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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Απόσυρση του νόμου «Χωροταξική και Πολεοδομική
Μεταρρύθμιση – Βιώσιμη Ανάπτυξη»
Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων καταγγέλλει την προώθηση με τη μορφή του
κατεπείγοντος και τελικά ψήφιση στο θερινό τμήμα της Βουλής, του (πρώην πια) νομοσχεδίου για τον
χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό “Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση – Βιώσιμη
Ανάπτυξη”, χωρίς καμία διαβούλευση με τους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς, παρά
την πολύ μεγάλη σημασία του θέματος καθ’ εαυτού και των επιπτώσεών του.
Ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ υπέβαλλε έγκαιρα πλαίσιο παρατηρήσεων για την επιχειρούμενη μεταρρύθμιση.
Επίσης, σε κοινό έγγραφο με τον Σύλλογο Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών – ΣΕΠΟΧ, τον
Σύλλογο Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΣΕΜΠΧΠΑ
και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών – ΠΣΔΑΤΜ,
μεταξύ των άλλων πρότεινε:
«……Στα πλαίσια μιας συνταγματικά ορθής δημοκρατικής διαδικασίας, που οφείλει να προηγείται των
αποφάσεων, προτείνουμε τη διενέργεια ενός διαλόγου ανοικτού σε επιλεγμένους και αρμόδιους
επιστημονικούς φορείς. Ο διάλογος αυτός θα οργανωθεί όχι στην κατεύθυνση της διαβούλευσης αλλά σε
εκείνη της διαμόρφωσης δεσμευτικών θέσεων……»
Οι παραπάνω προτάσεις αγνοήθηκαν και το ήδη ψηφισθέν νομοσχέδιο, που κατατέθηκε μόλις τη
Δευτέρα 23/06, με πρόσχημα μνημονιακή υποχρέωση της χώρας,
- δεν σέβεται το δημόσιο συμφέρον δημιουργώντας δυνατότητες καταπάτησης δημόσιων
χώρων, ακτών και φυσικών τοπίων και εκχώρησης δημόσιας γης στην ανεξέλεγκτη
εκμετάλλευση από ιδιωτικά συμφέροντα, χωρίς κανέναν σεβασμό στον άνθρωπο και στο
περιβάλλον με πρόκληση μη αναστρέψιμων συνεπειών στο μέλλον.
- Οι διατάξεις του αντίκεινται στο Σύνταγμα και στις Διεθνείς Συμβάσεις που δεσμεύουν
τη χώρα, όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και ιστορικών τόπων και τοπίων
(Συνθήκη της Γρανάδας, Σύμβαση RAMSAR, κτλ).
- Καταπατώνται βασικές αρχές του Αρχιτεκτονικού, Πολεοδομικού και Χωροταξικού
Σχεδιασμού, καταργούνται υφιστάμενα νομοθετημένα όρια σε επεκτάσεις, χρήσεις γης και
λοιπές χωροταξικές παραμέτρους που είχαν τεθεί με τη συνδρομή επιστημονικών εργαλείων
και αναιρεί βασικές αρχές προστασίας των ιστορικών τόπων και τοπίων.
Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων
απαιτεί την άμεση απόσυρση του νόμου, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο αναγκαίος διάλογος
που αντιστοιχεί στην εξαιρετική σπουδαιότητα των ζητημάτων που πραγματεύεται
και καλεί τους επιστημονικούς συλλόγους, το ΤΕΕ και τους κοινωνικούς φορείς σε
συμπόρευση για την απόσυρση του νόμου.
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