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Πλαίσιο και στόχοι της ημερίδας 

Το πολυάριθμο δίκτυο μικρών οικισμών αποτελεί πυλώνα χωρικής οργάνωσης και
περιφερειακής ανάπτυξης της Χώρας. Ωστόσο, η μέριμνα της Πολιτείας για τους
οικισμούς αυτούς έχει διαχρονικά περιοριστεί στην οριοθέτηση και την εφαρμογή
κανόνων δόμησης οριζοντίου χαρακτήρα, υποτιμώντας βασικές παραμέτρους του
χωρικού σχεδιασμού τους, όπως: (α) τη μελέτη των τοπικών πολεοδομικών
χαρακτηριστικών και αναγκών και την επεξεργασία εξειδικευμένων ρυθμιστικών κανόνων
ανάλογα με τον ρόλο και τον χαρακτήρα τους και (β) την αξιολόγηση και θεσμική
αναγνώριση του παραδοσιακού πολεοδομικού τους ιστού και του διαμορφωμένου
δικτύου κοινόχρηστων χώρων.

Τα θεσμικά και πολεοδομικά ζητήματα των μικρών οικισμών βρίσκονται σήμερα στην
επικαιρότητα αφενός λόγω της εισαγωγής νέων ρυθμίσεων που επιχειρούν να
ενοποιήσουν το καθεστώς οριοθέτησης και πολεοδόμησης στις δύο βασικές κατηγορίες
οικισμών (οικισμοί προ του 1923 και οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων) και αφετέρου
λόγω της ένταξης των μελετών οριοθέτησης των οικισμών αυτών στο τρέχον πρόγραμμα
Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» με χρηματοδότηση από
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στο πλαίσιο και των νέων αυτών δεδομένων, η ημερίδα φιλοδοξεί να συμβάλει στην:

• ανάδειξη της σημασίας του ολοκληρωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού των μικρών
οικισμών,

• παρουσίαση κομβικών διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας και βασικών πορισμάτων
της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας,

• κριτική αποτίμηση της νομοθεσίας και της ακολουθούμενης διοικητικής πρακτικής,

• ανάδειξη των ιδιαίτερων ζητημάτων των παραδοσιακών οικισμών,

• αναζήτηση προτάσεων για την καλύτερη αντιμετώπιση ζητημάτων που έχουν
αναδειχθεί στην πράξη και τη σχετική διοικητική πρακτική.
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17:10-17:30

17:30-18:20 

18:40-19:30

ΕΝΑΡΞΗ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

1η ΕΝΟΤΗΤΑ
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Πρόεδρος ε.τ. Συμβουλίου της 
Επικρατείας, Πρόεδρος Α.Π.Δ.Π.Χ.,  Πρόεδρος ΕΕΔιΠοΧ. 

• Γ. Γιαννακούρου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
«Το νομικό καθεστώς των οικισμών που προϋφίστανται του 1923»

• Κ. Γώγος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ
«Νομικά ζητήματα της οριοθέτησης οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 
κατοίκους»

• Σ. Ψυχογιός, Τοπογράφος Μηχανικός - Πολεοδόμος, Επίτιμος Διευθυντής 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΥΠΕΝ
«Ζητήματα διοικητικής πρακτικής κατά την οριοθέτηση και τον σχεδιασμό 
μικρών οικισμών»

2η ΕΝΟΤΗΤΑ
Συντονιστής: Γιάννης Μιχαήλ, Δρ. Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, Αντιπρόεδρος ΕΛΛΕΤ 

• Ε. Μαΐστρου, Αρχιτέκτων, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ, Πρόεδρος Συμβουλίου 
Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς ΕΛΛΕΤ
«Παραδοσιακοί Οικισμοί: έλλειψη σχεδιασμού και προβλήματα νομοθετικού 
πλαισίου προστασίας.»

• Μ. Ευαγγελίδου, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης, Πρόεδρος Συμβουλίου Θεσμικού 
Πλαισίου ΕΛΛΕΤ
«Πολεοδομικός σχεδιασμός μικρών οικισμών: από το ατελές εργαλείο της 
οριοθέτησης σε μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση»

• Μ. Θέμου, Χωροτάκτης-Πολεοδόμος-Συγκοινωνιολόγος Μηχ., Υπάλληλος ΥΠΕΝ
«Εγκαταλελειμμένοι και φθίνοντες οικισμοί»

19:50-20:00

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΨΗ

18:20-18:40 

19:30-19:50

17:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
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