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Μερικά σημαντικά ιστορικά ζητήματα



 ηελ αξρή ήηαλ ν Keynes. Από ην laissez-faire ζηελ    
θξαηηθή παξέκβαζε.

 Η απνηπρία ηνπ παιαηνύ κνληέινπ εμεηδίθεπζεο                     
ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ εκπνξίνπ ζηνλ δηεζλή ρώξν.

 Ο Keynes, ε δηαηώληζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο            
θαη ην θξάηνο.

 Οη ηζρπξνί, ε αλάπηπμε ηνπ ζνζηαιηζηηθνύ ρώξνπ,                      
νη αλεμαξηεηνπνηήζεηο ρσξώλ ζηε ΒΑ Αζία,                                     
ε θνκκνπληζηηθή λίθε ζηελ Κίλα, ν «αλαπηπζζόκελνο»
θόζκνο.

 Η παξάζεζε δεηεκάηωλ δελ είλαη εμαληιεηηθή. Πεξηέρεη θαζνξηζηηθέο ηζηνξηθέο «ζηηγκέο». 
Πεξηέρεη, επίζεο, ζεκαληηθέο απνθάζεηο-πιαίζηα γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ ρώξνπ. Σν ηζηνξηθό-
θνηλωληθό πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δηακνξθώλνληαη, νη πνιηηηζκηθέο θαη πνιηηηθέο ηνπο 
θαηαβνιέο, ηα δεηήκαηα θαη νη επηινγέο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη έρνπλ, πηζηεύω, ηδηαίηεξε 
ζεκαζία.  

Σέιε 19νπ αηώλα

1923, 1929-1933, 
νη θξίζεηο

1939

1917

1949

Β’ Παγθόζκηνο πόιεκνο

1922 Μηθξαζηαηηθή 
θαηαζηξνθή

1945-1949 Δκθύιηνο

1946-1987 Φπρξόο 
Πόιεκνο

1947 Γόγκα Σξνύκαλ,                     
ρέδην Marshall
(Πξόγξακκα 
Δπξωπαϊθήο 
Αλαζπγθξόηεζεο)



 Η κεηαπνιεκηθή θηώρεηα θαη ην θξάηνο πξόλνηαο. 

Σα θνηλσληθά ζπκβόιαηα.

 Οη επελδύζεηο/ε εθβηνκεράληζε σο ζεκειηώδεο 

κεραλή γηα νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Οη δηεζλείο 

νξγαληζκνί. 

 Η θιεξνλνκηά ηεο θαζπζηέξεζεο –νηθνλνκηθήο, 

θνηλσληθήο, πνιηηηθήο– , ε αλεξγία, νη αληζόηεηεο,  

ε θαηαζηξνθή  ησλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ,                     

ηα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ζηελ παιέηα ηνπ 

θξαηηθνύ παξεκβαηηζκνύ.

 Ο ζρεδηαζκόο σο κεραλή ειέγρνπ ζηελ πόιε,  

ζηελ πεξηθέξεηα, ζην πεξηβάιινλ.

 Ση έρνπκε βηώζεη;

1950-1960

1945   Ίδξπζε ΟΗΔ

1949 Ίδξπζε NATO

1947   ρέδην Marshall

Οη ζεκειηαθέο επηινγέο 

Σεηξαεηέο Πξόγξακκα

Αλαζπγθξόηεζεο  

1948-1952 



Φπζηθόο ζρεδηαζκόο θπξηαξρεί κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1960. 

Τπάξρεη όκσο θαη κεηά…

 Ο ρώξνο από θπζηθή θαη αηζζεηηθή ζθνπηά. 
Γεσγξαθηθή θαη κνξθνινγηθή αληίιεςε ηνπ 
ρώξνπ.

 Η νκνξθηά ηεο «εμνρήο». Ο αζηηθόο ρώξνο ζε 
δπζκέλεηα.

 Έκθαζε ζην «κέγεζνο» ηεο πόιεο. Έρεη ζεκαζία;
Έκθαζε ζηελ ηδαληθή «εζσηεξηθή» δνκή ηεο 
πόιεο. Η «ηδεώδεο» πόιε.

 Master plans

 Έκθαζε ζηηο ρξήζεηο γεο.

 Ση έγηλαλ ε ζπλζεηόηεηα, ν πινύηνο ηεο 
θνηλσληθήο θαζεκεξηλόηεηαο, νη αιιειεμαξηήζεηο 
κε ηνλ θπζηθό ρώξν.

 Αλειαζηηθόηεηα ζρεδίσλ.

 Απνπζία ζπζρεηηζκνύ ζρεδίσλ κε θνηλσληθν-
νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο.

’50, ’60  Αλαπηπμηαθόο ιόγνο, πνιηηηθέο 
θαη κέηξα κε έκθαζε ζηελ νηθνλνκηθή 
κεγέζπλζε

1946  Κ. Μπίξεο, Γήκνο Αζελαίωλ, 
ρέδην Αλαζπγθξνηήζεωο ηεο 
Πξωηεπνύζεο

1947  ρέδην Γνμηάδε γηα ην 
Λεθαλνπέδην, Τθππνπξγείν 
Αλνηθνδνκήζεωο 

1958  Δηζαγωγή ηνπ ζπζηήκαηνο 
αληηπαξνρήο, Ν. 3879/58 (νξηδόληηα 
ηδηνθηεζία Ν. 3741/29)

1959  Πεληαεηέο πξόγξακκα θαη        
έθηνηε Αλαπηπμηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ 
ΚΔΠΔ

1965  Ρπζκηζηηθό Αζήλαο Βαζηιεηάδε



Ο ζρεδηαζκόο σο επηζηήκε Γεθαεηία ’60

 Ο ζρεδηαζκόο σο επηζηήκε θαη όρη σο ηέρλε. Απνκάθξπλζε 
από ην design.

 Οξζνινγηθόο/δηαδηθαζηηθόο ζρεδηαζκόο

 Οξζνινγηζκόο = Δπηζηήκε. Η κέζνδνο ηνπ Popper.

 Οξζνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη κέζνδνη. ηόρνη πνιηηηθήο, 
ζπζηεκαηηθή αλάιπζε, ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο, ζπζηεκαηηθή 
αμηνιόγεζε ησλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ, παξαθνινύζεζε θαη 
έιεγρνο ηεο εθηέιεζεο.

 ρεδηαζηηθέο «θαηαζθεπέο» θαηάιιειεο γηα «θάζε δήηεκα», γηα 
θάζε θνηλσληθό ζρεκαηηζκό.

 Βιέπε Α. Faludi, 1973.

1961-1967  Γηαπξαγκαηεύζεηο       

γηα έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ 
Δ.Ο.Κ.

1967-1974  Γηθηαηνξία

1974/1975 Μεηάβαζε ζηε 
Γεκνθξαηία. Αξρή ηνπ ηέινπο 
ηνπ κεηεκθπιηαθνύ θξάηνπο

1968  Μάεο ζην Παξίζη, 

Άλνημε ηεο Πξάγαο, 

Λήμε Πνιηηηζηηθήο Δπαλάζηαζεο
ζηελ Κίλα (1969)

Αιιάδεη ην πεδίν ηεο πνιηηηθήο 
θαη ηδενινγηθήο αληηπαξάζεζεο

1976  Δπαλαζύλδεζε         
δηαπξαγκαηεύζεωλ γηα έληαμε 
ηεο Διιάδαο ζηελ Δ.Ο.Κ. 

1962 Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή



 πζηεκηθόο/νπζηαζηηθόο ζρεδηαζκόο.

 Ο ρώξνο σο έλα ζύζηεκα αιιειεμαξηώκελσλ κεξώλ.

 Ο λένο ξόινο ηνπ ζρεδηαζηή (planner), ιηγόηεξν θαιιηηέρλεο, 
πεξηζζόηεξν ηερλνθξάηεο. Ο ζρεδηαζηήο θαη νη «βέιηηζηεο» ιύζεηο 
(γηα πνηνπο;).

 Αλάδεημε ησλ ζηξαηεγηθώλ επηπέδσλ.

 Βιέπε Α. Faludi, 1973.



Γεθαεηία ’60

Απνζπαζκαηηθόο ζρεδηαζκόο vs 

νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκόο
disjointed incrementalism vs rational comprehensive planning

 Πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ δηαδηθαζηώλ ζρεδηαζκνύ.

 Έκθαζε ζε «πεξηζζόηεξν» νξζνινγηθνύο ηξόπνπο.

 Έκθαζε ζηε ζπζρέηηζε ηεο κεζνδνινγίαο ιήςεο απνθάζεσλ κε ην 

«πεξηερόκελν» ζην νπνίν αλαθέξεηαη.

 ρεδηαζκόο απνζπαζκαηηθόο, «νπνξηνπληζηηθόο», αζύλδεηνο θαη όρη 

νξζνινγηθόο θαη πιήξεο.

 A. Etzioni θαη mix-scanning. Γηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο γηα δηαθνξεηηθά 

δεηήκαηα.



Ο ζρεδηαζκόο σο πνιηηηθή δηαδηθαζία

 Paul Davidoff θαη Thomas Reiner, ζπλεγνξηθόο ζρεδηαζκόο 
(αξρηθέο ζθέςεηο γηα ηνλ επηθνηλσληαθό ζρεδηαζκό).

 Αμηαθή θαη πνιηηηθή θύζε ηνπ ζρεδηαζκνύ vs επηζηεκνληθή          
θαη ηερληθή δξάζε.

 Ο ζρεδηαζκόο σο δηαδηθαζία, αιιά δηαδηθαζία «επηινγώλ». 
Σίλνο/ηίλσλ επηινγώλ;

 Ο λένο ξόινο ηνπ «ζρεδηαζηή» σο ζπλεγόξνπ ηεο θνηλσλίαο 
ησλ πνιηηώλ: έλαο ηερλνθξάηεο πνπ «ζπκκεξίδεηαη» αμίεο.
Πνηεο αμίεο όκσο είλαη ζέκα δεκνθξαηηθώλ δηεξγαζηώλ.                    
Ο ζρεδηαζηήο δελ είλαη απηόο πνπ «μέξεη θαιύηεξα».

 ρήκαηα, ζεζκνί ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ.

 Ο  H. Gans ζε έλα λέν ξόιν ηνπ “εηδηθνύ” (1962).

1960



Η ζεκαζία ηεο πξαγκάησζεο Γεθαεηία ’70

 Αμηνινγώληαο ηηο κέρξη ηώξα ζεσξήζεηο ζρεδηαζκνύ:                                             
Σν δήηεκα ηεο πξαγκάησζεο (implementation).

 O νξζνινγηθόο/δηαδηθαζηηθόο ζρεδηαζκόο: θελόο πεξηερνκέλνπ.                        
Μηα αθεξεκέλε ζύιιεςε. Ο ζπζηεκηθόο/νπζηαζηηθόο ζρεδηαζκόο              
εμίζνπ αθεξεκέλνο. Γελ ζηεξίδνληαη ζε εκπεηξηθή έξεπλα ή/θαη                      
ζε εκπεηξία από ζρεδηαζηηθέο πξαθηηθέο.

 Ο J. Friedman (1969) θαη ην δήηεκα ηεο πξαγκάησζεο, ηεο δξάζεο,                 
ηεο θνηλσληθήο θηλεηνπνίεζεο. Η δξάζε σο θεληξηθή ζπληζηώζα                  
ηνπ ζρεδηαζκνύ (1980-1990).

 Αλαγθαηόηεηα ηα ζρέδηα λα ζπγθξνηνύληαη παξάιιεια κε ην 
πιαίζην πξαγκάησζεο.

Πνιηηηθέο              Γξάζε

αδηαίξεην ζύλνιν



 Γξάζε ζεκαίλεη επηθνηλσλώ κε άιινπο πνπ ζπκβάιινπλ κε 
δεμηόηεηεο, γλώζε, εκπεηξίεο, νξάκαηα, δηαθνξεηηθά από εθείλα ησλ 
ζρεδηαζηώλ.

 Δπηθνηλσλία, δηάινγνο, δηαβνύιεπζε απαξαίηεηεο ζπληζηώζεο ηεο 
επηηπρεκέλεο (γηα πνηνπο;) πινπνίεζεο ζρεδίσλ.

 πλαίλεζε, ζπλδηαιιαγή ή ζύγθξνπζε;

 Πώο βιέπεηε ην ξόιν ηνπ ζρεδηαζηή;

Βιέπε Γ. Υξηζηνθηιόπνπινο, 1990.



Ο ζρεδηαζκόο σο επηθνηλσληαθή δξάζε Γεθαεηία ’80

 Ο Habermas (1979) θαη ε επηθνηλσληαθή δξάζε. 

Η ζπκβνιή ηνπ ζηε ζεώξεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ σο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο.

 Δπηθνηλσλία/ζπκκεηνρή πξνϋπνζέζεηο ηεο δεκνθξαηίαο.

 Πξνϋπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ελαιιαθηηθώλ πεηξακάησλ, νξακάησλ, 
δηακόξθσζεο ελαιιαθηηθώλ θνηλσληώλ.

 ηε ζεκεξηλή ζπγθπξία νη εξγαιεηαθέο ινγηθέο ηνπ θέξδνπο θαη ηεο 
θνκκαηηθνθξαηηθήο εμνπζίαο «απνηθηνπνηνύλ» ηνπο ππόινηπνπο ζεζκηθνύο 
ρώξνπο, ν πνιιαπιαζηαζκόο κε θεξδνζθνπηθώλ θαη κε θξαηηθηζηηθώλ 
κεραληζκώλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ απνηειεί ηνλ κόλν ηξόπν εμαλζξσπηζκνύ 
ηνπ θαπηηαιηζκνύ (Habermas).



 Η θνηλσλία ησλ πνιηηώλ σο ελδηάκεζνο ρώξνο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο 
αγνξάο.

 Με θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο, θνηλσληθνί εηαίξνη, επαγγεικαηηθέο 
ελώζεηο θ.ιπ. θαηά ηεο αγνξάο θαη ηνπ θξαηηθνύ απηαξρηζκνύ.  

 Η επηηπρία εμαξηάηαη από ηελ αμηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο δπλακηθήο 
θαη ηε ζπξξίθλσζε ησλ παξαδνζηαθώλ  νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ, 
πνιηηηθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ δνκώλ.  

 Αξθεί ε «ζεσξία» ζρεδηαζκνύ γηα ην ζρεδηαζκό; 

 Βιέπε  Ν. Μνπδέιεο, 1977 θαη Γ. ωηεξόπνπινο, 2004, 2007.



Η καξμηζηηθή νπηηθή

 Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζρεδηαζκνύ ζην πιαίζην ηνπ πνιηηηθνύ 
ζπζηήκαηνο θαη ηεο αγνξάο πνπ ιεηηνπξγεί.

 Γηεύξπλζε ηνπ ξόινπ ηνπ θξάηνπο σο κεζνιαβεηή γηα ην θεθάιαην.

 Έρεη λόεκα ν ζρεδηαζκόο ζην θαπηηαιηζηηθό ζύζηεκα;

 Μπνξνύλ νη δηνξζσηηθέο πνιηηηθέο λα θέξνπλ δηαξζξσηηθέο αιιαγέο;

Οη πξαθηηθέο ζρεδηαζκνύ σο κηα θξαηηθή δξαζηεξηόηεηα δηεπθνιύλεη ην 
θεθάιαην όζνλ αθνξά ηηο αμίεο θαη ρξήζεηο γεο, ηελ αλνηθνδόκεζε θ.ιπ.

πζρεηηζκόο νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ δπλάκεσλ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 
θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ αζηηθό θαη πεξηθεξεηαθό ρώξν.

 Οη αληνρέο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη «ππνρσξήζεηο».

 Η αλαγθαηόηεηα δεκηνπξγίαο ζεζκώλ αληίζηαζεο.

Βιέπε M. Castells 1976, 1977, D. Harvey 1973, D. Massey 1978.



Νενθηιειεπζεξηζκόο   1979-

Η απνζέσζε ηεο κεηακνληέξλαο

-κεηα-λεσηεξηθήο επνρήο

 Γξακαηηθνί πνιηηηθν-νηθνλνκηθνί θαη ρσξηθνί 
κεηαζρεκαηηζκνί.

 Η παγθόζκηα πόιε

 Αμηαθέο κεηαηνπίζεηο

 Απνδόκεζε-αλαδόκεζε: ξεπζηόηεηα θαη κεηάβαζε, 
πνιύπινθνο ζπλδπαζκόο «ζπλέρεηαο» θαη αιιαγώλ

 Η πόιε σο θπξίαξρνο «ρώξνο».

 Αλαζπγθξόηεζε ηεο ζρέζεο θξάηνπο/αγνξάο. Σν θξάηνο 
νπξαγόο θαλνληζηηθώλ ξπζκίζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 
αγνξάο.

 Ρπζκίζεηο πνπ δελ νδεγνύλ ζε θνηλσληθή ή ρσξηθή 
ζπλνρή. Υσξηθά εμεηδηθεπκέλεο πνιηηηθέο.

 Γηαδηθαζία άληζε θαη αληηθαηηθή: δηαθνξεηηθέο επηπηώζεηο 
πνιηηηθώλ ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο ηζηνξηθά 
δηακνξθσκέλνπο ρσξν-θνηλσληθνύο ζρεκαηηζκνύο. 

 Βιέπε S. Sassen, 1990, Κ. Σζνπθαιάο, 2010, E. Soja, 1987 θαη 

Π. Υξηζηνθηινπνύινπ, 1998.

1973-1975  Σν πξαμηθόπεκα ηεο Υνύληαο 
ζηε Υηιή. Οη Chicago boys θαη  νη απόπεηξεο 
εθαξκνγήο λενθηιειεύζεξεο  πνιηηηθήο

1979  M. Thatcher

1980 R. Reagan 

πξξίθλωζε ηνπ θξάηνπο πξόλνηαο

’90 Σέινο ππαξθηνύ ζνζηαιηζκνύ

1980- Έλαξμε εηζξνήο κεηαλαζηώλ  ζηελ 
Διιάδα

1-1-1981 Η Διιάδα ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε 

1981  Παγίωζε θαη εκβάζπλζε ηεο  
Γεκνθξαηίαο. Οηθνδόκεζε θνηλωληθνύ 
θξάηνπο. Γηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο

Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ ηνπηθή  απηνδηνίθεζε, 
Ν. 1270/82, Ν. 1235/82, Ν. 1416/84,                      
Ν. 1622/86, Ν. 2218/94, Ν. 2240/94

1982 Μεηαξξύζκηζε ζηελ παηδεία,                     
Ν. 1268/82, Ν. 1566/85 

Θεζκηθέο θαηλνηνκίεο - λέα εξγαιεία ζην 
ζρεδηαζκό ηνπ ρώξνπ:

1975  Υωξνηαμηθή αλαδηνξγάλωζε ηεο 
ρώξαο ππό ηε ξπζκηζηηθή αξκνδηόηεηα θαη 
έιεγρν ηνπ θξάηνπο, ύληαγκα, άξζξν 24, 
παξ. 2

1976  Ν. 360/76 πεξί Υωξνηαμίαο θαη 
Πεξηβάιινληνο

Ίδξπζε ηνπ Δζληθνύ πκβνπιίνπ Υωξνηαμίαο 
θαη Πεξηβάιινληνο

Αλαπηπμηαθόο ιόγνο κε έκθαζε ζηελ
πνηόηεηα δωήο θαη ην πεξηβάιινλ.

1979  Ν. 947/79 Πεξί νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ. 
ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ πξώηνπ 
κεηαδηθηαηνξηθνύ ζπληάγκαηνο 1975

1983  Ν. 1337/83 ζωξεία ΓΠ θαη 
Δπηρείξεζε Πνιενδνκηθήο Αλαζπγθξόηεζεο

1997  Ν. 2508/97 Βηώζηκε νηθηζηηθή 
αλάπηπμε. Δπέθηαζε ζηνλ πεξηαζηηθό θαη 
ζηνλ αγξνηηθό ρώξν.



 Γηεζλήο εκπεηξία: θαηά ηόπνπο κεγάια έξγα 
ζε ζπλεξγαζία δεκόζηνπ-ηδησηηθνύ ηνκέα. 

Αλαπιάζεηο. Πξνβνιή ηεο πνιηηηζκηθήο 
θιεξνλνκηάο. 

Έξγα ζπγθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ, θπξίσο, 
γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πξναζηίσλ. 

Πεξηθνπέο ζην «ρακεινύ εηζνδήκαηνο» 
θέληξν πόιεο. 

Η κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή νδεγεί θζελό 
εξγαηηθό δπλακηθό ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, 
όπνπ ππάξρεη έιιεηκκα. 

Ο θόβνο ζηελ πόιε αιιάδεη ηε γεσγξαθία.

 Γηαθνξεηηθά πξόηππα γηα ηελ πνηόηεηα 
δσήο, γηα ην πεξηβάιινλ.

 Γηθαίσκα ζηε «δηαθνξεηηθόηεηα».

 Πνιηηηθή αλαηαξαρή. Ιζρπξή αληίδξαζε             
ζηε λενθηιειεύζεξε πνιηηηθή. 

1979  Πνιηηηθή πόιωλ αλάπηπμεο. Πεξηθεξεηαθά 
νηθηζηηθά θέληξα Κ.Δ.Π.Α., ΑΣΟΚ, ΑΓΡΟΚ

1981  Οη αλνηθηέο πόιεηο

1979  ρέδην-Πιαίζην/Πξωηεύνπζα 2000, 
Φ.Δ.Κ. 341 Β΄/2-4-80, ρέδην Μάλνπ

1985  Ρπζκηζηηθό ρέδην Σξίηζε γηα ηελ Αζήλα, 
Ν. 1515/85

1985  Ρπζκηζηηθό ρέδην γηα ηε Θεζζαινλίθε, 
Ν.1561/85

1997  ρέδην «Καπνδίζηξηαο», Ν. 2539/97

1997  Ν. 2508 «Βηώζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε ηωλ 
πόιεωλ θαη νηθηζκώλ ηεο ρώξαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο»

1999  Ν. 2742/99, Υωξνηαμηθόο ρεδηαζκόο θαη 
Αεηθόξνο Αλάπηπμε

1999  .Α.Κ.Υ. (ρέδην Αλάπηπμεο 

Κνηλνηηθνύ Υώξνπ)

1992  πλζήθε Μάαζηξηρη. Oηθνλνκηθή θαη 
λνκηζκαηηθή έλωζε

1999  Δπξώ. Έλαξμε ιεηηνπξγίαο   

Δπξωπαϊθήο Σξάπεδαο. 

Ο.Ν.Δ.

2001  Η Διιάδα ζηελ Ο.Ν.Δ.

2004  Οη Οιπκπηαθνί Αγώλεο



 Γελ θαίλεηαη, ινηπόλ, λα ππάξρεη «θαζνιηθή» αιήζεηα.

 Η έλλνηα ηεο «θνηλόηεηαο» επαλαπξνζδηνξίδεηαη.

 Οη αμίεο επαλαπξνζδηνξίδνληαη.

 Γελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θνηλσληθή αιιειεγγύε.

 Πνύ βξηζθόκαζηε; Πώο αληηκεησπίδεηαη ε ζύειια;
Με «νξζνινγηθά» βήκαηα θαη δηαδηθαζίεο;                           
Με νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκό; Με παξαδνζηαθά 
πξνζδηνξηζκέλα ρσξηθά πιαίζηα;

 Ση δελ κπνξεί λα θάλεη ν ζρεδηαζκόο όπσο ηνλ 
βηώλνπκε;

 Σν δήηεκα ηεο «ελαξκόληζεο», ην δήηεκα
ηεο ρσξηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο

 Σν δήηεκα ηεο «ηζνξξνπίαο»

 Σν δήηεκα ηεο «βησζηκόηεηαο»

Ληγόηεξε «θαζνξηζηηθή ζεσξία»;

Α-ζεσξεηηθόο ζρεδηαζκόο;

1989-2006  Α΄, Β΄, Γ΄ Κ.Π.., Γηαζξωηηθά

Σακεία 

2007-2013  Δ..Π.Α., Δζληθόο Αλαπηπμηαθόο

ρεδηαζκόο, ζπλάθεηα κε επξωπαϊθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ πνιηηηθή

ζπλνρή

2005  Ν. 3389/2005, .Γ.Ι.Σ., πκπξάμεηο

Γεκνζίνπ θαη Ιδηωηηθνύ Σνκέα, ζπληνληζκόο 

κε νδεγίεο ηεο Δ.Δ. ζην πιαίζην

κεηαζρεκαηηζκώλ ηνπ θξάηνπο θαηά 

ην δπηηθν-επξωπαϊθό πξόηππν

2007  Ληζζαβόλα: εδαθηθή ζπλνρή, νηθνλνκηθή 

θαη ρωξηθή ζπλνρή

2003  Γώδεθα Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα

Υωξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ

Αλάπηπμεο 

2008  Γεληθό Πιαίζην Υωξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ

θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο, Φ.Δ.Κ. 128Α 3.7.2008

2009  Ρπζκηζηηθό ρέδην Αηηηθήο

2014  Πξόγξακκα Αζήλα-Αηηηθή

2008-2009 Δηδηθά Πιαίζηα Υωξνηαμηθνύ

ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο

Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, Φ.Δ.Κ. 2464 

Β/ 3.12.2008, γηα ηνλ Σνπξηζκό Φ.Δ.Κ. 1138

Β/11.6.2009, γηα ηε Βηνκεραλία, Φ.Δ.Κ. 151/

ΑΑΠ/13.4.2009 .

2010  Ν. 3852/2010, Πξόγξακκα «Καιιηθξάηεο», Νέα 
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο

2010 Ν. 3882/2010, Δζληθή Τπνδνκή Γεωρωξηθώλ 
Πιεξνθνξηώλ

2011 Ν. 4019/2011, Κνηλωληθή Οηθνλνκία θαη 
Κνηλωληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα

2011 Ν. 3986/2011, Δηδηθά ρέδηα Υωξηθήο Αλάπηπμεο 
Γεκόζηωλ Αθηλήηωλ (ΔΥΑΓΑ) 

2013 Ν. 4146/2013, Δηδηθά ρέδηα Υωξηθήο Αλάπηπμεο 
ηξαηεγηθώλ Δπελδύζεωλ (ΔΥΑΔ) 

2014 Ν.4269/2014 «Υωξνηαμηθόο θαη Πνιενδνκηθόο 
ρεδηαζκόο- Βηώζηκε Αλάπηπμε»

2016 Ν.4447/2016 «Υωξηθόο  ρεδηαζκόο- Βηώζηκε 
Αλάπηπμε»



 Υξεηαδόκαζηε άιιε ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ θαη λέεο 
ζρεδηαζηηθέο πξαθηηθέο.

 Υξεηαδόκαζηε ζρεδηαζκό κε εηζξνέο πνπ αλαδεηθλύνπλ 
ηελ πνιιαπιόηεηα ηεο ρσξηθήο δπλακηθήο.

 Έξεπλα ησλ λέσλ ζπλζεθώλ ζπλνρήο ησλ θνηλσληώλ.  

 Έξεπλα, ζρεδηαζκό, πξαθηηθέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 
αλάδεημε ζεζκώλ δηνίθεζεο ζηα επηκέξνπο επίπεδα 
ζπγθξόηεζεο ηνπ ρώξνπ. Δθεί πνπ εκθαλίδνληαη λέεο 
ζπλζήθεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.

 Θεζκνύο πνπ δηαζθαιίδνπλ θαιεηδνζθνπηθή πξνζέγγηζε 
ηνπ αλαπηπμηαθνύ θαη πνιηηηζκηθνύ γίγλεζζαη θαη 
ζηεξίδνπλ ηηο ζρεδηαζηηθέο επηινγέο.

 Δπέιηθην ελλνηνινγηθό, κεζνδνινγηθό θαη ζεζκηθό 
νπινζηάζην. Αλαλέσζε εξγαιείσλ. Αλαβάζκηζε θνξέσλ. 
Οπζηαζηηθέο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο.

Αλάπηπμε ηνπ θνηλωληθνύ δηαιόγνπ

ζηελ Διιάδα:

1983  Ν. 1337/83

1994  Ο ζεζκόο Ο.Κ.Δ. (Οηθνλνκηθή θαη

Κνηλωληθή Δπηηξνπή) ζηελ Διιάδα

ωο ζπληαγκαηηθόο  ζεζκόο, Άξζξν 82

παξ. 3,  1975/1986/2001, ηδξύζεθε 

κε ην Ν. 2232/94 

1997  Ν. 2508/97

1999  Δζληθό πκβνύιην Υωξνηαμίαο

θαη Πεξηβάιινληνο, Ν. 2742/99

2007-2013 Γηνηθεηηθή θαη

επηρεηξεζηαθή ελίζρπζε ηωλ δνκώλ

θνηλωληθήο δηαβνύιεπζεο,

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο, 

Τπνπξγείν Δζωηεξηθώλ, Απνθέληξωζεο 

θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

2006: Ν. 3463/2006

2010: Ν. 3852/2010, Πξόγξακκα 
«Καιιηθξάηεο», op.cit.



 Υξεηαδόκαζηε λέα εξεπλεηηθή, εθπαηδεπηηθή, επηζηεκνληθή θνπιηνύξα 

θαη πνιηηηθή. 

Πξνζεγγίζεηο θαηλνηόκεο γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο λέαο θνηλσληθήο θαη 

ρσξηθήο πξαγκαηηθόηεηαο.

 Πώο ζπκβάιιεη ε επηζηήκε, ε εθπαίδεπζε θαη ε έξεπλα πξνο απηέο ηηο 

θαηεπζύλζεηο;

Πώο ζπκβάιινπκε εκείο;



Δξώηεκα: ύκθσλα κε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο ζαο, ππάξρνπλ «ρξνληθέο ζηηγκέο» θαη 

ζεκαληηθά ζρεδηαζηηθά βήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ή κπνξνύλ λα ζπκπιεξσζνύλ 

ζηε δεμηά ζηήιε; Πώο εθηηκάηε όηη ε θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θξίζε ζα επεξεάζεη ηα δεηήκαηα 

πνπ κειεηάηε;

2010  Η Διιάδα ζην Μεραληζκό ηήξημεο (Γ.Ν.Σ., Δ.Δ., Δ.Κ.Σ.). Νέεο κνξθέο θξαηηθνύ  

παξεκβαηηζκνύ. Tα αδηέμνδα…

Μάηνο 2010: Φήθηζε 1νπ Μλεκνλίνπ – Δθαξκνζηηθόο Νόκνο 

(Νόκνη 3845/2010, 3847/2010, 3863/2010, 3871/2010, 3899/2010, 3979/2011, 3986/2011, 4024/2011)

Φεβξνπάξηνο 2012: Φήθηζε 2νπ Μλεκνλίνπ – Δθαξκνζηηθόο Νόκνο  (Νόκνο 4046/2012)

Αύγνπζηνο 2015: Φήθηζε  3νπ Μλεκνλίνπ (Νόκνο  4336/2015)

Αύγνπζηνο 2018:  Οινθιήξωζε  3νπ Μλεκνλίνπ –Απνπιεξωκή  δαλείωλ 2034 έωο 2060

Οη λέεο πξνθιήζεηο.  Οη λέεο πξννπηηθέο… 


