπ κπνξεί λα επηθέξεη. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ΔΥΑΓΑ θαη ΔΥΑΔ 

απαηηείηαη ηξαηεγηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε (.Π.Δ.) θαη Έγθξηζε 

Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ (Δ.Π.Ο.). 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ΠΔ πξνυπνζέηεη ηέζζεξα βήκαηα ζχκθσλα κε ην εζληθφ θαη 

θνηλνηηθφ ηεο δίθαην. Σα βήκαηα απηά είλαη: 

1. Ζ  εθπφλεζε ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ 

Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) 

2. Ζ δηεμαγσγή δηαβνπιεχζεσλ 
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3. Ζ ζπλεθηίκεζε ηεο ΜΠΔ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

δηαβνπιεχζεσλ θαηά ηε ιήςε απφθαζεο 

4. Ζ ελεκέξσζε επί ησλ απνθάζεσλ πνπ πάξζεθαλ 

χκθσλα κε ηνλ λ. 107017/2006, απφ ηελ ζηηγκή πνπ απαηηείηαη κηα ΠΔ, ηφηε 

είλαη απαξαίηεηε ε εθπφλεζε ΜΠΔ γηα ην πξνηεηλφκελν ζρέδην. ηελ ΜΠΔ 

εληνπίδνληαη, πεξηγξάθνληαη θαη αμηνινγνχληαη νη ελδερφκελεο ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ζην πεξηβάιινλ ε εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ, θαζψο θαη νη 

ινγηθέο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο, ζε πεξηεθηηθή κνξθή, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

ζηφρσλ θαη ηνπ γεσγξαθηθνχ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ. Ζ ΜΠΔ πεξηιακβάλεη 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ, επιφγσο, κπνξεί λα απαηηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

ελδερφκελσλ ζεκαληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ ζα έρεη ζην πεξηβάιινλ ε εθαξκνγή ηνπ 

ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πθηζηάκελεο γλψζεηο θαη κεζφδνπο 

εθηίκεζεο, ην πεξηερφκελν θαη ην επίπεδν ιεπηνκεξεηψλ ηνπ ζρεδίνπ ή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο εθπφλεζεο ηνπ θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο δχλαληαη λα αμηνινγεζνχλ θαιχηεξα, ζε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα ζρεδηαζκνχ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε επαλάιεςε εθηίκεζήο ηνπο. 

Σν πεξηερφκελν ηεο ΜΠΔ απνηειείηαη απφ: 

1. Με ηερληθή πεξίιεςε ηνπ ζπλφινπ ηεο κειέηεο 

2. Γεληθά ζηνηρεία ηεο αξρήο ζρεδηαζκνχ ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ 

κειεηεηή 

3. θνπηκφηεηα θαη ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ, καδί κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη ζηφρνη απηνί θαη ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα 

ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

4. Πεξηγξαθή ηνπ ζρεδίνπ βάζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηνπ 

γεσγξαθηθνχ πεδίνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

5. Δλαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο 

6. Πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

(ζρεηηθά ζηνηρεία ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο, πεξηβαιινληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηπρφλ πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα) 

7. Δθηίκεζε, αμηνιφγεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ 

ζρεδίνπ ζην πεξηβάιινλ (επίζεο ζε απηφ ην βήκα πεξηγξάθνληαη 
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νη πξνηάζεηο, νη θαηεπζχλζεηο θαη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε, ηνλ 

πεξηνξηζκφ θαη ηελ, θαηά ην δπλαηφλ, αληηκεηψπηζε 

νπνησλδήπνηε ζεκαληηθψλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζην 

πεξηβάιινλ, θαζψο επίζεο θαη ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ησλ 

ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ζρεδίνπ) 

8. ηνηρεία θαλνληζηηθήο πξάμεο 

9. Γπζθνιίεο πνπ αλέθπςαλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο ΜΠΔ 

10. Βαζηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο (θαηαγξάθνληαη νη απνιχησο 

αλαγθαίεο πξφζζεηεο βαζηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο, νη νπνίεο ζα 

πξέπεη λα εθπνλεζνχλ, πξηλ ηελ έγθξηζε ησλ έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ 

ή πξνγξάκκαηνο) 

11. Κείκελα ηεθκεξίσζεο θαη ράξηεο (απηά πξνθχπηνπλ αλάινγα κε 

ηελ ρσξηθή δηάζηαζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ζπλνδεχνπλ ηελ ΜΠΔ σο 

παξάξηεκα) 

Χο πξνο ηελ έθηαζε θαη ην βαζκφ ιεπηνκέξεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ πξέπεη 

λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΜΠΔ, ε αξρή ζρεδηαζκνχ κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο, 

απφ ηελ αξκφδηα αξρή, πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο. Σν Τπνπξγείν επηδηψθεη ηελ 

δηαζθάιηζε σο πξνο ηελ επάξθεηα ησλ ΜΠΔ θαη αλαθνηλψλεη ζηελ Δπηηξνπή Δ.Κ., 

ηα ηπρφλ κέηξα πνπ ιακβάλεη φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα απηψλ ησλ κειεηψλ. 

Γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δεκφζηνπ 

θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4014/11 «Πεξηβαιινληηθή 

αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε 

δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο» (ΦΔΚ 209/Α/2011). πγθεθξηκέλα γηα ηελ πίζηα F1 δελ 

απαηηείηαη ε ππνβνιή θαη αμηνιφγεζε ΜΠΔ, αιιά ππφθεηληαη ζε Πξφηππεο 

Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (Π.Π.Γ.), πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ 

απαηηνχκελσλ, θαηά πεξίπησζε, αδεηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή, 

εγθαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηνπο (Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΑΠΔΝ). 

Γηα ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ κηαο πίζηαο F1 νη ππνςήθηνη 

θαηαζθεπαζηέο ππνβάιινπλ αίηεζε ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ:  
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1. Πποέγκπιζη σωποθέηηζηρ, ε νπνία αθνξά ζηελ πξαγµαηνπνίεζε 

λέσλ έξγσλ ή επέθηαζε πθηζηαµέλσλ, εθφζνλ επέξρνληαη νπζηαζηηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε µε ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ. Γηα 

ηελ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο ν ελδηαθεξφµελνο  ηδηψηεο ή ν αξµφδηνο 

θνξέαο, ππνβάιιεη ζηελ θεληξηθή ή πεξηθεξεηαθή ππεξεζία, πνπ ζα 

ηνπ ππνδείμεη ην Τπνπξγείν, ζρεηηθή αίηεζε πνπ ζπλνδεχεηαη, απφ ηα 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ζε ηξία, ηνπιάρηζηνλ, αληίηππα:  

 Σνπνγξαθηθφ δηάγξαµµα (απφζπαζµα ράξηνπ Γ.Τ..) ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο, θιίµαθαο απφ 1:50.000 έσο 1:20.000 µε ηδηαίηεξε 

επηζήµαλζε ηεο ζέζεο ηεο πίζηαο 

 Σνπνγξαθηθφ δηάγξαµµα ηεο πίζηαο, θιίµαθαο 1:1000 έσο 1:200.  

 εηξά θσηνγξαθηψλ µε ηδηαίηεξε επηζήµαλζε ηεο πίζηαο 

 Δξσηεµαηνιφγην ζχµθσλα µε ηνλ Πίλαθα 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηεο 

παξνχζαο ΚΤΑ 

ηελ ζπλέρεηα ηα άλσ δηθαηνινγεηηθά απνζηέιινληαη ζηελ αξµφδηα Κεληξηθή 

Τπεξεζία πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΑΠΔΝ ε νπνία νθείιεη, εληφο είθνζη επίζεο εµεξψλ 

λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηεο. Δάλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζµία απηή, ηζρχεη, πιένλ, 

φηη ππάξρεη ζχµθσλε γλψµε γηα ηελ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο. Δθφζνλ απφ ην 

εξσηεµαηνιφγην πξνθχςεη φηη ην ζπγθεθξηµέλν έξγν ή δξαζηεξηφηεηα δελ πξνθαιεί 

ζεµαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, ηφηε ην εξσηεµαηνιφγην απηφ, µε ηηο 

απαληήζεηο απνηειεί ηελ Μ.Π.Δ. γηα ηελ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. Ο 

ελδηαθεξφµελνο ππνρξενχηαη λα αηηηνινγεί ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεµαηνιφγην, 

εθφζνλ δεηεζεί απφ ηηο πην πάλσ ππεξεζίεο, πξνζθνµίδνληαο θαη πξφζζεηα ζηνηρεία. 

Γηα ηηο πεξηνρέο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο ε αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά 

απνζηέιινληαη θαη ζηνλ Οξγαληζκφ Αζήλαο ή ζηνλ Οξγαληζκφ Θεζζαινλίθεο 

αληίζηνηρα. Ζ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο γίλεηαη µε απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΑΠΔΝ, ή 

ηνπ Γεληθνχ Γξαµµαηέα Πεξηθέξεηαο θαηά πεξίπησζε, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο 

αξµφδηαο ππεξεζίαο ηνπ ΠΑΠΔΝ, µέζα ζε πξνζεζµία 2 κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο. 

2. Σο επωηηµαηολόγιο ή Μ.Π.Δ., εθφζνλ θξηζεί, θαηά ην ζηάδην ηεο 

πξνέγθξηζεο ρσξνζέηεζεο, φηη πξέπεη λα ζπληαρζεί ηέηνηα µειέηε. Σν 

πεξηερφµελν ηεο Μ.Π.Δ. θαζνξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 2, ηνπ άξζξνπ 16 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ΚΤΑ. 
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Ζ δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, 

γηα κηα πίζηα, έρεη σο βάζε ηελ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο, φπσο πξνείπακε. Οη 

πεξηβαιινληηθνί φξνη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 9 ηεο 

παξνχζαο ΚΤΑ, εγθξίλνληαη µε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΑΠΔΝ θαη ηνπ 

αξµφδηνπ, θαηά πεξίπησζε Τπνπξγνχ. Γηα ηηο πεξηνρέο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο νη 

πεξηβαιινληηθνί φξνη εγθξίλνληαη χζηεξα απφ γλψµε ηνπ Οξγαληζµνχ Αζήλαο ή 

Θεζζαινλίθεο. Ζ απφθαζε αλαθέξεηαη ηνπιάρηζηνλ ζηα παξαθάησ ζέµαηα:  

1. ην είδνο θαη ζην µέγεζνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

2. ηηο εηδηθέο νξηαθέο ηηµέο εθπνµπήο ξππαληηθψλ θνξηίσλ θαη 

ζπγθεληξψζεσλ, ζχµθσλα µε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

3. ηηο εηδηθέο νξηαθέο ηηµέο ζηάζµεο ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ, 

ζχµθσλα µε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

4. ηα ηερληθά έξγα θαη µέηξα αληηξξχπαλζεο ή, γεληθφηεξα, 

αληηµεηψπηζεο ηεο ππνβάζµηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ 

επηβάιιεηαη λα θαηαζθεπαζζνχλ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο 

θαιχηεξεο δηαζέζηµεο ηερλνινγίαο, µε ηνλ φξν φηη ε εθαξµνγή 

ηέηνησλ µέηξσλ δελ ζπλεπάγεηαη ππεξβνιηθφ θφζηνο 

5. ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη ηδηαίηεξα ζηα επαίζζεηα 

ζηνηρεία ηνπ 

6. ηηο εηδηθά πξνζηαηεπφµελεο δψλεο 

7. ηνλ θαζνξηζµφ αλαγθαίσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηνπο µέηξσλ θαη 

έξγσλ 

8. ηνλ θαζνξηζµφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήµαηνο γηα ην νπνίν ηζρχεη ε 

ρνξεγνχµελε έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαζψο θαη ησλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπο 

Δάλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο πξνθχπηεη φηη δελ πξνζηαηεχεηαη 

επαξθψο ην πεξηβάιινλ, µε φµνηα απφθαζε επηβάιινληαη πξφζζεηνη φξνη. Δπίζεο, ζε 

πεξίπησζε αλαλέσζεο ή ηξνπνπνίεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ, πξέπεη λα 

ελεκεξψλεηαη ην ΤΠΑΠΔΝ γηα ελδερφµελε επαλεμέηαζε ησλ εγθεθξηµέλσλ 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 

Ζ δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ρσξίδεηαη ζε θαηεγνξίεο θαη 

απηή πνπ εθπνλείηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ΠΠΑΗΠ είλαη ε Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή 
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Μειέηε (Δ.Π.Μ.). Οη ΔΠΜ εθαξκφδνληαη γηα δπν πεξηπηψζεηο. Ζ πξψηε είλαη γηα 

βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε δεχηεξε γηα κε βηνκεραληθέο θαη άιια έξγα, ηα 

νπνία ελδέρεηαη λα εθκεηαιιεπηνχλ  θπζηθνχο πφξνπο, λα πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε ή 

λα ππνβαζκίζνπλ ην πεξηβάιινλ. Σν πεξηερφκελν ησλ ΔΠΜ απνβιέπεη ζηελ 

ηεθκεξίσζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ πξνζηαηεπηένπ αληηθεηκέλνπ, ζηελ 

δηαηχπσζε κέηξσλ πξνζηαζίαο ή θαη δηαρείξηζεο ηνπ θαη ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο 

ζθνπηκφηεηαο ησλ κέηξσλ απηψλ. Οη αξµφδηνη θνξείο πνπ αλαζέηνπλ ή θαηαξηίδνπλ 

νη ίδηνη ΔΠΜ, κπνξεί λα είλαη δεκφζηνη θνξείο, ΝΠΓΓ, Οξγαληζµνί Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, νη ∆εµφζηεο Δπηρεηξήζεηο, θπζηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο πξνζψπσλ 

θαη ΝΠΗΓ. 

 Ζ πίζηα F1 ππάξρεη σο έξγν θαηαζθεπήο, πνπ απαηηεί πεξηβαιινληηθή κειέηε, 

ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ έξγσλ θαηαζθεπήο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΚΤΑ 

69269/5387/90 (θαηεγνξία Α, νκάδα ΗΗ, παξ. 11, πεξ. β΄).  

ζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο ησλ ΔΠΜ, ν εξγνδφηεο πξνβαίλεη ζε 

δεµφζηα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο
8
, ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

απαξαίηεηα ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

 Ολνµαζία ηνπ εξγνδφηε 

 Σίηινο θαη αληηθείµελν ηεο µειέηεο 

 Οη απαηηνχµελεο εηδηθφηεηεο επηζηεµφλσλ 

 Σξφπνο αλάζεζεο ηεο µειέηεο θαη νη φξνη επηινγήο αλαδφρνπ 

(αλάδνρνο µπνξεί λα είλαη θπζηθφ πξφζσπν ή ελψζεηο πξνζψπσλ ή 

ΝΠΗΓ) 

 Ζ πξνβιεπφµελε αµνηβή ηεο µειέηεο 

 Πξνζεζµία, πνπ δελ µπνξεί λα είλαη µηθξφηεξε ησλ 20 εµεξψλ 

 Αξµφδηα ππεξεζία γηα ηελ θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο 

 Απαηηνχµελα ζπλνδεπηηθά ηεο αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

(ΚΤΑ: Αξηζκφο 69269/5387/90). 

                                                 
8
 ε πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο δεµνζηεχεηαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ εµεξήζηεο εθεµεξίδεο ηεο 

πξσηεχνπζαο θαη ζε µία εµεξήζηα εθεµεξίδα ηεο έδξαο ηνπ Ννµνχ ή ησλ Ννµψλ πνπ αλαθέξεηαη ε 

Δ.Π.Μ., θαζψο θαη ζην Δλεµεξσηηθφ ∆ειηίν ηνπ Σερληθνχ Δπηµειεηεξίνπ Διιάδαο 
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Ζ αλάζεζε Δ.Π.Μ. γίλεηαη µε ζχµβαζε πνπ ζπλνµνινγείηαη µε απεπζείαο 

επηινγή, βάζεη αηηηνινγεµέλεο απφθαζεο ηνπ εξγνδφηε, µεηά απφ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζφλησλ ηνπ αλαδφρνπ θαη εθφζνλ θξηζεί φηη αληαπνθξίλνληαη ζηνπο φξνπο πνπ 

εµπεξηέρνληαη ζηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. πλεθηηµψληαη επίζεο ηα 

νηθνλνµηθά δεδνµέλα ηεο πξνζθνξάο. Ζ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο αλάζεζεο 

πξαγµαηνπνηείηαη µέζα ζε πξνζεζµία δχν µελψλ απφ ηε δεµνζίεπζε ηεο 

πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην Δλεµεξσηηθφ ∆ειηίν ηνπ Tερληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (Σ.E.E.)
9
.  

Χο ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ζχµβαζεο ζεσξνχληαη:  

 Σν ζπµθσλεηηθφ ζπλαπνδνρήο ησλ φξσλ εθπφλεζεο ηεο µειέηεο 

 Ζ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ φπνπ ιεπηνµεξψο αλαθέξνληαη φιεο 

νη ιεπηνκέξεηεο ηεο κειέηεο θαη ηεο ζχκβαζεο
10

. 

Ζ παξαιαβή ηεο µειέηεο πξαγµαηνπνηείηαη µε ηελ έθδνζε απφ ηνλ εξγνδφηε 

βεβαίσζεο φηη ν αλάδνρνο ζπµµνξθψζεθε µε ηηο ζπµβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη 

αθνινπζεί ε έγθξηζε ηεο µειέηεο. Με ην πέξαο ηεο, ε κειέηεο απνζηέιιεηαη θαη 

εγθξίλεηαη απφ ηνλ ππνπξγφ ΠΑΠΔΝ. 

Οικοδομική άδεια 

 Σειεπηαίν ζηάδην ζην ειιεληθφ πνιενδνκηθφ ζχζηεκα, πξηλ θηάζνπκε ζηελ 

θαηαζθεπή ελφο έξγνπ, είλαη ε νηθνδνκηθή άδεηα. Πξφθεηηαη γηα ην ζηάδην ην νπνίν 

επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, εθφζνλ πιένλ πιεξνχληαη φιεο νη 

δηαδηθαζίεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο
11

. Δθδίδεηαη απφ ηηο πνιενδνκηθέο δηεπζχλζεηο ηεο 

ρψξαο - είηε απφ ηηο πεξηθέξεηεο, είηε απφ ηηο απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο, είηε απφ ην 

Τπνπξγείν. ηελ πεξίπησζε πίζηαο F1 ε νηθνδνκηθή άδεηα ρνξεγείηαη απφ ην 

Τπνπξγείν. Ζ ζεκαληηθφηεηα πνπ έρεη κηα νηθνδνκηθή άδεηα ζηνλ πνιενδνκηθφ 

                                                 
9
 Ζ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο µπνξεί λα πξαγµαηνπνηεζεί θαη µεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 

πξνζεζµίαο απηήο, εθφζνλ ζπµθσλεί ν αλάδνρνο, δηαθνξεηηθά ε αλάζεζε ηεο µειέηεο 

επαλαπξνθεξχζζεηαη) (ΚΤΑ: Αξηζκφο 69269/5387/90). 
10

 Ο ζθνπφο ηεο Δ.Π.Μ., ε δηάξζξσζε θαη ην πεξηερφµελν ηεο µειέηεο, ν ηξφπνο παξνπζίαζεο 

ηεο µειέηεο, ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηεο αµνηβήο ηεο µειέηεο, εγγπήζεηο, πξνζεζµίεο εθπφλεζεο θαη 

ππνβνιήο ηεο µειέηεο, ν επηβιέπσλ ηηο εξγαζίεο θαηάξηηζεο ηεο µειέηεο θαη ν ηξφπνο άζθεζεο ηεο 

επίβιεςεο, ππνρξεψζεηο αλαδφρνπ - φξνη έθπησζεο ηνπ, πνηληθέο ξήηξεο, ππεξεµεξίεο, ππνρξεψζεηο 

εξγνδφηε - φξνη ιχζεο ηεο ζχµβαζεο, ηξφπνο άζθεζεο ελζηάζεσλ, αηηήζεσλ ζεξαπείαο θαη επίιπζεο 

ησλ δηαθνξψλ θαζψο θαη ε πξνζεζµία παξαιαβήο θαη έγθξηζεο ηεο µειέηεο (ΚΤΑ: Αξηζκφο 

69269/5387/90) 
11

 Ζ βηβιηνγξαθία απηήο ηεο ελφηεηαο ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην Π.Γ. 8/13.7.93/ΦΔΚ 795 Γ’ 
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ζρεδηαζκφ είλαη φηη αξρηθά νξηζηηθνπνηεί ηελ δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ ζην πεξηβάιινλ 

θαη θαηά δεχηεξνλ εμαζθαιίδεη ηε λνµηµφηεηα ηνπ γηα ηνλ ηδηνθηήηε. 

 ηελ δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο αξρηθά πξαγκαηνπνηνχληαη 

νη πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ζρεκαηηζκφ ηνπ θαθέινπ 

ηεο άδεηαο. Οη πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο, θαηαγξάθνληαη παξαθάησ ζηνλ πίλαθα 4 

ηεο ελφηεηαο απηήο, θαη είλαη θαηά θχξην ιφγν νη εξγαζίεο πιεξφηεηαο ηνπ έξγνπ. 

Δπίζεο ζηνλ θάθειν πνπ αλαθέξακε πεξηιακβάλνληαη θαη: 

1. ηνηρεία ππνςεθίσλ 

2. Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ (ακνηβέο/θνξνηερληθά θιπ.) 

3. Έγγξαθα πξνο ππνγξαθή απφ ην Τπνπξγείν 

4. Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

5. Δθπφλεζε ηνπιάρηζηνλ ησλ απαξαίηεησλ (γηα ηελ 

πξσηνθφιιεζε ηνπ θαθέινπ) µειεηψλ (ηνπνγξαθηθψλ, 

αξρηηεθηνληθψλ θαη παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο) 

Δπφκελν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο απνηειεί ν πξνέιεγρνο ηνπ θαθέινπ, µε ζθνπφ 

ηνλ έιεγρν πιεξφηεηαο (ν νπνίνο θαίλεηαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 1) σο πξνο ηα 

απαξαίηεηα έγγξαθα, µειέηεο θιπ. πνπ πξέπεη λα πεξηιαµβάλεη. Καηφπηλ απηνχ ν 

θάθεινο πξσηνθνιιείηαη. ε πεξίπησζε πνπ ν θάθεινο παξνπζηάδεη ειιείςεηο, ε 

ππεξεζία δελ πξέπεη λα ηνλ πξσηνθνιιήζεη θαη δχλαηαη λα ηνλ επηζηξέςεη. 

 Δπφκελν ζηάδην είλαη ν έιεγρνο φισλ ησλ κειεηψλ πνπ έρνπλ γίλεη λσξίηεξα 

γηα ην έξγν, ηηο νπνίεο αλαθέξακε ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο. Δπίζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη έιεγρνο ησλ κειεηψλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

νηθνδνκηθή άδεηα. Ζ ζπλήζεο ζεηξά ειέγρνπ µειεηψλ είλαη θαηά ζεηξά: ηνπνγξαθηθά, 

αξρηηεθηνληθά/παζεηηθή ππξνπξνζηαζία, ζηαηηθά, µεραλνινγηθά, θνξνηερληθά. 

 ην ηειεπηαίν ζηάδην ην έξγν παίξλεη ηελ νηθνδνκηθή άδεηα, αθνχ πιένλ έρεη 

γίλεη ν ηειηθφο έιεγρνο ησλ θνξνηερληθψλ ηεο άδεηαο, έρεη γίλεη επαλέιεγρνο ησλ 

ηνπνγξαθηθψλ θαη έρεη πάξεη ην έξγν ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο (φπνηεο εγθξίζεηο ρξεηάδνληαη) νη νπνίεο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 4. Ο 

έιεγρνο ησλ θνξνηερληθψλ ηεο άδεηαο πεξηιακβάλεη: ηνπο Φφξνπο Δηζνδήκαηνο 

Μεραληθψλ (Φ.Δ.Μ.), ηηο εηζθνξέο ζην Σ..Μ.Δ.∆.Δ. (Σνκείο Μεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ), πνπ αθνξνχλ ηφζν ηηο αµνηβέο ησλ µεραληθψλ, φζν 

θαη ηνλ πξνυπνινγηζµφ ηνπ έξγνπ, ηα θνξνηερληθά ηεο νηθνδνµηθήο αδείαο, ην 
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αληαπνδνηηθφ ηέινο πξνο ηελ ππεξεζία ηεο πνιενδνµίαο θαη φ,ηη αθφκα έρεη λα θάλεη 

κε ην έξγν ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη. 

 

Πίνακαρ 1 – ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΠΡΟΔΛΔΓΥΟΤ 

1) Αίηεζε 

2) Σνπνγξαθηθφ δηάγξαµµα (ζχµθσλα µε ηηο πξνδηαγξαθέο) 

3) ∆ηάγξαµµα θάιπςεο 

4) ∆ήισζε αλάζεζεο – αλάιεςεο 

5) Αηηηνινγηθή έθζεζε άξζξνπ 3 παξ. 1 ΓΟΚ/1985 

 

Πίνακαρ 2 – ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΜΔΛΔΣΖ 

1. Αίηεζε µε ελζσµαησµέλα ζε εληαίν ηεχρνο: 

 δειψζεηο αλάζεζεο θαη αλάιεςεο µειεηψλ θαη επηβιέςεσλ φισλ 

ησλ εξγαζηψλ 

 θχιιν ειέγρνπ 

 εηδηθφ έληππν πξνυπνινγηζµνχ (µε αλαθνξά φγθνπ θαηαζθεπήο) 

2. Σνπνγξαθηθφ δηάγξαµµα θαη δηάγξαµµα θάιπςεο, ζχµθσλα µε ηηο 

πξνδηαγξαθέο 

3. Αξρηηεθηνληθή µειέηε (θαη µειέηε απνηχπσζεο πθηζηαµέλνπ µε 

θσηνγξαθίεο φπνπ ππάξρεη π.ρ. γηα άδεηα δηαξξχζµηζεο, πξνζζήθεο 

θιπ), ζχµθσλα µε ηηο πξνδηαγξαθέο 

4. Μειέηε παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο, ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο 

πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζµνχο 

5. Απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο αµνηβήο ηνπ µειεηεηή µεραληθνχ 

6. Δγθξίζεηο άιισλ ππεξεζηψλ – θνξέσλ (Πίλαθαο 4) 

7. Σίηιν ηδηνθηεζίαο θαη πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ ππνζεθνθπιαθείνπ 

εθηφο ζρεδίνπ πάληα θαη ζε θαηά παξέθθιηζε άξηηα νηθφπεδα εληφο 

ζρεδίνπ 

8. Αηηηνινγεµέλε έθζεζε ηνπ µειεηεηή ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 ηνπ 

ΓΟΚ/1985 
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Πίνακαρ 3 – ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΜΔΛΔΣΔ 

1. Σνπνγξαθηθή  

-ζηα πθηζηάµελα εθπνλείηαη λέα µειέηε µφλν εθφζνλ ππάξρνπλ αιιαγέο ζην 

νηθφπεδν 

2. Αξρηηεθηνληθή  

-ζηα πθηζηάµελα θηίξηα πεξηιαµβάλεη απνηχπσζε πθηζηάµελεο θαηάζηαζεο θαη 

θσηνγξαθίεο 

3. ηαηηθή 

� -ζηα πθηζηάµελα θηίξηα πεξηιαµβάλεη έθζεζε απηνςίαο – αληνρήο 

πθηζηαµέλνπ 

4. Θεξµνµφλσζε 

-ζε φια ηα λέα θηίξηα, πξνζζήθεο, αιιαγή ρξήζεο θαη ζε φζεο αλαζεσξήζεηο ή 

ελεµεξψζεηο αιιάδνπλ ζηνηρεία ηεο 

5. Ζρνµφλσζε (φπνπ απαηηείηαη) 

6. Ππξνπξνζηαζία 

-παζεηηθή θαη ελεξγεηηθή, φπνπ απαηηείηαη ζχµθσλα µε ην Π.∆. 71/1988  γηα 

αιιαγή ρξήζεο, δηαξξχζµηζεο 

7. Όδξεπζε – Απνρέηεπζε 

-γηα θηίξηα ζπλνιηθνχ φγθνπ πάλσ απφ 800 θπβηθά κέηξα ή νξφθσλ πάλσ απφ 

έλαλ φξνθν 

8. Ζιεθηξνινγηθά 

- γηα θηίξηα ζπλνιηθνχ φγθνπ πάλσ απφ 1300 θπβηθά κέηξα θαη ζπλνιηθνχ 

ζπληειεζηή δφµεζεο µεγαιχηεξν απφ 300 θπβηθά µέηξα ή µε νξφθνπο πάλσ απφ 

ηξείο 

9. Κεληξηθή ζέξµαλζε (φπσο ην 8) 

10. Κιηµαηηζµφο (φπσο ην 8) 

11. Ηδησηηθφο ππνζηαζµφο (φπνπ ππάξρεη) 

12. Μειέηε αλειθπζηήξα (φπνπ ππάξρεη) 

13. Καχζηµν αέξην (φπνπ απαηηείηαη ζχµθσλα µε ην Π.∆. 420/1987, φπσο 

ζπµπιεξψζεθε θα ηζρχεη ζήµεξα) 

 

Πίνακαρ 4 – ΔΓΚΡΗΔΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

1. Δθνξείαο αξραηνηήησλ-εθζθαθή (άξζξν 50 παξ. 1 Ν. 5351/1932), (πάληα 

εληφο θαη εθηφο ζρεδίνπ, φηαλ ζθάβνπµε) 

2. ∆αζαξρείνπ 
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(πάληα εθηφο ζρεδίνπ) 

3. Τςφµεηξν ∆ήµνπ-Κνηλφηεηαο 

(πάληα εληφο ζρεδίνπ θαη νηθηζµψλ, εθηφο αλ ε νδφο είλαη νξηζηηθά 

δηαµνξθσµέλε θαη µε ηελ πξνυπφζεζε πιήξνπο εθαξµνγήο ηεο απφθαζεο 53244/02) 

4. πλαίλεζε Πξνλνίαο 

(φηαλ ην νηθφπεδν έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Τπνπξγείν Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ) 

5. ∆ΔΖ γηα Τπνζηαζµφ 

(φηαλ ν πξνβιεπφµελνο φγθνο ησλ θαηαζθεπψλ ζην νηθφπεδν, µε εμάληιεζε ηνπ 

ζπληειεζηή δφµεζεο, είλαη ή ζα είλαη µεγαιχηεξνο απφ 2.500 θπβηθά κέηξα -

ζπµπεξηιαµβάλνληαη ππφγεηα, εµηππαίζξηνη θηι) 

6. ∆ΔΖ, ιφγσ γξαµµήο Τςειήο Σάζεο 

(φηαλ δηέξρεηαη πάλσ, δίπια ή θνληά απφ ην νηθφπεδν ή γήπεδν) 

7. Έγγξαθν Δηαηξίαο Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο 

(φπνπ ππάξρεη δίθηπν απνρέηεπζεο) 

8. Οξηνγξαµµή ξέµαηνο ή έγθξηζε πξνζηαηεπηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ 

(φηαλ θηίδνπµε θνληά ζε ξέµα- µέρξη θαη 20 µέηξα απφ ηελ άθξε ηνπ- 

ζπµπεξηιαµβάλνληαη πεξηθξάμεηο θαη δηαµνξθψζεηο) 

9. Κφµβνο-έγθξηζε ζχλδεζεο µε ∆ηεζλή, Δζληθή, Δπαξρηαθή, Κνηλνηηθή νδφ 

(πάληα εθηφο ζρεδίνπ, πιελ θαηνηθηψλ) 

10. Καζνξηζµφο αηγηαινχ απφ εθνξία ∆εµνζίσλ Κηεµάησλ 

(γηα δφµεζε θνληά ζε ζάιαζζα, απαηηείηαη θαη εληφο ζρεδίνπ) 

11.  Απφθαζε Ννµάξρε γηα δηαηεξνχµελε νδφ πξν ηνπ 1923 

(φπνηε ππάξρεη) 

12. Έγθξηζε αξµφδηαο Τπεξεζίαο Τπνπξγείνπ Πνιηηηζµνχ 

(γηα επεµβάζεηο ζε δηαηεξεηέα απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 

θηίξηα, γηα δφµεζε ζε πεξηβάιινληα ρψξν πξνζηαζίαο ηνπο ή νξαηφ απφ απηά) 

13. Έγθξηζε αεξνπνξίαο 

(γηα θαηαζθεπή ζε απφζηαζε µέρξη θαη 5.000 µ. απφ πνιηηηθφ ή ζηξαηησηηθφ 

αεξνδξφµην, εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ ή θνληά ζε αεξνβνήζεµα - πιελ εμαηξέζεσλ) 

14. Έγθξηζε θνξέα εηδηθνχ θηηξίνπ: 

- ∆ηεχζπλζε Γεσξγίαο (Γεσξγηθέο απνζήθεο) 

- ∆ηεχζπλζε Τγηεηλήο (Βνπζηάζηα, Πηελνηξνθεία θηι) 

- ∆ηεχζπλζε Βηνµεραλίαο (Βηνµεραλίεο, Βηνηερλίεο, Δξγαζηήξηα, 

- Βηνµεραληθέο απνζήθεο ζην ίδην νηθφπεδν-γηα θάζε µεηαπνηεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα) 

- ∆ηεχζπλζε πγθνηλσληψλ (πλεξγεία απηνθηλήησλ - µνηνπνδειάησλ, 

Πξαηήξηα πγξψλ θαπζίµσλ) 

- ∆ηεχζπλζε Πξνλνίαο (θιηληθέο, λνζνθνµεία, παηδηθνί ζηαζµνί θηι) 

- Οξγαληζκφο ρνιηθψλ Κηηξίσλ - Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ -Δπηηξνπή Φξνληηζηεξίσλ (ζρνιηθά θηίξηα, θξνληηζηήξηα) 

- Γεληθή Γξαµµαηεία Αζιεηηζµνχ - Απφθαζε φξσλ δφµεζεο (Αζιεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο-εθηφο ζρεδίνπ) 

- Δµπνξνβηνµεραληθφ Δπηµειεηήξην (εµπνξηθή απνζήθε εθηφο 
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ζρεδίνπ) 

- Δπηηξνπή Κηλεµαηνγξάθσλ (θηλεµαηνγξάθνη, ζέαηξα) 

- Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (Ξελνδνρεία, Ξελψλεο θηι) 

15. Έγθξηζε Οξγαληζµνχ Θεζζαινλίθεο-ΕΟΔ 

(εθηφο ζρεδίνπ φηαλ ππάξρεη εγθεθξηµέλν ΓΠ ή φηαλ ην δεηάεη θνξέαο εηδηθνχ 

θηηξίνπ). Πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο (άξζ. 4 & 6 Ν. 165011986) 

16. Μειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο 

17. Έγθξηζε παξέθθιηζεο 

(φπνπ γίλεηαη ρξήζε παξέθθιηζεο, π.ρ. θάιπςε ή χςνο θηι θαηά παξέθθιηζε ηνπ 

δηαηάγµαηνο ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφµεζεο, ή ηνπ ΓΟΚΗ1985-άξζ. 21- θ.α.) 

18. πµβνιαηνγξαθηθή δέζµεπζε ρψξσλ ζηάζµεπζεο θαη µεηαγξαθή ηνπο 

(φπνπ απαηηείηαη απφ ηνλ Ν. 96011979 ή ην άξζ. 7 ηνπ ΓΟΚΗ1985 - µε 

πξνζµέηξεζε ζε ζπληειεζηή δφµεζεο) 

19. Απφζηαζε απφ αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ 

20. Απφζηαζε απφ αγσγφ πεηξειαίνπ 

21. Απφζηαζε απφ αγσγφ θαπζίµσλ Βάζεο θαπζίµσλ Σξηαδίνπ 

(∆ήµνη Θέξµεο, Παλνξάµαηνο, Υνξηηάηε, Κνξψλεηαο) 

22. Έγθξηζε θνξέα ΜΔΣΡΟ Θεζζαινλίθεο, ζε πεξίπησζε γεηηλίαζεο 

23. Έγθξηζε θνξέα επνπηείαο ιηµλψλ Βφιβεο θηι, εθφζνλ εµπίπηεη ζηηο δψλεο 

πξνζηαζίαο ηνπο 

24. ∆ήισζε εγθαηάζηαζεο ζπιινγηθήο θεξαίαο 

25. ρέδην Αζθάιεηαο-Τγείαο, Φάθεινο Αζθάιεηαο-Τγείαο (Π.∆.305/1996) 

 θαη θάζε άιιε εηδηθή πεξίπησζε 

 

 Ζ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο πξνβιέπεη 

ηαπηφρξνλα θαη ηελ επίβιεςε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηελ πεξάησζε 

εξγαζηψλ (ε νπνία δίλεη θαη ηελ άδεηα γηα ειεθηξνδφηεζε-πδξνδφηεζε ηνπ έξγνπ).  

ςμπεπάζμαηα 

Αλαιχνληαο ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα δεηήκαηα ρσξνηαμίαο αλαθνξηθά κε ηελ 

δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία απηνθηλεηνδξνκίνπ (θαη εηδηθφηεξα πίζηαο F1) ζηελ 

Διιάδα, δηαπηζηψλνπκε ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, πνπ 

ζρεηίδνληαη: 

 Με ηνλ νινθιεξσκέλν δεκφζην ραξαθηήξα ηνπ, ζε επίπεδν 

πξνζδηνξηζκνχ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο  ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο 
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 Με ηελ θαζηέξσζε ζαθψλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ 

ρσξνζέηεζεο ρξήζεσλ γεο θαη φξσλ δφκεζεο 

 Με ηελ χπαξμε λνκνζεηηθψλ εξγαιείσλ πνπ δίλνπλ δπλαηφηεηεο 

αλάπηπμεο παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ πέξαλ ηνπ νηθηζηηθνχ ρψξνπ 

ηνλ αληίπνδα δηαπηζηψλεηαη κηα πνιχπινθε θαη δαηδαιψδεο δηαδηθαζία πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη έληνλα γξαθεηνθξαηηθή θαη ε νπνία δελ ζπλεηζθέξεη ζεηηθά, θαηά κία 

έλλνηα, ζηελ αλάπηπμε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ. Πάλσ ζ’ απηφ βέβαηα ππάξρεη θαη 

ν αληίινγνο πεξί ηνπ φηη έηζη δηαζθαιίδεηαη απφιπηα ν δεκφζηνο έιεγρνο ζε φια ηα 

επίπεδα εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, κέζα ζηα ζεκαηηθά πιαίζηα αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

Αθφκα δηαπηζηψλεηαη, ζηε λνκνζεζία γηα ηνπο νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο 

δξαζηεξηνηήησλ, ε δπλαηφηεηα παξεθθιίζεσλ απφ ηηο γεληθέο ρσξνηαμηθέο θαη 

πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο, γεγνλφο πνπ εξκελεχεηαη σο πξνζπάζεηα ηνπ λνκνζέηε λα 

δηεπθνιχλεη ηηο παξαγσγηθέο επελδχζεηο.  

Δμεηδηθεχνληαο ζην επίπεδν ηνπ ππνθείκελνπ ζρεδηαζκνχ, δηαπηζηψλνπκε φηη 

απηφο βξίζθεηαη ζε πιήξε ελαξκφληζε κε ηηο αξρέο πνπ ζέηεη ν ππεξθείκελνο θαη 

αθφκα θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο 

ρσξνζέηεζεο, δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο πίζηαο αγψλσλ απηνθηλήηνπ. 

αλ ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπκε ζην φηη ην ζεζκηθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα 

δηεπθνιχλεη ηελ δεκηνπξγία πίζηαο F1, παξέρνληαο φια ηα απαηηνχκελα εξγαιεία 

ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ο
. ΑΡΥΔ ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΠΗΣΑ F1 ΑΠΟ ΜΖ ΚΡΑΣΗΚΟΤ ΦΟΡΔΗ 

Διζαγωγή 

Έσο ηψξα αλαπηχμακε, θαηά ηξφπν, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν, αλαιπηηθφ, ην 

ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην αλαθνξηθά κε ηελ ρσξνζέηεζε απηνθηλεηνδξνκίνπ (θαη 

ζπλαθφινπζα πίζηαο F1 ζηελ Διιάδα), πξνζδηνξίζακε ηα λνκνζεηηθά εξγαιεία γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ρξήζεσλ γεο, ησλ φξσλ δφκεζεο θαη ηελ δηαδηθαζία 

αδεηνδφηεζεο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ απαηηνχκελσλ εγθαηαζηάζεσλ. Δπίζεο, 

αλαθνξηθά κε ηελ αδεηνδφηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο, έγηλε ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ 

ρνξήγεζε ηνπ Δηδηθνχ ήκαηνο Λεηηνπξγίαο, πνπ ρνξεγεί ν ΔΟΣ θαη είλαη 

απαξαίηεην γηα θάζε ηνπξηζηηθή παξαγσγηθή επέλδπζε. 

Τπάξρεη φκσο κηα δηάζηαζε ζην φιν ζέκα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

απηνθηλεηνδξνκίνπ, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπκκεηνρή, ζηελ φιε δηαδηθαζία, κε 

θξαηηθψλ θνξέσλ (ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ). 

Ήδε ην Π.Γ. 14/2007 «εηζάγεη» απηή ηελ παξάκεηξν ζηηο δηαηάμεηο ηνπ σο 

εμήο: 

 ην άξζξν 4, φπνπ θαζνξίδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ αζιεηηθψλ θαη 

ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ, θάλεη επζεία αλαθνξά ζηνπο ηζρχνληεο 

θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο ηεο FIA θαη ηεο FIM (Γηεζλψλ 

Οκνζπνλδηψλ Αγψλσλ Απηνθηλήηνπ θαη Μνηνζπθιέηαο αληίζηνηρα) 

ζρεηηθά κε δεηήκαηα ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηεο πίζηαο 

 ην άξζξν 7 παξ. 5, ζρεηηθνχ κε ηα δηθαηνινγεηηθά έγθξηζεο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο κειέηεο, νξίδεη σο έλα απ΄ απηά ην «ρέδην ράξαμεο 

ηεο πίζηαο…πξνεγθεθξηκέλν σο πξνο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ ππνδνκψλ απφ ηηο Γηεζλείο Οκνζπνλδίεο 

κεραλνθίλεηνπ αζιεηηζκνχ (FIA θαη FIM) ή ηηο αληίζηνηρεο ειιεληθέο 

νκνζπνλδίεο» 

 ην άξζξν 8 παξ. 5 νξίδεη νηη «…Σν παξαπάλσ εηδηθφ ζήκα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ δελ απαιιάζζεη ηνπο ππεπζχλνπο 

απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο ιήςεο άδεηαο ηέιεζεο ησλ αγψλσλ ηνπ 

κεραλνθίλεηνπ αζιεηηζκνχ απφ ηνλ αξκφδην θξαηηθφ θνξέα θάζε 
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θνξά, θαζψο θαη απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο επηκέξνπο αδεηψλ, φπνπ 

απαηηείηαη, γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο, απφ ηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο» 

Καηά ζπλέπεηα ε FIA
12

, σο αξκφδηνο θνξέαο, ζπκκεηέρεη ζηελ δηακφξθσζε ησλ 

απαηηήζεσλ γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία πίζηαο F1 θαη, ππφ απηή ηελ έλλνηα, νη 

ξπζκίζεηο, πνπ πξνβιέπνπλ νη θαλνληζκνί ηεο, απνηεινχλ κέξνο ηνπ ηζρχνληνο 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο ρψξαο καο. 

 ε απηφ ην θεθάιαην ζα δνχκε πνηά είλαη φια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζα 

πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη κηα πίζηα F1, φπσο ηα νξίδεη ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία 

Απηνθηλήηνπ (FIA). Δπίζεο ζα αλαθέξνπκε πνηά είλαη ηα είδε πίζηαο, πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί κέρξη ζήκεξα,  θέξλνληαο θαη ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα, ζα 

αλαθεξζνχκε ζηελ δηεζλή εκπεηξία γηα ηελ ρσξνζέηεζε πίζηαο θαη ηέινο ζα 

παξαζέζνπκε έλα κηθξφ ηζηνξηθφ κε εγρεηξήκαηα ρσξνζέηεζεο πίζηαο F1 ζηελ 

Διιάδα
13

, θάπνηα απφ ηα νπνία πξνρψξεζαλ κέρξη έλα ζεκείν θαη άιια έκεηλαλ ζηηο 

εμαγγειίεο (ηνπιάρηζηνλ σο ηα ζήκεξα). 

Κανονιζηικό πλαίζιο ηηρ FIA 

Ζ Φφξκνπια Έλα (ζηα αγγιηθά: Formula 1 ή F1) εληάζζεηαη ζηνλ κεραλνθίλεην 

αζιεηηζκφ θαη είλαη είδνο αγψλσλ απηνθηλήηνπ, κε ηελ πςειφηεξε θαηεγνξία 

κνλνζεζίσλ αγσληζηηθψλ νρεκάησλ, ηεο νπνίαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο επηβιέπεη θαη 

νξγαλψλεη ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία Απηνθηλήηνπ (FIA, απφ ηα αξρηθά ηεο νλνκαζίαο 

Fédération Internationale de l'Automobile)
14

. Ζ F1 μεθίλεζε ην 1950 θαη απνηειεί ηελ 

παιαηφηεξε κνξθή αγψλσλ απηνθηλήηνπ. πκκεηέρνπλ εξγνζηαζηαθέο νκάδεο κε 

κνλνζέζηα απηνθίλεηα, ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη εηδηθά γηα ηελ F1 θαη 

ζπκκνξθψλνληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, νη νπνίνη αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ θαη ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο.  

Μηα αγσληζηηθή ρξνληά ηνπ αζιήκαηνο απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά αγψλσλ, πνπ 

είλαη γλσζηνί σο Grands Prix, θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πίζηεο θαηαζθεπαζκέλεο κε 

                                                 
12

 Δίηε απ΄επζείαο, είηε κέζσ ηεο ΔΛΠΑ, πνπ είλαη ε ειιεληθή νκνζπνλδία κεραλνθίλεηνπ 

αζιεηηζκνχ 
13

 Θα ήηαλ πηφ αθξηβέο λα πνχκε φηη θαηά βάζε πξφθεηηαη γηα δηεθδηθήζεηο ηνπηθψλ θνηλσληψλ, 

απεπζπλφκελεο πξνο ην θξάηνο, πξνθεηκέλνπ απηφ λα αλαιάβεη ην εγρείξεκα ηεο θαηαζθεπήο πίζηαο 

F1 
14

 Σα ηεθκήξηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηελ ελφηεηα πεξηέρνληαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα 

ηεο FIA, ζην άξζξν «PROCEDURES FOR THE RECOGNITION OF DRAG STRIPS» 
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θαζνξηζκέλεο, απφ ηελ FIA, πξνδηαγξαθέο – πέξα απφ ηηο ηζρχνπζεο ζε θάζε ρψξα. 

Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί έλαο ηέηνηνο αγψλαο πξέπεη ε πίζηα, φπσο θαη νη 

νδεγνί ησλ κνλνζεζίσλ, λα ιάβνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε άδεηα, πνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ 

πηζηψλ είλαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηεγνξίαο Α. H FIA εθδίδεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

νδεγίεο, πνπ δηέπνληαη απφ ηνπο θαλφλεο  ηνπ Γηεζλνχο Αζιεηηθνχ Κψδηθα, 

πξνθεηκέλνπ  νη νκάδεο, νη θαηαζθεπαζηέο θηλεηήξσλ, νη πξνκεζεπηέο ειαζηηθψλ, νη 

νδεγνί θαη νη ηζχλνληεο ησλ πηζηψλ λα πξνζαξκφζνπλ, πάλσ ζ’ απηέο, ηελ 

ζηξαηεγηθή ζρεδηαζκνχ ηνπο
15

.  

Γηα λα ζπκπεξηιεθζεί κηα πίζηα ζην αγσληζηηθφ πξφγξακκα ηεο F1, ζπλάπηεηαη 

ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο πίζηαο (πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ είλαη θξαηηθνί θνξείο) θαη ηεο FIA, ε νπνία, κεηαμχ άιισλ, 

πεξηιακβάλεη φξνπο ζρεηηθνχο: 

  κε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα έληαμήο ηεο ζην πξφγξακκα - ζπλήζσο απφ 

δχν έσο πέληε ρξφληα, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο θαηφπηλ λέαο 

ζπκθσλίαο 

 κε ην χςνο ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ θαηαβάιιεηαη ζηελ  FIA σο 

δηθαηψκαηα 

 κε ηνλ ηξφπν ζπκκεηνρήο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζηα έζνδα απφ ηα 

εηζηηήξηα, ηηο δηαθεκίζεηο θαη ηα ηειενπηηθά δηθαηψκαηα 

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πάλσ απφ εβδνκήληα πίζηεο, ζην 

πιαίζην ηνπ αγσληζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο F1 θαη θάπνηεο απφ απηέο, φπσο ε πίζηα 

ηνπ Monaco ή ηνπ Spa–Francochamps, εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζην πξφγξακκα. 

Ζ αιιαγή ησλ θαλνληζκψλ, ε αδπλακία ζπληήξεζεο θαη ν κεγάινο αληαγσληζκφο 

είλαη θάπνηνη απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ιφγνπο, πνπ νδεγνχλ ζηελ απνρψξεζε κηαο 

πίζηαο απφ ην πξσηάζιεκα. 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή ην θνκκάηη πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη απηφ ηεο 

θαηαζθεπήο απηνθηλεηνδξνκίσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ απηνθηλεηνδξνκίσλ κε 

άδεηα Α, πνπ απηνκάησο ηα θάλεη απηνθηλεηνδξφκηα F1. ηηο επφκελεο ελφηεηεο ζα 

δνχκε ινηπφλ πνηά είλαη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία πξέπεη λα έρεη κηα πίζηα 
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 Σα ηεθκήξηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηελ ελφηεηα πεξηέρνληαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο 

FIA, ζην άξζξν «APPENDIX L TO THE INTERNATIONAL SPORTING CODE» 
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γηα λα ιάβεη ηεο άδεηα θαηεγνξίαο Α, πνηά είλαη ε δηαδηθαζία, πνπ αθνινπζείηαη απφ 

ηελ FIA γηα ηελ αδεηνδφηεζή ηεο θαη πνηά είλαη ηα είδε πίζηαο. 

Ζ Γηεζλήο Οκνζπνλδία Απηνθηλήηνπ θαζνξίδεη, ινηπφλ, έλα πιαίζην ελεξγεηψλ 

γηα ηελ θαηαζθεπή απηνθηλεηνδξνκίσλ ην νπνίν, γηα ηελ F1, είλαη πην απζηεξφ, απφ 

πιεπξάο απαηηήζεσλ θαη ειέγρνπ, ζε ζρέζε κε άιια είδε πίζηαο κεραλνθίλεηνπ 

αζιεηηζκνχ
16

. 

Καη’ αξρήλ ε ρσξνζέηεζε ηεο πίζηαο, δειαδή ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηεο 

επέλδπζεο, ζα πξέπεη λα ηπγράλεη ηεο απνδνρήο ηεο. Απηφ είλαη έλα ζεκείν ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ, δεδνκέλνπ φηη αλαδεηθλχεη έλα δήηεκα δηάζηαζεο ξφισλ κεηαμχ ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ηεο FIA, ην νπνίν έρεη μερσξηζηή ζεκαζία, πνπ ζα ηελ 

αλαιχζνπκε ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ, ζηελ ελφηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Σν αξρηθφ βήκα είλαη ε απνζηνιή ησλ αξρηθψλ ζρεδίσλ θαη πξνδηαγξαθψλ απφ 

ηνλ ππνςήθην επελδπηή, πξνο ηελ Διιεληθή Λέζρε Απηνθηλήηνπ θαη Πεξηεγήζεσλ 

(Δ.Λ.Π.Α.) θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ πξνψζεζε ησλ παξαπάλσ απφ ηελ ΔΛΠΑ πξνο ηελ 

FIA. Γηα ηνλ πξψην έιεγρν ηνπ θαθέινπ ε FIA ρξεψλεη έλαλ θφξν επηζεψξεζεο ν 

νπνίνο ρξεψλεηαη θάζε θνξά πνπ ζα ρξεηάδνληαη ηξνπνπνίεζε ηα ζρέδηα. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο κφλν ηέζζεξεηο ηξνπνπνηήζεηο επηηξέπνληαη. Ζ FIA ελδέρεηαη λα 

ζπληζηά ηαθηηθά αιιαγή θαη πξνζαξκνγέο ζε ζεκεία ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη γη’ απηφ 

απαηηεί ηελ ζπλερή ελεκέξσζε, ζε θάζε βήκα, κέζσ ηεο ΔΛΠΑ. πλήζσο, φζν πην 

πνιιέο νη ηξνπνπνηήζεηο, ηφζν πην απζηεξφο ζα γίλεηαη κε ηνλ ρξφλν ν έιεγρνο. Ζ 

ΔΛΠΑ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δηαβνπιεχζεηο ζρεηηθά κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο απφ 

ηελ FIA ρσξίο θφζηνο, αιιά ε FIA ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ ζα θάλεη επηηφπηεο 

επηζθέςεηο γηα ηηο δηαβνπιεχζεηο πέξαλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ. 

Αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ιήςεο ηεο άδεηαο θαη έρεη πξνρσξήζεη ε 

θαηαζθεπή
17

, αθνινπζεί ην ζηάδην ησλ επηζεσξήζεσλ, θαηά ην νπνίν ε FIA ζηέιλεη 

ζηνλ ρψξν ηεο πίζηαο κηα επηηξνπή γηα επηηφπηα επηζεψξεζε. Να ζεκεηψζνπκε πσο 

απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ δπν επηζεσξήζεηο, κηα πξνθαηαξθηηθή θαη κηα ηειηθή. Ζ 

ηειηθή δελ κπνξεί λα είλαη αξγφηεξα απφ ην δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ, πξηλ ηελ 

δηεμαγσγή ηνπ πξψηνπ αγψλα. Βέβαηα ε FIA κπνξεί λα θάλεη επηζεσξήζεηο γηα 

άιινπο ιφγνπο, π.ρ. αλ δερζεί αίηεκα απφ θάπνηνλ άιινλ νξγαληζκφ, φπσο ην 
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 ηελ παξνχζα εξγαζία πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά νη πξνδηαγξαθέο πίζηαο F1 
17

 Ζ έθηαζε πνπ ρξεηάδεηαη πεξίπνπ κηα πίζηα F1, ψζηε λα θαιχςεη φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο, 

είλαη ζρεδφλ 1000 ζηξέκκαηα 
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Παγθφζκην πκβνχιην Μεραλνθίλεηνπ Αζιεηηζκνχ. Οη επηζεσξήζεηο δελ κπνξνχλ 

λα γίλνπλ ρσξίο ηελ έγθξηζε θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ΔΛΠΑ. Μάιηζηα ζηηο 

επηζεσξήζεηο ε ΔΛΠΑ νθείιεη λα πξνκεζεχζεη λσξίηεξα ηελ επηηξνπή κε ηα ζρέδηα 

αζθαιείαο ηεο πίζηαο, εηδάιισο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ ρξεκαηηθά πξφζηηκα πξνο 

ηνπο ππεπζχλνπο ηεο πίζηαο. 

Σειεπηαίν βήκα, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο, είλαη νη εθηηκήζεηο ησλ 

επηζεσξήζεσλ. Έπεηηα απφ ηξείο εβδνκάδεο, απφ θάζε επηζεψξεζε, ην αξγφηεξν, 

αλακέλεηαη αλαθνξά ε νπνία ζηέιλεηαη ζηελ αξκφδηα νκνζπνλδία κεραλνθίλεηνπ 

αζιεηηζκνχ. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή  επηζπκνχλ νη ππεχζπλνη ηεο πίζηαο λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ζηνλ ρψξν ηεο πίζηαο, νθείινπλ λα πάξνπλ ηελ έγθξηζε απφ ηελ 

FIA.  

Μηα πίζηα F1 αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 1 ηεο βαζκίδαο ηεο FIA θαη επίζεο ζηελ 

θαηεγνξία Grand Prix Check ζηνπο ηχπνπο επηζεψξεζεο. Γειαδή γίλεηαη επηζεψξεζε 

απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο αζθαιείαο, θάζε θνξά πνπ δηεμάγεηαη αγψλαο.  

Ο θάθεινο πνπ ππνβάιιεηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα πεξηέρεη 

ηα παξαθάησ: 

 ρέδην πίζηαο ειάρηζηεο θιίκαθαο 1:2000 κε αλαθνξά: ζεκείν βνξξά, 

θαηεχζπλζε κνλνζεζίσλ ζηελ πίζηα, θηίξηα, εγθαηαζηάζεηο, δξφκνπο 

πξφζβαζεο, ρψξνπο ζεαηψλ, πξνζηαηεπηηθέο κπάξεο θαη 

πξνζηαηεπηηθέο ζπζθεπέο, ρψξν γηα έιεγρν κεηά ηελ ιήμε ηνπ αγψλα, 

ζέζε αλεθνδηαζκψλ, paddock, ζέζε γξακκήο εθθίλεζεο - 

ηεξκαηηζκνχ, ζέζε γηα αζζελνθφξα, ηαηξηθφ θέληξν, ειηθνδξφκην, 

ππξνζβεζηηθά νρήκαηα, αλαξηήζεηο θξηηή. 

 ρέδην γηα ηνλ ρψξν αλεθνδηαζκνχ, ηνλ ρψξν ησλ paddock θαη ην 

θέληξν πγείαο ζε ειάρηζηε θιίκαθα 1:500  

 Λεπηνκεξέο ζρέδην γηα φια ηα θηίξηα (θαη γηα ην ειηθνδξφκην) ζε 

ειάρηζηε θιίκαθα 1:200 

 Καηαηνκή ηνπ άμνλα ηεο πίζηαο ζε ειάρηζηε θιίκαθα 1:2000 ζε κήθνο 

θαη 1:200 ζε χςνο 

 Σνκέο ηεο αγσληζηηθήο γξακκήο θαη πιεπξηθνί ρψξνη (ηνπιάρηζηνλ 10 

κέηξα ζε θάζε πιεπξά απφ ηελ άθξε ηεο γξακκήο),ζηε γξακκή 

εθθίλεζεο, ηηο γσλίεο ηεο πίζηαο, ζεκεία κε ην ειάρηζην θαη ην κέγηζην 

πιάηνο ηεο πίζηαο, γέθπξεο ή άιια ηδηαίηεξα ζεκεία, ζε ειάρηζηε 
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θιίκαθα 1:200. Απαξαίηεηε ζεσξείηαη θαη ε ειεθηξνληθή απνζήθεπζε 

ησλ ζρεδίσλ ηεο πίζηαο. Δπίζεο νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ πίζηα 

πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ζηελ FIA ζε θαηλνχξγην ειεθηξνληθφ ζρέδην. 

ζνλ αθνξά ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο πίζηαο, ππάξρεη έλα θάζκα 

απαηηνχκελσλ ιεηηνπξγηψλ, απαηηνχκελσλ ππνδνκψλ θαη ηερληθψλ ζηνηρείσλ, πνπ 

επηβάιινληαη απφ ηελ FIA θαη ιακβάλνληαη ππ’ φςε θαηά ηελ θαηαζθεπή. ε απηφ ην 

ζεκείν παξαζέηνπκε ηξεηο πίλαθεο, έλαλ γηα θάζε θαηεγνξία. Να επηζεκάλνπκε πσο, 

ζηελ θαηεγνξία ησλ απαηηνχκελσλ ππνδνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ, ε FIA δελ εμεγεί κε 

ιεπηνκέξεηεο ην πψο ζέιεη λα είλαη δηακνξθσκέλα ηα παξαπάλσ, αιιά ηα αθήλεη 

ζηελ επρέξεηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ. 

 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Μήθνο πίζηαο 

1. 3.500 κ. ειάρηζην έσο 7.000 κ.  

κέγηζην 

2. Σν κήθνο κεηξηέηαη απφ ην θέληξν 

ηνπ άμνλα ηνπ νδνζηξψκαηνο 

Πιάηνο πίζηαο 

1. 12 κέηξα ειάρηζην έσο 20 κέηξα 

κέγηζην 

2. Γηα ην ζεκείν εθθίλεζεο κέρξη 

ηελ πξψηε ζηξνθή ην ειάρηζην κήθνο 

είλαη 15 κέηξα 

Γεσγξαθηθφ κήθνο 

1. Καηά ην κήθνο ηεο πίζηαο ζα 

πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε αιιαγή ηεο 

θιίζεο ηνπ εδάθνπο ζηα ζεκεία κε 

θακπχιε 

2. ηελ επζεία εθθίλεζεο ε θιίζε 

ηνπ εδάθνπο δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ην 

2% 

Κιίζεηο κε ζθνπφ ηελ απνξξνή 

1. ηηο επζείεο ε εγθάξζηα θιίζε, γηα λα 

πξαγκαηνπνηείηαη απνξξνή πδάησλ, 

κεηαμχ ησλ δχν άθξσλ ηνπ θνκκαηηνχ ή 

κεηαμχ ηεο θεληξηθήο γξακκήο θαη ηεο 

άθξεο, δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 

3% ζε θιίζε θαη ηαπηφρξνλα λα είλαη 

κηθξφηεξε ηνπ1,5%. 

2. ε ζηξνθέο, απφ ην εμσηεξηθφ πξνο ην 

εζσηεξηθφ ηεο πίζηαο, δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ην 10% (κε πηζαλέο 

εμαηξέζεηο). Μηα αλεπηζχκεηε θιίζε δελ 

είλαη γεληθά απνδεθηή (εθηφο αλ 

ππαγνξεχεηαη απφ εηδηθέο πεξηζηάζεηο) 

θαη ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ε 

ηαρχηεηα εηζφδνπ δελ ζα πξέπεη λα 
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ππεξβαίλεη ηα 125 ρηιηφκεηξα ηελ ψξα. 

Δπζεία εθθίλεζεο 

1. Σνπιάρηζηνλ 8 κέηξα απφζηαζε 

απφ θάζε κνλνζέζην 

2. Καηά πξνηίκεζε λα ππάξρεη 

απφζηαζε 250 κέηξσλ απφ ηελ εθθίλεζε 

κέρξη ηελ πξψηε ζηξνθή 

3. ηηο πεξηπηψζεηο κε επζεία 

εθθίλεζεο κηθξφηεξεο ησλ 300 κέηξσλ 

λα αθνινπζεί ζηξνθή 45 κνηξψλ 

ηνπιάρηζηνλ  

Άθξεο πίζηαο, θξάζπεδα, πεξηνρέο 

εθηφο πίζηαο 

1. Δθηφο αλ αθνινπζεί pit lane ή 

θάπνηα άιιε έμνδνο νη παξάπιεπξεο 

άθξεο ηεο πίζηαο πξέπεη λα είλαη 

βακκέλεο κε αληηνιηζζηηηθή ιεπθή βαθή, 

κε πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 10 cm 

2. Σν θξάζπεδν πξέπεη λα είλαη 1 

έσο 5 κέηξα κε εγθάξζην ζρεδηαζκφ 

3. Δάλ κηα πεξηνρή απνξξνήο 

παξάπιεπξα ηεο πίζηαο έρεη θιίζε δελ 

πξέπεη λα πεξλάεη ην 25% (δελ ηζρχεη ην 

ίδην γηα ραιίθηα) ή 3% πξνο ηα θάησ 

 

 

ΤΠΟΓΟΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Κηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο 

1. Απαηηνχληαη θηίξηα γηα ηελ 

ζηέγαζε δηάθνξσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

πίζηαο φπσο θαη γέθπξεο, ηνχλει ή 

έμνδνη θηλδχλνπ 

2. Σν Pit lane πξέπεη λα έρεη 12 

κέηξα πιάηνο, λα δηαρσξίδεηαη κε ηνίρν 

απφ ηα ππφινηπα paddockθαη ν 

δηαρσξηζκφο ηνπ λα είλαη γχξσ ζηα 4 

κέηξα 

3. Σν κήθνο θάζε pit lane αλά νκάδα 

πξέπεη λα είλαη ζηα 7 κέηξα κε 4 λα είλαη 

ην ειάρηζην 

4. Οη ισξίδεο εηζφδνπ – εμφδνπ 

πξέπεη λα είλαη επαξθψο κεγάιεο γηα ηελ 

απνθπγή αηπρεκάησλ 

Γξφκνη εμππεξέηεζεο 

Απαηηείηαη έλα επαξθέο ζχλνιν 

νρεκάησλ γηα λα αλαιάβεη εηδηθέο 

θαηαζηάζεηο 

Δμππεξέηεζε Αηφκσλ Με Δηδηθέο 

Αλάγθεο (Α.Μ.Δ.Α.) 

1. Θέζεηο ζηηο θεξθίδεο γηα ΑΜΔΑ 

2. Σνπαιέηεο ΑΜΔΑ  

3. Θέζεηο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ 

θνληά ζηελ πίζηα  

4. Ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηθαλέο λα 

θηινμελήζνπλ ΑΜΔΑ  

5. Πιαθφζηξσηα κνλνπάηηα 
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Απνρέηεπζε 

H FIA επηβάιιεη λα είλαη ζπλερψο 

θαζαξφ ην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα ηεο 

πίζηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

Βνεζεηηθνί δξφκνη 

Δπηβάιιεηαη λα θξαηηνχληαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πξηλ θαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ αγψλα  

Γηαρσξηζηηθέο γξακκέο 

Έιεγρνο ησλ δηαρσξηζηηθψλ 

γξακκψλ γηα ηπρφλ ζξαχζκαηα ή 

αληηθείκελα πξηλ απφ θάζε αγσληζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

Πξνζηαηεπηηθά κέηξα 

1. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζεαηψλ, 

ησλ νδεγψλ θαη ησλ ππεπζχλσλ 

ζπλεζίδεηαη λα ππάξρνπλ ειεχζεξνη 

ρψξνη 30 κε 100 κέηξα αλάινγα ηελ 

πεξίπησζε απφ ηα ζεκεία δηέιεπζεο ησλ 

νρεκάησλ 

2. Δπίζεο νη ζέζεηο ησλ ζεαηψλ είλαη 

ζε ςειφηεξν ζεκείν απφ ηελ επηθάλεηα 

ηεο πίζηαο θαη πάιη γηα ιφγνπο 

πξνζηαζίαο 

 

 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Γηαθεκηζηηθά ζηνλ ρψξν ηεο πίζηαο 

1. ιεο νη δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο 

θαη νη νζφλεο αλακεηάδνζεο πξέπεη λα 

είλαη αζθαιηζκέλεο θαη ζηαζεξέο 

2. Απαγνξεχνληαη ηα παξαπάλσ 

ζηελ πίζηα θαη ζην πεξίγπξν ηεο 

(απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 3 κέηξα απφ ην 

ζεκείν πνπ ηειεηψλεη ε παξάπιεπξε 

πεξηνρή ηεο πίζηαο)   

3. Απαγνξεχνληαη εχθιεθηα πιηθά 

γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε θνληά ζηελ πίζηα 

4. Καηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ FIA 

κπνξεί λα ππάξμεη θάπνηα εμαίξεζε 

Δλεκέξσζε γηα αηπρήκαηα 

Ο ηδηνθηήηεο/εο ηεο πίζηαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΛΠΑ νθείινπλ λα 

έρνπλ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πξψησλ 

βνεζεηψλ θαη κεηαθνξάο ζε 

λνζνθνκεηαθή κνλάδα ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο. Ο ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο 

απφ ηελ FIA είλαη ηδηαίηεξα απζηεξφο ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα  

πληήξεζε πίζηαο 

H ΔΛΠΑ νθείιεη λα θάλεη ηαθηηθνχο 

ειέγρνπο ζηελ πίζηα φρη κφλν θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ αγσληζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη κεηά γηα ηπρφλ 
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βιάβεο ζε νπνηνλδήπνηε ηνκέα 

Δπηθάλεηα πίζηαο 

Δπηβάιιεηαη ην νδφζηξσκα λα 

θξαηηέηαη θαζαξφ θαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε 

Πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα 
Έιεγρνο γηα ηπρφλ αβαξίεο πξηλ απφ 

θάζε αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα 

Μπαξηέξεο ειαζηηθψλ 

ε ζεκεία πηζαλά γηα έμνδν ησλ 

κνλνζεζίσλ απφ ηελ πίζηα επηβάιιεηαη 

λα ππάξρνπλ ζηνίβεο ειαζηηθψλ ζηελά 

ηνπνζεηεκέλεο ε κηα δίπια ζηελ άιιε 

Δηδηθνί θξάρηεο 
Έιεγρνο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ 

θξαθηψλ ζηα ζεκεία ησλ θεξθίδσλ 

Kerbs 
πλερήο έιεγρνο ησλ kerbs γηα ηπρφλ 

πηζαλφ ζπάζηκν 

Οξαηφηεηα 

1. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ θαζηζκάησλ 

ησλ ζεαηψλ θαη ηα ζεκεία γεληθήο 

εηζφδνπ ρσξίο θαζίζκαηα πξέπεη λα είλαη 

ζε ζεκεία πνπ λα είλαη νξαηή ε πίζηα θαη 

ηα κνλνζέζηα 

2. Σπρφλ δέληξα ή θάπνην άιιν 

εκπφδην πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη 

Δπηθνηλσλία 
Έιεγρνο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ πξηλ 

απφ θάζε αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα 

 

 

Ζ πίζηα ωρ εθαπμοζμένο παπάδειγμα 

Δίδη πίζηαρ 

Απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξψηνπ πξσηαζιήκαηνο F1 κέρξη ζήκεξα δηαθξίλνπκε ηξία 

είδε πίζηαο, σο πξνο ηελ ρξήζε γεο ηνπ νδνζηξψκαηνο. Οη ηξείο θαηεγνξίεο είλαη νη 

εμήο: 

- Πίζηα ζε δημόζιοςρ δπόμοςρ (Street circuit). ε απηή ηελ πεξίπησζε ε πίζηα 

αλαπηχζζεηαη ζε θιεηζηνχο δξφκνπο κηαο πφιεο (νη νπνίνη νπζηαζηηθά 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηηο κέξεο ηεο δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα θαη ησλ δνθηκαζηηθψλ ηνπ) 

πνπ απνηεινχλ κέξνο ηνπ  νδηθνχ δηθηχνπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ην ππφινηπν 

δηάζηεκα ηνπ ρξφλνπ, γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ πνιηηψλ. Ζ πην γλσζηή πίζηα ζε 

δξφκνπο ηεο πφιεο είλαη ε πίζηα ηνπ Μνλαθφ, ζηελ νπνία δηεμάγνληαη αλειιηπψο 

αγψλεο F1 απφ ην 1955. Δπίζεο ππάξρνπλε ζην πξσηάζιεκα αθφκα νη πίζηεο ηεο 

Απζηξαιίαο (Albert Park circuit), ηνπ Καλαδά (Circuit Gilles Villenueve) θαη ηεο 

ηγθαπνχξεο (Marina Bay circuit). Γηα ην πξσηάζιεκα ηνπ 2016 ζα δηεμαρζεί γηα 
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πξψηε θνξά ην Δπξσπατθφ Grand Prix ζην Μπαθνχ ηνπ Αδεξκπατηδάλ ην νπνίν ζα 

ιάβεη κέξνο ζην ιηκάλη ηεο πφιεο (Hughes & Tramayne, 2002). 

- Πίζηα μικηού οδοζηπώμαηορ (Road circuit). ε απηή ηελ πεξίπησζε ην 

νδφζηξσκα, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγψλα, θαηά έλα κέξνο ηνπ 

είλαη δεκφζηνο δξφκνο (είηε γηα ρξήζε νδηθήο θπθινθνξίαο, είηε γηα εμππεξέηεζε 

ιηκαληνχ, είηε γηα άιιε ρξήζε) θαη ην ππφινηπν κέξνο ηεο πίζηαο είλαη νδφζηξσκα, 

πνπ θηηάρηεθε απνθιεηζηηθά γηα ηελ δηεμαγσγή αγψλα. Αλάινγα κε ην πνπ είλαη 

ρσξνζεηεκέλν απηφ ην είδνο πίζηαο, πξνθχπηεη θαη ε αλάινγε κίμε ρξήζεσλ γεο. Ζ 

κφλε ρψξα ζηελ νπνία ζπλαληάκε απηφ ην είδνο πίζηαο είλαη ε Ρσζία, κε ηελ πίζηα 

ηνπ φηζη (Sochi Autodrom) - Αςηοκινηηοδπόμιο F1 (Race circuit). Απηφο ν ηχπνο 

πίζηαο, πνπ είλαη θαη ν πην ζπλεζηζκέλνο, αλαθέξεηαη ζε νδφζηξσκα πνπ θηηάρηεθε 

απνθιεηζηηθά γηα ρξήζε αγψλσλ F1. Οη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, πνπ ζα 

εμεηάζνπκε ζε επφκελν θεθάιαην, είλαη απηνχ ηνπ ηχπνπ. Να ζεκεηψζνπκε ζε απηφ 

ην ζεκείν πσο ε ρξήζε γεο απηήο ηεο πεξίπησζε είλαη ρξήζε αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ (Hughes & Tramayne, 2002). 

Παπαδείγμαηα πίζηαρ F1 και καινοηομία 

ηελ ελφηεηα απηή ζα αλαθέξνπκε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πίζηαο F1 πνπ ε 

ρσξνζέηεζή ηνπο μεθεχγεη απ’ ηα ζπλεζηζκέλα πξφηππα. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη 

ζρεδηαζηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ θπζηθφ ρψξν, ή θαηαζθεχαζαλ θάηη δηαθνξεηηθφ, 

πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ απνηέιεζκα πνπ ζα απνηεινχζε πιενλέθηεκα θαη θίλεηξν 

γηα αχμεζε επηζθεπηψλ, ζην πιαίζην ηεο κεγάιεο αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ 

ραξαθηεξίδεη γεληθά ην πξσηάζιεκα ηεο F1, ζηελ ηνπξηζηηθή ηνπ εθδνρή.  

- Ζ σωποθέηηζη ηος Spa Francochamps. Πξφθεηηαη γηα κηα πίζηα 

ρσξνζεηεκέλε κέζα ζηα δάζε ησλ Αξδελλψλ ηνπ Βειγίνπ, γεγνλφο πνπ δείρλεη πσο 

νη θαηαζθεπαζηέο εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ θπζηθή νκνξθηά ηεο πεξηνρήο. Δίλαη ε 

κεγαιχηεξε ζε κήθνο πίζηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζην πξσηάζιεκα. 
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Δηθφλα 1. Αεξνθσηνγξαθία ηεο πίζηαο ηνπ πα, ζην Βέιγην 

 

(Πεγή: Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηεο πίζηαο ηνπ Spa Francochamps) 

 

- Ζ ιίκλε ηνπ Albert Park, ζηελ Μειβνχξλε ηεο Απζηξαιίαο, απνηειεί ην 

ζεκείν αλαθνξάο ηεο πίζηαο F1, αθνχ πεξηθιείεηαη απφ ην δεκφζην νδηθφ δίθηπν, πνπ 

είλαη ε αγσληζηηθή πίζηα θαη είλαη κνλαδηθή ζην είδνο ηεο. 

 

Δηθφλα 2. Αεξνθσηνγξαθία ηνπAlbert Park ζηελ Μειβνχξλε 

 

(Πεγή: Albert Park and Lake (Wikipedia) ) 

 

- H πίζηα πόληρ ηος Monaco ζεσξείηαη ν πην γλσζηφο αγψλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην πξσηάζιεκα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη δεκηνπξγνί 

εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ νκνξθηά ηνπ ηνπίνπ ηεο πφιεο. 
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- Ο νςσηεπινόρ αγώναρ ηηρ Marina Bay ζηε ηγθαπνχξε, δελ έρεη θάηη ην 

θαηλνηφκν, απφ πιεπξάο αξρηηεθηνληθήο ηεο πίζηαο αιιά έρεη απφ πιεπξάο ψξαο 

δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα, κηαο θαη απηφο είλαη λπρηεξηλφο. 

 

Δηθφλα 3. Φσηνγξαθία ηεο θσηηζκέλεο πίζηαο ζηελ πφιε ηεο ηγθαπνχξεο. 

 

(Πεγή: Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Formula 1) 

 

- Ζ γέθςπα ηηρ Suzuka ζηε Ηαπσλία, είλαη ε κνλαδηθή πίζηα ζην πξσηάζιεκα 

F1 ζηελ νπνία έλα θνκκάηη ηεο πίζηαο δηεμάγεηαη πάλσ ζε γέθπξα, ην νπνίν 

βξίζθεηαη αθξηβψο πάλσ απφ άιιν θνκκάηη ηεο πίζηαο. 

 

Ζ διεθνήρ εμπειπία 

ηελ δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα εκθαλίδνληαη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

αλαθνξηθά κε ηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ θαη θαη’ επέθηαζε κε ηνπο ηξφπνπο 

ρσξνζέηεζεο κηαο πίζηαο F1. Με δεδνκέλν φηη νη ππάξρνπζεο πίζηεο μεπεξλνχλ ηηο 

εβδνκήληα θαη επίζεο ην φηη αλαπηχρζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, δελ 

καο είλαη εθηθηφ λα θάλνπκε μερσξηζηή αλάιπζε ησλ ζεζκηθψλ πιαηζίσλ ηνπ 

πνιενδνκηθνχ θαη ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο θάζε πεξίπησζεο, αιιά κηα 

γεληθφηεξε θαη νκαδνπνηεκέλε πξνζέγγηζε. 

ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ε θαηαζθεπή πίζηαο έρεη ραξαθηήξα 

ζηξαηεγηθήο επέλδπζεο θαη ρξεκαηνδνηείηαη έπεηηα απφ ζχκπξαμε ηδηψηε/σλ θαη 

θξάηνπο. Ζ δηαδηθαζία ρσξνζέηεζήο ηεο πνηθίιεη, αλάινγα κε ηνλ ραξαθηήξα  ηνπ 

δεκφζηνπ ειέγρνπ ν νπνίνο αζθείηαη ζηελ ζεζκνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπ 

ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ.  
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ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο εθαξκφδνληαη λνκνζεηηθά εξγαιεία παξφκνηα ή ίδηα 

κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, φπσο  ε πίζηα ηνπ Hungaroring ζηελ Οπγγαξία ή νη 

γεξκαληθέο πίζηεο Hockenheim θαη Nurburgring, φπνπ ππήξμε ζχκπξαμε ηδησηψλ κε 

ην θξάηνο θαη ην ηειεπηαίν παξαρψξεζε έθηαζε πξνο δεκηνπξγία πίζηαο, αθνχ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο ρξήζεηο γεο.  

Άιιν παξάδεηγκα ρσξηθήο ηδηαηηεξφηεηαο πίζηαο είλαη ε πίζηα ηνπ Silverstone 

ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία, φπνπ αξρηθά δεκηνπξγήζεθε γηα λα εμππεξεηήζεη 

αεξνπνξηθή βάζε ζηνλ 2
ν
 Παγθφζκην Πφιεκν θαη ζηελ ζπλέρεηα κεηαηξάπεθε ζε 

πίζηα αγψλσλ F1. Άιιε πεξίπησζε, πνπ αμίδεη αλαθνξάο, είλαη ε πεξίπησζε ηεο 

πίζηαο ηνπ Sakhir ζην Μπαρξέηλ, φπνπ ην θξάηνο αλαδήηεζε έθηαζε ζε πεξηνρή ζηελ 

έξεκν. 

 Άιιε πεξίπησζε ρσξνζέηεζεο απνηειεί ε αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ πνπ 

αλαπηχρζεθαλ γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο θαη ηέηνηεο είλαη ε πίζηα ηεο 

Βαξθειψλεο ζηελ Ηζπαλία, ε πίζηα ηεο αγθάεο ζηελ Κίλα, ε πίζηα ηνπ Albert Park 

ζηελ Μειβνχξλε ηεο Απζηξαιίαο θαη ε πίζηα ηνπ φηζη ζηελ Ρσζία, φπνπ νη 

θξαηηθνί θνξείο ή/θαη νη ηδηψηεο επελδπηέο εθκεηαιιεχηεθαλ ηα νιπκπηαθά έξγα 

(ζηελ πεξίπησζε ηνπ φηζη ηα ρεηκεξηλά νιπκπηαθά έξγα) θαη ρξεκαηνδφηεζαλ ηηο 

απαξαίηεηεο κεηαηξνπέο γηα ηελ δεκηνπξγία απηνθηλεηνδξνκίσλ. Να ζεκεηψζνπκε 

εδψ πσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ φηζη ε έξεπλα γηα ηελ ρσξνζέηεζε είρε ήδε μεθηλήζεη 

απφ ην 1983, εγθαηαιείθζεθε γηα γξαθεηνθξαηηθνχο ιφγνπο θαη επαλήιζε ην 2011, 

νπφηε ην θξάηνο ρξεκαηνδφηεζε ην εγρείξεκα.  

Υψξεο νη νπνίεο έρνπλ κεγάιε έθηαζε (θαη επνκέλσο πνιιαπιέο επηινγέο 

ρσξνζέηεζεο), αλαπηπγκέλε απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη παξάιιεια ζπγθεληξψλνπλ 

θαη ην απαξαίηεην ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα, φπσο έρεη δείμεη ε 

εκπεηξία, λα θηινμελήζνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα πίζηεο. Σέηνηεο ρψξεο είλαη ε 

Ηζπαλία, νη ΖΠΑ, ε Μεγάιε Βξεηαλία, ε Γεξκαλία θ.α. 

 

Ηζηοπικό σωποθεηήζεων αςηοκινηηοδπομίων ζηην Δλλάδα 

πσο είδακε παξαπάλσ ν πξψηνο επίζεκνο ζπζρεηηζκφο ηνπ ειιεληθνχ 

ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ηελ F1 μεθηλά ην 2007 κε ην Π.Γ. 14/2007, πνπ είρε λα θάλεη 

κε ηηο πξνδηαγξαθέο απηνθηλεηνδξνκίνπ. Απφ αξθεηά ρξφληα λσξίηεξα είραλ 
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αλαπηπρζεί δηάθνξεο ζπδεηήζεηο ζε δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο θαη είραλ αλαδεηεζεί 

πηζαλέο ηνπνζεζίεο ρσξνζέηεζεο πίζηαο F1. ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο φκσο ηίπνηα δελ ήηαλ επίζεκν, θαζψο δελ είρε παξζεί θάπνηα θξαηηθή 

απφθαζε, έγθξηζε ή έζησ λα έρεη ζπζηαζεί θάπνην ζσκαηείν ή νξγαληζκφο, πνπ λα 

έρεη σο ηειηθφ ζηφρν ηελ θαηαζθεπή πίζηαο. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο ππήξρε 

θάπνην ελδηαθέξνλ, αιιά δελ ππήξμε ε παξακηθξή ζπλέρεηα, ήηαλ ην παιηφ 

αεξνδξφκην ηνπ Διιεληθνχ
18

, ηα παιηά ζηξαηησηηθά αεξνδξφκηα Σαηνΐνπ θαη 

Μεγάξσλ, ηα κηθξά απηνθηλεηνδξφκηα ησλ εξξψλ θαη Αηγηλίνπ θαη αθφκα 

πεξηπηψζεηο εθηάζεσλ ζε Σξίπνιε, Ζξάθιεην, Υαληά θαη Καιακάηα
19

. 

 ε φιν απηφ ην δηάζηεκα εθδειψζεθαλ θαη θάπνηεο πξσηνβνπιίεο, νη νπνίεο 

δελ έκεηλαλ ζηα ιφγηα, αιιά ππήξμε, ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ, κηα ζρεηηθή 

θηλεηηθφηεηα γχξσ απφ ηελ δεκηνπξγία πίζηαο F1. Οη πεξηπηψζεηο απηέο αθνξνχλ ηελ 

Πάηξα θαη ηνλ Οξρνκελφ, ηηο νπνίεο θαη ζα εμεηάζνπκε σο πξνο ηα βαζηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά. Αθφκα εθδειψζεθε, πνιχ πξφζθαηα, επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ απφ 

ηδησηηθά θεθάιαηα
20

 θαη αθνξά ζην παιηφ εξγνζηάζην ιηπαζκάησλ ζην ιηκάλη ηεο 

Γξαπεηζψλαο, ηελ νπνία επίζεο ζα εμεηάζνπκε, επεηδή παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ απφ 

πιεπξάο κε ζπκβαηφηεηαο ηεο πξφηαζεο κε ηνλ γεληθφηεξν ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ 

ηεο πεξηνρήο θαη ην πψο απηή δηαηππψλεηαη, ππφ ην πξίζκα αιιαγήο ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ, ζηελ ινγηθή ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ κέζσ δηαδηθαζηψλ απηνξξχζκηζεο.  

Η πεπίπηωζη ηος Οπσομενού 

 Ζ πεξίπησζε θαηαζθεπήο πίζηαο F1 ζηνλ Οξρνκελφ μεθηλά ην 1992 φηαλ, κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, παξαρσξήζεθε ζηελ ΔΛΠΑ έθηαζε 1.366 

ζηξεκκάησλ ζε ηκήκα ηεο απνμεξακέλεο ιίκλεο Κσπαΐδαο, γηα ηελ δεκηνπξγία 

απηνθηλεηνδξνκίνπ.   

Σν 1995 ηδξχζεθε ε εηαηξία ηνπ Κέληξνπ Μεραλνθίλεηνπ Αζιεηηζκνχ θαη 

Δξεπλψλ Οξρνκελνχ Βνησηίαο (ΚΔΜΑΔ), κε ηελ κνξθή ηεο Α.Δ., ζηελ νπνία 

κεηέρνπλ θαηά 30% ε ΔΛΠΑ, θαηά 40% ε Ννκαξρία Βνησηίαο θαη θαηά 30% ν 
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Σν ζέκα αλαδείρζεθε απφ δεκνζηεχκαηα εθεκεξίδσλ θαη αθνξνχζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

εθηειεζηηθνχ δηεπζπληή ηεο F1 Group, Μπέξλη. Έθιεζηνλ γηα ηελ θαηαζθεπή πίζηαο ζην Διιεληθφ.  Ο  

ηφηε ππνπξγφο ΠΔΥΧΓΔ Γηψξγνο νπθιηάο, έβαιε ηέινο ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηα ζρέδηα, 

επηθαινχκελνο πξσηίζησο ηελ πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε, θαη δε ηελ ερνξξχπαλζε απφ ηα 

κνλνζέζηα (εθεκεξίδα ΣΟ ΒΖΜΑ, 26/11/2006). 
19

 ε θάπνηεο απ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είραλ εκπινθή δήκαξρνη θαη ινηπνί ηνπηθνί παξάγνληεο  
20

 Οη ηξεηο απηέο πεξηπηψζεηο κνλνπσινχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηελ επηθαηξφηεηα, πξνθαιψληαο 

πνηθίια ζρφιηα (εθεκεξίδα ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, 9/9/2012) 
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Γήκνο Οξρνκελνχ. Σν 1998 ην  ΚΔΜΑΔ ππέγξαςε ζχκβαζε κε θαηαζθεπαζηηθή 

εηαηξεία, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ε νπνία φκσο δελ εθηειέζηεθε γηαηί ζην 

κεηαμχ αλαθιήζεθε ε απφθαζε παξαρψξεζεο ηεο έθηαζεο. Σν 2003, κε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, ε έθηαζε παξαρσξείηαη εθ λένπ, απηή ηε θνξά ζην 

ΚΔΜΑΔ θαη αθφκα εγγξάθεηαη ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ πίζησζε 

500.000€ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο κειέηεο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ έξγσλ. Σνλ 

Απξίιην ηνπ 2007 ην ΤΠΔΥΧΓΔ αλέζεζε ζε κειεηεηηθφ γξαθείν ηελ ζχληαμε 

κειέηεο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ έξγσλ ζχλδεζεο ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ Οξρνκελνχ κε 

ην εζληθφ νδηθφ δίθηπν, κε βαζηθφ ππνζηεξηθηηθφ έξγν ηελ θαηαζθεπή παξάθακςεο 

15 ρηιηνκέηξσλ πνπ ζα ζπλδέεη ην απηνθηλεηνδξφκην κε ηελ Δζληθή Οδφ Αζελψλ – 

Λακίαο θαη εθηηκψκελν θφζηνο θαηαζθεπήο 10 εθαηνκκχξηα επξψ.  Ζ παξαρψξεζε 

ηεο έθηαζεο φκσο αλαθαιείηαη θαη πάιη απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

πιένλ ε πξννπηηθή θαηαζθεπήο πίζηαο F1 (ηχπνπ «race circuit») ζηνλ Οξρνκελφ 

παχεη λα πθίζηαηαη
21

. Σν ζέκα, ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ, δελ έρεη εγθαηαιεηθζεί απφ 

ηνπο θνξείο ηεο Βνησηίαο θαη αλαδεηθλχεηαη θαηά θαηξνχο
22

  

Η πεπίπηωζη ηηρ Χαλανδπίηζαρ 

Ζ πεξίπησζε απηνθηλεηνδξνκίνπ ζηελ Πάηξα μεθηλά ην 1995, κε ηελ ίδξπζε ηεο 

πνιπκεηνρηθήο εηαηξείαο «ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΗΟ ΠΑΣΡΑ Α.Δ.» θαη ζην 

δηάζηεκα πνπ έρεη κεζνιαβήζεη έσο ζήκεξα εκθαλίδεηαη σο ε πην ζπγθξνηεκέλε, 

δεδνκέλνπ φηη έρνπλ γίλεη ελέξγεηεο νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ κηα πξαγκαηηθφηεηα γχξσ 

απφ ην φιν ζέκα. 

Καη’ αξρήλ έρεη αγνξαζζεί έθηαζε 1.148 ζηξ. ζηελ ζέζε «Ρέληεο» ηεο πεξηνρήο 

Υαιαλδξίηζαο, 18 ρηι. έμσ απφ ηελ Πάηξα,  ζηελ νπνία έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε 

θαηαζθεπή Απηνθηλεηνδξνκίνπ πξνδηαγξαθψλ F1,   πίζηαο cart δηεζλψλ 

πξνδηαγξαθψλ, πίζηα αζθαινχο νδήγεζεο θαη κνπζείνπ απηνθηλήηνπ θαη 

κνηνζπθιέηαο. Αθφκα έρνπλ εθδνζεί άδεηα ζθνπηκφηεηαο, απφ ην Τπνπξγείν 

Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο,  άδεηα θαηαζθεπήο, απφ ηελ Πνιενδνκία ηεο Ννκαξρίαο 
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 Ζ πην πξφζθαηε εμέιημε επί ηνπ ζέκαηνο παξαρψξεζεο ηεο έθηαζεο - φρη φκσο κε ζαθή 

αλαθνξά γηα απηνθηλεηνδξφκην – είλαη επεξψηεζε ηνπ βνπιεπηή Βνησηίαο θ. ηαζά, ην 2012, πξνο ηνλ 

ππνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζρεηηθά κε ην «ηί πξνηίζεηαη λα θάλεη, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ 

4061/2012 άξ. 4, παξ. 1 ζεκείν β, ώζηε λα παξαρσξεζεί ζηνλ Γήκν Οξρνκελνύ ε ζπγθεθξηκέλε έθηαζε, 

όπσο έρεη εγγξάθσο δεηήζεη ν Γήκνο, θαη λα αμηνπνηεζεί ηόζν πξνο όθεινο ησλ πνιηηώλ όζν θαη ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο γεληθόηεξα». ηελ επεξψηεζή ηνπ ν θ. ηαζάο παξαζέηεη ην ηζηνξηθφ 

ηεο πίζηαο ζηνλ Οξρνκελφ.  
22

 Σν 2010 ν Δκπνξηθφο χιινγνο Λεηβαδηάο θαηαζέηεη ζε δεκφζην δηάινγν αλαπηπμηαθή 

πξφηαζε, ζηελ νπνία γίλεηαη εθηελέζηαηε αλαθνξά ζηελ πίζηα F1 ηνπ Οξρνκελνχ θαη παξνηξχλεη γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηεο (ηζηνζειίδα πνιηηηζηηθνχ ζπιιφγνπ «ΔΛΗΚΧΝ», 1/10/2011)  
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Αραΐαο (κε ηζρχ έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 2018), έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο ηεο πίζηαο θαη 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ, απφ ηηο Παγθφζκηεο Οκνζπνλδίεο Απηνθηλήηνπ θαη 

Μνηνζηθιέηαο (F.I.A. & F.I.M.), ελψ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ππνζηεξηθηηθά έξγα 

νδηθήο  ζχλδεζεο κε ην εζληθφ θαη επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν.  

ηελ «ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΗΟ ΠΑΣΡΑ Α.Δ.» ηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην αλέξρεηαη ζην 1.325.810,50€ ζπκκεηέρνπλ: 

 ε ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΗΟ ΑΔ, κε 21,15% 

 ε Αρατθή πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα, κε 1,55% 

 ν Γήκνο Παηξέσλ, κε 7,74% 

 ν Γήκνο Φαξξψλ, κε 3,87% 

 ε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Αραΐαο, κε 5,32% 

 ν θ. Φισξάηνο Δπάγγεινο, κε 1,55% 

 ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο, κε 10,32% 

 ε ΣΔΓΚ Αραΐαο, κε 5,30% θαη 

 ηεηξαθφζηνη ηξεηο (403) ινηπνί κέηνρνη, κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 43,20% 

Ζ «ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΗΟ ΠΑΣΡΑ Α.Δ.» ζπλέηαμε επελδπηηθφ ζρέδην, ην 

νπνίν θαη εληάρζεθε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3299/2004. Σν χςνο ηνπ επελδπηηθνχ ηεο 

ζρεδίνπ αλέξρεηαη ζηα 94.600.000€ θαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ πθππνπξγνχ 

Αλάπηπμεο θπξψζεθε κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ.4146/2013, ηα γεληθά δε 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
23

  απνηππψλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

ΔΗΓΖ ΔΝΗΥΤΟΜΔΝΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 

χληνκε πεξηγξαθή ελφηεηαο 
ΔΝΟΣΖΣΑ 1  Ίδξπζε 

Απηνθηλεηνδξνκίνπ 

Σφπνο εγθαηάζηαζεο 

Πεξηνρή Υαιαλδξίηζα ηνπ Γήκνπ 

Φαξξψλ, ηνπ Ννκνχ Αραΐαο (πεξηνρή 

Γ) 

Γξαζηεξηφηεηα άξζξνπ 3  Παξ. 1  εδ. γ xvi 

Καηεγνξία 2 

Καζεζηψο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ Πεξηθεξεηαθέο 

Α. Δπηρνξεγνχκελε δαπάλε   

1. Κηηξηαθά - Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ 34.100.000,00€ 

2.  Σερληθά Έξγα (έξγα ππνδνκήο θαη 

έξγα δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο 

ρψξνπ) 

49.200.000,00€ 

                                                 
23

 πσο πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα 4 πνπ ζπλνδεχεη ην λ.4146/2013, απφ ην νπνίν επίζεο 

πξνέξρνληαη θαη φια ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο 
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3. Μεραλήκαηα - ινηπφο 

κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 
4.100.000,00€ 

4.  Δηδηθέο εγθαηαζηάζεηο 3.000.000,00€ 

5  Μεηαθνξηθά κέζα 2.700.000,00€ 

6.  Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 1.500.000,00€ 

πλνιηθφ επηρνξεγνχκελν θφζηνο 

αξρηθήο επέλδπζεο (άζξνηζκα 1-6) 
94.600.000,00€ 

πλνιηθφ επηρνξεγνχκελν θφζηνο 

επέλδπζεο 
94.600.000,00€ 

πλνιηθή εληζρπφκελε δαπάλε (Α+Β) 94.600.000,00€ 

Με εληζρπφκελν θφζηνο επέλδπζεο   

πλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο 94.600.000,00€ 

 

Σν επελδπηηθφ ζρέδην πξνβιέπεη ηελ δεκηνπξγία ηεηξαθνζίσλ ελελήληα επηά 

(497) λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ελψ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο επέλδπζεο 

αλαιχνληαη σο εμήο: ην 30,571% (28.920.000,00€) ζα πξνέιζεη απφ ηελ επηρνξήγεζε 

ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ, ην 25% (23.650.000,00€) απφ ίδηα ζπκκεηνρή ζε κεηξεηά 

θαη ζα εμαζθαιηζζεί απφ εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ σο κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ην 

ππφινηπν 44,429% (42.030.000,00€) απφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Ζ πξνζεζκία 

νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο έρεη νξηζζεί κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 2016, κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο έσο δχν ρξφληα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρεη εθηειεζζεί ην 50% ησλ 

επηρνξεγνχκελσλ εξγαζηψλ. 

Σα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ πίζηα απηή είλαη: 

 Μήθνο: 4.880 κέηξα 

 Πιάηνο: 12 κέηξα(εθηφο επζείαο εθθίλεζεο – ηεξκαηηζκνχ) 

 Μήθνο επζείαο εθθίλεζεο - ηεξκαηηζκνχ: 904 κέηξα 

 Κεξθίδεο: 48.500 ζεαηέο 

 Σχπνο πίζηαο «race circuit» 

Ζ πξφνδνο ησλ ζρεηηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ παξνπζηάδεη ζήκεξα νιηθή 

θαζπζηέξεζε, ιφγσ κε εμαζθάιηζεο επελδπηή θαη (δεδνκέλσλ θαη ησλ πξνζεζκηψλ 

πνπ ιήγνπλ, ρσξίο λα δηαθαίλεηαη δπλαηφηεηα παξάηαζεο) ην φιν ζέκα νδεγείηαη, 

εθηφο ζεακαηηθνχ απξνφπηνπ, ζε αδξάλεηα. 
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Δηθφλα 4. Φσηνγξαθία ηνπ ζρεδίνπ ηεο πίζηαο ζηελ Υαιαλδξίηζα. 

 

(Πεγή: Ζιεθηξνληθή ζειίδα εθεκεξίδαο «ΣΟ ΒΖΜΑ», Γεκνζίεπζε 06/10/2012) 

Η πεπίπηωζη ηηρ Δπαπεηζώναρ 

 ηελ πεξίπησζε ηεο Γξαπεηζψλαο ε ηδέα γηα δεκηνπξγία πίζηαο F1 μεθηλάεη 

απφ ην 2011 θαη ζαλ ηνπνζεζία επηιέρζεθε ε πεξηνρή ηνπ ιηκαληνχ ηεο Γξαπεηζψλαο 

ζηνλ Πεηξαηά, θαη εηδηθφηεξα ην παιηφ εξγνζηάζην ιηπαζκάησλ. Γηα ηελ δεκηνπξγία 

ηεο πίζηαο ηδξχεηαη ν ηδησηηθφο θνξέαο «Dielpis Formula 1», ν νπνίνο αλαιακβάλεη 

λα πξνρσξήζεη ηελ δηαδηθαζία θαη λα εμαζθαιίζεη ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο θαη επίζεο 

ηα επελδπηηθά θεθάιαηα, δεδνκέλνπ φηη δελ πξνζβιέπεη ζε θξαηηθή ελίζρπζε. Ο ίδηνο 

θνξέαο είλαη απηφο πνπ έθαλε ηελ νηθνλνκνηερληθή κειέηε ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη 

δεκηνχξγεζε θαη ηα ζρέδηα ηεο πίζηαο (ηχπνπ «road circuit»), ηα νπνία πξνβιέπνπλ 

κήθνο πίζηαο πέληε ρηιηάδσλ θαη δηαθνζίσλ κέηξσλ θαη ρσξεηηθφηεηα πεξίπνπ 

εθαηφλ ηξηάληα ρηιηάδσλ ζέζεσλ. Να ζεκεηψζνπκε πσο ηνλ Απξίιην ηνπ 2014 

δεκηνπξγνχληαη ε Διιεληθή Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή Αλάιεςεο Αγψλσλ Απηνθηλήηνπ 

F1 θαη ην ζσκαηείν Φίινη θαη Τπνζηεξηθηέο Αγψλσλ Απηνθηλήηνπ F1 (Φ.ΤΠ.Α.Α.), 

κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε θαη πξνβνιή ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο – θάζε ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη απηή ηε ζηηγκή ην φιν εγρείξεκα. 
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Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ πεξίπησζε ηεο Γξαπεηζψλαο απνηειεί ην φηη νη 

ζεζκνζεηεκέλεο ρξήζεηο γεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε έθηαζε δελ πξνβιέπνπλ ηελ 

δεκηνπξγία απηνθηλεηνδξνκίνπ ή άιισλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα απαηηείηαη αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.  

ηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ απνηππψλεηαη δηαθξηηά ν πξνηεηλφκελνο ρψξνο θαη 

ηα φξηα ηνπ ΓΠ Γξαπεηζψλαο θαη είλαη εκθαλέο φηη ε πξφηαζε ρσξνζέηεζεο ηεο 

πίζηαο πεξηιακβάλεη εθηάζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ – θάηη πνπ 

κπνξεί λα αιιάμεη κφλν κε αιιαγή ρξήζεσλ γεο, αιιά απαηηείηαη επίζεο αιιαγή 

νξίσλ ΓΠ ή/θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 14/2007 (θαη φρη κφλν), πνπ πξνβιέπεη 

ρσξνζέηεζε απηνθηλεηνδξνκίνπ εθηφο νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ. 

 

 

Δηθφλα 5. Ο ράξηεο ηνπ ζρεδίνπ πίζηαο ζηε Γξαπεηζψλα 
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Δηθφλα 6.Υάξηεο ηνπ ΓΠ Γξαπεηζψλαο 

 

 

ςμπεπάζμαηα 

Πέξαζαλ πεξίπνπ πελήληα ρξφληα απφ ηελ πξψηε δηνξγάλσζε αγψλσλ ηεο F1, 

κέρξη λα δεκηνπξγεζεί ζηελ Διιάδα ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ λα ξπζκίδεη ηνπο φξνπο θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο ρσξνζέηεζεο, θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο πίζηαο αγψλσλ 

απηνθηλήηνπ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, αλ θαη ε ζρεηηθή ζπδήηεζε αλαπηχρζεθε πνιχ 

λσξίηεξα.  

Σν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ είλαη ην φηη «εηζάγεη» 

ζπλδεκηνπξγφ ζηηο ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπεη, ηδηαίηεξα ζηνλ βαζκφ πνπ απαηηεί 

πξνεγθεθξηκέλα απφ ηελ FIA ζρέδηα πίζηαο. Καηά ζπλέπεηα βξίζθεηαη ζε απφιπηα 

επζεία ζρέζε κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο FIA, ην νπνίν, κάιηζηα,  ππεξζεκαηίδεη 

ζε αξθεηά ζεκεία – γεγνλφο πνπ εμεγείηαη, ππφ ηελ έλλνηα φηη ην πξσηάζιεκα ηεο F1 

έρεη κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο, ζρεηηθά κε δεηήκαηα ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο 

ηεο πίζηαο.  
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Τπάξρεη φκσο έλα ζεκείν, ζε απηή ηελ επζεία ζρέζε, πνπ δεκηνπξγεί κηα 

ζχγρπζε, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη δεκηνπξγεί θαη πξνβιήκαηα. 

Πξφθεηηαη γηα ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο λα ρσξνζεηεί 

ρξήζεηο γεο θαη αθφκα λα ειέγρεη ηελ ζθνπηκφηεηα δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο 

απηνθηλεηνδξνκίνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 14/2007. Με ηελ απαίηεζε φκσο ηεο 

FIA, λα ηπγράλεη ηεο απνδνρήο ηεο ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηεο πίζηαο, ην 

απνθιεηζηηθφ απηφ δηθαίσκα πεξηνξίδεηαη. 

Αθφκα δηαπηζηψλνπκε ηνλ αζθπθηηθφ έιεγρν πνπ αζθεί ε FIA ζηελ θαηαζθεπή 

ηεο πίζηαο θαη ηελ πξνζήισζή ηεο ζηελ πηζηή ηήξεζε ηνπ θαλνληζκνχ ηεο, θάηη πνπ 

ζεσξείηαη απηνλφεην, αιιά ηαπηφρξνλα δηθαηνινγείηαη απφιπηα θαη απφ ην γεγνλφο 

φηη δηαζέηεη έλα «πξντφλ» ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ θαη εκπνξεχζηκν. 

Αμηνινγψληαο ηα εγρεηξήκαηα θαηαζθεπήο πίζηαο F1 ζηελ Διιάδα 

δηαπηζηψλνπκε φηη: 

    ηελ πεξίπησζε ηνπ Οξρνκελνχ ε θπξίαξρε ινγηθή ήηαλ ε απφιπηε ζηήξημε 

ηνπ εγρεηξήκαηνο απφ ην θξάηνο, ρσξίο πξνεγνχκελε ζπλνιηθή θαη ζθαηξηθή 

εθηίκεζε φισλ ησλ παξακέηξσλ θαη πξνπάλησλ ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

δηαζηάζεσλ – θαη είλαη πξνθαλέο φηη ε ππαλαρψξεζε ηνπ θξάηνπο νθείιεηαη ζηελ 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ κεγεζψλ ησλ πνιππνίθηισλ θαη πνιπεπίπεδσλ ζπλεπεηψλ ηνπ 

εγρεηξήκαηνο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Υαιαλδξίηζαο έρνπκε κηα ζηνρεπκέλε ελέξγεηα, κε 

πξσηνβνπιία ζπιινγηθψλ θνξέσλ, πνπ θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν (αλ φρη φιν) κέξνο 

ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο Πάηξαο. Δδψ είλαη επίζεο 

πξνθαλέο φηη επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία πξνζζεηηθνχ νθέινπο γηα ηελ πεξηνρή, 

επαπμάλνληαο ην πξνζθεξφκελν ηνπξηζηηθφ πξντφλ (δειαδή ην δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλν Καξλαβάιη ηεο Πάηξαο) θαη επνκέλσο ην εγρείξεκα ζπγθεληξψλεη 

ραξαθηεξηζηηθά ζπγθξνηεκέλεο πξνζπάζεηαο. Ζ ζηήξημε ηνπ θξάηνπο ζηελ 

πεξίπησζε απηή αλαδεηήζεθε θαηά ηξφπν «ζεκηηφ», ππφ ηελ έλλνηα φηη ε 

ρξεκαηνδφηεζε εγθξίζεθε κέζσ ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ (άξα κε έιεγρν ηεο 

ζθνπηκφηεηαο ηεο επέλδπζεο), φρη ζην ζχλνιν ηεο δαπάλεο θαη θάιπςε ηνπ 

ππνινίπνπ κε ίδηα θεθάιαηα (σο ηέηνηα ελλννχκε θαη ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ). Σν φηη 

ην εγρείξεκα έρεη πεξηέιζεη ζε αδξάλεηα, ιφγσ κε εχξεζεο επελδπηή, δεκηνπξγεί 
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πνιιά εξσηεκαηηθά θαη θπξίσο ην θαηά πφζνλ ζηελ θαζαπηφ επελδπηηθή ινγηθή 

(δειαδή ζηελ δηάζεζε θεθαιαίσλ) απηφ είλαη ειθπζηηθφ. 

ηελ πεξίπησζε, ηέινο, ηεο Γξαπεηζψλαο έρνπκε κηα εληειψο δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε: ν θνξέαο επέλδπζεο δειψλεη φηη δελ επηδηψθεη θακία θξαηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε, ραξαθηεξίδεη ηελ επέλδπζε αλαπηπμηαθή θαη επηδεηά ηελ 

αλακφξθσζε ηνπ ρσξηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ πεξηνρή, πξνθεηκέλνπ 

λα ηελ αλαπηχμεη. Σν δήηεκα πνπ ηίζεηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζρεηίδεηαη κε ηελ 

δηθαηνινγεηηθή βάζε πάλσ ζηελ νπνία κπνξεί ην θξάηνο λα ζηεξίμεη ηελ 

επηδεηνχκελε αιιαγή θαη λα πξνρσξήζεη ζε απηή, κε άιια ιφγηα λα ζηαζκίζεη ηνπο 

παξάγνληεο θφζηνπο/σθέιεηαο ζε θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ επίπεδν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ο
. Ζ ΘΔΖ ΣΖ F1 ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ 

Διζαγωγή 

 Σν πξσηάζιεκα ηεο F1  απνηειεί, ζε παγθφζκην επίπεδν, έλα πνιχ δπλακηθφ 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ,  κε νιηγνήκεξε φκσο δηάξθεηα θαη ππφ απηή ηελ έλλνηα ην 

ελδηαθέξνλ, γηα ηνπο θξαηηθνχο θνξείο, πνπ δηαρεηξίδνληαη ηελ ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία, εζηηάδεηαη ζην λα ιεηηνπξγήζεη ζπλδπαζηηθά κε άιια ηνπξηζηηθά 

παθέηα. Καηά ζπλέπεηα εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 

ηεο ρψξαο, σο κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ επηθέξεη πξνζζεηηθφ φθεινο ζην ζπλνιηθφ 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Απηφ βέβαηα ζεκαίλεη φηη επεξεάδεηαη άκεζα θαη, ζε αξθεηά 

ζεκαληηθφ βαζκφ, θαηαιπηηθά απφ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηεο ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο ζηελ ρψξα καο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ε ελζσκάησζή ηνπ, ζην ζπλνιηθφ 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ, ζα πξέπεη λα απνηειεί επηδίσμε– παξφιν πνπ ε νξγάλσζε θαη 

πξνψζεζή ηνπ (απφ ηελ FIA, σο εκπνξεχζηκν πξντφλ), ιεηηνπξγεί απηφλνκα θαη πέξα 

απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ηνπξηζκφ ηεο θάζε ρψξαο, ε νπνία 

θηινμελεί αγψλεο ηεο F1. 

Γηα ηελ ρσξνζέηεζε πίζηαο F1 ζηελ Διιάδα ρξεηάδεηαη λα ιάβνπκε ππ’ φςε έλα 

ζχλνιν πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηνλ θπζηθφ ρψξν ηεο Διιάδαο θαη κε ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο ζε φια 

ηα επίπεδα, φπσο ηα δίθηπα κεηαθνξψλ, νη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο, νη ππνδνκέο 

θηινμελίαο θιπ.  

Ζ επηινγή ρσξνζέηεζεο, ζε πξψην ζηάδην, θαζνξίδεηαη θπξίσο κε βάζε δχν 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο. Ο έλαο έρεη λα θάλεη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπο νπνίνπο 

βάδεη ην ίδην ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζηελ αλζξψπηλε επέκβαζε θαη ν άιινο κε ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ηελ νπνία πξνζθέξνπλ ηα δίθηπα κεηαθνξάο (ιηκάληα, αεξνδξφκηα, 

ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί, νδηθφ δίθηπν).  

Αξρηθά, ζε απηφ ην θεθάιαην, ζα αλαιχζνπκε ην επξχηεξν πεξηβάιινλ, πνπ 

δηακνξθψλεη ηελ εηθφλα ηεο ειιεληθήο ηνπξηζηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαπηζηψζνπκε ην πεξίγξακκα ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, κέζα ζηελ νπνία 

αλαδεηείηαη θαη ε έληαμε ηεο  F1. ηε ζπλέρεηα ζα πξνρσξήζνπκε ζε ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ γεσκνξθνινγία ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ, ηηο επξσπατθέο δηαδξνκέο ηνπ 

ρεξζαίνπ ρψξνπ, ηηο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο ηεο ρψξαο καο, ηηο πχιεο εηζφδνπ, ηνπο 
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πφινπο αλάπηπμεο θαη ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Δπίζεο ζα επηθεληξψζνπκε ζε 

πεξηνρέο απνθιεηζκνχ κε βάζε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ 

ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ Σνπξηζκφ (ΔΠΥΑΑ-Σ). 

Σο ηοςπιζηικό κεθάλαιο ζηην Δλλάδα 

Ο ηνπξηζκφο, ζηε ζχγρξνλε παγθφζκηα πξαγκαηηθφηεηα, απνηειεί κία απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο βηνκεραλίεο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθά νηθνλνκηθά κεγέζε
24

. 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο αληηκεησπίδεη ήδε 

ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο, ηφζν ιφγσ ησλ δηαξζξσηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαη ησλ 

εγγελψλ αδπλακηψλ ηεο, φζν θαη εμαηηίαο ηνπ ηζρπξνχ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ. Ζ 

αλάδεημε λέσλ θαη δπλακηθψλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ 

(Σνπξθία, Κξναηία, Βνπιγαξία, Μαπξνβνχλην), αιιά θαη αιινχ, νη νπνίνη 

πξνβάιινπλ κε αμηψζεηο παξεκθεξέο ηνπξηζηηθφ πξντφλ, θαζψο θαη νξηζκέλεο 

παξάκεηξνη ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο ε ηζρπξή ηζνηηκία ηνπ επξψ 

έλαληη ηνπ δνιαξίνπ, νη δηαθπκάλζεηο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, ε παξαηεηλφκελε 

δεκνζηνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, επηβάιινπλ ζηελ ειιεληθή ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία λα γίλεη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή. Με άιια ιφγηα, είλαη απφιπηα 

αλαγθαίν λα εληαζνχλ νη πξνζπάζεηεο γηα δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο 

ρψξαο καο ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή αγνξά(Υαηδεδάθεο, 2011). 

Σα γεληθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο καο, φπσο ηα πξνζδηνξίδνπλ ην 

ΓΠΥΑΑ θαη ην ΔΠΥΑΑ-Σ, πάλσ ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ε αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ, εκθαλίδνληαη σο αθνινχζσο: 

Σν ζχλνιν ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο  (πνιηηηζκηθφ θεθάιαην, θιίκα, 

πνιπλεζηαθφο ραξαθηήξαο, κήθνο θαη πνηφηεηα ησλ αθηψλ, θπζηθφ πεξηβάιινλ, 

πνηθηιία θαη έληνλε ελαιιαγή ηεο κνξθήο θαη ηνπ είδνπο ησλ πφξσλ, ππθλφηεηα θαη 

πνηθηιία ησλ πεξηνρψλ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο), ηελ θαζηζηνχλ κνλαδηθή ζηνλ 

παγθφζκην ηνπξηζηηθφ ράξηε σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ησλ πεξηζζνηέξσλ 

απφ ηηο ζχγρξνλεο κνξθέο ηνπξηζκνχ θαη κάιηζηα πςειψλ απαηηήζεσλ.  

Ζ ζέζε ηεο, ζε ζρέζε κε ηνπο άμνλεο ησλ δηεζλψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε κεγάιε εηδίθεπζή ηεο ζηε δηεζλή λαπηηιία, ηεο παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν σο δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν 

                                                 
24

 Οη ζπλνιηθέο αθίμεηο εηζεξρφκελσλ ηνπξηζηψλ, ζε παγθφζκηα θιίκαθα,  ππνινγίδεηαη φηη ην 2010 

έθζαζαλ ηα 940 εθαηνκκχξηα (Υαηδεδάθεο, 2011) 
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εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, ηδίσο ελ φςεη ηνπ γεγνλφηνο φηη ην κεηαθνξηθφ έξγν ζα 

απμάλεη ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ ησλ 

αζηαηηθψλ ρσξψλ πξνο ηελ Δπξψπε θαη αιινχ. Ζ ζπλερήο αχμεζε ησλ δηεζλψλ 

ηνπξηζηηθψλ κεηαθηλήζεσλ ζε ζηαζεξή βάζε, ην άλνηγκα λέσλ ηνπξηζηηθψλ αγνξψλ 

ζηελ Αζία, κε κεγάια πιεζπζκηαθά κεγέζε θαη ε πχθλσζε ησλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ, 

ζπλζέηνπλ έλα επλντθφ πιαίζην γηα ηε δπλακηθή αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ 

ηνκέα (Υαηδεδάθεο, 2011). 

 



[86] 

 

Δηθφλα 7. Ζ Διιάδα ζηνλ Βαιθαληθφ ρψξν - δίθηπα κεηαθνξψλ 

 

(Πεγή: ΓΠΥΑΑ) 

 

Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζε πξνλνκηνχρν ζέζε, ζε ζρέζε κε άιιεο επξσπατθέο 

ρψξεο, ιφγσ ηεο πνηθηινκνξθίαο θαη ηεο αηζζεηηθήο ησλ ηνπίσλ, ηεο κεγάιεο 
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πνηθηιίαο βηνηφπσλ, ηεο ζρεηηθά θαιήο θαηάζηαζεο ησλ θπζηθψλ ηεο πφξσλ (λεξφ, 

έδαθνο, ππέδαθνο), θαζψο θαη ηνπ πινχηνπ θαη ηεο έθηαζεο ηεο πνιηηηζηηθήο ηεο 

θιεξνλνκηάο. Ζ πνηφηεηα πεξηβάιινληνο είλαη ελ γέλεη θαιή, ζε επίπεδν ρψξαο, ελψ 

ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξνχληαη, ιφγσ ηδίσο κε ζπκβαηψλ 

ρξήζεσλ γεο, είλαη ζπλήζσο εζηηαζκέλα ηνπηθά. 

Γηαζέηεη γεσγξαθηθφ πιενλέθηεκα γεηηλίαζήο ηεο κε ηνπο δηεζλείο 

αεξνδηάδξνκνπο δηαζχλδεζεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο κε ηελ Αλαηνιηθή θαη Νφηηα 

Αθξηθή, ηε Μέζε Αλαηνιή, ηε Νφηηα θαη Ννηηαλαηνιηθή Αζία, θαζψο θαη ηελ 

Χθεαλία.  

Σα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ηνπξηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ ρψξα καο 

είλαη:  

 Ζ απήρεζε ηεο ρψξαο θπξίσο ζηηο αγνξέο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο. 

 Ζ επηθξάηεζε ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ε πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε 

άιισλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. 

 Ζ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ζε κεξηθνχο πξννξηζκνχο. 

 Ζ έληνλε επνρηθφηεηα πνπ θαζηζηά αλαγθαίν ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηκεθχλνπλ ηελ 

ηνπξηζηηθή πεξίνδν (πξνψζεζε αζηηθνχ ηνπξηζκνχ, ζπλεδξηαθνχ 

ηνπξηζκνχ, ηνπξηζκνχ γθνιθ). 

 Ζ κεησκέλε πξνζβαζηκφηεηα ησλ πξννξηζκψλ. 

 Ζ θπξηαξρία ηνπ αεξνπιάλνπ σο κέζνπ άθημεο αιινδαπψλ 

επηζθεπηψλ. 

 Σν κε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ππεξεζηψλ, ε απαμίσζε ζεκαληηθνχ 

πνζνζηνχ ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ παξά ηελ επηρεηξνχκελε 

αξγή αιιά ζηαζεξή πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ 

δπλακηθνχ βάζεη λέσλ πξφηππσλ, νη ειιείςεηο ζε εηδηθέο ηνπξηζηηθέο 

ππνδνκέο θαζψο θαη νη δπζιεηηνπξγίεο (θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε, 

έιιεηςε ρψξσλ ζηάζκεπζεο θ.ιπ.) πνπ παξνπζηάδνπλ πνιινί 

ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί κε ηελ παξεπφκελε ππνβάζκηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 Ζ ξηδηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο πξνβνιήο ηνπ ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ε 

αλάδεημε λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (ΔΠΥΑΑ-Σ). 
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Δηδηθφηεξα δηαπηζηψλεηαη φηη νη βαζηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, πνπ αλαπηχρζεθαλ 

κέρξη ζήκεξα ζηελ Διιάδα, αμηνπνίεζαλ κέξνο ηεο πνηθηιίαο θαη ησλ δηαηηζέκελσλ 

ηνπξηζηηθψλ πφξσλ. Σν πιήζνο ησλ λεζηψλ, ην κεγάιν κήθνο ησλ παξάθηησλ 

πεξηνρψλ θαη ην κεζνγεηαθφ θιίκα θαηέζηεζαλ ηε ρψξα πξνλνκηαθφ ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ, κε θπξίαξρν ην κνληέιν «ήιηνο − ζάιαζζα». Χζηφζν, νη δηεζλείο ηάζεηο 

γηα εμαηνκίθεπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ ιφγσ ηεο εηζφδνπ θαη άιισλ κεζνγεηαθψλ ρσξψλ ζηελ αγνξά, θαζψο 

θαη ε αιινίσζε ή ε ππεξθφξηηζε ζεκαληηθψλ πφξσλ, ιφγσ ηεο θαηαλάισζήο ηνπο κε 

βάζε ην θπξίαξρν κνληέιν, θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ παξάιιειε αλάπηπμε θαη άιισλ 

κνξθψλ ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά θαη ηελ αλαβάζκηζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ 

ησλ πθηζηακέλσλ.  Γηαπηζηψλεηαη, επίζεο, αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα εηδηθέο 

κνξθέο ηνπξηζκνχ, φπσο ν αγξνηνπξηζκφο, ν αζιεηηθφο, ν ζπλεδξηαθφο, ν 

πνιηηηζηηθφο, ν ζξεζθεπηηθφο, ν ηακαηηθφο ηνπξηζκφο, ν θαηαδπηηθφο θαη ν αιηεπηηθφο 

(ΓΠΥΑΑ). 

Οη δείθηεο ζηνπο νπνίνπο ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο καο, ζην 

πεδίν ηνπ ηνπξηζκνχ, εκθαλίδνληαη λα είλαη ηζρπξφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ (WEF) ηνπ 2011 γηα ηνλ ηνπξηζκφ, είλαη, κεηαμχ 

άιισλ  ε θχξσζε ησλ δηεζλψλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ (ζηνπο νπνίνπο ε Διιάδα 

πξσηεχεη), ε επάξθεηα ζε μελνδνρεηαθέο θιίλεο, ε ζηνηρεηψδεο εθπαίδεπζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ν αξηζκφο ησλ ηφπσλ Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο. 

Αληίζεηα, νη δείθηεο κε ηηο ρεηξφηεξεο επηδφζεηο είλαη ε πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, νη πξαθηηθέο πξνζιήςεσλ θαη απνιχζεσλ, ε ηζνηηκία αγνξαζηηθήο 

δχλακεο, ε έθηαζε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη νη εθπνκπέο 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Αθφκα, βξίζθνληαη ρακειά ν δείθηεο γηα ηνπο θαλφλεο θαη 

ξπζκίζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κάξθεηηγθ θαη 

ηνπ branding (αλαγλσξηζκέλεο ηαπηφηεηαο πξννξηζκνχ). Δπίζεο ε ρψξα καο 

εκθαλίδεηαη λα ζεκεηψλεη πηψζε ζηελ κείδνλα ελφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ, ησλ 

πνιηηηζηηθψλ θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ, νθεηιφκελε ζηελ πηψζε ζηνπο πνιηηηζηηθνχο 

πφξνπο  θαη ζηελ ηδηαίηεξα ρακειή επίδνζε ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο. Τζηεξνχκε 

γεληθά σο πξνο ηε κείδνλα ελφηεηα «επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ππνδνκέο», κε 

εμαίξεζε ηνλ ππιψλα «ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο», ελψ αθφκα εμαηξεηηθά πςειφ 

εκθαλίδεηαη λα είλαη ην θφζηνο έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ 

ρεηξφηεξε επίδνζε φκσο θαηαγξάθεηαη ζηνλ θξίζηκν δείθηε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 
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ησλ ηηκψλ ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Απηφ ζεκαίλεη, κε απιά ιφγηα, φηη νη ηηκέο 

ησλ παξερφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξνζδνθψκελε 

πνηφηεηά ηνπο. Ζ γεληθφηεξε απηή θαηάζηαζε απαηηεί επαλαηνπνζέηεζε ηνπ 

ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζηε δηεζλή αγνξά, κε αλαβάζκηζε, δηαθνξνπνίεζε 

θαη εκπινπηηζκφ ηεο πξνζθνξάο θαη παξάιιεια, κε ηε ράξαμε κεζν-

καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηγθ, κε εμεηδηθεπκέλνπο ζηφρνπο αλά 

αγνξά(Υαηδεδάθεο, 2011). 

Ζ παξαπάλσ εηθφλα θαίλεηαη λα εμνκαιχλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζχκθσλα κε 

ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ, ν νπνίνο ζηελ  «ηξαηεγηθή 

Πξνψζεζεο θαη Πξνβνιήο ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ γηα ηελ ηξηεηία 

2014-2015-2016» αλαθέξεη ηα παξαθάησ: 

«…νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή αγνξά έρνπλ 

δηαθνξνπνηεζεί ζεκαληηθά από εθείλεο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν 2010. 

πγθεθξηκέλα: 

 Η Διιάδα δηαθαίλεηαη όηη έρεη αλαθηήζεη – ίζσο πξνζσξηλά - ζεκαληηθό 

κέξνο ηνπ κεξηδίνπ πνπ είρε απνιέζεη από ην 2010 κέρξη ζήκεξα. 

Παξάιιεια, ε εηθόλα ηεο Υώξαο δηεζλώο, ζε ζρέζε κε ηα ηζρύνληα θαηά 

ην έηνο 2010 έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά. Ο ΔΟΣ νθείιεη λα 

θεθαιαηνπνηήζεη ηελ ζεηηθή εμέιημε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ηνπ έηνπο 

2013. 

  Δηθφλα 8. Αθίμεηο κε θαηνίθσλ ζηελ Διιάδα 
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 Η δηεζλήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία έρεη πιήμεη κεγάιν κέξνο ησλ Υσξώλ 

κειώλ ηεο ΔΔ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηόζν ησλ αγνξώλ- δεμακελώλ γηα 

ηνλ Διιεληθό Σνπξηζκό όζν θαη ησλ αληαγσληζηώλ καο, επεξεάδνληαο 

ζπλερώο κε απηό ηνλ ηξόπν, ηηο επηινγέο ησλ ελ δπλάκεη ηνπξηζηώλ (π.ρ. 

ηξόπνο, ρξόλνο θαη κέζν επηινγήο πξννξηζκνύ δηαθνπώλ, δηάξθεηα 

δηαθνπώλ αλά θνηλό-ζηόρνο, θαηά θεθαιή δαπάλε θιπ.). 

 ύκθσλα κε ζηνηρεία, πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε Γ/λζε από πξόζθαηεο 

κειέηεο, ζηηο δύν βαζηθέο αγνξέο δεμακελέο γηα ηνλ Διιεληθό Σνπξηζκό 

(Μεγ. Βξεηαλία, Γεξκαλία) πξνθύπηεη ε αλάγθε ζηόρεπζεο εηδηθώλ 

θνηλώλ-ζηόρνο, κέζα από ζπγθεθξηκέλα δίθηπα επηθνηλσλίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε ζεηηθή εμέιημε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο γηα 

ηελ Διιάδα. Δπίζεο, ηα θνηλά-ζηόρνο, ζηα νπνία νθείιεη λα απεπζύλεηαη 

ν Διιεληθόο Σνπξηζκόο πιένλ, αθνξνύλ ζε δηακνξθσηέο ησλ ηάζεσλ 

(trend setters, style hounds θιπ), ηα νπνία ζα πξέπεη λα ηξνθνδνηνύληαη 

κε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν απνηειεί πξνζηηζέκελε αμία ζηε ζπλνιηθή 

παξαδνζηαθή θαη αλακελόκελε εηθόλα ηνπ απζεληηθνύ πξννξηζκνύ 

Διιάδα…» 

Ζ F1 ωρ μέπορ ηος ηοςπιζηικού κεθαλαίος 

Μέζα, ινηπφλ, ζ’ απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε δεκηνπξγία πίζηαο F1 ζηελ 

Διιάδα θαίλεηαη φηη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά θαη πξνζζεηηθά. Απηφ φκσο δελ 

ζεκαίλεη φηη απνηειεί παλάθεηα, δεδνκέλνπ φηη ε F1 ζπγθεληξψλεη ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ δελ ηελ θαζηζηνχλ de facto ειθπζηηθή σο παξαγσγηθή επέλδπζε θαη απηά είλαη: 

 Σν χςνο ηεο επέλδπζεο, πνπ είλαη αξθεηά πςειφ θαη, ππφ ηηο παξνχζεο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ ρψξα καο, ίζσο θαη απαγνξεπηηθφ
25

 

 Ζ νιηγνήκεξε δηάξθεηά ηεο (ηξεηο εκέξεο), πνπ θαζηζηά ζπδεηήζηκε 

ηελ πξνζζεηηθή νηθνλνκηθή σθέιεηα ζπγθξηηηθά κε ην θφζηνο 

επέλδπζεο 

 Ο κεγάινο αληαγσληζκφο, πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηηο πίζηεο πνπ 

ππάξρνπλ παγθνζκίσο (θαη επηπιένλ φζσλ αθφκα ζρεδηάδεηαη λα 

                                                 
25

 Υαξαθηεξηζηηθφ πάλσ ζ’ απηφ είλαη θαη ην παξάδεηγκα ηεο πίζηαο ηεο Υαιαλδξίηζαο ζηελ 

Πάηξα, πνπ πεξηγξάςακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην 
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θαηαζθεπαζζνχλ) θαη θαζηζηνχλ επηζθαιή ηελ δηάξθεηα ηεο 

παξνπζίαο ηεο ζην αγσληζηηθφ πξφγξακκα ηεο F1 

 Ζ ρξνλνζέηεζε ηνπ ειιεληθνχ Grand Prix, θαηά ηξφπν πνπ λα κπνξεί 

λα ζπλδπαζηεί κε άιια ηνπξηζηηθά παθέηα (ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο 

επνρηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ), δελ είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα 

εμαζθαιηζηεί απφιπηα θαη ζε δηάξθεηα 

Βέβαηα, ζηνλ αληίπνδα, ε  F1 δηαζέηεη θαη ζηνηρεία ηα νπνία ηεο πξνζδίδνπλ κηα 

κνλαδηθφηεηα ζηνλ ραξαθηήξα θαη ιεηηνπξγνχλ εληζρπηηθά ζηνλ ξφιν ηεο σο πςεινχ 

επηπέδνπ εκπνξεχζηκνπ πξντφληνο, κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην πεδίν ηνπ ηνπξηζκνχ: 

 Απνηειεί, παγθνζκίσο, δηνξγάλσζε κε πςειφηαην βαζκφ 

αλαγλσξηζηκφηεηαο 

 Ζ πξνψζεζή ηεο γίλεηαη κε ηερληθέο marketing πςειψλ πξνδηαγξαθψλ 

 Ζ ηειεφξαζε απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ κέζν πξνψζεζεο θαη 

δεδνκέλεο ηεο δηεηζδπηηθφηεηάο ηεο, ιεηηνπξγεί απνθαζηζηηθά ζηελ 

δηακφξθσζε επηινγψλ ησλ ελ δπλάκεη ηνπξηζηψλ 

 πκβάιιεη θαηά ηξφπν ζρεδφλ απφιπην ζηελ δηακφξθσζε πςεινχ 

brand name (αλαγλσξηζκέλε ηαπηφηεηα πξννξηζκνχ) γηα ηηο πφιεηο 

ή/θαη ηηο ρψξεο πνπ θηινμελνχλ Grand Prix ηεο  F1 

 Έρεη δηαξθή παξνπζία ζηελ παγθφζκηα εηδεζενγξαθία θαζ’ φιε ηελ 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη κε απηή ηελ έλλνηα νη πφιεηο/ρψξεο πνπ έρνπλ 

αγψλα F1 βξίζθνληαη ζπλερψο ζηελ επηθαηξφηεηα 

 Σν άζιεκα δηαζέηεη κηα μερσξηζηή δπλακηθή, ε νπνία θαιιηεξγείηαη 

κέζσ ηνπ marketing, θαη νη πίζηεο απνηεινχλ ζεκεία αλαθνξάο απηήο 

ηεο δπλακηθήο  

Αλαθέξζεθε πην πάλσ φηη ε δεκηνπξγία πίζηαο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά 

θαη πξνζζεηηθά. Θεηηθά ζεκαίλεη φηη ζα είλαη βηψζηκε σο επέλδπζε θαη ζα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο (θαη βέβαηα ζηελ εζληθή 

νηθνλνκία). Απηφ φκσο, ζηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ, εμαξηάηαη απφ ηελ ζπκθσλία πνπ 

ζα γίλεη κε ηελ FIA θαη ηνπο φξνπο πνπ απηή ζα πεξηιακβάλεη, ζρεηηθά κε ηελ 

δηάξθεηά ηεο, ηα δηθαηψκαηα πνπ ζα θαηαβάιινληαη θαη ηνλ ηξφπν ζπκκεηνρήο ζηα 

έζνδα απφ εηζπξάμεηο εηζηηεξίσλ, δηαθεκίζεηο θαη ηειενπηηθά δηθαηψκαηα – κε ηα 

δχν ηειεπηαία λα απνηεινχλ ζπληξηπηηθά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ. Ζ ίδηα ινηπφλ ε 
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πίζηα (σο εθκεηάιιεπζε) δελ πεξηκέλεη θαη πνιιά νθέιε απφ ηνλ ηνπξηζκφ ηεο 

ρψξαο θαη ηελ ειθπζηηθφηεηά ηνπ, δεδνκέλνπ φηη ηα έζνδά ηεο είλαη θαηά ην πιείζηνλ 

πξνδηαγεγξακκέλα θαη εμαξηψληαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ marketing ηεο 

FIA. Πξνζζεηηθά ζεκαίλεη φηη ε δπλακηθή ηεο ζπλεηζθέξεη ζην εζληθφ ηνπξηζηηθφ 

πξντφλ, ην νπνίν φκσο γηα λα θεθαιαηνπνηήζεη απηή ηελ δπλακηθή ζα πξέπεη ην ίδην 

λα είλαη ζε ζέζε λα ην θάλεη. Καηά ζπλέπεηα, δελ είλαη εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο νη 

επηθπιάμεηο, πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο δηαηππσζεί, ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηηθή 

ζπλεηζθνξά – πέξα απφ επρνιφγηα – ηεο πίζηαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ζηνλ 

βαζκφ πνπ απηή θαη νη δνκέο ηεο δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο.    

Ο θςζικόρ σώπορ ζηην Δλλάδα και οι ςπάπσοςζερ ςποδομέρ 

Γεωθςζικά σαπακηηπιζηικά 

Σν αλάγιπθν ηεο Διιάδαο, απφ κηα πξψηε καηηά, ζίγνπξα δελ είλαη απφ ηα 

ηδαληθφηεξα, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζνπκε κηα επίπεδε έθηαζε γηα λα 

θαηαζθεπάζνπκε έλα απηνθηλεηνδξφκην, πφζν κάιινλ κηα πίζηα F1, πνπ είλαη ην 

κεγαιχηεξν, ζε απαηηνχκελε έθηαζε, είδνο απηνθηλεηνδξνκίνπ. Απηφ γηαηί νη 

λεζησηηθέο, νη νξεηλέο θαη νη εκηνξεηλέο εθηάζεηο θαηαιακβάλνπλ έλα ηεξάζηην 

πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ εδάθνπο ηεο, εδάθε ηα νπνία είλαη απαγνξεπηηθά γηα ηελ 

αλάπηπμε ηέηνηαο δξαζηεξηφηεηαο. Αθφκα ζηηο εθηάζεηο πνπ απνκέλνπλ έλα κεγάιν 

κέξνο είλαη δάζε θαη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, θαζψο θαη  αγξνηηθή γε πςειήο 

παξαγσγηθφηεηαο, ε νπνία ηειεί ππφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο θαη ε ρσξνζέηεζε ζε 

απηή ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ κπνξεί λα εγθξηζεί κφλν εθφζνλ απηέο έρνπλ ζεκαληηθή 

επίπησζε ζηε δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο θαη ζηελ απαζρφιεζε.  

ηνπο δχν  παξαθάησ ράξηεο εκθαλίδεηαη ην αλάγιπθν ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ θαη 

ν Υάξηεο βαζηθψλ θαηεπζχλζεσλ ρσξηθήο νξγάλσζεο ηνπ ηνπξηζκνχ ηνπ ΔΠΥΑΑ-

Σ. 
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Δηθφλα 9. Σν αλάγιπθν ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ 
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Δηθφλα 10. Υάξηεο βαζηθψλ θαηεπζχλζεσλ ρσξηθήο νξγάλσζεο ηνπ Σνπξηζκνχ 

 

 

Χζηφζν, κέζα ζηελ έθηαζε ησλ πεξίπνπ 132.000 ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ ηεο 

ρψξαο ππάξρνπλ θαηάιιειεο εθηάζεηο, θνληά ζε αζηηθά θέληξα, πνπ πιεξνχλ, εθ 

πξψηεο φςεσο, ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο βάδεη ην Π.Γ. 14/2007 θαη νη αξρέο 

ρσξνζέηεζεο ηεο FIA. Να ζπκίζνπκε πσο ε θαηαιιειφηεηα δελ εμαξηάηαη κφλν απφ 

ηα γεσθπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη απφ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη ην πνηέο 

είλαη νη ππνδνκέο θνληά ζην πξνηεηλφκελν έξγν. 

Ζ πποζβαζιμόηηηα 

 Απφ ηα πην βαζηθά δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε, φρη κφλν γηα ηελ 

ρσξνζέηεζε απηνθηλεηνδξνκίνπ, αιιά γηα νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηνπξηζηηθφ 

ζρεδηαζκφ, είλαη απηφ ηεο πξνζβαζηκφηεηαο. Ήδε ην ζεζκηθφ πιαίζην θαηαζθεπήο 

ηεο πίζηαο ζέηεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο, σο πξνο ηελ απφζηαζε πνπ πξέπεη λα έρεη 

κηα πίζηα απφ αεξνδξφκηα, μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη νδηθφ δίθηπν. 

 Οπνηαδήπνηε πίζηα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεη έλαλ επηζπκεηφ αξηζκφ 

επηζθεπηψλ, έρεη σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζε απηή απφ ην 
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ζεκείν δηακνλήο ηνπ επηζθέπηε. Απνηεινχλ αξλεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ Διιάδα ην φρη 

θαη ηφζν πξνεγκέλν θαη αζθαιέο νδηθφ δίθηπν θαη ην γεσζρήκα ηεο ρψξαο, ηα νπνία 

απμάλνπλ ην ρξφλν πξφζβαζεο απφ ην έλα ζεκείν ηεο ρψξαο ζε έλα άιιν
26

. Χζηφζν 

ζεηηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε επάξθεηα ζε αεξνδξφκηα θαη ιηκεληθέο κνλάδεο. Δηδηθά γηα 

ηα αεξνδξφκηα λα πνχκε πσο είλαη βαζηθή πχιε εηζφδνπ ηνπξηζηψλ ζε κηα ρψξα πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ άθξε ηεο Δπξσπατθήο επείξνπ, φπσο είλαη ε Διιάδα θαη έλα 

ζεκαληηθφ δήηεκα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο πίζηαο είλαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

αεξνδξνκίσλ ηεο ρψξαο θαη ν αξηζκφο ησλ επηβαηψλ πνπ είλαη ηθαλά λα 

εμππεξεηήζνπλ ζηελ δηάξθεηα κηαο εκέξαο. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε πσο, θαηά 

ηεθκήξην, ν κεγαιχηεξνο φγθνο ελ δπλάκεη επηζθεπηψλ ζε έλαλ αγψλα F1 πξνέξρεηαη 

απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο (κε ηνπο Ηηαινχο ζεαηέο λα ραξαθηεξίδνληαη σο ε πην 

δπλακηθή νκάδα, ιφγσ ηεο παξάδνζεο πνπ έρνπλ ζην άζιεκα θαη ηελ απηνθίλεζε). 

Οπφηε άιιν έλα δήηεκα πνπ πξνθχπηεη θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο πίζηαο F1 ζηελ 

Διιάδα είλαη ε νξγάλσζε ησλ ιηκαληψλ θαη ε αμηνπηζηία ησλ αθηνγξακκψλ Ηηαιίαο – 

Διιάδαο.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη νη αεξνιηκεληθέο ππνδνκέο δηεζλνχο 

ζεκαζίαο θαη νη ιηκεληθέο ππνδνκέο δηεζλνχο, εζληθήο θαη πεξηθεξεηαθήο ζεκαζίαο: 

 

                                                 
26

 ν ρξφλνο δηάξθεηαο απνηειεί αξλεηηθφ ζηνηρείν θαη φηαλ κηιάκε γηα πξφζβαζε κέζσ 

ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ 
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Δηθφλα 11. Αεξνιηκεληθέο θαη ιηκεληθέο ππνδνκέο 

 

Πεγή: ΓΠΥΑΑ 
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Δπιλογή έκηαζηρ σωποθέηηζηρ – Πεπιοπιζμοί ηος ΔΠΥΑΑ-Σ 

Ήδε ζην πξψην θεθάιαην αλαθεξζήθακε ζηνλ δεκφζην ραξαθηήξα ηνπ 

ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ Διιάδα θαη ζην φηη βαζηθφ πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, 

φισλ ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεηεκάησλ, απνηειεί ην φηη ζέηνπλ ζηφρνπο, νη νπνίνη έρνπλ 

ην θνηλσληθφ φθεινο σο άμνλα αλαθνξάο. Καηά ζπλέπεηα, ην πιαίζην κέζα απφ ην 

νπνίν ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη ε ρσξνζέηεζε πίζηαο F1 ζηελ ρψξα καο 

δηακνξθψλεηαη πάλσ ζηνπο παξαθάησ βαζηθνχο άμνλεο πνπ ζέηεη ην ΔΠΥΑΑ-Σ: 

 ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ θαη ηζφξξνπεο αλάπηπμεο ηνπ 

ηνπξηζκνχ ηεο ρψξαο 

 ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ ηνπίνπ θαη ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ησλ 

ρσξνζεηνχκελσλ πεξηνρψλ, κε ηελ ηδηαίηεξε επηζήκαλζε φηη ε 

αλεπάξθεηα θαη ππέξβαζε ηεο αληνρήο ησλ πφξσλ πξέπεη λα απνηειεί 

απαγνξεπηηθφ θξηηήξην γηα ηε ρσξνζέηεζε δσλψλ ή ηνπξηζηηθψλ 

κνλάδσλ 

 ηελ έγθξηζε ηεο ρσξνζέηεζεο ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ χζηεξα απφ 

ζηάζκηζε παξαγφλησλ θφζηνπο σθέιεηαο ζε θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ 

θαη πεξηβαιινληηθφ επίπεδν 

 ηε δηάρπζε ησλ επθαηξηψλ αλάπηπμεο ηνπξηζκνχ θαη ηελ ελίζρπζε 

ιηγφηεξν ηνπξηζηηθά αλαπηπγκέλσλ πεξηνρψλ, πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο 

πξννπηηθέο αλάπηπμεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνπνίεζε εηδηθψλ – 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ 

 ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηάζπαξηεο δφκεζεο ηνπξηζηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίσλ πφιεσλ θαη νξίσλ 

νηθηζκψλ, κέζσ ηεο ζεζκνζέηεζεο δσλψλ κε ρξήζε γεο 

«ηνπξηζκφο−αλαςπρή» θαη νξγαλσκέλσλ ππνδνρέσλ ηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

Δμεηδηθεχνληαο ζηελ ρσξνζέηεζε νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο απηνθηλεηνδξνκίνπ 

- θαη πέξα απφ φζεο αλαθέξνληαη ξεηά ζην Π.Γ. 14/2007 θαη ζηηο νπνίεο ήδε 

αλαθεξζήθακε - ππάξρνπλ θαη πεξηνρέο απνθιεηζκνχ (εθηφο απφ ηηο νξεηλέο ή 

λεζησηηθέο εθηάζεηο) ζε επίπεδν αλάγιπθν, φπσο είδακε θαη ζην 2
ν
 θεθάιαην. Οη 

πεξηνρέο απηέο είλαη (αλ θπζηθά νξίδεηαη απφ ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία) ρψξνη κέζα ζε 

ΣΥ, αξραηνινγηθνί ρψξνη, δαζηθέο εθηάζεηο, αηγηαιφο θαη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο 
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απαγνξεχεηαη ε ρξήζε γεο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ(Αξαβαληηλφο, 2007). 

Πξαθηηθά δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε έλαλ ππνηηζέκελν ζρεδηαζκφ, νχηε ππφζεζε, ζε 

ηξείο βαζηθέο πεξηπηψζεηο: 

 ε θξαηηθέο εθηάζεηο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε κε θάπνηα 

ιεηηνπξγία 

 ε αλεθκεηάιιεπηεο θξαηηθέο εθηάζεηο, φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ρξήζε 

αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
27

 

  ε νπνηεζδήπνηε ηδησηηθέο εθηάζεηο 

Μπνξεί ν θπζηθφο παξάγνληαο λα βάδεη αξθεηνχο πεξηνξηζκνχο, αιιά δελ είλαη 

απηφο πνπ θαζνξίδεη ηελ ηειηθή επηινγή ρσξνζέηεζεο. Απηή ε δηαδηθαζία πξνθχπηεη 

επίζεο θαη κέζα απφ θνηλσληθννηθνλνκηθέο κειέηεο ησλ ππνςήθησλ επελδπηψλ, νη 

νπνίνη επηδηψθνπλ λα πάξνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο απνθάζεηο ζηα πιαίζηα απηψλ 

ησλ πεξηνξηζκψλ(θνξδίιε, 2007).  

Έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζηνηρείν, πνπ αμίδεη λα αλαθέξνπκε ζηελ ππνελφηεηα 

απηή, είλαη ε ζεκαζία ησλ θεληξνβαξηθψλ πφιεσλ ηεο Διιάδαο ζε ζρέζε κε ηελ 

ηειηθή επηινγή ρσξνζέηεζεο. Ζ ρσξνζέηεζε ηεο πίζηαο ζε παξακεζφξηεο πεξηνρέο 

ηεο Βνξείνπ Διιάδνο είλαη αληίζεηε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ην ΔΠΥΑΑ-Σ δηφηη 

νη κε Έιιελεο ηνπξίζηεο ελδέρεηαη λα θάλνπλ ηνπξηζκφ ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο ηεο 

Διιάδαο (θφπηα, Αιβαλία, Βνπιγαξία, Σνπξθία - αλάινγα ηελ ρσξνζέηεζε ηεο 

πίζηαο) θαη λα επηζθεθζνχλ ηελ ρψξα καο κφλν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ αγψλα. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη φινη νη νηθνλνκηθνί πφξνη, πνπ ζα πξνέξρνληαλ απφ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα ηνπξηζηψλ, ζα θαηεπζπλζνχλ ζηα ηακεία θάπνηαο γεηηνληθήο 

ρψξαο, γεγνλφο πνπ ζα έβγαδε απηνκάησο εθηφο ζηφρσλ ηνλ ηνπξηζηηθφ ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ πξνζζεηηθή σθέιεηα ηεο πίζηαο F1 ζην εζληθφ πξντφλ. Με απηή ηελ έλλνηα 

ινηπφλ ν ζρεδηαζκφο πξέπεη λα γίλεη κε βάζε ηηο κεγάιεο πφιεηο, πνπ παξάιιεια 

βξίζθνληαη θαη ζηα θεληξνβαξηθά ζεκεία ηεο ρψξαο.  

ςμπεπάζμαηα 

Ο ηνπξηζκφο απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ ηνκέα γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ν 

νπνίνο φκσο παξνπζηάδεη δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο πνπ κεηψλνπλ ηελ 

                                                 
27

 Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί, πξηλ πξνεγεζεί έγθξηζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ηεο πίζηαο, πξέπεη 

πξψηα λα εγθξηζεί απφ ηελ Βνπιή ην ζρεηηθφ ζρέδην θαη λα εθδνζεί πξνεδξηθφ δηάηαγκα, κε ην νπνίν 

λα αιιάδεη ε ρξήζε γεο, ηεο πξνηεηλφκελεο έθηαζεο, ζε ρξήζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
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αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ. Ο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο δηαπηζηψλεη απηέο ηηο αδπλακίεο 

θαη επηρεηξεί ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο ζε ζρεδηαζηηθφ επίπεδν θαη κέλεη ζην θξάηνο θαη 

ζηνπο εκπιεθφκελνπο ηδησηηθνχο θνξείο ηνπ ηνπξηζκνχ λα αλαπηχμνπλ πξσηνβνπιίεο 

θαη ελέξγεηεο πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά ζηελ άκβιπλζε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ θαη 

ζηελ άξζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

Έρεη δηαπηζησζεί φηη ε κνλνκέξεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ε νπνία 

επηθεληξψλεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηνλ ζαιάζζην ηνπξηζκφ, δελ εμαζθαιίδεη 

ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα θαη θαζίζηαηαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία ειθπζηηθψλ 

παθέησλ πνπ ζα απμήζνπλ ηα κεγέζε ηνπ. 

Σα δηαγλσζκέλα ηέηνηα παθέηα αλαθέξνληαη ζε έλαλ ηνπξηζκφ πςειψλ 

πξνδηαγξαθψλ, πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζειθχζεη ηνπξίζηεο κε εμεηδηθεπκέλεο 

απαηηήζεηο θαη ζα εμαζθαιίζεη πξνζζεηηθή σθέιεηα ζηελ φιε παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία. 

Ο κεραλνθίλεηνο αζιεηηζκφο θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε F1, ιεηηνπξγεί 

κέζα ζε απηφ ην πλεχκα θαη απνηειεί ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη νη πνιηηηθέο, πνπ ζα εθαξκνζζνχλ, δελ ζα είλαη απνζπαζκαηηθέο θαη 

πεξηζηαζηαθέο, αιιά ζα αλαπηχζζνληαη ζπλδπαζηηθά θαη πξννπηηθά, 

θεθαιαηνπνηψληαο ηελ δπλακηθή πνπ πεξηθιείεη, σο ηνπξηζηηθφ πξντφλ, ε F1.  

Ζ ρσξνζέηεζε πίζηαο F1 είλαη κηα ηδηαίηεξα ζχλζεηε δηαδηθαζία, αλεμάξηεηα 

απφ ηνλ θνξέα επέλδπζεο, ζηελ νπνία επελεξγνχλ παξάγνληεο πνπ βξίζθνληαη ζε 

άκεζε ζρέζε κε ην γεσθπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ δηαδξαζηηθφηεηα πνπ αλαπηχζζεη 

απηφ, αλαθνξηθά κε ηα νηθνλνκνηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επέλδπζεο. 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ρσξνζέηεζε 

παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν επηβάιιεη αθελφο πεξηνξηζκνχο, 

ε ηήξεζε ησλ νπνίσλ αλήθεη ζηνλ δεκφζην έιεγρν, αιιά ηαπηφρξνλα εηζάγεη θαη 

λνκνζεηηθά εξγαιεία, πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Σν θξίζηκν ζεκείν εληνπίδεηαη ζηνλ βαζκφ ζπζρέηηζεο απηψλ ησλ παξακέηξσλ 

θαηά ηξφπν πνπ, αθελφο λα κελ δεκηνπξγεί εκπφδηα ζε επελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη 

αθεηέξνπ λα κελ αθπξψλεη ηνλ δεκφζην ραξαθηήξα ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

αλαηξέπεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο, πνπ απηφο ζέηεη. 

Κάησ απ’ απηφ ην πξίζκα απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ην φηη κηα παξαγσγηθή 

επέλδπζε, θαη κάιηζηα ηνπ κεγέζνπο πίζηαο  F1, πξνζζέηεη κελ αμία ζην γεληθφηεξν 
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θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, αιιά, ζε πεξίπησζε αζηνρίαο, δεκηνπξγεί πνιχ 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα,  αθνχ δεζκεχεη πφξνπο, επηβαξχλεη ην ηνπίν, δηαςεχδεη 

πξνζδνθίεο θαη ζπκπαξαζχξεη ζηελ απνηπρία έλα κέξνο (κεγάιν ή κηθξφ) ηνπ 

αλζξσπνγεσγξαθηθνχ ρψξνπ φπνπ αλαπηχρζεθε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ο
. ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 

Διζαγωγή 

ην θεθάιαην απηφ ζα αλαιχζνπκε ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο 

πνπ εκπεξηέρεη ε θαηαζθεπή κηαο πίζηαο F1 ζηελ Διιάδα. Ζ αλάιπζε απηή ζα 

βαζηζηεί ζε κηα ππφζεζε εξγαζίαο, ηελ νπνία ζα θάλνπκε, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη 

ζεκείν αλαθνξάο θαη κέζα απφ ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο, πνπ ζα αλαδεηρζνχλ, ζα 

επηρεηξήζνπκε λα δηαγλψζνπκε ηελ ζέζε θαη ην ξφιν ηεο κέζα ζην γεληθφηεξν 

θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.  

ε φιε απηή ηελ δηαδηθαζία ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζα είλαη έλα κεζνδνινγηθφ 

εξγαιείν, απηφ ηεο  SWOT Αλάιπζεο, ην νπνίν θαη ζα πεξηγξάςνπκε. 

Σο μεθοδολογικό επγαλείο ηηρ SWOT 

ια εθείλα ηα ζεκεία ηα νπνία πεξηγξάςακε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, 

απνηεινχλ κέξνο ηνπ επξχηεξνπ ζπλφινπ ηνπ πνιενδνκηθνχ θαη ρσξνηαμηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. Ο ζρεδηαζκφο, ζαλ έλλνηα, είλαη κηα ινγηθή δηαδηθαζία πξνο ηελ 

επίηεπμε κηαο θαηάζηαζεο πνπ παξνπζηάδεη νξηζκέλα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά. 

Δίλαη ε δηαδηθαζία παξέκβαζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά ελεξγεηψλ, πνπ 

απνβιέπεη ζηελ επίιπζε παξφλησλ ή ελδερφκελσλ κειινληηθψλ πξνβιεκάησλ, κε 

πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ελφο ρσξηθνχ ζπζηήκαηνο 

(Αξαβαληηλφο, 2007). Ζ δηαδηθαζία είλαη θνηλή γηα φιεο ηηο ηππνινγίεο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ, πνπ δηαθξίλνπκε κέρξη ζήκεξα θαη κπνξνχκε ελ ζπληνκία λα ηελ 

πξνζδηνξίζνπκε σο εμήο: 

 Ο ζρεδηαζκφο αλαθέξεηαη ζηελ επηζήκαλζε ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ 

γηα ηελ πξννπηηθή κηαο πεξηνρήο θαη απηφ κε βάζε ην πθηζηάκελν 

αλαπηπμηαθφ πξφηππν, θαζψο θαη ηηο γεληθφηεξεο εμειίμεηο ζε εζληθφ 

θαη ζε ππεξεζληθφ επίπεδν 

 Ο ζρεδηαζκφο πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο επίηεπμεο επηδησθφκελσλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, ηεο δεκηνπξγίαο ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ θαη 

ηεο νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηαο 



[102] 

 

 Ο ζρεδηαζκφο απνηειεί κηα δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ καθξνπξφζεζκσλ 

ζηφρσλ θαη επηινγήο ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ πινπνίεζεο, ε νπνία 

βαζίδεηαη ζηελ επηζηεκνληθή αλάιπζε, ηε δηεζλή εκπεηξία, ηηο 

ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο εηδηθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο θάζε πεξηνρήο (Μεηαμάο & Λαιέλεο, 2006).   

Μέζα ζηελ φιε απηή δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ, ρξεηάζηεθε λα 

θαηαζθεπαζηνχλ θάπνηεο ηερληθέο νξγάλσζεο ελφο ζπλεθηηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο 

απνθάζεσλ, ε νπνία λα εθαξκφδεηαη θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηνπ θαη λα απνηειεί ηνλ 

ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ζηε 

δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλσλ ηξφπσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

πνπ έρνπλ ηεζεί. Έλα πνιχ δεκνθηιέο εξγαιείν απηνχ ηνπ ηχπνπ, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ είλαη ε αλάιπζε 

SWOT (απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ Strengths/πιενλεθηήκαηα, 

Weaknesses/κεηνλεθηήκαηα, Opportunities/επθαηξίεο, Threats/απεηιέο). Ζ SWOT 

απνηειεί εξγαιείν πξνγξακκαηηζκνχ ησλ δξάζεσλ ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ θαη 

ηαπηφρξνλα εξγαιείν δηακφξθσζεο απνθάζεσλ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ. Αλ θαη ε 

ρξήζε ηεο εθαξκφδεηαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ, ε SWOT 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξάζεσλ ησλ δεκνζίσλ 

νξγαληζκψλ θαη ζηελ δηακφξθσζε ζπλεθηηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο απνθάζεσλ. θνπφο 

ηεο είλαη ε ελίζρπζε ησλ ζηνηρείσλ εζσηεξηθνχ δπλακηζκνχ ηεο ρσξηθήο ελφηεηαο 

θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξεη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ηαπηφρξνλα ε 

άκβιπλζε ησλ εζσηεξηθψλ αδπλακηψλ θαη ησλ απεηιψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (Μεηαμάο & Λαιέλεο, 2006). 

Ζ δηαδηθαζία ηεο SWOT αλάιπζεο πεξηιακβάλεη: 

1. Σελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε πφξνπο, νξγάλσζε, 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, πνιηηηζκηθά ζηνηρεία, ζπλεξγαζίεο / θνηλέο 

δξάζεηο  θιπ.) θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (επθαηξίεο θαη 

απεηιέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηάζεηο ηεο αγνξάο, θνηλσληθέο 

ηάζεηο, ζεζκηθφ πεξηβάιινλ, θξίζε νηθνλνκηθή ή  άιιε , ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο θιπ.) 

2. Σελ ζπιινγή βαζηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο αλάιπζεο ηνπ  

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο  
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3. Σελ ζχλζεζε ζπκπεξαζκάησλ, έηζη ψζηε ν θνξέαο λα απνθηήζεη  

νινθιεξσκέλε εηθφλα 

4. Σελ δηακφξθσζε βαζηθψλ πξνηάζεσλ θαη δξάζεσλ (Μεηαμάο & 

Λαιέλεο, 2006). 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε πψο ζπζρεηίδνληαη ηα πεδία πνπ ζπλζέηνπλ ην 

εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη ηνλ ραξαθηήξα ησλ πνιηηηθψλ 

(ελεξγεηψλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ αληίξξνπσλ δπλάκεσλ πνπ  

αλαπηχζζνληαη, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπκε ζέζεη. 

 

Πίλαθαο 1. πζρεηηζκφο πεδίσλ SWOT αλάιπζεο 

 

(Πεγή: Λαιέλεο, Μεηαμάο 2006) 

 

Καηαζκεςή πίζηαρ F1 ζηην Δλλάδα – Τπόθεζη επγαζίαρ 

αλ ππφζεζε εξγαζίαο παίξλνπκε ην φηη εθδειψλεηαη ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία πίζηαο F1 ζηελ Διιάδα θαη θαινχκαζηε λα δηαγλψζνπκε 

ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο απηήο ηεο επέλδπζεο, λα αμηνινγήζνπκε ηηο ζπλζήθεο πνπ 

ηελ ραξαθηεξίδνπλ θαη λα εθηηκήζνπκε ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηνλ αλζξσπνγεσγξαθηθφ 

ρψξν.  

Χο ζπλζήθε ζε απηή ηελ ππφζεζε εξγαζίαο νξίδνληαη ηα εμήο: 

 Ο ξφινο πνπ καο αλαηίζεηαη είλαη ξφινο παξαηεξεηή θαη φρη 

ζπκβνχινπ ηνπ επελδπηή ή ηνπ θξάηνπο-ειεγθηή 

 Γελ ζα πξνρσξήζνπκε ζε νηθνλνκνηερληθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο 
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 Γελ έρεη ζεκαζία ν δεκφζηνο ή ηδησηηθφο ή κηθηφο ραξαθηήξαο ηνπ 

θνξέα-επελδπηή, παξά κφλνλ ε ελέξγεηά ηνπ 

 Γελ καο ππνδεηθλχεηαη ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο εγθαηάζηαζεο ηεο 

επέλδπζεο, δηφηη θάηη ηέηνην δεκηνπξγεί θηλδχλνπο ζηνρνπνίεζεο - 

ζηνλ βαζκφ κάιηζηα πνπ μεθεχγεη απφ ην πεξίγξακκα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, δεδνκέλνπ φηη ε αθξηβήο ρσξνζέηεζε απαηηεί νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε, ζην πιαίζην ηεο αεηθφξνπ, ηζφξξνπεο, ζπλεθηηθήο θαη 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. 

 Δθηηκνχκε ζαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηελ πνιπζήκαληε ζρέζε κεηαμχ 

ειιεληθήο πίζηαο F1 θαη ηνπξηζηηθνχ θεθαιαίνπ θαη κε απηή ηελ 

έλλνηα ζε θάπνηα ζεκεία ηεο ππφζεζεο εξγαζίαο, φπσο ζηελ 

δηαηχπσζε πξνηάζεσλ, δελ δηαρσξίδνπκε ηνπο ξφινπο. 

Δθαξκφδνληαο ην εξγαιείν ηεο SWOT αλάιπζεο ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε, σο αθνινχζσο: 

αλ εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ελλννχκε ηνπο δηαηηζέκελνπο πφξνπο (πιελ 

νηθνλνκηθψλ), ηα γεσρσξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ην 

πιαίζην ζπλεξγαζηψλ, ηελ ζπλέξγεηα ησλ δξάζεσλ, ηα πνηνηηθά ζπκπεξηθνξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εκπιεθφκελσλ πξνζψπσλ θιπ. 

αλ εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ελλννχκε ην ζεζκηθφ πιαίζην, ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο, 

ηηο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, ην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, 

ην άθξσο αληαγσληζηηθφ πιαίζην ηνπ ρψξνπ ηεο F1 θιπ. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί απνηππψλεηαη ε πξαγκαηηθφηεηα, σο πξνο ην ζέκα 

πνπ αλαιχνπκε, ε νπνία  έρεη σο εμήο: 

 

ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

Σα πνιχ ζεκαληηθά ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο, φπσο ην 

πνιηηηζκηθφ θεθάιαην, ην θιίκα, ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ, νη αθηέο θιπ. 

Ζ πνηφηεηα ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξψλ 

ηεο ρψξαο, ην νπνίν ρξεηάδεηαη 

αλαβάζκηζε 

Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Διιάδαο, ε 

νπνία βξίζθεηαη θνληά ζην 

κεγαιχηεξν κεξίδην ηνπξηζηψλ, πνπ 

είλαη ην Δπξσπατθφ 

Ζ επηθξάηεζε ηνπ καδηθνχ 

ηνπξηζκνχ 
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Ζ απήρεζε ηεο ρψξαο, θπξίσο ζηηο 

αγνξέο ηεο Δπξψπεο, φπνπ θαηέρεη 

θαιή ζέζε 

Ζ πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε ηνπ 

αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα 

Ζ ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο ηνπ 

ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, 

κέζα απφ νξγαλσκέλν ζρέδην 

πξνψζεζήο ηνπ, πνπ αλαπηχζζεη ν 

ΔΟΣ,  ζηνρεπκέλν ζε ελφηεηεο, 

ρψξεο  θαη νκάδεο 

Οη δπζιεηηνπξγίεο ζε βαζηθνχο 

ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, π.ρ. 

θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε, έιιεηςε 

ρψξσλ ζηάζκεπζεο 

Ζ ζπλδπαζηηθφηεηα ηεο F1 κε ηα 

άιια  πξντφληα πνπ πξνζθέξεη ν 

ειιεληθφο ηνπξηζκφο 

Λίγεο ειιεληθέο πφιεηο έρνπλ ηηο 

ηνπξηζηηθέο δπλαηφηεηεο λα 

θηινμελήζνπλ κεγάιν αξηζκφ ζεαηψλ 

Καιή θήκε ηνπ ειιεληθνχ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ε 

αλαγλσξηζκέλε ηαπηφηεηά ηνπ 

(brand name). 

Σν κε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 

ππεξεζηψλ ζην πεδίν ηνπ ηνπξηζκνχ 

θαη ε αλαθνινπζία ηηκψλ θαη 

πξνζδνθψκελεο πνηφηεηαο 

ππεξεζηψλ 

Ζ Διιάδα απνηειεί θζελφ 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 

Ζ αληαγσληζηηθή ηνπξηζηηθή αγνξά 

ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ 

Ζ δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο λέσλ 

ηερλνινγηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ 

ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ 

Γπζθνιία ζηελ εχξεζε επελδπηηθψλ 

θεθαιαίσλ, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ηεο ρψξαο 

Ζ ρακειή γαηνπξφζνδνο, πνπ 

απνηειεί θίλεηξν γηα ηνπο επελδπηέο 

Ζ θπξηαξρία ηνπ αεξνπιάλνπ σο 

κέζνπ άθημεο αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ 

Σν θιίκα ηεο ρψξαο, πνπ επλνεί ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο πίζηαο γηα 

κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα 

ζην έηνο 

Πεξηνξηζκέλε έσο κεδεληθή ε 

θξαηηθή νηθνλνκηθή επέλδπζε ζην 

εγρείξεκα 

Ζ πνηθηιία επηινγήο ζε ελ δπλάκεη  

ηνπξηζηηθά παθέηα, πνπ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ε ρψξα ζε φιε ηελ 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ 

Οη ειιείςεηο ζε εηδηθέο ηνπξηζηηθέο 

ππνδνκέο, φπσο ηνπ κεραλνθίλεηνπ 

αζιεηηζκνχ 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο F1, σο 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ε 

κνλαδηθφηεηά ηεο  

Ζ απφιπηε θαη σθειηκηζηηθή ινγηθή 

πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο επηινγέο ηεο 

FIA 

Σν marketing πςειψλ πξνδηαγξαθψλ 

πνπ εθαξκφδεη ε FIA θαη ε 

δηεηζδπηηθφηεηα ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ κέζσλ 

Ζ ππεξβνιηθή εμάξηεζε απφ ηελ 

FIA 

Ζ δεκηνπξγία πςεινχ brand name 

ζηηο «νηθνδέζπνηλεο» πφιεηο/ρψξεο 

Σν αξθεηά πςειφ θφζηνο ηεο 

επέλδπζεο 

 
Ζ νιηγνήκεξε δηάξθεηα ηνπ αγψλα 

θαη ε  ρξνλνζέηεζή ηνπ  
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ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΑΠΔΗΛΔ 

Ραγδαία δηφγθσζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζε παγθφζκην 

επίπεδν 

Γηαξθψο εληεηλφκελνο δηεζλήο 

αληαγσληζκφο 

Ζ θνπιηνχξα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο 

θεληξνεπξσπαίνπο, εηδηθφηεξα ηνπο 

Ηηαινχο, ζρεηηθά κε ηνλ 

κεραλνθίλεην αζιεηηζκφ θαη 

ηδηαίηεξα ηελ F1   

Μεγαιχηεξεο απαηηήζεηο γηα ηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

Ζ αλάγθε γηα λέα πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο απφ ηνπο θαηαλαισηέο. 

Έιιεηςε ζπγθξνηεκέλεο ηνπξηζηηθήο 

πνιηηηθήο ζην πιαίζην ηεο ΔΔ 

Ζ χπαξμε ελφο, επηζηεκνληθά 

νινθιεξσκέλνπ, ρσξνηαμηθνχ 

ζρεδηαζκνχ 

Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία έρεη 

πιήμεη κεγάιν κέξνο ησλ Υσξψλ 

κειψλ ηεο ΔΔ 

Ζ νξγάλσζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο κέζσ ηνπ ρσξνηαμηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη ε χπαξμε εηδηθψλ, 

θαηά πεξίπησζε ηνπ ραξαθηήξα ηεο 

επέλδπζεο, λνκνζεηηθψλ εξγαιείσλ  

 

Ζ είζνδνο πνιιψλ λέσλ 

επηρεηξήζεσλ, απηήο ηεο θαηεγνξίαο,  

ζηελ παγθφζκηα αγνξά.  

 

Σν εθζπγρξνληζκέλν λνκνζεηηθφ 

πιαίζην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ 

(fast truck) 

Οη Γηεζλείο πνιηηηθφ-νηθνλνκηθέο 

ζπγθπξίεο (π.ρ. ηξνκνθξαηία, αχμεζε 

πεηξειαίνπ θιπ.).  

Οη επηδνηήζεηο απφ αλαπηπμηαθά 

Δζληθά θαη Δπξσπατθά 

πξνγξάκκαηα  

Μηα Παγθφζκηα Οηθνλνκηθή Κξίζε 

Ζ αλάπηπμε λέσλ θαλαιηψλ 

δηαλνκήο (π.ρ. κέζσ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ)  

Μηα ελδερφκελε κείσζε ηεο 

αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ 

θαηαλαισηψλ  

Οη λένη ηξφπνη δηθηχσζεο ησλ λέσλ, 

ζε ειηθία, θαηαλαισηψλ (πρ. blogs, 

facebook, twiter, θιπ.).  

Οη αιιαγέο ζηηο ηάζεηο θαη ηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ 

 

Αλππαξμία απηνθηλεηνβηνκεραληψλ 

ή/θαη δνξπθνξηθψλ βηνκεραληψλ 

ζηελ Διιάδα 

 

Δλδερφκελνο πξφσξνο απνθιεηζκφο 

ηεο ειιεληθήο πίζηαο, ιφγσ ηεο 

ζπλερνχο δεκηνπξγίαο φιν θαη 

πεξηζζφηεξσλ πηζηψλ αλά ηνλ θφζκν 

 Σα ρακειά επίπεδα ειθπζηηθφηεηαο 
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θαη ε κέηξηα αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

αζιεηηζκνχ (θαη ηνπ κεραλνθίλεηνπ) 

σο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζε δηεζλέο 

επίπεδν 

 
Ζ κε ζηαζεξφηεηα ζηηο θπβεξλεηηθέο 

επηινγέο 

 
Σν ζπλερψο κεηαβαιιφκελν ζεζκηθφ 

πιαίζην ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ 

 

Υξεκαηνδνηηθά ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, 

φπσο κηα ελδερφκελε αχμεζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ θαη ησλ επηηνθίσλ. 

  

 

Απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην εζσηεξηθφ θαη 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επέλδπζεο πξνθχπηεη κία ζεηξά δηαπηζηψζεσλ, νη νπνίεο 

έρνπλ σο αθνινχζσο: 

Ζ επέλδπζε ζπγθεληξψλεη ελδηαθέξνληα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε φηη αθνξά 

ηα ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα, σο εκπνξεχζηκν ηνπξηζηηθφ πξντφλ, φπσο είλαη ε 

πνιχ κεγάιε αληαγσληζηηθφηεηά ηεο, ην πςειψλ πξνδηαγξαθψλ marketing πνπ 

εθαξκφδεη θαη ην ηζρπξφ brand name πνπ δηαζέηεη. Απηά ζπλδπαδφκελα κε ηηο 

επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζε επίπεδν ρξεκαηνδνηηθψλ 

εξγαιείσλ, ζηνρεπκέλεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ 

δηείζδπζεο ζηηο νκάδεο-ζηφρν θαη ην αξθεηά ζαθέο ρσξνηαμηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, 

δεκηνπξγνχλ έλα επλντθφ πεξίγξακκα γηα ηελ αλάπηπμή ηεο. 

Απηή φκσο ε ζεηηθή εηθφλα επεξεάδεηαη απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππνθξχπηνπλ νη 

νξγαλσηηθέο αδπλακίεο θαη νη δηαξζξσηηθέο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ειιεληθνχ 

ηνπξηζηηθνχ θεθαιαίνπ θαη θπξίσο ν κνλνκεξήο, θαηά βάζε, ραξαθηήξαο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, νη κε αληαγσληζηηθέο ππνδνκέο, ε ηηκέο πνπ δελ αληηζηνηρνχλ 

κε ην επίπεδν παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη αθφκα ην πςειφ θφζηνο έλαξμεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δπίζεο εκθαλίδνληαη ζνβαξνί θίλδπλνη απφ 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, ζεκαληηθφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη ν δηαξθψο 

εληεηλφκελνο δηεζλήο αληαγσληζκφο, νη επκεηάβιεηεο δηεζλείο νηθνλνκηθέο θαη 

γεσπνιηηηθέο ζπγθπξίεο, νη ζπρλέο ελαιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ 
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θαηαλαισηψλ θαη ν πςειφο αληαγσληζκφο γηα ηελ θηινμελία αγψλσλ F1, ν νπνίνο 

νδεγεί ηελ FIA ζε άθξσο κνλνπσιηαθέο ζπκπεξηθνξέο.   

ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, αλά δχν, ηα πεδία ηεο SWOT 

αλάιπζεο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζζεί ν ραξαθηήξαο ησλ ελεξγεηψλ πνπ ελδείθλπηαη 

λα αλαπηπρζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε κε επηζπκεηψλ θαηαζηάζεσλ ή/θαη γηα ηελ 

εκπέδσζε θαη ηζρπξνπνίεζε ζεηηθψλ ζεκείσλ θαη πιενλεθηεκάησλ.  

 

Δ
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ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΑΠΔΗΛΔ 

Δζσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

Ο ζπζρεηηζκφο ησλ 

παξακέηξσλ απηψλ ησλ πεδίσλ 

εκθαλίδεη ηδηαίηεξε δπλακηθή 

θαη ελδείθλπηαη ε αλάπηπμε 

ελεξγεηψλ γηα ηελ 

θεθαιαηνπνίεζή ηεο 

ε απηή ηελ πεξίπησζε 

δηαθξίλνπκε δηαθαηλφκελνπο 

θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο 

απφ θαηλφκελα θαη 

θαηαζηάζεηο πνπ δελ 

ειέγρνληαη απφ ηνλ θνξέα. 

Καηά ζπλέπεηα νη 

πξνηεξαηφηεηεο εληνπίδνληαη 

ζηελ δηαζθάιηζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ησλ 

πιενλεθηεκάησλ πνπ δηαζέηεη  

ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

Δδψ ν ζπζρεηηζκφο 

αλαδεηθλχεη αληζνξξνπίεο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ αδπλακίεο 

ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

θαη απαηηνχληαη ελέξγεηεο πνπ 

ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλαδηάξζξσζε ιεηηνπξγηθψλ 

αδπλακηψλ, κε ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ επθαηξηψλ πνπ παξέρεη ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

Οη παξάκεηξνη ζε απηφ 

ην πεδίν ζπζρεηηζκνχ είλαη 

παληειψο αξλεηηθέο θαη 

απαηηνχληαη ελέξγεηεο πνπ ζα 

απνθιείνπλ πηζαλφηεηα 

επέθηαζεο ή/θαη δηάρπζήο 

ηνπο 

 

 

Ζ δηαδξαζηηθφηεηα πνπ θαίλεηαη λα αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

παξακέηξσλ, πνπ ζπλζέηνπλ ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επέλδπζεο, 

εκθαλίδεη εληνλφηεξεο πηέζεηο ζε εθείλα ηα επίπεδα, φπνπ ε επέλδπζε βξίζθεηαη κέζα 
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ζηνλ «θπζηθφ» ηεο ρψξν, δειαδή εληφο πιαηζίνπ FIA θαη απηφ δηφηη επηθξαηεί 

άθξαηνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ πφιεσλ/ρσξψλ πνπ δηαζέηνπλ πίζηα θαη 

επηζπκνχλ λα ηελ εληάμνπλ ζην αγσληζηηθφ πξφγξακκα ηεο F1 θαη επηπιένλ 

θπξηαξρεί απφιπηα ε ζέιεζε ηεο δηνξγαλψηξηαο αξρήο, ε νπνία ξπζκίδεη ηα πάληα 

θαηά βνχιεζε. ηνλ βαζκφ πνπ ε επέλδπζε δελ ζα είλαη απφιπηα εμαξηψκελε απφ 

ηελ F1, ηφηε νπζηαζηηθά ηείλεη λα απνθηά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ηελ θέξλνπλ πην 

θνληά ζην ππεξζχλνιν ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ θεθαιαίνπ θαη απνθηά πην ζηελή 

ζρέζε καδί ηνπ. 

Έλα ζεκείν πνπ ρξήδεη μερσξηζηήο αλαθνξάο θαη πξνζνρήο είλαη ην φηη 

παξαηεξνχληαη παξάκεηξνη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο επέλδπζεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ηαπηφρξνλα θαη σο πιενλεθηήκαηα/επθαηξίεο, αιιά θαη σο κεηνλεθηήκαηα/απεηιέο. 

Απηφ βέβαηα εμεγείηαη απφ ην άθξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, πνπ επηθξαηεί ζηνλ 

ρψξν ηεο επέλδπζεο, είηε ηελ δνχκε κε ηελ «ζηελή» ηεο έλλνηα, δειαδή σο πξντφλ 

ηεο F1, είηε ηελ δνχκε σο έλα «απιφ» ηνπξηζηηθφ πξντφλ, αιιά θαη απφ ηνλ 

παγθφζκην πιένλ ραξαθηήξα ηνπ ηνπξηζκνχ, ν νπνίνο ζηελ νπζία αλαπηχζζεηαη ζε 

κηα αγνξά ρσξίο ζχλνξα. Γηα παξάδεηγκα, νη δηαξθψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ 

ηνπξηζηψλ, γηα λέα παθέηα, εκθαλίδνληαη λα δίλνπλ πιενλεθηήκαηα, κε ηελ έλλνηα φηη 

αλνίγνπλ λέα εδάθε θαη λέεο αγνξέο, αιιά ηαπηφρξνλα ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζε 

φζνπο δελ πξνεγεζνχλ ησλ εμειίμεσλ, αιιά απιά αθνινπζήζνπλ. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ινηπφλ απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ ζρεκαηνπνηεί ην 

πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ηεο επέλδπζεο, απαηηείηαη ε αλάπηπμε πνιηηηθψλ, δειαδή 

ελεξγεηψλ, πνπ ζπληείλνπλ ζην λα βνεζήζνπλ ζηελ δεκηνπξγία ηεο, λα ζηεξίμνπλ ηελ 

αλάπηπμή ηεο, λα δηεπθνιχλνπλ ηελ δηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή ηεο, λα ηελ 

πεξηραξαθψζνπλ έλαληη θηλδχλσλ θαη απεηιψλ θαη ηειηθά λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

βησζηκφηεηά ηεο. Απηέο νη πνιηηηθέο δηαθξίλνληαη ζε: 

 Δπηηαρπληηθέο, δειαδή ζε απηέο πνπ αμηνπνηνχλ πιενλεθηήκαηα θαη 

επθαηξίεο θαη θεθαιαηνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο 

 Γηαξζξσηηθέο, δειαδή ζε απηέο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο επθαηξίεο γηα λα 

αλαδηαξζξψζνπλ ηνκέα ή ηνκείο ηεο νξγαλσηηθήο ηνπο δνκήο θαη ηεο 

παξαγσγηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ψζηε λα εμαιείςνπλ ή λα 

εμνκαιχλνπλ ιεηηνπξγηθέο ηνπο αδπλακίεο. 
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 ηαζεξνπνηεηηθέο, δειαδή ζε απηέο πνπ δηαθπιάζζνπλ  ηα ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα, πνπ δηαζέηνπλ, απφ ηηο απεηιέο/θηλδχλνπο,  πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

 Πξνιεπηηθέο, δειαδή ζε απηέο πνπ επηρεηξνχλ λα πξνιάβνπλ 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ εζσηεξηθέο 

αδπλακίεο θαη εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο 

Οη πξνηάζεηο καο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ απαηηνχκελσλ πνιηηηθψλ, ζην πιαίζην 

ησλ παξαπάλσ, ζπλίζηαληαη ζε ηέζζεξεηο δέζκεο ελεξγεηψλ, νη νπνίεο βέβαηα δελ 

εμαληινχλ ην ζέκα θαη δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο, αιιά ζπλζέηνπλ έλα βαζηθφ 

πιαίζην επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζθνπφ έρεη ηελ ππνζηήξημε ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο επέλδπζεο, ηελ ππνβνήζεζε ηεο δηαξζξσηηθήο 

πξνζαξκνγήο ηεο, ηελ πξνζηαζία απφ θηλδχλνπο θαη απεηιέο θαη ελ ηέιεη  ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηάο ηεο. Αθνινπζψληαο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ην πεξηερφκελν ηεο πξφηαζεο αθνξά ζε: 

Δπηηαρπληηθέο πνιηηηθέο 

 Υσξνζέηεζε ηεο πίζηαο κεηά απφ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ειιαδηθνχ 

ρψξνπ, ζην πιαίζην ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ 

θαη ησλ λνκνζεηηθψλ εξγαιείσλ πνπ πξνζθέξεη 

 ρεδηαζκφο ειθπζηηθψλ θαη αληαγσληζηηθψλ ηνπξηζηηθψλ παθέησλ θαη 

ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο πξνψζεζεο, αμηνπνηψληαο ηελ δπλακηθή πνπ 

πξνζθέξεη ην brand name ηεο F1 

 Αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ αηρκήο γηα αχμεζε ηεο δηεηζδπηηθφηεηαο 

ζε νκάδεο-ζηφρν 

Γηαξζξσηηθέο πνιηηηθέο 

 Αλαπξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ειιεληθνχ 

ηνπξηζκνχ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ειθπζηηθψλ 

παθέησλ, βειηίσζεο ησλ ππνδνκψλ, αλνίγκαηνο ζε λέεο αγνξέο θαη 

κεγαιχηεξεο δηείζδπζεο ζηηο ππάξρνπζεο 

 Αλαζεψξεζε ηεο πνιηηηθήο ηηκψλ θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ κέζα απφ εθπαίδεπζε θαη δηακφξθσζε 

θαηάιιειεο ζπλείδεζεο ζηνπο ηνπξηζηηθνχο παξφρνπο 
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 Αμηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξεη ην 

ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ 

ηαζεξνπνηεηηθέο πνιηηηθέο 

 ρεδηαζκφο πίζηαο κε πξσηνπνξηαθά ραξαθηεξηζηηθά γηα λα είλαη 

αληαγσληζηηθή έλαληη ησλ ππνινίπσλ 

 πλδπαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ρψξαο 

κε  εμσαγσληζηηθέο θαηλνηνκίεο ηεο πίζηαο, σο ηξφπν πξνζέιθπζεο 

επηζθεπηψλ 

 Αλάπηπμε ζηξαηεγηθνχ marketing, κε ζηνρεπκέλα παθέηα, ηθαλά λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζην πιαίζην ηεο F1  

Πξνιεπηηθέο πνιηηηθέο 

 Αλαζεψξεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηνλ ειιεληθφ 

ηνπξηζκφ θαη έληαμε δξάζεσλ βειηίσζεο ησλ ππνδνκψλ, εθπαίδεπζεο 

ησλ εκπιεθφκελσλ κε ην αληηθείκελν θαη αλαδηάξζξσζεο ηεο 

πνιηηηθήο πξνψζεζεο. 

 Αλάπηπμε πνιηηηθψλ εμνξζνινγηζκνχ ησλ ηηκψλ, ππφ ην πξίζκα ηεο 

πιήξνπο αληηζηνίρηζήο ηνπο κε ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο 

 Δθπφλεζε ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεχγνληαη νη νπνηνηδήπνηε αηθληδηαζκνί απφ δηεζλείο αλαηαξάμεηο, 

είηε ζην νηθνλνκηθφ, είηε ζην γεσπνιηηηθφ επίπεδν. 

Κοινωνικέρ και οικονομικέρ διαζηάζειρ  

Ζ ρσξνζέηεζε πίζηαο F1, σο ρξήζε γεο, δελ απνηειεί παξά ηελ θαηαλνκή κηαο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ρψξν θαη ζαλ ηέηνηα επηθέξεη αιιαγέο ζην ηνπίν, 

ην νπνίν ελλνηνδνηείηαη  σο «…κία πεξηνρή, όπσο γίλεηαη αληηιεπηή από αλζξώπνπο, 

πνπ ν ραξαθηήξαο ηεο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δξάζεο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ 

θπζηθώλ θαη/ ή αλζξώπηλσλ παξαγόλησλ», απφ ηελ «Δπξσπατθή χκβαζε ηνπ 

Σνπίνπ»
28

. 

                                                 
28

 ρεηηθή αλαθνξά έγηλε ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο  
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Γηα ηελ παξνχζα εξγαζία θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ ηνπίνπ, φπσο απηφο δηαηππψζεθε 

πξηλ, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε άπνςε ηνπ D. Harvey  ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία «…εθόζνλ ν θαπηηαιηζκόο ήηαλ (θαη εμαθνινπζεί λα είλαη) επαλαζηαηηθόο 

ηξόπνο παξαγσγήο… [θαη] εθόζνλ ε πξόνδνο ηεο γλώζεο (επηζηεκνληθήο, ηερληθήο, 

δηνηθεηηθήο, γξαθεηνθξαηηθήο θαη νξζνινγηθήο) είλαη δσηηθή γηα ηελ πξόνδν ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο, νη αιιαγέο ζηνλ αληηιεπηηθό κεραληζκό 

καο (πνπ πεξηιακβάλεη παξαζηάζεηο ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ ρξόλνπ) κπνξνύλ λα έρνπλ 

πιηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ ξύζκηζε ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο…»(Harvey, 2007). Ζ 

άπνςε απηή απνθηά ελδηαθέξνλ φηαλ, εξκελεχνληάο ηελ κε φξνπο πνιηηηθήο 

νηθνλνκίαο, ηελ ζπζρεηίζνπκε κε ηνλ φξν (βηψζηκε) αλάπηπμε, πνπ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφο φξνο (θαη) ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο θαη ε δηαζθάιηζή ηεο απνηειεί 

βαζηθφ ππιψλα ζηνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο Διιάδαο. 

 Έρνληαο ινηπφλ ζαλ ζπλζεηηθά ζηνηρεία ηεο έλλνηαο ηνπ ηνπίνπ ηνπο θπζηθνχο 

θαη αλζξψπηλνπο παξάγνληεο θαη ηελ δηάδξαζε πνπ αλαπηχζζεηαη, δηαρξνληθά, 

κεηαμχ ηνπο, δηαπηζηψλνπκε φηη ην ηνπίν ελνπνηεί ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη ρσξηθέο 

ζπληζηψζεο κηαο γεσγξαθηθήο ελφηεηαο, απνθηψληαο θαζνξηζηηθή ζεκαζία ζηελ 

νινθιεξσκέλε αλάπηπμε θαη ηελ πνηφηεηα  δσήο ησλ θαηνίθσλ(Μπεξηάηνο, 2007). 

Ζ πίζηα F1 απνηειεί, ινηπφλ, κηα ηέηνηα πξαγκαηηθφηεηα, δεδνκέλνπ φηη, ζαλ 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ, αλαπηχζζεηαη κέζα ζην ηνπίν θαη επηπιένλ  απηφ ιεηηνπξγεί 

επίζεο σο ηέηνην πξντφλ, ζηνλ βαζκφ πνπ απνηειεί ηνπξηζηηθφ πφξν.  

Με βάζε φια ηα παξαπάλσ, ζα αλαδεηήζνπκε ηηο δηαζηάζεηο πνπ πξνζιακβάλεη 

ε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία πίζηαο F1 (σο κέξνο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θεθαιαίνπ) θάησ 

απφ ην πξίζκα ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ επηπηψζεσλ θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ζην ηνπίν.  

Οικονομικέρ επιπηώζειρ 

αλ βαζηθά πιενλεθηήκαηα ζεσξνχληαη: 

 Ζ άκεζε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη κεηψλνληαη 

ηα πνζνζηά αλεξγίαο, απμάλεηαη ην εηζφδεκα ηνπ πιεζπζκνχ, 

απμάλεηαη ε θαηαλαισηηθή ηθαλφηεηά ηνπο, πξνζηίζεηαη αμία ζηελ 

ηνπηθή νηθνλνκία.  

 Ζ εηζξνή ζπλαιιάγκαηνο θαη ε ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ ζην εζληθφ 

ηζνδχγην εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ 
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 Σν πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα πνπ επηθέξεη ζηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη γηα αλάπηπμε ηνπ 

ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη κνξθψλ άηππεο 

νηθνλνκίαο 

Οη παξαγσγηθνί θιάδνη, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην θχθισκα ηνπ ηνπξηζκνχ, είλαη ν 

θιάδνο ππεξεζηψλ θηινμελίαο (μελνδνρεία, θαηαιχκαηα θιπ.), ησλ κεηαθνξψλ (ηα 

θάζε είδνπο ζπγθνηλσληαθά κέζα θαη αθφκα κεηαθνξάο πξντφλησλ θιπ.), ηνπ 

ζεάκαηνο (ζέαηξα, ζεκαηηθά πάξθα, θάζε είδνπο εθδειψζεηο θιπ.), ηεο εζηίαζεο θαη 

αλαςπρήο (εζηηαηφξηα, θέληξα δηαζθέδαζεο θιπ.), ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ηεο 

κεηαπνίεζεο θαη θαηαζθεπήο αλακλεζηηθψλ θαη ηεο παξνρήο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ 

(ηνπξηζηηθνί πξάθηνξεο, δηεξκελείο θιπ.). 

εκαληηθή επίπησζε εκθαλίδεηαη ζηελ δηακφξθσζε ηεο γαηνπξνζφδνπ, 

δεδνκέλνπ φηη, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ε αμία ηεο 

γεο ζα πνιιαπιαζηαζηεί, κε ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε πιεζσξηζηηθψλ ηάζεσλ θαη 

θαηλνκέλσλ θεξδνζθνπίαο (Σεξθελιή & Κσλζηαληφγινπ, 2007). αλ απνηέιεζκα 

επίζεο κπνξεί λα εκθαληζζεί ε αιιαγή ζηελ ρξήζε γεο, εθφζνλ ε απμεκέλε 

γαηνπξφζνδνο ζα θαζηζηά νηθνλνκηθά πην ζπκθέξνπζα ηελ εγθαηάιεηςε ησλ 

αγξνηηθψλ εθηάζεσλ θαη ηελ ρξήζε ηνπο γηα εκπνξηθέο ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζα θηλνχληαη δνξπθνξηθά ηεο F1. 

Μηα άιιε επίπησζε απνηειεί ν πιεζσξηζκφο πνπ εθδειψλεηαη, 

ηξνθνδνηνχκελνο απφ ηελ επνρηθφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, κε απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ηηκψλ θαη επνκέλσο θαη ηνπ θφζηνπο δσήο γηα ηνπο ηνπηθνχο πιεζπζκνχο.  

Αθφκα δεκηνπξγεί πξνζδνθίεο, πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αιφγηζηεο 

κηθξνεπελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο, ππφ ηελ ινγηθή ηνπ γξήγνξνπ θαη αζθαινχο 

πινπηηζκνχ.  

Οξαηφο είλαη ν θίλδπλνο λα δεκηνπξγεζεί πνισηηθφ ζρήκα νηθνλνκίαο κε 

ππεξζπγθέληξσζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο θαη λα 

εληζρπζνχλ έηζη νη γεσγξαθηθέο θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο. 

ε γεληθέο γξακκέο δηαηππψλνληαη ζεηηθέο, αιιά θαη αξλεηηθέο, εθηηκήζεηο, νη 

νπνίεο θάζε θνξά κέλεη λα επαιεζεχνληαη ή λα δηαςεχδνληαη. Πάλησο δηαηππψλνληαη 

επηθπιάμεηο αθφκα θαη γηα ηα ζεηηθά νθέιε ηνπ ηνπξηζκνχ, φηαλ απηφο εκθαλίδεη 
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ζπκπηψκαηα κεγάιεο εμάξηεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θνξέα απφ εμσηεξηθνχο θνξείο θαη 

παξάγνληεο (θάηη πνπ πξνζηδηάδεη ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο F1), αδπλακίεο 

αλαθχθισζεο θαη επέλδπζεο ησλ πξνζφδσλ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία θαη 

αθφκα έιιεηςε καθξφπλννπ θαη βηψζηκνπ ηνπξηζηηθνχ ζρεδηαζκνχ (Κνθθψζεο & 

Σζάξηαο, 2001). 

Κοινωνικέρ και πολιηιζμικέρ επιπηώζειρ 

Μηα πξψηε θνηλσληθή δηάζηαζε εκθαλίδεηαη ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη 

κεηαμχ ηνπξηζηψλ θαη ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ θαη έρεη λα θάλεη κε ηελ πνιηηηζκηθή 

επαθή θαη ηελ πνιηηηζκηθή αιιαγή πνπ επέξρεηαη κέζα απ’ απηήλ (Σζάξηαο, 1996) 

θαη αλαπηχζζεηαη ζε δηάθνξα επίπεδα, ηα νπνία δελ παξνπζηάδνπλ πάληα ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά.  

Πάλησο νη ζπλέπεηεο γηα ηνπο πιεζπζκνχο ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο 

εληνπίδνληαη ζηελ εκπνξηθνπνίεζε ηεο θνπιηνχξαο θαη ζηελ αλαπφθεπθηε εμάπισζε 

ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αγνξάο. πσο ζεκεηψλνπλ νη Σεξθελιή θαη Κσζηαληφγινπ 

«…ε ιεηηνπξγηθή , αηζζεηηθή ή ζξεζθεπηηθή αμία ησλ ηνπηθώλ ηερλώλ, ζπλεζεηώλ,  

εζίκσλ θαη άιισλ «παξαδόζεσλ» ζην πιαίζην ηεο ηνπηθήο δσήο, ζπρλά ράλεηαη ή 

αιινηώλεηαη κέζα από ηηο πηέζεηο πνπ δέρνληαη γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηελ βηνκεραλία 

ηεο αλαςπρήο θαη ηηο βηνηερλίεο παξαγσγήο ηνπξηζηηθώλ αγαζώλ. Οη ζρέζεηο κεηαμύ 

ηνπξίζηα θαη ληόπηνπ πνιιέο θνξέο πεξηγξάθνληαη σο ζρέζεηο αγνξαίαο ζπκβίσζεο, 

όπνπ θαη νη δύν πιεπξέο έρνπλ θάηη λα θεξδίζνπλ…»(Σεξθελιή & Κσλζηαληφγινπ, 

2007). 

Βέβαηα φια απηά δελ απνηεινχλ ηελ κνλαδηθή εηθφλα, πνπ δηακνξθψλεηαη ζην 

επίπεδν ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ ζέκαηνο πνπ εμεηάδνπκε, 

δηφηη απηή ε δηεπαθή δελ κπνξεί, παξά λα κεηαθέξεη θαη ζεηηθά ζπκπεξηθνξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, λα ππνβνεζά ηελ δηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη λα απμάλεη ηελ γλψζε 

άιιεο θνπιηνχξαο θαη άιιεο αληίιεςεο ησλ πξαγκάησλ. Δμάιινπ, κε ηελ εμέιημε 

πνπ παξνπζηάδεη ζήκεξα ε ηερλνινγία, απηή ε δηεπαθή είλαη θάηη ην δεδνκέλν θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε πξνζηίζεηαη ε δηα δψζεο επηβεβαίσζε ησλ γλψζεσλ 

θαη αληηιήςεσλ πνπ έρνπλ ήδε απνθηεζεί κέζσ ηεο ηειεφξαζεο, ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

ησλ άιισλ κέζσλ επηθνηλσλίαο.  

Με δεδνκέλν φηη ε ζρεηηθή επέλδπζε ζα πεξηιακβάλεη θαη ρψξνπο θνηλσληθνχ 

εμνπιηζκνχ δηαθξίλνπκε κηα πξνζζεηηθφηεηα ζηελ σθέιεηα κε ηελ έλλνηα φηη απηέο νη 
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ππνδνκέο εμππεξεηνχλ θαη ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ, ηνπιάρηζηνλ ζηηο πεξηφδνπο χθεζεο 

ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο.  

Σέινο ζε επίπεδν θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο δελ κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε ηηο 

θνηλσληθέο εληάζεηο, πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγνχληαη σο απφξξνηα ησλ αληζνηήησλ, 

πνπ πηζαλφλ λα εθδειψλνληαη, απφ ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ 

γηα θάπνηα ή θάπνηεο νκάδεο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα νηθνλνκηθά 

νθέιε θαηεπζχλνληαη ζε ζηνρεπκέλεο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ, ηφηε νη θνηλσληθέο 

εληάζεηο πηζαλφλ λα είλαη αλαπφθεπθηεο, θαηλφκελν πνπ κπνξεί επίζεο λα εθδεισζεί 

ζηελ απιή πεξίπησζε ηεο αχμεζεο ηηκψλ, πνπ ζα επηβαξχλεη αδηαθξίησο θαη φζνπο 

δελ ζπκκεηέρνπλ παξαγσγηθά ζηελ επέλδπζε, είηε σο κηζζσηνί, είηε σο 

ζπλαιιαζζφκελνη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 

Οι επιπηώζειρ ζηο ηοπίο 

Θα ζεσξήζνπκε ην ηνπίν ζαλ έλαλ ηνπξηζηηθφ πφξν, ε αμία θαη ε ζεκαληηθφηεηα 

ηνπ νπνίνπ δηακνξθψλεη θαη ηελ έληαζε ηεο δήηεζεο. Με άιια ιφγηα εάλ θαη εθφζνλ 

ην ηνπίν εγθαηάζηαζεο ηεο επέλδπζεο δελ ζπγθεληξψλεη κηα ζεηξά απφ πξνυπνζέζεηο 

ειθπζηηθφηεηαο, ηφηε πεξηνξίδνληαη ζεκαληηθά θαη νη ελ δπλάκεη επηζθέπηεο-

ηνπξίζηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απνηεινχλ νη 

πίζηεο ηεο Μειβνχξλεο θαη ηνπ Βειγίνπ, φπνπ ην ηνπίν απνηειεί πφιν έιμεο γηα ηνπο 

επηζθέπηεο, πέξα απφ ηνλ ίδην ηνλ αγψλα. Δμάιινπ απηή ηε ινγηθή ηελ πξνσζνχλ φιν 

θαη πεξηζζφηεξν ζηελ ζηξαηεγηθή marketing πνπ εθαξκφδνπλ νη δηάθνξνη 

νηθνδεζπφηεο ηεο F1. 

Καηά ζπλέπεηα ην ηνπίν απνηειεί κηα ηδηάδνπζα πεξίπησζε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

επέλδπζεο, ρσξίο απηφ βέβαηα λα ζεκαίλεη φηη δηαζθαιίδεηαη θαη πξνζηαηεχεηαη κε 

απηνλφεην ηξφπν.  

Οη πεξηβαιινληηθνί ξχπνη απφ ηηο ίδηεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επέλδπζεο 

αλακέλνληαη απμεκέλνη θαη ην θαηλφκελν επηηείλεηαη απφ ηελ πξνζέιεπζε ησλ 

ρηιηάδσλ ζεαηψλ, γηα ηελ κεηαθνξά ησλ νπνίσλ ζα θαηαλαισζνχλ αξθεηέο πνζφηεηεο 

θαπζίκσλ, ζα δεκηνπξγεζεί θπθινθνξηαθφο θφξηνο, εθπνκπέο θαπζαεξίσλ θιπ. 

εκαληηθή επίζεο ζα είλαη ε επηβάξπλζε, θπξίσο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, απφ ηελ 

ερνξχπαλζε. 
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Καη βέβαηα, ζε φινλ απηφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ε 

εμάληιεζε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπ ηνπίνπ, σο ηνπξηζηηθνχ πφξνπ, θάηη πνπ ζα 

ζεκάλεη ηελ ππνβάζκηζή ηνπ θαη ηειηθά ηελ απαμίσζή ηνπ. 

ςμπεπάζμαηα 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κηαο ελ 

δπλάκεη επέλδπζεο γηα ηελ θαηαζθεπή πίζηαο F1 ζηελ Διιάδα, αλαδείρζεθαλ 

ζηνηρεία πνπ θαηαξρήλ δηθαηνινγνχλ ην φηη έσο ζήκεξα ζηελ Διιάδα δελ 

θαηαζθεπάζηεθε πίζηα F1, παξφια ηα εγρεηξήκαηα πνπ επηρεηξήζεθαλ. Ζ βαζηθή 

αηηία βξίζθεηαη ζηελ αλεηνηκφηεηα ηνπ θξάηνπο λα ππνζηεξίμεη θάηη ηέηνην κε έλαλ 

ηξφπν επσθειή θαη απνηειεζκαηηθφ θαη βέβαηα απηφ δελ ζεκαίλεη θαη’ αλάγθε ηελ 

αλππαξμία ρξεκάησλ, αιιά:  

 ηελ έιιεηςε θαηάιιεισλ κεραληζκψλ γηα λα ηεθκεξηψζνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα κηαο ηέηνηαο επέλδπζεο 

 ηελ έιιεηςε ηνπ θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, γηα λα πξνρσξήζεη 

ζε ρσξνζέηεζε θαηά ηξφπν νξζνινγηζηηθφ, πνπ λα δηαζθαιίδεη νθέιε 

γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ηελ ειιεληθή θνηλσλία 

 ηελ δηζηαθηηθφηεηα λα αλαιάβεη ηελ επζχλε κηαο ηέηνηαο 

πξσηνβνπιίαο θαη κάιηζηα ζηνλ βαζκφ πνπ ζα νμχλνληαλ ηνπηθηζηηθέο 

αληηπαιφηεηεο θαη αληαγσληζκνί 

Ο ειιεληθφο ηνπξηζκφο πζηεξεί ζε θαίξηα ζέκαηα, πνπ επεξεάδνπλ δξακαηηθά 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ θαη έλα απ’ απηά είλαη ε κνλνκέξεηά ηνπ. Θεσξείηαη 

ινηπφλ πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαπηχμεη θαη άιια πξντφληα,  πνπ ζα δηεπξχλνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο πξνζέιθπζεο επηζθεπηψλ-ηνπξηζηψλ, πνπ ζα δηαζέηνπλ ηδηαίηεξε 

δπλακηθή θαη ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ δηεηζδπηηθφηεηά ηνπ ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Χο έλα 

ηέηνην πξντφλ ραξαθηεξίδεηαη θαη ε F1 πιελ φκσο απηφ δελ απνηειεί απηνλφεηε 

επηινγή. Δίλαη πνιινί νη παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζζνχλ γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά κηα ηέηνηα πξσηνβνπιία θαη θπξίσο λα δεκηνπξγήζεη 

πξνζζεηηθφ φθεινο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία – θαη βέβαηα ηελ θνηλσλία.  

Ζ ππόηαζη 

Ζ πξφηαζή καο γηα ηελ ρσξνζέηεζε πίζηαο F1 ζηελ Διιάδα ζπγθξνηείηαη σο 

εμήο: 
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Δπεηδή πξφθεηηαη γηα έλα δήηεκα θαίξηαο ζεκαζίαο, δεδνκέλνπ φηη αθνξά 

επέλδπζε πνπ δεζκεχεη ζεκαληηθνχο πφξνπο, ηδίσο θπζηθνχο, ζα πξέπεη ν δεκφζηνο 

έιεγρνο λα εθαξκνζζεί ζην αθέξαην, θαηά ηελ πξφβιεςε ηνπ λνκνζέηε, αλεμάξηεηα 

απφ ην αλ ν θνξέαο ζα είλαη θξαηηθφο ή ηδησηηθφο. Με απηή ηελ έλλνηα απαηηείηαη ζε 

βάζνο έιεγρνο ζθνπηκφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ηεο επέλδπζεο. 

Καηά ηελ ίδηα αληίιεςε ε ρσξνζέηεζε ηεο πίζηαο ζα πξέπεη λα γίλεη θαηά ηξφπν 

πνπ: 

 Να πξνσζεί θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ ηζνξξνπία ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ειιαδηθνχ ρψξνπ 

 Να κελ επηβαξχλεη ην νηθνζχζηεκα θαη νπνηνλδήπνηε άιιν πφξν 

 Να δεκηνπξγεί ζπλζήθεο δηάρπζεο ησλ σθειεηψλ πνπ αλακέλνληαη 

Βαζηθή παξάκεηξν ζηελ ρσξνζέηεζε ζπληζηά ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

ρψξνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαγλσζζεί ε θαηάζηαζε ζπλνιηθά, λα δηαηππσζνχλ 

πξνηάζεηο θαη λα ηεζνχλ ζε δηαβνχιεπζε, ψζηε λα εθκεδεληζηεί, θαηά ην δπλαηφλ, 

θάζε πηζαλφηεηα αζηνρίαο.  

Πξφθεηηαη βέβαηα γηα κηα δηαδηθαζία αξθεηά ρξνλνβφξα, αιιά πνπ ζπγθεληξψλεη 

ραξαθηεξηζηηθά πιεξφηεηαο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ιεηηνπξγεί δηαιεθηηθά θαη άξα 

εμαζθαιίδεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο, απ’ φηη εάλ αλαπηπρζεί ζηε βάζε 

δηεθδηθεηηθψλ ή αγνξαίσλ ιεηηνπξγηψλ.   

 

 



[118] 

 

Βιβλιογπαθία 

 Harvey, D., 2007, Η ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΝΔΩΣΔΡΙΚΟΣΗΣΑ δηεξεύλεζε ησλ 

απαξρώλ ηεο πνιηηηζκηθήο κεηαβνιήο, εθδφζεηο: Μεηαίρκην. 

 Hughes, M. & Tramayne, D., 2002. The Concise Engyclopedia og Formula 1, 

εθδφζεηο: Parragon Plus. 

 Αγγειίδεο, Μ., 2000. ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 

1ε επηκ. , εθδφζεηο: ΤΜΜΔΣΡΗΑ. 

 Αξαβαληηλφο, Α., 2007. ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΟΥΔΓΙΑΜΟ γηα κηα βηώζηκε 

αλάπηπμε ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ, εθδφζεηο: ΤΜΜΔΣΡΗΑ. 

 Βαζελρφβελ, Λ. & Κνπξιηνχξνο, Ζ., 2007. ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ. ην: ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΑ, 

άλζξσπνο, θνηλσλία θαη ρώξνο, εθδφζεηο: ΚΡΗΣΗΚΖ. 

 Καξχδεο, Γ., 2008. ΣΑ ΔΠΣΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ. 2ε επηκ. , εθδφζεηο: 

ΠΑΠΑΧΣΖΡΗΟΤ. 

 Κίδνο, Θ., 2007. ΣΟΠΗΟ: κηα θεληξηθή ελλνηνινγηθή κνλάδα ηεο γεσγξαθίαο. ην: 

ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΑ άλζξσπνο, θνηλσλία θαη ρώξνο, εθδφζεηο: ΚΡΗΣΗΚΖ. 

 Κνθθψζεο, Υ. & Σζάξηαο, Π., 2001. ΒΙΩΙΜΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ, εθδφζεηο: ΚΡΗΣΗΚΖ. 

 Μεηαμάο, Θ. & Λαιέλεο, Κ., 2006. Ο ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο σο ηχπνο 

ζρεδηαζκνχ θαη εξγαιείν απνηειεζκαηηθήο Αζηηθήο Γηαρείξηζεο. ΑΔΙΥΩΡΟ: 

ΚΔΙΜΔΝΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ, ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, εθδόζεηο:  

Παλεπηζηεκηαθέο εθδόζεηο Θεζζαιίαο  

 Μπεξηάηνο, Ζ., 2007. Γηα κηα Πνιηηηθή ηνπ Σνπίνπ ζηελ Διιάδα. ην: Θεσξία θαη 

Πνιηηηθή ηνπ Σνπίνπ. Διιεληθέο θαη Γαιιηθέο Δκπεηξίεο., εθδόζεηο: Παλεπηζηεκηαθέο 

εθδόζεηο Θεζζαιίαο  

 Οηθνλφκνπ, Γ., 2002. Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ρσξνηαμίαο θαη νη πεξηπέηεηέο ηνπ. 

ΑΔΙΥΩΡΟ: ΚΔΙΜΔΝΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ, ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, 

εθδόζεηο: Παλεπηζηεκηαθέο εθδόζεηο Θεζζαιίαο 

 θνξδίιε, ., 2007. Βηνκεραληθή Γεσγξαθία. ην: ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΑ 

άλζξσπνο, θνηλσλία θαη ρώξνο, εθδφζεηο: ΚΡΗΣΗΚΖ. 

 Σεξθελιή, Θ., Ησζεθίδεο, Θ. & Υσξηαλφπνπινο, Η., 2007. Αλζξσπνγεσγξαθία: 

Βαζηθέο έλλνηεο θαη ζεσξεηηθέο ηάζεηο. ην: ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΑ άλζξσπνο, 

θνηλσλία θαη ρώξνο, εθδφζεηο: ΚΡΗΣΗΚΖ. 

 Σεξθελιή, Θ. & Κσλζηαληφγινπ, Μ., 2007. Γεσγξαθία ηνπ ηνπξηζκνχ. ην: 

ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΑ άλζξσπνο, θνηλσλία θαη ρώξνο, εθδφζεηο: ΚΡΗΣΗΚΖ. 

 Σζάξηαο, Π., 1996. ΣΟΤΡΙΣΔ, ΣΑΞΙΓΙΑ, ΣΟΠΟΙ: Κνηλσληνινγηθέο πξνζεγγίζεηο 

ζηνλ ηνπξηζκό, εθδφζεηο: ΔΞΑΝΣΑ. 

 Υαηδεδάθεο, Α., 2011. Αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο 2001-2010, 

εθδφζεηο: Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ. 
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Γιαδικηςακέρ πηγέρ: 

 Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηεο FIA, «PROCEDURES FOR THE 

RECOGNITION OF DRAG STRIPS» 

 Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Formula 1 

 Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηεο FIA, «APPENDIX L TO THE 

INTERNATIONAL SPORTING CODE» 

 Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ Αζήλαο 

 Δπίζεκε ηζηνζειίδα Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

 Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Grand Prix ηνπ Spa – Francochamps 

 Wikipedia, ιήκκα: Albert Park 

 Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Dielpis Formula 1 

 Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ςεθηαθνχ ζρνιείνπ Διιάδνο 

 Δθεκεξίδα ΣΟ ΒΖΜΑ, 26/11/2006, άξζξν κε ηίηιν «Πφιεκνο γηα ηελ 

πίζηα ηεο Φφξκνπια 1» 

 Δθεκεξίδα ΣΑ ΝΔΑ, 1/10/2012, άξζξν κε ηίηιν «ηελ αθεηεξία ε πίζηα 

αγψλσλ ηαρχηεηαο ζηε Υαιαλδξίηζα» 

 Δθεκεξίδα ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, 9/9/2012, άξζξν κε ηίηιν «Ζ πίζηα ηεο 

Formula 1 πνπ βνχιηαμε ζηελ Κσπαΐδα θαη θξέλαξε ζηε Υαιαλδξίηζα» 

 

Νομοθεζία: 

 Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο 

(ΦΔΚ Α΄ 128/3-7-2008) 

 Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα 

ηνλ Σνπξηζκφ (ΦΔΚ Β΄ 1138/11-6-2009) 

 Σξνπνπνίεζε Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο γηα ηνλ Σνπξηζκφ (ΦΔΚ Β΄ 3155/12-12-2013) 

 Ν. 360/1976, Πεξί Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο, (ΦΔΚ Α΄ 151/22-6-

1976) 

 Ν. 947/1979, Πεξί νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ, (ΦΔΚ Α΄ 169/26-7-1979) 

 Ν. 1650/1986, Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, (ΦΔΚ Α΄ 160/18-

10-1986) 

 Ν. 1892/1990, Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε, (ΦΔΚ Α΄ 

101/31-7-1990) 
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 Ν. 2160/1993, Ρπζκίζεηο γηα ηνλ Σνπξηζκφ, (ΦΔΚ Α΄ 118/19-7-1993) 

 Ν. 2508/1997, Βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε ησλ πφιεσλ θαη νηθηζκψλ ηεο 

ρψξαο, (ΦΔΚ Α΄ 124/13-6-1997) 

 Ν. 2545/1997, Βηνκεραληθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο πεξηνρέο, (ΦΔΚ Α΄ 

254/15-12-1997) 

 Ν. 2742/1999, Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θαη αεηθφξνο αλάπηπμε, (ΦΔΚ 

Α΄ 207/7-10-1999) 

 Ν. 3333/2005, Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ, (ΦΔΚ 

Α΄ 91/12-4-2005) 

 Ν. 3894/2010, Δπηηάρπλζε θαη δηαθάλεηα πινπνίεζεο ηξαηεγηθψλ 

Δπελδχζεσλ, (ΦΔΚ Α΄ 204/2-12-2010) 

 Ν. 3982/2011, Απινπνίεζε ηεο αδεηνδφηεζεο ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ 

θαη κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ πάξθσλ, (ΦΔΚ 

Α΄ 143/17-6-2011) 

 Ν. 3986/2011, Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012-2015, (ΦΔΚ Α΄ 152/1-7-2011)  

 Ν. 4146/2013, Γηακφξθσζε Φηιηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Πεξηβάιινληνο γηα 

ηηο ηξαηεγηθέο θαη Ηδησηηθέο Δπελδχζεηο, (ΦΔΚ Α΄ 90/18-4-2013) 

 Ν. 4269/2014, Υσξνηαμηθή θαη πνιενδνκηθή κεηαξξχζκηζε – Βηψζηκε 

αλάπηπμε, (ΦΔΚ Α΄ 142/28-6-2014) 

 Ν. 4280/2014, Πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε θαη ηδησηηθή πνιενδφκεζε − 

Βηψζηκε αλάπηπμε νηθηζκψλ Ρπζκίζεηο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο (ΦΔΚ Α΄ 159/8-8-2014) 

 Ν. 4315/2014, Πξάμεηο εηζθνξάο ζε γε θαη ζε ρξήκα – Ρπκνηνκηθέο 

απαιινηξηψζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ Α΄ 269/24-12-2014) 

 Ν.Γ. ηεο 16/8/1923, Πεξί ρεδίσλ Πφιεσλ Κσκψλ θαη πλνηθηζκψλ ηνπ 

Κξάηνπο θαη νηθνδνκήο απηψλ (ΦΔΚ Α΄ 228/16-8-1923) 

 Π.Γ. 14/2007, Καζνξηζκφο πξνδηαγξαθψλ γηα ηε δεκηνπξγία 

Απηνθηλεηνδξνκίσλ (ΦΔΚ Α΄ 10/22-1-2007) 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 

Αρ. Πρωτ : 51 Αρ. Διπλ. Εισπρ: 
Ευρώ: 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 

Στοιγεία Ταυτότητας 

Επώνυμο: 

Πατρώνυμο: 

Τόπος Γέννησης : 

Σ ΥΡΓΟ ΥΝΙΩΤΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Όνομα : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΗΛΙΑΣ 

Μητρώνυμο : ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Ημερ. Γέννησης : 10/8/1990 

Στοιχεία Εγγραφής 

Ημερομηνία : 

Εξάμηνο: 

Τρόπος Εγγραφής: 

Αρ. Μητρώου: 

3/10/2014 

Ιο-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 
Ακαδ. Έτος : 2014-2015 

Σύνολο Εξάμ.: 2 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ- ΠΡΟΣΟΝΤΑ) 

00082 Αρ. Γεν.Μητρώου: Μ020314003 

Η εγγραφή ισχύει αναδρομικά από 1/9/2014. 

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 εξάμηνα. 

Ο ΣΥΡΓΟΥΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΗΛΙΑΣ αφού επέτυχε στα προβλεπόμενα μαθήματα, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη 

μεταπτυχιακή του εργασία και συγκέντρωσε τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS), κρίθηκε άξιος του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο "ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ" του Τμήματος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της ΠΟΑ ΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ με βαθμό: 

8,45 (ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ) "Λίαν Καλώς". 

Ορκίστηκε στις 1/4/2016 ( 1 Απριλίου 2016 ). 

Ο ανωτέρω ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στις 25/2/2016 

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 

ΘΕΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΣΤΑΣ FORMULA 1 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

,ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1. ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 9,5 
2. ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΙΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ 8,8 
3. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9 
ΒΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9,1 

Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται για κάθε χρήση. 

Βαθμολογική Κλίμακα Επιτυχίας 

α) 5 -6 .49 Καλώς 
β) 6.5 - 8.49 Λίαν Καλώς 
γ) 8 .5-10 Αριστα 

is*'y 

ΒΟΛΟΣ, 01/04/2016 

κ του Τμήματος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 

Αρ. Πρωτ : 51 Αρ. Διπλ. Εισπρ: 

Ευρώ: 

Πίνακας Βαθμολογίας 
ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜ ΔΜ ECTS ΒΑΘ. ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

- t i c : : 

! [1010] ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ 
2 [ 1020] ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
3 [1030] ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
4 [1040] ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
5 [1050] ΧΩΡΙΚΉ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
6 [2010] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

7 [2020] ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

S R I A Q r a S 
8 [21101 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ 
9 [2200] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Ιο 3.0 6.0 7,1 ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ 
Ιο 3.0 6.0 7,1 ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ 
Ιο 3.0 6.0 9 ΕΝΝΕΑ 
Ιο 3.0 6.0 8,4 ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ 
Ιο 3.0 6.0 7,9 ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ 
2ο 3.0 6.0 7,8 ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ 
2ο 3.0 7.0 8 ΟΚΤΩ 

2ο 3.0 3.0 9 ΕΝΝΕΑ 

2ο 3.0 3.0 10 ΔΕΚΑ 

Σύνολο μαθημάτων : 9 
Σύνολο AM: 27.0 
Σύνολο ECTS: 49.0 

• 'ΖίτίύΜί, EK/iVVX'ŝ 'iK·? ΪΧΌ TiiiiPiWYiJi'WSS 'Χβ • 
: Μαθήματα: ΥΠ=7, ΕΠ=2 
\Μ : ΥΠ=21,ΕΠ=6 
ECTS : Υ Π =4 3, ΕΠ=6 

: 
| 

Σημείωση: Τα μαθήματα με αστερίσκο (*) στα αριστερά του τίτλου δεν υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου. 

•ΒΟΛΟΣ, 01/04/2016 

Τμήματος 

\̂ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΐ, 
X f ^ v i K H l ^ ' 

Παππάς 
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