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Επικαιροποίηση σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης 
και χωροταξικού σχεδιασμού Βαυαρίας 

 

Η επικαιροποίηση του σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης και χωροταξικού 

σχεδιασμού Βαυαρίας αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης σε πρόσφατο υπουργικό 

συμβούλιο της βαυαρικής κυβέρνησης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμού και 

εναρμόνισης της βαυαρικής περιφερειακής οικονομίας με την εθνική αναπτυξιακή πολιτική 

καθώς και εφαρμογής ειδικών ρυθμιστικών σχεδίων, κατατέθηκαν τροπολογίες, οι οποίες 

αφορούν σε τρεις κεντρικούς πυλώνες δράσης: (α) χωρική συνοχή και ισχυροί ΟΤΑ, 

(β)  κλιματική αλλαγή και (γ) βιώσιμη κινητικότητα. 

Το εν λόγω σχέδιο παρέχει ένα ενιαίο και δεσμευτικό πλαίσιο για όλους τους 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε ολόκληρη τη Βαυαρία. Ωστόσο, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι ειδικές προκλήσεις σε επιμέρους Περιφέρειες, όπως αστικά κέντρα, 

αγροτικές περιοχές, ορεινές / άγονες περιοχές, θα πρέπει να μεταβιβαστούν από την 

κεντρική διοίκηση πρόσθετες αρμοδιότητες περιφερειακού σχεδιασμού στους αντίστοιχους 

ΟΤΑ.  

Οι σημαντικότερες αλλαγές που προωθούνται αφορούν σε: 

(α) Χωρική συνοχή και ισχυροί ΟΤΑ 

- Αξιοποίηση της ψηφιακής διακυβέρνησης για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα 

της οικονομίας και να αναπτυχθούν υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος (π.χ. τηλεϊατρική), 

καθώς και επέκταση των ψηφιακών υποδομών σε όλη τη Βαυαρία. 

- Ενίσχυση των αγροτικών περιοχών: εξειδικευμένες ευκαιρίες απασχόλησης, 

αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τοπικών δημόσιων συγκοινωνιών και 

υλοποίηση έργων στον τομέα του πολιτισμού. 

- Δράσεις αναβάθμισης αστικού περιβάλλοντος, όπως βελτίωση ενεργειακής 

απόδοσης κτιρίων, επαρκή προσφορά κατοικιών, αναπλάσεις ελεύθερων χώρων και 

διαδημοτικά συντονισμένη ανάπτυξη νέων βιώσιμων δικτύων μεταφορών, με επίκεντρο τις 

δημόσιες μεταφορές, ποδηλατοδρόμους κ.λπ.. 

(β) Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον 

- Όλες οι πτυχές του χωροταξικού σχεδιασμού θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες 

με την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, ειδικότερα μέσω ειδικών ρυθμιστικών σχεδίων, 

όπως π.χ. για φυσικές μονάδες αποθήκευσης CO2. 
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- Βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και υλοποίηση τεχνικών έργων για την 

αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. 

- Επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποκεντρωμένη παραγωγή μέσω 

αιολικής ενέργειας, έργα αποθήκευσης ΑΠΕ, ειδικότερα, έμφαση στην οικονομία του 

υδρογόνου. 

- Αποτελεσματικός σχεδιασμός καθεστώτων χρήσεων γης στον οικιστικό, ενεργειακό 

και μεταφορικό τομέα. 

-Περιορισμός των εξαιρέσεων όσον αφορά την πολεοδόμηση σε εκτός σχεδίου 

περιοχές. 

(γ) Βιώσιμη κινητικότητα 

- Περαιτέρω δικτύωση και ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών, νέες μορφές βιώσιμης 

κινητικότητας και ανάπτυξη σχετικών υποδομών (π.χ. ηλεκτροκίνηση), ενίσχυση 

διατροπικών εμπορευματικών μεταφορών. 

- Επέκταση των ποδηλατικών διαδρομών για την καθημερινή ποδηλασία και την 

ποδηλασία αναψυχής. 

- Προώθηση έργων σταθμών ανεφοδιασμού υδρογόνου. 

Το επικαιροποιημένο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης και χωροταξικού σχεδιασμού 

Βαυαρίας θα αναρτηθεί και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στον ιστότοπο του υπουργείου 

Οικονομικών. Πολίτες, ΟΤΑ, επιχειρηματικές ενώσεις, ακόμη και επηρεαζόμενοι φορείς 

εκτός Βαυαρίας μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους μέχρι το 

τέλος Μαρτίου 2022. Θα ακολουθήσει νέα συζήτηση στο υπουργικό συμβούλιο και έγκριση 

από τη Βουλή του κρατιδίου της Βαυαρίας, με στόχο την εφαρμογή του την άνοιξη 2023. 


