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Περίληψη 

 
Δύο από τις σημαντικότερες προκλήσεις που ατιμετωπίζει η Ελλαδική κοινωνία σήμερα είναι η 

οικονομική κρίση και η αστική αειφορία. Η παρουσίαση βασίζεται στην «θεσμική υπόθεση» για την 

οικονομική ανάπτυξη. Εξετάζει τις επιπτώσεις της κρίσης στον κλαδο της ανάπτυξης ακινήτων και 
την ώς τώρα αντίδραση του συστήματος διακυβέρνησης της χώρας σε επίπεδο φορολογικού 

συστήματος και συστήματος χωρικού σχεδιασμού. Το κύριο εύρημα που παρουσιάζεται είναι η 

ανάδυση δυϊκού καθεστώτος όσον αφορά το σύστημα παροχής του δομημένου περιβάλλοντος. Η 

αντιπαραβολή με τις θεσμικές πρόνοιες άλλων συστημάτων σχεδιασμού που προωθούν την 
καινοτομία και την αειφορική ανάπτυξη του δομημένου περιβάλλοντος μέσω της αυτοαναίρεσης των 

κανόνων τους σε συγκεκριμένες ζώνες, υπό την επίβλεψη του κράτους, χρησιμοποιείται στην 

παρουσίαση για να θέσει το καίριο ερώτημα εάν η θεσμοθέτηση τέτοιων ζωνών στην Ελλάδα 
αποτελεί ουτοπική επιδίωξη και εάν ναί, γιατί; 
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