
Σθμεία-ςθμειώςεισ από τθν ανάγνωςθ του ΣΟΑΠ 

(από Κωνσταντίνα Θ.)  

1. Η ςειρά και προτεραιότθτα των ενεργειών 

Οι ενζργειεσ χαρακτθρίηονται από προτεραιότθτα (πολφ υψθλι, υψθλι, μεςαία), αλλά θ 
ςειρά που αναγράφονται δεν είναι με βάςθ τθν προτεραιότθτα. Το ςχζδιο υποςτθρίηει ότι θ 
ςειρά αναγραφισ των ενεργειϊν δεν είναι ενδεικτικι τθσ ςθμαςίασ τουσ ωςτόςο θ 
αυκόρμθτθ αυτι ςειρά είναι εξόχωσ αποκαλυπτικι. Πρϊτθ λοιπόν και γενικότερθ όλων 
ενζργεια θ αντιμετϊπιςθ τθσ παραβατικότθτασ-ςτθν οποία μεταξφ άλλων περιλαμβάνονται: 
οι παράνομεσ χριςεισ γθσ και δραςτθριότθτεσ, θ παραξενοδοχία, οι πρακτικζσ ρφπανςθσ 
τθσ πόλθσ, θ παράνομθ κατάλθψθ δθμόςιου χϊρου και παρεμπόδιςθ τθσ κυκλοφορίασ από 
πορείεσ και εκδθλϊςεισ διαμαρτυρίεσ, οι μόνιμεσ καταλιψεισ κτθρίων. 

2. Άνιςοσ βακμόσ επεξεργαςίασ 

Ενϊ ςε ιςςονοσ ςθμαςίασ ενζργειεσ περιγράφονται με εξαντλθτικι ακρίβεια τα βιματα 
που κα ακολουκθκοφν πχ. προκιρυξθ κζςθσ ςυμβοφλου, διαγωνιςμόσ για τθν εξεφρεςθ 
ςυμβοφλου, διοριςμόσ ςυμβοφλου, εξζταςθ από τον ςφμβουλο τθσ πρόταςθσ κτλ. ςε 
ενζργειεσ πιο βαρφνουςεσ όπωσ θ πάταξθ τθσ παραβατικότθτασ τα βιματα υλοποίθςθσ 
περιγράφονται αρκετά γενικόλογα. Ο βακμόσ επεξεργαςίασ μπορεί κανείσ να πει ότι είναι 
αντιςτρόφωσ ανάλογοσ του βακμοφ υλοποίθςθσ υπό τθν ζννοια ότι γενικζσ ενζργειεσ όπωσ 
το "μζτρα κατά των μεταναςτϊν" είναι ιδθ παρόν και εφαρμόςιμο με πλάγιουσ τρόπουσ 
που δεν μποροφν να ομολογοφνται. 

3. Φωτογραφικζσ ρυκμίςεισ υπζρ ιδιωτικών ςχεδίων 

Πολλζσ από τισ ενζργειεσ που περιλαμβάνει το ΣΟΑΠ ωσ ενζργειεσ του Διμου υπζρ των 
πολιτϊν αποτελοφν ςτθν πραγματικότθτα πρόταςθ χρθματοδότθςθσ ιδιωτικϊν ςχεδίων με 
ιδιωτικό όφελοσ , που παραπειςτικά εμφανίηονται ωσ δϊρο ςτον πολίτθ ενϊ κα πρζπει να 
πλθρϊςει γι' αυτά. Παράδειγμα θ περίπτωςθ τθσ εταιρείασ Ολίαροσ ςτο Μεταξουργείο, θ 
ενίςχυςθ τθσ οποίασ προτείνεται ςυγκαλυμμζνα ςε αρκετά ςθμεία του ΣΟΑΠ. 

4. Η αναηιτθςθ μιασ ταυτότθτασ για τθν Ακινα προςανατολίηεται αποκλειςτικά ςτθν 
προώκθςθ τθσ ωσ τουριςτικό προϊόν. 

5. Μθ επικαιροποιθμζνο ςυνονκφλευμα παλιών και νζων προτάςεων 
Μζςα ςτο ΣΟΑΠ εμφανίηεται θ ΕΑΧΑ (που ζχει κλείςει) και κομμάτια/προτάςεισ από 
παλιότερα ςχζδια, από πριν το 2010, που ανακοινϊνονται ςυνεχϊσ, λόγω κελκτικότθτασ 
αλλά παραμζνουν πάντα ανεφάρμοςτα. 

6. Υποκατάςταςθ του ΓΠΣ και ακφρωςθ του ςχεδιαςμοφ 
Σε αρκετά ςθμεία του νζου ΣΟΑΠ προβλζπεται θ ευελιξία του ςχεδιαςμοφ με τθ 
δυνατότθτα να αλλάξουν ςχεδόν τα πάντα ςτο ΓΠΣ ςθμειακά , ακυρϊνοντασ κάκε γενικό 
ςχεδιαςμό 

7. Τα φορολογικά κίνθτρα 

8. Η αποκλειςτικι ςφνδεςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ με τθν λεγόμενθ start-up νεανικι 
επιχειρθματικότθτα και θ υποβάκμιςθ ςε ςθμείο εκελοντιςμοφ άλλων μορφών εργαςίασ 



9. Η πολιτιςτικι διαχείριςθ 


