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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΠΕ 

Ή δι,αδι,Μασύα ΜαΥαρτύσεως κα£> &φαρμογη"ς ένό*ς σύγχρο

ν ο ι Mau '̂τϊότίε^ίΞΗιατι,Μ'οο προγράμματος· α;άΜόνομΐ;ΜηΊς uttC THOLVW**'-

κ fi s άνοΛ'ΐίίξεως·'-^' ·χβρες με' ^0ò*tftfWxd .πολύτ€υμα Mat' ούκονο-

μυ'α ελεύθερη^ ά γ ο ρ α ς δ έ ν μπορεϋ παρά νά στηρίζεται, στη*ν τ ρ ί 

μερη* ?συν€ργτασώι rBv Μράτι,Μων φορέων· σχεδυασμοΟ Mat εφαρμογές9 

έΜπροσώπωνί'τοΌ ΰδοωτ^χού 'ΐο'μέα ^ εργοδοτών Mat έργβιξομε*νων .<•? 

καJ εύδϋΜΟν έπ^στημο*νωνν :πο;ύ ΜαλοΌντα^ νά προσφέρουν τύ4 ο^χε-

τυΜ^ς συμβουλές ^oùç* 7Ε:τσυ9 Moti" γυά τη*ν έκ^άνησή,τοί) lêv/ra-

ε$αϋς Ηρςγράμμοιτος ΟύΜονο;μι·Μί5£ MaC KotvoovLMfic 'Αναπτύξεως 

19.7ί>-80:..συγΜρστη*θηΜαν .πενήντα ομάδες έργασύας, μέ ανάλογη 

σύνθεση, στ.ιίς ..οποίες άνατέθηΜε ή δυερε\5νηση των προβλημάτων 

Mat προοπτυΜων βασυΜων τομέων ττ^ς ούΜθνομι*ας?μέ τ.ελι,κό ΟΜΟ-

πο* τη*ν. ύπρβολη' εισηγήσεως γι,ά τη*ν άΜθλου$η,τέα πολυ^Μή. . 

Στύς όμάβες αυτές δόθηΜε ενα συνοπτυΜο' δυά^ραμμα όδηγυων, ., 

πού Μαθόρυζε το' άντι,Μεύμενο χαύ τύς; γ ε ν ι κ έ ς Ματευθύνσευς .T.fis 

έρευνας, με',εύδι,Μη αναφορά στην ένταξη της 'Ελλάδας στύς Ευ-

ρω,πα'ΟΜε'ς Κοι,νο'τητες. . .Ζητήθηκε έπύσης άπο'.τύς. ομάδες ή υπο

βολή* προτάσεων γυά συγκεΜρυμενα μέτρα πολυτι,ΜΪίς >πού έπρεπε . 

νά συνοδεύονται* Μαύάπο*; εκτίμηση των ούΜονομυΜών τους επιπτώ

σεων·, ,,^χράλληλα, Ματαβλι^^ συντονυσμρΟ του" « 

έργου των: ομάδων Mat,' εντάξεως των υπολογισμών τους μέσα 

στα- πλαύσυα πού Μαθο'ρ^ζαν où μακροοικονομικές εΜτυμησευς 

τοϋ Προγράμματος. . - . . . , , · - , - . Λ. -

* Όί ομάδες έργάστηχαν-μέ'ζή^ο ΓΜαι'εύσυνευδησι'α, ανά

πτυξαν πρώΐοβσύλύά καύ^υατύπ^ααν ανεπηρέαστα καύ μέ παρρη-

σύα· :τύς άπο'ψέύς τ ο υ ς · ' Παρά τό σύντομο :σχετι,Μά xpovtMö* ôta-<·. 

στηίιά'ι πού ε ίχαν σττί δυάθεση*/τους. Mau τύς δυσχέρειες πού 
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δημυουργοϋσε η άνεπαρκευα των στο οχετών rj ή ελλευψη προηγού

μενων σχετυκδν ερευνών, παρέδωσαν έργα πού, άπύ πολλές άπύ-

ψευς, θα* μπορούσε voi χαρακτηρυς-θευ" πρωτοπορυακσ*. "Ετσι,, οχυ 

μό*νο συγκεντρώθηκαν καυ παρουσυάσθηκαν κατά συστηματικά τρό

πο πληροφορίες καυ* στοιχεία έντελδς νέα η πού υπήρχαν σκύρ-

πυα σε* γνωστές ή* άγνωστες πηγές, αλλά καυ* η ανάλυση τών προ

βλημάτων καυ' ή δυατύπωση τον εύσηγηΌεων δυακρύνονταυ, κατά 

κανόνα, γχ,ά τη* συνέπεια και* την πληρότητα τους. 

"Οπως προ'κύπτευ άπό τά πυό πανω^ οί, έκθέσεύς γυά το" 

Πενταετές Πρόγραμμα, ou όποΟες υποβλήθηκαν στο ΚΕΠΕ σάν ύπη-

ρεσυακά κευ'μενα, είναυ προυο'ν εργασίας και* εκφράζουν τυ'ς άπό-

ψευς των μελών των ομάδων. ΕΪναυ επομένως αυτονόητο δτυ, αν 

καυ* άποτελοϋν βασυκίΐς σημασίας βοήθημα γυά τήν εκπόνηση τοΌ 

Προγράμματος 'Αναπτύξεως, δέν αντανακλούν κατ'ανάγκην τύς 

άπόψευς ούτε μποροον νά θεωρηθοον δεσμευτυκές γυά τό ΚΕΠΕ -

τόν ύπεύθυν% γυά τόν τεχνυκη* επεξεργασία του* Προγράμματος 

'Οργανισμό - καυ* ακόμη περυσσότερο γυά τη*ν Κυβερνητυκή Άρχη*, 

ή όπούα μέ ευρύτερα κρυτήρυα άποφασύζευ τελυ'κά . γυά το* πε-

ρυέχόμενό χαυ* τους στόχους τοΟ Προγράμματος, το* όπο-Ço ύπο-

βάλλευ γυά έγκρυση στη* Βουλή*. Ανεξάρτητα άπό τυ'ς παραπάνω 

παρατηρη*σευς καύ παρά τυ'ς έπυφυλάξευς πό\5 μπορεί νά δυατυ-' 

πωθοον γυά όρυσμένες γνώμες η άπόψευς πού έκφράζονταυ στύς 

έκθέσευς αυτές, άποφασύσθηκε ή δημοσύευση* τους, <5χυ μόνο 

γυατύ κρύθηκε σκόπυμη ή ευρύτερη προβολή τοϋ έργου 600 καυ* 

πλέον έπυστημόνων καύ εύδυκβν αλλά καύ γυατυ θεωρήθηκε δτυ 

προσφέρουν χρησυμο ύλυκο γυά τη*ν παραπέρα καυ* σέ μεγαλύτε

ρο βάθος δυερεύνηση των ούκονομυκων καύ κουνωνυκων προβλη-. 

μάτων τ?ίς χώρας. Πρέπευ έπυ'σης νά σημευωθευ ,δτυ ή γλωσσυ-
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HA καύ λουπτί έπυμελευα τον κευμένων περυορυσθηκε στα άπολύ* 

τως άπαραυτητα, γυα νά επιταχυνθεί ή κυκλοφορυα τους, που* 

άλλυώτυκα θα* καθυστερούσε ,λο'γω το\3 μεγα*λου όγκου τους. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

! Η Όμάδα Εργασίας γυά τη* μ ε λ έ τ η θεμάτων κατουκι'ας'-

πολεοδρμυ'ας θεώρησε σκο'πι,μο να ύποβάλευ χωρυστές«. Έκθέσευς ΥΜ& 

τη*ν κατοι,κι'α και? τη*ν πολεοδομία .γιατί? υπήρξε ανάγκη νά δ ι ε ρ ε υ ν η -

θε£ πλήθος άπο* ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α θέματα κ α ι άπο'ψεις γ ι α τον καθένα άπο* 

του*ς παραπάνω τομεϋς* Ή επεξεργασία όμως τό5ν· θεμάτων αύτβν ε γ ι -

νε .ταυτόχρονα άπό την *Ομάδα Ε ρ γ α σ ί α ς , ώστε va' διασφαλιστεί* ή 

άπαιτου*μενη ενότητα θεωρήσεως και' ο ι αναγκαίες δ ιασυνδέσεις κ α ι 

σ υ σ χ ε τ ί σ ε ι ς . 

Ή ,πρώτη "Εκθεση της 'Ομάδας 'Εργασι'ας κατοικιΓας-πολεο-

δομι'ας,αναφερόταν οξ θε*ματα κ α τ ο ι κ ί α ς . Ή παροιΪσα δεύτερη "Εκθε

ση αναφέρεται σε*, θέματα π ο λ ε ο δ ο μ ί α ς οργανώσεως κ α ι περιλαμβφ; 

ν ε ι τέσσερα κεφάλαια. Στο' πρώτο κεφάλαιο ε ξ ε τ ά ζ ο ν τ α ι , ή ύφιστα*-

μενη κατάσταση, τα προβλήματα κ α ι ο ί αδυναμίες τής πολεοδομικές 

οργανώσεως, στο δεύτερο ο ί προοπτικές ε ξ ε λ ί ξ ε ω ς , στο' τ ρ ί τ ο ο ί 

έ π ι δ ι ώ ξ ε υ ς , ο ί . σ τ ό χ ο ι καυ ο ί προτεραιότητες., κυρίως κατά την πε

ρίοδο ,1976-80, κ α ι σ τ έ τ έ τ α ρ τ ο τ ά μέτρα πολεοδομικής π ο λ ι τ ι κ ή ς 

και? ο ί θ σμυκές αλλαγές γυά τ η β λτ ίωση τΤ\ζ; πολεοδομικής οργα

νώσεως. .:.•;« },-„ 

Λ : Στο* Παράρτημα της 'Εκθέσεως περιλαμβάνονται αναλυτ ικά 

στοιχεΟα σ χ ε τ ι κ ά μέ τους φορεϋς πολεοδομίας και' τ ι ς άρμοδιότη-· 

τ έ ς . τ ο υ ς , τη*ν πολεοδομική .νομοθεσία, τ ι ' ς επεκτάσεις των σχεδ.ι'ων 

πόλεως, τη* φορολογία μεταβιβάσεως άκινη*των, καθώς κ α ι atfvtotffe 

ευσηγησεις γ ι α θέματα χολιτυκής γ ί ΐ ς , πολεοδομικοί* σχεδιασμού". 

δ.ι,κτύ*ων υποδομής κ.λπ. Μέ τα στουχεΓα χ α ι τ ί ζ εΐ,σηγηΌεος τοϋ 

Παραρτήματος, δοευκρυνυζονταο καύ' έπεξηγοϋνΐ'αι λεπτομερέστερα 

ορισμένες απόψεις πού" υποστηρίζονται στη'ν "Εκθεση. 

, Ν Ή 'Ομάδα 'Εργασίας έπιθυμεΠ κατ'άρχτίν νά τ ο ν ί σ ε ι ό τ ι , 

•f-
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τά θέματα. τ?ΐς πολεοδομυκί^ς οργανώσεως, ή όπουα άποτελεϋ συνεχυ-

ζόμενη δυαδυκασυ'α άντυμετωπυ'σεως καυ ρυθμίσεως των προβλημάτων 

στο έ,πυπεδ.ο τοΟ χώρου ταυ ούκυ.σμοϋ, συναρτωνταυ καυ έπηρεαζονΑ 

ταυ σέ άποφασυστυκό βαθμό and τυ'ς έπυλογές καυ* τυς άποφάσευς 

πού* λαμβάνονταυ στο* ύπερκευ'μενο χωροταξυκό έπυ'πεδο (έθνυκό καυ 

περυφερευακό). Ή βελτίωση επομένως του χωροταξυκοο σχεδυασμοϋ 

καυ' προγραμματυσμοο επηρεάζει, εύνουκά καυ* τόν πολεοδομυκό σχε^" 

δυασμό και* την άντυστουχη πολεοδομυκό οργάνωση. . . . e 

Άλλα και* έπυμέρους τομευς οΰκονομυκίδν καυ κουνωνυκων 

δραστηρυοτη*των, πο\5 αποτελούν συγχρόνως καυ* βασυκές πολεοδομι

κές,λευτουργυ'ες, συναρτωνταυ άντυ'στουχα προς τη*ν πολεοοομυκη 

οργάνωση, μέ την οπου'α βρυ'σκονταυ σε δυαρκη άλληλοεξάρτηση. 

Ή 'Ομάδα 'εργασίας κατουκυας-πολεοδομυ*ας δέν εζχε το χρόνο νά 

ενημερωθεί πάνω σέ όλες τυ'ς σχετυκές τομεακές Έκθέσευς των 

άντυ'στουχωΛ> 'Ομάδων Έργασυ*ας ποϋ* λευτοόργησαν στά πλαυ'συα τοΟ 

Προγράμματος Άναπτΰξεως 1976-1980 καυ* γυ'αυτό. θεωρεί στυ η : ν 

παροϋσα Έκθεση* της εχευ άσφαλδς περυθωρυα γυά περαυτέρω συμ-ν 

πληρώσεις και* βελτυώσευς. 

Ή 'Ομάδα Εργασίας σττ*ν Έκθεση αύτη προσπαθεί, κατά 

τό δυνατόν, "«α εκφράσευ τη* συνυσταμένη τον διαφόρων απόψεων των 

μελφν της στά έπυμέρους εξεταζόμενα θέματα. Σέ όρυσμένες περυ·*· 

πτ^ε,νιδ^; - οπού ου θέσευς των μελδν είχαν βασυκές δυαφορές γι*- . 

νεταυ προσπάθευα νά άναφερθοΟν δλες ού σχετυκές άπόψευς. 

Τέλος, η Όμάδα Έργασυ'ας έπυθυμεΕ νά εύχαρυστόσευ 

δλους όσους συνέβαλαν στυ*ς έργασυ'ες της καυ εΰδυκότερα τά 

εκτός τ?ίς 'Ομάδας στελέχη των δυαφόρων Ύπηρεσυών, ta όπουά,' 

μέ τη* χορήγηση στουχευ'ων καυ την υποβολή*- γραπτών εύσηγηΌεων, 

βοήθησαν σημαντυκά τό έργο της. 
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Την Όμα*δα Εργασίας γυα ττ5 μελάτη θεμά*των κατουκυας-

πολεοδομυ'ας, ή οπουα συγκροτήθηκε καυ ολοκληρώθηκε με' άποφασει,ς 

( ύ π ' ά ρ υ θ . 182/95 xfjs 27.1.1976, ύ π ' ά ρ υ θ . 182/95 δυς καυ' 182/95 

τριίς) fóO Γενυκοο 'Επι,στημονυκοο Δι,ευθυντοο τοΟ Κε'ντρου Προγραμ-

ματυσμοο καυ Ούκονομυκων Ε ρ ε υ ν ώ ν , στα πλαυσυα τη*ς καταρτίσεως 

τοΟ Προγράμματος Αναπτύξεως 1976-1980, αποτέλεσαν τα έξΐ|ς μέλη: 

1. *Αρα3αντυνό*ς Άθανοίσυος 

2. Κουτεντάκης Μηνά" ς 

3. Μπυρης Ήλι,'ας 

4. Ρυσσι<άνος Παναγυώτης 

5. Βραυλας Νυκό*λαος 

6. Χαριίσης Βασυλευος 

7. Ανδρεάδης Γεώργυος 

8. 'Ελευθερόπουλος /Ελευθέριος 

Καθηγητές Πολεοδομίας Ε.Μ. Πο
λυτεχνε ίου 

Πρόεδρος Αύτο'νομου Όργανυσ'μοϋ 
Έργατυκί^ς Κατουκυας 

Δημοτυκο'ς σύμβουλος, Α ρ χ ι τ έ 
κτονα ς-μηχανυκός 

Δυευθυντης Πολεοδομικών Μελε
τών Ύπηρεσυας Ούκυσμοϋ, 

Υπουργείου Δημοσίων "Εργων 

Δι,ευθυντη*ς Λαϋκτίς Κατουκύας, 
1 Υπουργείου Κοι,νωνυκων Ύπηρε-
συων 

Τμηματάρχης Δυευθι5νσεως Ρυ-
θμυστυκων Σχεδίων Ύπηρεσυας 
Ούκι,σμου, Ύπουργευου Δημο-
σιίων "Εργων 

Πολύτοκο'ς μηχανυκο'ς στην Τε- Ν 

χνυκη* Ύπηρεσυα * Υπουργέιίου 
Έσωτερυκων 

Έπυστημονυκο'ς συνεργάτης Γε-
νύκής Διευθύνσεως Χωροταξίας 
και? Δημοσυων Επενδύσεων, 

' Υπουργέ to υ Συντονισμοί) καο' 
ΠρογραμματυσμοΟ 
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9. Παπαδόδημας Νυκόλαος 

10. Λενούδυα-Σφακυανάκη Πε'λα 

1 1 . Μάνδυκας Παναγυώ*της 

12. Γρατσυας Νυκόλαος 

1 3 . Ζέ*κκος Κωνσταντϋνος 

1 1 . Λουκάκης ΠαΌλος 

15. Ρωμανός Άρυστευδης 

16. Άναυρούσης Γεώργυος 

Έποστημονυκο'ς συνεργάτης Γε-
VLxfis Δυευθύνσεως Χωροταξίας 
καυ Δημοσυ'ων Επενδύσεων, 

Υπουργείου Συντονυσμου καυ 
ΠρογραμματυσμοΟ* 

Οικονομολόγος, .Δυευθύνσεως 
Μελετών ττίς Τραπέζης της 

'Ελλάδος 

Ούκονομολο'γος, προυστάμενος 
Ύπηρεσυας Μελετών Έθνυκ?ίς 

Κτηματυκίίς Τραπέζης Ελλάδος 

Πολυτυκο'ς μηχανυκύς 

Πολυτυκος μηχανυκύς-συγκου-
νωνυολο'γος 

Άρχυτέκτονας-πολεοδόμος 

Άρχυτε'κτονας-πολεοδο'μος 

Έπυστημονυκο'ς Ε ρ ε υ ν η τ έ ς 
ΚΕΠΕ 

Σύμβουλου της 'Ομάδας Έργασυας ?ίταν où κ .κ . 

1. Γεώργιος Κωττης, καθηγητές Ανωτάτης Σχολές Οΰκονομυκον 
- καυ' Έμπορ.υκδν Έπυστημών. 

2 . Έλευθέρυος Σταθάκης, προϋστάμενος Ύπηρεσυας Ουκυσμοο, 
* Υπουργείου Δημοσίων "Εργων. 

3. Μυνως Μαθυουδάκης, προϊστάμενος Δυευθύνσεως 'Επυλογτ^ς 
Προσωπυκου* Γενυκη*ς Δυευθύνσεως Δημοσυ'ας ΔυουκηΌεως, Ύπουρ-
γευου Προεδρυ'ας Κυ$ερνη*σεως. 

1 . Εύστάθυος ΣορΚκος, *Επυμελητη*ς Ερευνών Ανθρωπογεωγραφίας, 
* Εθνυκου" Κέντρου. Koυνωνυχων Έ ρ ε υ ν δ ν . 

Υπεύθυνος %Τ\ς 'Ομάδας Έργασύας ?ίταν 6 κ. Άθανάσυος 

ΆραΒαντυνύς, καθηγητές πολεοδομυας Ε.Μ. Πολυτεχνευου. 
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Συντάκτης της Εκθέσεως Πολεοδομυκής 'Οργανώσεως ?[ταν ο κ. 

Γεώργυος Άναυροΰσης, άρχυτέκτονας-πολεοδο'μος, Έπυστημονυκός 

Ερευνητής ΚΕΠΕ. 

Γραμματέας τής Όμα*δας Έργασυας ^ταν ή κ. Άλεξά*νδρα 

Φέσσα-Τζαβαρα, Βοηθο'ς Ερευνών ΚΕΠΕ, πού ?ίταν καυ υπεύθυνη γυο? 

την τήρηση πρακτυκων τον συνεδριάσεων τής Όμοίδας Έργασύας. 

Ή Όμοίδα Έργασύας γυα τη* μελέτη θεμάτων κατουκυας-

πολεοδομυας πραγματοποίησε πολυαρυθμες συνεδρυασευς υπό" τη*ν 

προεδρυα τού" υπεύθυνου αυτής κ. Ά θ . ΆραβαντυνοΟ. Où έργα-

συες της Όμα*δας δυεξα'χθηκαν κυρυ'ως με βάση τυς γραπτές και," 

προφορύκές ευσηγήσευς καϋ* παρατηρησευς των μελών καύ συμβούλων 

τ η ς , τι,'ς συνάφέϋς εργασίες τοΟ ΚΕΠΕ καύ τ<ί νεώτερα στουχεΟα 

πού χορηγήθηκαν από δυαφορους φορεϋς και,' εύδυκο'τερα άπο" τη*ν 

Ύπηρεσυ'α Ούκυσμοϋ καύ τη*ν 'Υπηρεσυα Ύδραυλυκων "Εργων τοΟ 

Υπουργείου Δη'μοσύων "Εργων, την Τεχνυκη* Υπηρεσία Δη*μων καυ 

Κουνοτη'των (ΤΥΔΚ) του Ύπουργευου Έσωτερυκον, τυς Νομαρχίες,· 

τη*ν Ύπηρεσυα ΤοπογραφηΌεως καυ ΜηχανογραφηΌεώς τοτ3 Υπουργείου 

Γεωργύας, το' Σπουδαστήριο Πολεοδομυκων Ερευνών το0 ΕΜΠ κ . λ π . 

"Ελαβε έπυσης ύπό*ψη. η 'Ομάδα εργασυες καυ είσηγη*σευς πά\ω σέ θέματα 

πολεοδομίας, ποΰ διατυπώθηκαν κατά καυροΰς άπέ δυαφορους ,φο-

ρευς καύ κυρίως άπο' τους συλλογικούς φορευς των τεχνυκων (Τε-

χνι,κύ Έπυμελητηρυο Ε λ λ ά δ ο ς , Σύλλογος Άρχυτεκτο'νων κ . λ π . ) άπο' 

το Έθνοκο' Κέντρο Κουνωνι,κων Ερευνών (ΕΚΚΕ) κ . λ π . 

Έπι,'σης, πολλοί στελέχη Ύπηρεσυων, μη μέλη τής 'Ομάδας, 

υπέβαλαν συγκεκρυμένες γραπτές εύσηγησευς σέ θέματα πολεοδομι

κής οργανώσεως. Ευδυκότερα, στα πλαυσυα τόδν εύσηγησεων τής 

Ύπηρεσυ'ας Ούκι,σμου" τοΟ Υπουργείου Δημοσυων "Εργων σέ θέματα πο-
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λεοδομύας, συνεργάστηκαν κατ'άλφα$ητυκή* σευρά où κ υ ρ ί ε ς : Κ. 

Γκάρτζου, Α. Δοΰση, Μ. Κοσυώνη, Ε. Κρέτση, Α. Κωστάλα, Ε. 

Μακριίδου, Ε. Μαραγυάννη, Ε. Ματρακυδου, Ν. Μπουζάκη, Π. 

Ρεμούνδου, θ . Ρούσσου, Φ. Σωτηράκη, Μ. Χαλκυ3 καυ où κύριου: 

Ε. 'Αποστόλου, Σ. Βελυώτης, Π. Λευκαδυτης, Π. Μάλαμας, 

Ε. Σακλαμπανάκης, Ε. Τρεπεκλης καυ Γ. Φυλυππυ'δης. 

Στό\> τομέα των έργων ύδρεύ*σεως-άποχετεύσεως, συνεργά

στηκαν où κΰρι,ου Καυσαρ καυ Παπασταΰρου, τΤ\ς Υπηρεσίας 'Υδραυ

λικών "Εργων τοϋ Ύπουργευου Δημοσυων "Εργων. 

Ε π ί σ η ς , άπό* το* Σπουδαστη*ρυο Πολεοδομυκων Ερευνών το\5 

Ε.Μ. Πολυτεχνείου, ύπέ$αλαν γραπτές ευσηγησευς yi>d τα πρότυπα 

κατοοκιίας où ερευνητές τοϋ Σπουδαστηρίου κυρυες: Α.Μπαχαροπουλου 

Κοΰλη, Α. Παπασταματυου-Σαρηγυάννη, Μ. Σι,γαλοϋ-Μαυρι'δου καυ ο κ. 

Γ. Σαρηγυάννης καιί γ'υά τυς άστι,κές μεταφορές ò ερευνητές τοϋ" 

Σπουδαστηρίου κ. Ι . Πετρυδης. 

'Η'δο'ς Ι . Σπανοστάθη, με* σΰμ$αση έργου στο* ΚΕΠΕ, απασχο

λήθηκε μέ την επεξεργασία δυαφορων ποσοτικών στουχειίων γυά τυς 

ανάγκες τ?ίς Εκθέσεως. 

'•Η επεξεργασία των παραπάνω έργασυων, ευσηγησεων καυ 

παρατηρήσεων και? η σΰνταξη ττ^ς παρούσας Εκθέσεως Πολεοδομυκτ^ς 

'Οργανώσεως, εγυνε άπό* το'ν κ. Γεώργι,ο Άναυροΰση. 



- 19 -

1.1. 2^2ί*^2Η2^ί!ΐ£^ίί?2££_*^^ 

*H ύφυστάμενη δυάρθρωση του" δυκτυΌυ των ούκυσμων της 

χωράς έχει., δύαμορφωθευ σταδυακά κάτω άπο' την πυ'εση ΰστορυκών, 

πολυτυκδν, γεώγραφυκών, κουνωνυκων καυ ούκονομυκων παραγο'ντων. 

"Ετσυ, ή εύδυκη γεωμορφολογία τοο έλληνυκοο χώρου καυ ή κατά

τμηση του(όροσευρές, στενές κουλάδες, πολυάρυθμα νησυά), où 

ύστορυκοπαραδοσυακου' παράγοντες κάυ.ό σταδυακος σχηματυσμός 

τοο έλληνυκοο κράτους, ou πολεμυκές καυ φυσυκές καταστροφές 

καυ ή δημυουργυα προσφυγυκων πληθυσμών, ή μετανάστευση καυ' 

ύδυ*ως, μεταπολεμυκά, ή ραγδαία αύξηση τόθ ^αστυκοΰ πληθυσμοΟ, 

ή άντυ'στουχη με-υωση το\5 πληθυσμοΟ των άγροτυκων "περυοχώλ) καύ 

η· εντε ινόμενη άνυσομέρευα μεταξύ* κέντρου κα^πέρυφερευων, επα

κόλουθα τ οί3' τ.ρο'που καυ' των δυαδϋκασυων ο»ύκονομυκη'ς αναπτύξεως, 

εζναυ.ου βασυκού συντελεστές τής παρούσας δυαρθρώσεως τοΟ δ υ -

κτύ*ο;υ των ούκιίσμων τ ^ ς χώρας. 

Το' δυ'κτυο αυτό χαρακτηρίζεται, βασυκά άπο ενα μεγάλο 

άστυκο* κέντρο, το' πολέοδομυκο' συγκρο'τημα τίίς πρωτεύουσας που* 

συγκέντρωνε (απογραφή 1971) το' 29% τοΟ συνολυκοϋ πληθυσμοϋ 

1. *Η πολεοδομυκη οργάνωση αναφέρεται στη συνθετυκη θεώρηση, 
καυ στη συνδυασμένη άντυμετώπυση καυ ρΰθμυση τών προβλη
μάτων, καθ* εξελυξεών των πόλεοδομυκων λευτουργυων καυ' τών 
δραστηρυοτη'των στο' χώρο τοο ρύκυσμοο, μέ σκοπό τη βελτίω
ση των συνθηκών δυαβυώσεως καυ της πουότητας ζω?|ς στους 
ρύκυσμους καυ' την, υκανοπουητυκη άσκηση τοο- κουνωνυκοο, 
ούκονομΰκοό καυ πόλυτυστυκοϋ τους ρο'λου. 
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xfjs χώρας καυ το 55% του άστυκοϋ, άπο' το δεύτερο, κατά σευρά με-

γε'θους,: πολεοδομυκο' συγκρο'τημα Θεσσαλονίκης, πού συγκέντρωνε (α

πογραφή 1971) το' 6% του συνολυκοο πληθυσμού" της χώρας καύ τό 

12% τοο άστυκοο, άπο' άλλα 54 άστυκά κε'ντρα (πάνω από* 10.000 κά

τοικοι/) τόπυκϋς γενυκά σημασίας, πού είχαν το' 18,2% τοο. συνολυ-

κου πληθυσμοο καύ το' ύπο'λουπα 33% τοΰ άστι,κοο, καυ τέλος άπο' με

γάλο πλήθος δυασπαρμένων ούκυσμόδν, με κάτω άπο' 10.000 κατούκους 

(μεταξύ τών όπούων καύ 300 περύπου ημυαστϋκού ούκοσμού με κατοί

κους άπο' 2.000-10.000). Σύμφωνα με την απογραφή του 1971, στο' 

σύνολο τοο πληθυσμοΟ τ?ίς χώρας, το 53,2% άποτελοοσε τον άστυ-

·'•'·'···· Γ •·., 2 
κο πληθυσμό*, το' 11,7% τον ήμυαστυκο' καύ το' 35,1% το'ν άγροτι,κο 

(ένώ στην απογραφή* τοο 1961 τα άντύστουχα ποσοστά ^σαν Μ-3,3%, 

12,9% καυ '43,8%). 

Έπύσης, μεταξύ των απογραφών 1961 καύ 1971, ò άρυθμο'ς 

των ούκυσμων στο σύνολο xfjs χώρας αυξήθηκε άπο' 11,616 σε 11.692. 

Ό άρι,θμο'ς των δη*μων καύ κουνοτητων, στους όπούους υπάγονται, où· 

πυο πάνω ούκυσμοί, αυξήθηκε έπύσης γυά τους δη*μαυς άπο 225 σε 

256, καυ γυά τύς κουνότητες άπο' 5.77.5 σε. 5.805. Ό ι άρϋθμο'ς. των 

ούκΐ/σμων μευώθηκε μο'νο στά νησυά τοο Ί ο ν ύ ο υ , στη Θράκη καο* 

την Κρήτη. "Εχουν έπύσης δημυουργηθεΟ νέου ουκϋσμού έξαυτύας 

της μεταφορδς κατούκών άπο' σευσμο'πληκτες κ .λπ. περυοχές, άπο' 

την ίδρυση παραθερυστυκών ούκυσμων κ . λ π . 

Ό συνολυκο'ς πληθυσμο'ς της χώρας στο' τέλος τοο 1975 

ύπολογυ'ζεταυ σε' 9.10Ο.000 άτομα καύ αυξήθηκε μεταξύ τον ετών 

1971 καυ 1975 (δετ'ο'α) κατά 332.000, δηλαδή' κατά 3,76%,έν65ο 

άστυκό*ς πληθυσμός (πόλευς άνω τον 10.000 κατούκων) ύπολογύζε-

2. Πληθυσμο'ς πού κατουκεϋ σέ ούκυσ*4ούς: μέ κατούκου'ς κάτω άπο 
2.000. 
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ταυ δτυ στο τέλος τοϋ Ϊ975 frrav 5,070.000 άτομα, δηλαδή το* 

55,7% τοϋ συνολυκοο πληθυσμοϋ Mat' αυξήθηκε στη*ν t ò t a περυ'οδο 

κατά* 403.000 άτομα η κατά 8,63%. Στην προηγουμένη δεκαετυ'α " 

1961-70, ό συνολυκο'ς πληθυσμο'ς ε ί χ ε αύξηθεε κατά 4,50%, έν<3 è 

άστΙκος κατά 28,63%. 

Παρο'λη τη σχετυκη άνοδο τοο ρυθμού" αύξη'σεως τοϋ* συνο

λυκοο πληθυσμοΟ της χωράς καυ την έπυβράδυνση τοο ρυθμού αυξή

σεως τοΟ άστυκοϋ πληθυσμού κατά την παρούσα δεκαετυ'α, σε σχέση 

με την προηγούμενη, η αύξηση τοο πληθυσμοο τώ*ν άστυκίδν κέντρων 

τ^ς χώρας καυ' ή παράλληλη μευ'ωση τοο πληθυσμοϋ τΰ>ν άγροτυκων 

ουκυσμων παραμένευ σημαν'τυκη. 0Ù μεταβολές α υ τ έ ς , σέ συνδυα

σμό' μέ τη* δυατηρηση τοο υδυου η καυ με την αύξηση, τοο συνολυ-

κοΟ άρυθμοϋ" κουνοτητων καυ' ουκυσμων, την άνοδο τοο βυοτυκοΟ ν 

έπυπέδου των κατου'κων καυ τη δυατηρηση των. έπυμέρους έντονων 

εύσοδηματυκων δυαφορών (πού. έκφράζ'ονταυ πουοτυκά καυ στο' χ̂ωρο 

τίΐς πο'λεως καυ τοο ούκυσμοο), τη'ν ανάπτυξη τό5ν δραστηρυοττίτων 

καυ γενυκά την αύξηση των-μετακυνησεων, των με'σων μεταφοράς 

κ . λ π . δημυουρΫο-Όν, στο' πολεοδομικό' έπυπεδο, έντονα προβλήματα 

προσαρμογές, μετασχηματυσμοΰ η επεκτάσεως της δομτ.ς κάθε ού

κυσμοο, όργανώτυκη καυ δυουκητυκη άδυναμυα έλεγχου καυ κατευ

θύνσεως των έξελυ'ξεων αυτών, καυ στο' χωροταξυκο έπυπεδο, προ

βλήματα δυαρθρώσεως καυ υεραρχησεως. στο' δυ'κτυο των ουκυσμων.. 

Έξαλλου, ή άδυναμυ'α άντυμετωπυσεως των έξελυ'ξεων στυ'ς 

πο'λευς καυ γενυκά στους ούκυσμούς, έπεκτευ'υεταυ, ευδυκύτερα, 

καυ' στους μυκρο'τερους καυ τους λυγέτερο αναπτυσσόμενους, στους 

όπουους υπάρχουν έντονα προβλήματα παλαυο'τητας, έγκαταλευ'ψεως 

καυ* μεγάλες έλλευ'ψευς σέ υποδομή. 

Σέ όλες τυ'ς κατηγορυ'ες ουκυσμων, ή σταδυακη* καταστρο-
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φη τοο περιβάλλοντος, ò ύποεξοπλυσμο'ς σε' άστυκη υποδομή, η 

άνάμυξη άσυμβυβαστων χρήσεων γ η ς , ή ελλευψη αρκετοί) πράσυνου 

καυ ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων αναψυχής, η ελλευψη πυρη*νών 

κουνωνυκης ζωής, où ακατάλληλες πυκνότητες καυ έπύ πλέον, 

στυς μεγάλες πο'λευς3 où κυκλοφοριακές δυσχέρευες, η τυχαυα εγκα

τάσταση δραστηριοτήτων, où έπεκτάσευς με τη νομυμοπουηση πε-

ρυοχών αύθαυρετης δομήσεως κ . λ π . , δημυουργοϋν προβληματυκές 

συνθήκες, που δε'ν ανταποκρίνονται, στη γενυκη έπυθυμυα περαυ-

τέρω βελτυώσεως των συνθηκών δυαβυώσεως στη χώρα. 

Ένο'ψευ της σημασυας των ούκυσμών γυά την χουνωνυκη, 

πολυτυστυκη καυ ούχονομυκη ανάπτυξη καυ τοΟ μεγέθους των μετα

βολών που συυτελοονταυ σ 'αύτοΰς, ή ύφυστάμενη άδυναμυά οργα

νώσεως τών πολεοδομυκων έξελυξεων άποτελευ θεμελυαχο πρόβλημα. 

Ό ανοργάνωτη πολεοδομυκη έξέλυξη δυατηρευ η καυ προκαλεΟ κου-

νωνυκά προβλήματα χαύ συγκρούσευς συμφερόντων, δυαμορφώνευ ακα

τάλληλο πολεοδομικό περυβάλλον, ύποβαθμυζευ, κατά κανόνα, τυς 

ύφυστάμενες πολυτυστυκές άξυες, προκαλεί σπατάλη πο'ρων με τυς 

"έκ των υστέρων" δυορθωτυκές έπεμβάσευς γυά την κάλυψη των αναγ

κών καυ τέλος, παρακωλυευ την όμαλη άσκηση της ούκονομυκής 

λευτουργυας των ούκυσμών καυ' καθυστερευ γενυκά την ανάπτυξη. 

Στο επόμενο κεφάλαυο έπυχευρευταυ μυά πυο' συστηματυ-

κη έπυση*μανση, ανάλυση καυ άξυολόγηση τών κυρυοτερων προβλημά

των καυ άδυναμυών της πολεοδομυκης οργανώσεως. Βέβαυα, où 

ποσοτυκές μετρησευς τών δυαφορων πολεοδομυκων μεγεθών καυ où 

έκτυμησευς τών σχετυκών πολεοδομυκων δευκτών δέν έχουν άναλη-

φθευ συστηματυκά στην χώρα καυ επομένως τα σχετυκά στουχευα 

ε£ναυ τελευως ανεπαρκή. Αυτό άποτελευ βασυκά πρόβλημα γυά ' 

την άκρυβη έκτυμηση της ύφυστάμενης καταστάσεως σχετυκά μέ έλ-
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λεύψευς καύ ανάγκες πολεοδομικές οργανώσεως. Γι,'αύτο, -η ανά

λυση των πολεοδομυκων προβλημάτων ποΰ άκ°λουθεΟ θα είναι,, κατ' 

ανάγκη, κύρύως πουοτυκη. ' , ν 

1.2. 'Επυσημανση2_άναλ^ 

καύ αδυναμιών ^ηε_2θλεοδομμκ^ς_όργανωσεως 

Τα υφιστάμενα βασοκοτερα πολεοδομικά προβλήματα των 

ούκυσμων της χώρας επισημαίνονται στη συνέχεια, γ ιά τον οίκι-

σμύ σαν σύνολο, καθώς καύ γιά κάθε πολεοδομική* λειτουργύα με* -· 

ορισμένες διακρύσεις, ανάλογα προς1 το μέγεθος τοϋ ούκισμοϋ 

και δπου αυτό* ίΊταν δυνατό*; 'Επύσης, αναλύονται où υφιστάμενες 

συνθήκες έλε'γχουτίΐς πολεοδομικής οργανώσεως, δηλαδή το θεσμι

κό' καύ οργανωτικό της πλαύσιο. . 

. 1*2.1. Γενικά πολεοδομικά προ3λημα^α_τοο_οίκισμοο 

α. Προβλήματα δομής τοο ^ώρου_τοο__ουκοσμοο 

Τά προβλήματα δομής τοο χώρου τοο οίκισμοο έπισημαύ-

νονται κυρύως στύς μεγαλύτερες πόλεις καύ κατά δεύτερο λύγο, 

στύς άλλες κατηγορύες οικισμών. Τά σο Βαρύτερα, απ' αυτά συνδέ

ονται με' τη*ν άδυναμύα άναμορφώσεως κεντρικών περιοχδν, πού 

είναι, λειτουργικά "πεπαλαιωμένες", έξαιτύας των υφιστάμενων 

ύψηλων πυκνοτήτων δομήσεως καύ τής εντάσεως τοδν λειτουργιών, 

καθώς κάίΓ με* τον τρόπο επεκτάσεως τ£3ν πύλέών καύ ίδιαύτερα 

αυτών πού αναπτύσσονται, γρήγορα καύ έπεκτέύνονταύ χωρύς προ

γραμματισμό καύ ρυθμιστικές κατευθύνσεις,, τύς περΰσσοτε(>ες φόδ

ρες με' δίάδοχικε'ς νομιμοποιήσεις περιοχΰν ούκοδόμήμε*υων' με* 

αύθαύρετα κτύσμάτα (έκτο'ς σχεδύου πόλεως). Κατά τύς διαδο

χικές α τ̂ές-"·' επεκτάσεις τοο σχεδύου πόλεως, δπως πραγματ^οίοι-

οονται σε' πέριοχε'ς αύθαύρετης ούκοπεδοπουη'σε'ως καύ; δομη*σέΐώς, 
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άντυμετωπυ'ζονταυ δυσχερέστατα προβλήματα πολεοδομυκίίς οργα

νώσεως καυ σχεδίασμοϋ, με' αποτέλεσμα τη δημυουργυα σ*ολόκληρο 

τον ούκυσμο', ένο'ς πολύπλοκου δυκτΰου οδών
 3
 με* ακατάλληλο συνή

θως πλάτος καυ χάραξη ποΰ είναυ δεδομένα άπο' την υφιστάμενη 

κατάσταση, το σχηματισμό' μοκρων ούκοδομυχων τετραγώνων με* που-

κυλοα σχημάτων, το'ν ύπερβολυκο* κατακερματισμό τ?\ς άστυκής γης 

με' παράλληλη αύξηση των συντελεστών δομήσεως (ύψος
9
 κάλυψη, 

κ.λπ.), τήν ελλεοψη κουνοχρηστων καυ κουνοφελών χώρων κ.λπ. 

"Ετσυ, με*σα στη*ν πό*λή, δυαμορφώνονταυ τελυκά περυοχε'ς με* ύπερ-

βολυκε*ς δυακυμάνσευς πυκνοτήτων (άπο' απαράδεκτα υψηλές στο* 

κε*ντρο μέχρυ πολϋ* χαμηλές στην περυφέρευα) άλλα καυ με μεγά

λες δυαφοροπουήσευς στο" Βαθμό' εξυπηρετήσεως άπο" κουνωφελεΟς 

λευτουργυες. 

Εύδυκοτερα, προκευμε'νου γυά τυς μεγαλύτερες πο'λευς, 

έξαυτύας τΐ\ς συνεχώς αύξανο'μενης ανάγκης επεκτάσεως τόδν κεν-

τρυκων λευτουργυων, η ανάπτυξη τους συντελευταυ τυχαυ'α προς 

κάθε κατεύθυνση, κυρυ'ως κατά μήκος βασυκων άξο'νων κυκλοφορυας, 

ανάλογα προς τήν ύπαρξη κατάλληλων ούκοπέδων, καυ με αποτέλε

σμα τη* χαώδη άναμυξη η παράθεση ασυμβίβαστων χρήσεων (π.χ. 

κεντρυκές λευτουργυ'ες, βυομηχανυ'α, περυθαλψη-προ'νουα, σταθμού 

μεταφορών, κατουκυα, άθλητυσμο'ς κ.λπ.). 

',Επυ'σης, στυ'ς μεγαλύτερες καυ στυς αναπτυσσόμενες πό-

λευς, ανάλογα^προβλήματα παρουσυάζονταυ καυ στον "'περύαστυκο" 

χώρο" (περυφερευακή ζώνη γΰρω άπο' τυς πο'λευς), που οφεύλονταυ 

στον'άνταγωνυσμο' καυ τυς συγκροΰσευς μεταξύ τών δυαφόρων πολεο-

δομυ-κων λευτουργυων γυά τή χρήση τΐ}ς γης. '<Ετσυ, τά.ύ'δυα εδά

φη, γεωργυκά, δασυκά ή άλλες κενές έκτάσευς χωρυ'ς εύδυκή χρή- . 

ση,;γυ'νονταυ άντυκευ'μενο άνταγωνυσμοο γυά τήν εγκατάσταση λευ-
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τουργυων κάθε ευδους ( όπως π.χ„. κατο,ι,κυας, δεύτερης κατουκί'ας, 

βυομηχανύχς-βι,οτεχνυας, έμπορυου καυ γρα^ευων. μεταφορών, στρα-

τυωτι,κων εγκαταστάσεων, περιθάλψεως, έκπαυδεύσεως, τρυρυσμοο 

κ . λ π . 'Οξύτερα ακόμη προβλη'ματα υπάρχουν στυς παραλυακες πε-· : 

ρυοχές που* βρυ'σκονταυ κοντά στα άστυκά κέντρα, οπού OL, πυέ- . . 

σευς ε£ναϋ άκο'μη έντονο'τερες. · . - . . . . ; 

.Γενικά, η δομή τών πόλεων που άναπτϋ"σσουταυ <·μ'αύτέν 

τόν τρόπο είναυ ^άνελαστυκη δσον άφορα τ ti δυνατότητα προσαρμο- ; 

Yfts της προ*ς τις μεταβαλλο'μενες συνθήκες, καυ ή. κατανομή* καν::·•·. 

ή δυάρθ^ωση τβν χρήσεων γης διαμορφώνεται, χωρύς έλεγχο £\~με'; 

ούκονομυκα κυριΓως κρυτήρυα κ α ν μ έ βασυκό* χαρακτηρι,στι,κό' την . 

τ α χ ύ τ α τ η . - 4 ' ν ο ^ Ρ τ β ν τυμον ττίς γίΐς. 

; Ά ν τ υ θ ε τ ά , τά προ'βλήματα δομής t o o χώρου των μικρών 

ούκυσμών προέρχονται, μδλλον από* τη*ν έγκαταλευψη καυ οχ ι/ από* 

τ ^ ν ά ν α π τ υ ξ η ν ε ί ν α ν δηλαδή προβλήματα παλαυο'τητας, χαμηλών 

πυκνοτήτων -κάΐ'γενυκά μεγάλων έλλεέψ'εων σε υποδομή. Έξαυρεση 

άποτελοον όρυσμένοι/ τουρυστυκου η παραθερυστυκου μυκρόι,' ου

κ υσμόΐ' ( π . χ . Τολ-ό*) η ούκυσμου ποΰ βρυ'σκονταυ κοντά σέ βυομη"χα-

νυκές συγκεντρώσευς ( π . χ . Ούνο'φυτα), που* άντυμετωπ^ζουν προβλή

ματα ανοργάνωτης άναπτΰξεως παρο'μουα προ'ς τά : άντυστουχα προβλή

ματα μεγαλύτερων ουκυσμών. 'Εξάλλου, ή αύσθητυκή καέ μορφολογι

κή' έξε'λύξη των ούκυσμων δέν ύπο'κευταυ σέ κανένα έλεγχο κάυ γι/ 

αύτο* ή κατάσταση έπυδευνώνεταυ συνεχώς. 

β. Κουνωνυκά-πολυτι,στυκά προβλήματα. " % 

..,. Τά κουνωνυκά. καέ πολυτυστυκα προβλήματα που έχουν; • 

σχέση με* το* χώρο παρουσιάζονται, με ένταση: στους μυκρρυ*ς ot-κυ- /. 

σμοϋ*ς καυ εκδηλώνονται, τυς περι,σσο'τερες φορές, μέ τ.υς χαμη

λές συνθήκες δυαβυώσεως, την άνεπάρκευα των παρεχόμενων κου-
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νωφελων υπηρεσιών καύ γενυκά \ιέ την καθυστε'ρηση στην ανάπτυξη, 

συγκρυτυκά προς τα μεγάλα άστι,κά κ έ ν τ ρ α . Στύς μεγάλες πο'λευς, 

τα προβλήματα αυτά συνδε'ονταυ με' τη μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση 

κα£ με τα επακόλουθα τ η ς , που ε^ναυ η έντονη οΰκοδομυκη δραστη

ρ ι ό τ η τ α , ή συσσώρευση λευτουργυων καυ δραστηρυοτητων, η ύπερ-

$ολυκη εκμετάλλευση της άστυκης γίΐς κ.λπ. Εύδυκο'τερα, πρε'πευ 

να τονι,στεε η σημασία πού έχει, ό ύψηλο'ς ρυθμός αυξήσεως τοΟ 

πληθυσμοϋ των πο'λεων στη δημι,ουργύα άστυκων προβλημάτων. Έ ξ -

αι,τυ'ας της- γρήγορης αύτης-αυξήσεως, ou συνολυκε'ς έπενδύσει,ς (γυά* 

τη μ'ερυκη άντι,κατάσταση τοΟ παλαυοο και,' τη'ν'προσθήκη ν έ θ υ : - ; 

άστυκοϋ "κεφαλαύου, π.χ. δρο'μων, σχολεύων κ.λπ.) πού άπαϋτοϋν*-

ταυ,, ώστε να μη' χει,ροτερεύουν ou συνθήκες δι,αβυώσεως στην άνα-

πτυσσο'μενη πο'λη, ε£ναυ πολΰ μεγα'λες καύ ε^υαυ δυσχερέστατο, 

άκο'μη καύ γυα πολΰ αναπτυγμένες χώρες, να δυατεθοΟν οί άναγ-

καυου πο'ροο μέσα στο* χρονυκο' δι,άστημα πού άντυστουχεε στη δ ε 

δομένη αύξηση. τοΟ πληθυσμοϋ.. Γ ι / α ύ τ ρ , où πραγματοποιούμενες 

άστυκές έπενδυσευς ύστεροϋν πα'ντοτε από* τύς άπαυτούμενες. /.Ε* 

πυσημαι'νονταυ ύδυαϋ'τερα οί. σημαντυκε'ς δυαφοροποι,η'σει,ς καιΓνάνυ-

σότητες στην. πουο'τητα και* την πληρότητα της τεχvbκfiς καύ not·* 

νωνι,κΐίς υποδομές και,' τοο έξοπλυσμοΟ, στην πουο'τητα καύ τους 

τύπους ττίς κατουκι,'ας καυ γενυκά στύς συνθήκες δυαβι,ώσεως πού 

υπάρχουν, μεταξύ των δυαφο'ρων συνουκυων της. πόλεως, ανάλογα 

προ'ς τ ά κουνωνυκοουκονομικά χαρακτηρυστυκά των κατούκων, πού 

συντηροον καύ παγιώνουν τους κουνωνοκούς δϋαχωροσμούς μεταξύ 

των δυαφο'ρων ομάδων τοϋ πληθυσμσΟ. Το' προ'βλημα αύτο' ε ί ν α ι , 

ηδη έξαυρετυκά έντονο στην περυοχη της πρωτεύουσας καυ της 

Θεσσαλονίκης, τ ε υ ν ε υ όμως νά γ ε ν υ κ ε υ τ ε ΐ καύ σε* άλλες πο'λευς. 

Έ ξ α λ λ ο υ , η πολεοδομυκη οργάνωση των ούκυσμών, όπως 
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πραγματοπουευταυ μέχρυ σήμερα, δεν καλ$πτευ τυς&υαφ<>ροπο·υαυ*~ 

μενε.ς άνάγκεδ τον κατουκων καυ* ΰδυαυ'τερα των εύδυκων κουνωνυ-

xfflv. ομάδων, όπως τ.χ. ύπερηλυκων, παυδυών, ασθενών κ . λ π . , 

κυρίως στη*ν κλυ'μακα τη"ς γευτονυδίς. L 

Έπυσης, σοβαρά προβλήματα περυβάλλοντος έμφανυζον-

ταυν ΰδυαυ'τερα στυ*ς μεγάλες πόλευς^απο' ΤΤ5 ρΰπανση ακτών, μό

λυνση άε*ρα καυ* υδάτων, όχληση άπο' θορΰβους, : αύσθητυκη ύποβά-

θμυσή, όχλοΟσές χρη*σευς, καταστροφή φυσυκοο τοπυου, πράσυνου 

καυ πσλυτυστυκίδν μνημευ'ων τοΟ παρελθόντος κ . λ π . Άπο' τά σο-

βαρο'τερα προβλήματα ευναυ καυ' ή άλλου*ωση Too χαρακτήρα τών 

παραδοσυακω'ν συνουκυδίν η καυ όλο'κληρων ούκυσμων, ΰδυαυτερα 

α.ύσθητή* στους μυκροΰς ουκυσμοΰς, έξαυτυ'ας Tfls κλυμακας, τίίς 

χρήσεως η τ?ίς μορφη'ς νέων κατασκευών η άλλων επεμβάσεων', που* 

εδναυ ξε*νες προ*ς τη* δομή* καυ' τα* χαρακτηρυστυκά too προϋπάρ

χοντος φυσυκοϋ* καυ άνθρωπογενοϋς περυβάλλοντος καυ τοΟ οπουου, 

μ'αύτό* το*ν τρο'πο, δυασπδίταυ η ενότητα καυ ή λευτουργυκή* καυ 

μορφολογυκη* συνοχή* καυ' καταστρέφεταυ η πολυτυστυκή* του άξυα. 

Έξαλλου, σε* όρυσμένες περυπτώσευς, το* πολεοδομυκο* . 

περυβάλλον πού εχευ δυαμορφωθεΟ δημυουργεΟ στου*ς κατου'κους, 

άπο' πολυτυστυκή* καυ ψυχολογυκη άποψη, αυσθή*ματα άδυαφορυ'ας 

καυ' άποξενώσεως άπ'αύτο', 

Άπο' ουκονομυκή* άποψη, έπυσημαυ'νεταυ δτυ TO' κο'στος 

αναπτύξεως τον μυκρών ουκυσμών σέ παραδεκτό' έπυ'πεδο "βυωσυμο-

τ η τ α ς " εζναυ ύψηλο καυ άποτελευ περυορυστυκα' παράγοντα στή*ν 

έπυδυ*ωξη βελτυώσεως των συνθηκών δυαβυώσεως στους ουκυσμούς 

αυτούς . Ου .μεγάλες πο'λευς, γυά νά άντυμετωπυ'αουν τυς αυξημέ

ν ε ς ανάγκες,σε' υποδομή*, απορροφούν σχετυκά ύψηλο' ποσοστό* έπεν-, 
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δύσεων πού προσωρινά μόνο επιλύουν μερικά aito τα προβλήματα, 

γιατί προκαλοΟν νέα περαιτέρω συσσώρευση δραστηριοτήτων καί 

αναγκών, σέ βάρος των λοιπών οικισμών, μέ δυσμενεϋς χωροταξικές 

επιπτώσεις. Επισημαίνεται στο σημεϋο αυτό, ότι ζορισμένη υποδο

μή στις μεγάλες πόλεις (π.χ. νρσοκομεεα, πανεπιστήμια, διεθνή 

αεροδρόμια κ.λπ.) έξυπηρετεϋ επίσης και την υπόλοιπη χώρα τιρδς 

την οποία παρέχονται οι σχετικε'ς υπηρεσίες. Επίσης, στις μεγα

λύτερες πο'λεις, η στίς γρήγορα αναπτυσσόμενες, το' υψηλό κόστος 

γης και υποδομής, οι υψηλές πυκνότητες, η κυκλοφοριακή συμφόρη

ση, η μη* ορθολογική κατανομή* των χρήσεων γής καί οί οχλήσεις 

άπό το περιβάλλον δημιουργοον προβλήματα στην ομαλή άσκηση· καί 

ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων καί αυξάνουν το ..κόστος 

λειτουργίας.τοϋ οικισμού. Το κόστος επενδύσεων υποδομής και το 

κόστος λειτουργίας εμφανίζονται περισσότερο ίκανοπιητικά στις 

πόλεις μεσαίου μεγάθους. Γενικά, η ανοργάνωτη πολεοδομική εξέ

λιξη προκαλεϋ σπατάλη πόρων, παρακωλύει την όμαλη άσκηση τής οι

κονομικής λειτουργίας των οικισμών καί δημιουργεϋ συνθήκες οίκο-

νομικοο ανταγωνισμού" μεταξύ των διαφόρων χρήσεων γής, δπου οι 

μη αποδοτικές λειτουργίες εκδιώκονται. Ειδικότερα, οι οικονο

μικές σωρεύσεις στά κέντρα τον μεγάλων αστικών περιοχών προσελ

κύουν ακόμη περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις μέ συνέπεια, 

έκτος άπό την αύξηση τών τιμών γής, την περαιτέρω διεύρυνση τής 

διαφοράς μεταξύ τών ποσοστών τοο έπενδεδυμένου ιδιωτικοί) καί δη

μόσιου κεφαλαίου. 

Πρόσθετα προβλήματα δημιουργοϋνται, έξαλλου, άπό τη* 

μη σύμμετρη ανάπτυξη τών λειτουργιών τοο οίκισμοο. Στις δύο 

μεγαλύτερες πόλεις, ή ποσοτική τουλάχιστον ανάπτυξη καί ή ποί
1
-

κιλία τών επιμέρους πολεοδομικών λειτουργιών εμφανίζονται πε*-' 

ρισσότερσ ικανοποιητικές. 'Ορισμένες δμως πόλεις μεσαίου μεγέ

θους, μέ σημαντική βιομηχανική ανάπτυξη, παρουσιάζουν σοβαρές 
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έλλ^φέυςν'στύν τρυτογεντί τομέα, ενώ άλλες μυκρο'τερες πόλευς 

έχονν* πολύ* τιερυορυσμένη 3υομηχανυκη δραστηρυότητα. Ή ανυση 

ούκονομυκη ανάπτυξη των περυφερευόδν σε* σχέση
(
μέ τίς περυοχές ; 

τής πρωτεύουσας καύ της θεσσαλονίκης., έχευ σάν αποτέλεσμα τη*ν 

περυορυσμένη ανάπτυξη καυ την ανεπαρκή άκτυνο3ολυα των περυφε-

ρευακών κέντρων, με συνέπευα την ούκονομυκη καυ* λευτουργυκη* 

εξάρτηση των περυσσο'τερων ούκυσμων της χώρας άπο* τυς δύο μεγα-

λΰτερες άστυκές συγκεντρώσει,ς. 

• 1.2.2. Προβλήματα πολεο&ομυκον^λευτου^γ.ι,βν 

-..•• •.'/• Τά βασυκο'τερα προβλήματα των.πολεοδομυκων λέυτουρ-

γυων άναφέρονταυ στη* μη όρθολογυκη σύνθεση τους στο* χφρο του.';. 

•ουκυσμοϋ:, δηλαδή*, στη*ν κακή* κατανο-μή, συσχέτυση καί υεράρχηση-

καυ' σττι.μτί ύσ.ο'ρροπη ανάπτυξη τους, ποΰ σε* όρυσμένες περυπτώ-

σευς ε£ναυ ύπε.ρτροφυκη ένω σε' άλλες είναι, ανεπαρκής, με .απο

τέλεσμα να έμποδυ'ζεταυ ή ,εύρυθμη ούκονομυκη, κουνωνυκη, πολυ-

τυστυκη· κ.λπ.. λευτουργύα ταϋ" ούκυσμαο. Έπυ'σης, σέ πολλές 

περυ.πτώσευς, η χαμηλή* στάθμη των παρεχόμενων ύπηρεσυων προκα

λεί τη*ν ύπρβάθμυση τίίς πουότητας ζωίΐς των κατοίκων. . 

1. Ή μέτρηση ,τ ων πολεοδομι,κων δευκτών (ποΰ άνάγονταυ ,σέ μο

νάδες επί φαν ε ι, α ς')' κατά λευτουργίες καί κατά κατηγορίες 

-^ ούκυσμων γυά τή*ν ποσοτυκη έκφραση των σχετυκων προ&λτίμά̂ ..̂  

των δέν, εϊναυ δυνατή σχά πλαίσυα αύτ^ς τψ\ς 'Εκθέσεως. 
Απαυτεε εύδυκή* έρευνα που* εχε'υ ηδή αναληφθεί* άπο' το' Επσύ^ 

.δαστηρυο Ίΐολεοδομυκων Ερευνών τοΟ EiM, Πολυτεχνείου ( "Ε-τ 

ρευνα Πρλεοδομυκων Προτύπων) καυ 3ρίσκεταυ στην τελυκη 

της φάση.
 ίν

" "' 
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.-•. ' Ειδικότερα, κατά τ ι ς βασικές πολεοδομικές λειτουργίες, 

τα κυριότερα προβλήματα πού έχουν σχέση με* το' χοίρο τοο ο ικ ι

σμού" ε ί ν α ι , συνοπτικά, τά έξης: ;: (·. j 

α. Κατοικία 

Ώ ς προ'ς τη'ν κατοικία, διαπιστώνονται σημαντικά μειο

νεκτήματα, στα οικοδομικά συστήματα που ισχύουν και στους συν

τελεστές δομήσεως, καθώς καυ σοβαρές ελλείψεις σε οργανωμένη, 

συνοδευτική υποδομή (πράσινο γειτονίας, χοροί παιδιών κ.λπ.) 

πού ελάχιστα καλ-ύπτονται άπο τους υπάρχοντες ελεύθερους χώ-

ρους-é Στίς μεγάλες πο'λεις υπάρχουν πρόσθετα προβλήματα εξαι

τίας "ύψηλων πυκνοτήτων, γειτνιάσεως με' λειΐσυργικα* άσυμβίβα-,. 

στες χρήσεις και' ανεξέλεγκτης επεκτάσεως τ*ων περιοχών κατοικίας. 

Ειδικότερα, στίς περιοχές κατοικίας υψηλές' πυκνότη

τας (με' υψηλούς συντελεστές δομήσεως), δημιουργοϋνται σσ'βαρά
!
 '• 

προβλήματα περιβάλλοντος (οχλήσεις, θόρυβοι, ρυπάνσεις, "καυσα

έρια, απορρίμματα, άνεπαρκη'ς φωτισμός, ήλιασμα και άπ * ευθείας
5
 ' 

θέα των κατοικιών, κυκλοφοριακή συμφόρηση, έλλειψη χώρων στα

θμεύσεως, ίόιωτικών και δημοσίων ελεύθερων χώρων κ.λπ.). Οι 

υψηλοί συντελεστές δομήσεως διαμορφώνουν υψηλές αξίες γίίς και,' 

κατά συνέπεια, γίνεται δυσχερές ή δημιουργία δημο'σιων κοινωφε

λών'χώρων, γιά τους όποιους ή ανάγκη εδναι ανάλογη μέ τη'ν αύ

ξηση των συντελεστών δομήσεως. Παράλληλα, οι υψηλοί συντελε

στές δομήσεως εξαλείφουν η αχρηστεύουν προοδευτικά τους ιδιω

τικούς ελεύθερους χώρους. "Ετσι, συντελεΟται βαθμιαία, σε πολ

λές περιπτώσεις, ή καταστροφή της ανθρώπινης κλίμακας, κυρίως 

στο* έπι'πεδο γειτονιάς και συνοικίας, εντείνεται η ανωνυμία και 

το' αδιάφορο των περιοχών κατοικίας και, γενικά, υποβαθμίζεται 

1· Βλέπε σχετικά και Ι*θεση "Κατοικία". 
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ή πρυότητα ζω?ίς. 

Έξαλλου, δυαπυστω'νεταυ μευ'ωση xfis κατουκυ'ας στυ'ς κεν-

τρυκές περυοχές των μεγαλυτέρων πόλεων (έξαυτυας τοο περιβάλ

λοντος, τοο ύψηλοΰ κόστους ένουκυων καυ ουκοπέδων, των αναγ

κών καυ' απαυτηΌέων των κεντρυκον λευτουργυών, τ?|ς υψηλότερης 

αποδόσεως τώ\> κτυρυων γυά λουπές χρησευς έκτος κατουκυ'ας 

κ.λπ.), με* συνέπευα την απονέκρωση τον περυοχών αυτών κατά 

τυ'ς έργάσυμες ιδρες, τη*ν πύκνωση των περυφερευακών συνουκυών 

καυ προαστίων καθ* τη*ν αύξηση τ^ς μέσης αποστάσεως των περυο

χων κατουκυ'ας άπό τους το'πους έργασυας καυ τα λουπά ζωτυκά 

σημεϋα τίΐς πο'λεως. 

, Στυ'ς μεγαλύτερες πόλευς, άποτελοον εύδυκό πρόβλημα 

οΰ περυοχές μέ αυθαυρετες κατουκυες έκτος σχεδυου πόλεως, 

που* έχουν δημυουργηθευ άπό κατου'κους χαμηλού" εισοδήματος 

έξαυτυ'ας των υψηλών τυμών γ^ς καυ' κατουκυ'ας στυς έντο'ς σχε-

δυ'ου πο'λεως άστυκές περυοχές. Ου περυοχε'ς αυτές δέν |χουν
(
..,,

%
, 

οργανωμένη υποδομή καυ' κουνωνυκό έξοπλυσμο καυ δημυουργοϋν 

δυσχερέστατα προβλήματα κατά τη νομυμοπουηση* τους
 ?,
έκ των 

υστέρων", δηλαδή την ένταξη τους στο'-σχέδυο πόλεως. Γενυκά, 

η ανεξέλεγκτη ούκοπεδοπου'ησττ στη'ν περυφέρευα των άναπτυσσό-

μενων πόλεων έπεκτευ'νεταυ συνεχώς, προκαλεϋ την κουνωνυκά καυ 

ουκονομυκά ασύμφορη εγκατάσταση της κατουκυ'ας σέ απομακρυσμέ

νες περυοχές, στυ'ς όποϋες ή υποδομή* καυ οΰ κουνωφελευς έξυ-

πηρετησευς παραμένουν στουχευωδευς γυά μεγάλο χρονυκό δυά-

στημα. 

Στους μυκροΰς ουκι,σμοΰς δυαπυστώνονταυ ού σοβαρότε

ρες έλλεμ'ψευς, τόσο στον έξοπλυσμο των κατουκυών οσο καυ 

στη* συνοδευτυκη υποδομή* ·τ?ίς κατουκυ'ας, ή όπουα, τυς περυσσό-
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τ ε ρ ε ς φορές, είναυ στουχευώδης. Εύδυκο'τερα3 στους φθυνοντες 

μυκρούς οΰκυσμοϋ"ς καυ κυρίως στους όρευνοΰς καυ νησυωτυκοΰς9 

έπυσήμαυνεταυ η σταδυάκή έγκάτάλευψη καυ φθορά μεγάλου άρε,-r 

θμσϋ κατουκυων9 πολλές dito' τυς όποιες αποτελούν καυ στουχευα 

παραδοσϋακης άρχυτεκτο.νυκη*ς κληρον.ομ,υδς. Ή έγκάτάλευψη'αυ

τή έπηρεάζευ δυσμενόδς καύ τυς συνθήκες δυαβυώσεως τοΰ πληθυ

σμού που* άπομένευ. * ' -h . . .--./. ι 5 , , 

β. Δεύτερη^κατουκυα ' ' 

. .... Πολεοδομικά προβλήματα, παρόμουα με αυτά που αναφέρ

θηκαν γυοί τυ*ς περυοχές αύθαυ'ρετων κατουκυό5ν9 παρουσυάζονταυ 

καυ στην περυ'πτωση τόδν έξοχυκων κατουκυων (δεύτερης κατουκύας), 

où οπουες συχνά κατασκευάζονται παράνομα στην ευρύτερη περυφέ-

ρευα τόδν μεγάλων πο*λεων, χωρυς έκδοση"ούκοδομυκης άδευας. *Η-

δυαφορά τ?ΐς περυπτώσεως α ύ τ η ς μ έ τήν προηγούμενη συνύσταταυ 

στο δτυ où έξοχυκές αυτές κατουκυ'ες (μόνυμες η λυόμενες) κατά-

σκευάζονται συνήθως παράνομα άπο' τους"κατούκόυς, ανεξάρτητα1 

άπο' την εύσοδηματυκή κατηγορυα στην οπουα ανήκουν. "Ενας άπο* 

τους λο'γους της παράνομης'κατασκευές είναυ οτυ δέν υπάρχουν 

έπαρκεΟς παραθερυστυκου ούκυσμου καυ περυοχές μέ έγκεκρυμένο 

σχέδυο πο'λεως γυά τη νόμυμη ούκοδο'μησή τους . 

Où περυοχές δεύτερης κατουκυας 9 συνήθως κατά μ?ίκος 

τόδν ακτών 9 δέν δυαθέτουν έπυσης οργανωμένη υποδομή καυ* κουνω-

νυκο'.-έξοπλυσμο' καυ έχουν το' χαρακτηρυστυκο' οτυ χρησυμοπουοϋν-

ταυ περυοδυκά γυά μυχρο' μο'νο μέρος τοΟ έτους. Αύτο9 δυσχεραυ-

νευ την ανάπτυξη 9 συντήρηση καυ λευτουργύα τ?ίς άπαυτούμενης 

υποδομές άπο' τους Όργανυσμούς Τοπυκτίς Αύτοδυουκήσεως τόδν 

οπου'ων έξαλλου τά ούκονομυκά έπυβαρνίνονταυ σημαντυκά γυά τήν 

άντυμετώπυση τόδν προ'σθετων αναγκών πο\5 δημυουργοϋνταυ άπο' χο\5ς 
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παραθερι,στές καυ την έποχυακη αυξομείωση τοΟ εξυπηρετουμένου 

πληθυσμοο. 

Τα παραπάνω προβλήματα όξΰνονταυ στυς περυοχές δπου 

πραγματοποιήθηκε πυκνή' ανάπτυξη -'λυομένων'* κατουκυων (κυρίως 

σέ παραθαλάσσιες περυοχές τ fi s ' Αττικής) σέ μη άρτυα οικόπεδα 

και σε' εκτός.,σχεδίου πόλεως περιοχές, χωρίς πρόβλεψη στοιχειώ-

δους υποδομές και, συχνά', με καταστροφή* τοϋ φυσικοΰ περιβάλ-

λοντος. 

Προβλήματα έπισης δημιουργοϋνται με* τη*ν ανάπτυξη τ?ίς 

δεύτερης κατοικίας στους παραδοσιακούς οικισμούς, εί'τε με τή*ν 

κατασκευή* νέων κατοικιδν, εί'τε με' επισκευή* η επέκταση υφιστάμε

νων, πού προκάλεΟ τι'ς'περισσότερες φορές καταστροφή η άλλοιω-

ση τοϋ" χαρακτήρα τους και τον άξιο'λογων στοιχεύων (μορφολογι

κών κτιριολογικών κ.λπ. ) πού επιβάλλεται να διατηρηθοον. • 

Ύ· §k2HDX.^¥^ 

. . 'Ως ,προ'ς τη' βιομηχανία, παρατηρείται μεγάλη και τυχαία 

διασπορά των εγκαταστάσεων με'σα στίς πόλεις, με αποτέλεσμα την 

παρενόχληση άλλων λειτουργιών και* ιδίως τΤ\ς κατοικίας, την 

προ'κληση ρυπάνσεων και* μολύνσεων του" περιβάλλοντος και* την πα

ρεμπόδιση ττίς ομαλές λειτουργίας των ίδιων τών βιομηχανιών, 

ιδιαίτερα σέ οτι άφορα τις ανάγκες τους γιά κυκλοφοριακή* εξ

υπηρέτηση και* επέκταση.
 !
 Σέ .πολλές περιπτώσεις, ή μεγάλη έκτα

ση τών βιομηχανικών εγκαταστάσεων διακόπτει, λειτουργικά, τη 

συνρχη τοο πολεοδομικοϋ ΐστοΟ, ένώ ή μεταφορά των βιομηχανιών 

ε£ναι ιδιαίτερα δυσχερής. ;·.,. ; ., 

• Ειδικότερα, στη*ν περιοχή* TTVS πρωτεύουσας, τά π υ ο'· πάνω 

προβλήματα είναι ιδιαίτερα σοβαρά, γιατί δέν υπάρχει ακόμη ρρ-
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γανωμένο σύστημα "βυομηχανυκον περυοχων" με' πλήρη δυκτυα υπο

δομές xat παροχή' κουνωφελών εξυπηρετήσεων, γυά τη συγκέντρωση 

καυ εγκατάσταση 9 τουλα'χυστο, των βυομηχανυων ποΰ ευλ>αυ "οχλοϋ-

σες" καυ γυά τον έλεγχο της δυαθε'σεως των κάθε ε ίδους αποβλή

των, με' σκοπό' τη'ν προστασυα τοο περυ3άλλοντος καυ την όρθη* 

λευτουργυ'α τής άστυκή"ς περυοχίίς. 'Εξαλλου 9 δεν υπάρχουν θ ε 

σμοθετημένα κρυτηρυα χωροθετηΌεως των βυομηχανυκον εγκαταστά

σεων, με 3άση το'σο τυ'ς λευτουργυκε'ς ανάγκες τή*ς 3^ομηχανυ'ας 

οσο καυ τυ'ς γενυκές ανάγκες καυ άπαυτησευς της πολεοδομυκίίς 

οργανώσεως, σχετυκά με τη'ν όρθη κατανομή καυ συσχέτυση των 

βασυκών λευτουργυον τοο οίκυσμοϋ* (κατουκυα, έργασυ'α, κυκλοφο-

pu'a, άναψυχ-η κ . λ π . ) . Έπυ'σης, νε'ες βυομηχανυ'ες υδρΰονταυ χω-

ρυ'ς προγραμματισμό', γυ*ρω άπο' τυ'ς μεγαλύτερες πο'λευς, κατά μτί-

κος κυκλοφορυακων αξόνων καυ ακτών καυ*. δημυουργοον πρόσθετα 

προβλήματα κατά τη'ν επέκταση των πο'λεων προ'ς τυς περυοχές αυ

τ έ ς , ένω παλαυο'τερες βυομηχανυκές έγκαταστάσευς έχουν καταλά-

3ευ κεντρυκοΰς χώρους στυ'ς πο'λευς καυ' δημυουργοον προβλήμα

τα μεταφορδς τους καυ άναμορφώσεως των περυοχων ποιΐ ελευθερώ

νονται, με' τυς κατάλληλες χρη*σευς. 

' Ιδυαυ'τερα προ3λη'ματα παρουσυάζευ ή λευτουργυ'α λ α τ ο 

μείων με'σα σε κατουκοΰμενες περυοχες, με' έπακο'λουθα τ η συνεχή 

όχληση καυ τη μο'νυμη άλλου'ωση τοο φυσυκοο περιβάλλοντος. 

δ. Κεντρυκες_λευτουργυες_(ύπηρεσϋ^ 

κ.λπ. ) 

Ώ ς προ'ς τη δυ'ο'ΰ'κηση,' το έμπόρυο, τά γραφεΟα καυ τυ'ς 

λούπες κεντρυκε'ς λευτουργυ'ες, το κυρυο'τερο πρόβλημα στυς μ ε 

γάλες πο'λευς άποτελεε ή ύπερσυγκε'ντρωση τουςστη'ν κεντρυκη πε-

ρυοχτί καυ ή ελλευψη κατάλληλων δευτερευο'ντων κέντρων γυά όλες 
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τύς σχετυκές λευτουργύες στην περυφερευακη περιοχή. Tei ανορ

γάνωτα δευτερεύοντα κέντρα πού υπάρχουν, καθώς καύ où μεμονω

μένες εγκαταστάσεις, ε£ναυ το' αποτέλεσμα ύδυωτι,Ηων ανεξέλεγκτων 

πρωτοβουλιών. Βρυ'σκονταυ, τύς περυσσο'τερες φορές, σε ακατάλ

ληλες κυκλοφοριακά* θε'σευς καυ ύδιαέτερα. πάνω σε $ασυκούς κυκλο

φοριακούς άγονες δυελεύσεως. 

Εύδυκοτερα, η κατανομή των δυαφόρων δημοσίων ύπηρεσι,ον 

στον άστυκο' χίδρο ε^ναυ, πολλές φορές, αποτέλεσμα ανεξάρτητων 

και* τυχαέων αποφάσεων, ανάλογα προς τους δυατυθέμενους κατά πε

ρίπτωση χώρους, καυ ετσυ παρακωλύεται, ή όμαλη λευτουργύα τ?\ς 

δυουκησεως καύ η εξυπηρέτηση των πολυτών. Έπύσης, το χονδρεμ-

πο'ρυο Βρύσκεταυ συνη*θως στυ'ς κεντρυκές περυοχές των πο'λεων, μέ 

αποτέλεσμα τη* δημυουργυα κυκλοφορυακων συμφορήσεων, τη δυσχέ

ρεια φορτοεκφορτώσεως εμπορευμάτων, την ανώμαλη Χευτοϋργέα τών 

έποχευρη^σεων, τη*ν έπι,βάρυνση τοΟ κο'στους κ . λ π . Στύς περυοχές 

α υ τ έ ς , υπάρχει,, γενυκα, άδυναμύα να άνταποκρυθεΟ το' έμπο'ρυο 

προ'ς τ έ ς σύγχρονες άπαυτησευς των έπι,χευρη*σεων γυα αύξηση με

γέθους και,' γι,α χώρους άνεφοδμασμοϋ και* σταθμεύσεως αύτοκυνη*-

των, καθώς καθ* προ'ς τους έξελυσσο'μενους τρο'πους ζωής καυ τα* 

προ'τυπα καταναλωτυκης συμπερυφορδς των κατουκων (αγορές μέ αυ

τοκίνητο κ . λ π . ) . Tct έμπορυκα κέντρα πού δημυουργοΟνταυ εξω 

άπο' τ ύ ς κεντρυκές περιοχές σπα'νυα ανταποκρίνονται, προ'ς τ έ ς 

πι,σ πάνω άπαυτιίσευς, κυρίως ως προ'ς τους χώρους σταθμεύσεως 

αύτοκυνητων. 

Γενυκα, στύς μεγα'λες πο'λευς και* εύδυκο'τερα στη*ν πε-

ρυφέρευα τής πρωτεύουσας, ύπα*ρχει, έντονη τάση έκτονώσεως τών 

κεντρικών περυοχών άπο* τύς λευτρυργύες τ©ν ύπηρεσυων, πού 

παίρνουν δμως, λόγω τίΐς δομής του χώρου τον πο'λεων, γραμμυκές 
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(άξονικε'ς η ακτ ινωτές) δ ι α τ ά ξ ε ι ς , άπο' το κέντρο προ'ς τήν π ε ρ ι 

φ έ ρ ε ι α , κατά μήκος κυκλοφοριακών αρτηριών, κ α ι δε συγκροτοϋν 

ολοκληρωμένα κέντρα περιφερειακών συνοικιών με* σχετικά αύτο'-

νομο χαρακτήρα, ώστε να* διευκολύνουν τη δημιουργία τοπικής ο ι 

κονομικής κ α ι κοινωνικής ζωής. 

ε . Τουρισμός 

Στους μακρούς οικ ισμούς κ α ι ε ίδ ικο 'τερα στους παραδο

σ ι α κ ο ύ ς , où ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, ε ξ α ι τ ί α ς τοΟ δγκου, 

τοϋ ύψους η και* τής μορφές, δημιουργούν συχνοί σοβαρά προβλήμα

τ α , εντάξεως στη* δομή, τ η μορφολογία κ α ι το χαρακτήρα τοΟ ο ι κ ι 

σμού. Έ π ι πλέον, δημιουργούνται προβλήματα εξυπηρετήσεως των 

τουριστ ικών εγκαταστάσεων άπο' τα υπάρχοντα δ ί κ τ υ α που" ε £ ν α ι 

ανεπαρκή. Έπισης, ή αύξηση τής τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή ς κινήσεως σε ο ρ ι 

σμένους μικρούς ο ικ ισμούς δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί εποχιακά, προβλήματα απορ

ροφήσεως και' εξυπηρετήσεως άριθμοΟ τουριστών που ε ί ν α ι πολλα

πλάσιος των μο'νιμων κάτοικων, με αποτέλεσμα τήν αλλοίωση τοΟ 

τοπικού" χαρακτήρα. Στους παραθαλάσσιους ο ικ ισμούς κ α ι π ό λ ε ι ς , 

με* έντονο ρυθμό' τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή ς αναπτύξεως, παρατηρεϋται κατά μή

κος τ ή ς παράλιας κ α ι μέ δικαίωμα αποκλειστ ικής χρήσεως τ ή ς α 

κ τ ή ς , εγκατάσταση σειράς ξενοδοχειακών μονάδων κ α ι λοιπών τ ο υ 

ριστ ικών εξυπηρετήσεων, ποΰ έ χ ε ι σαν αποτέλεσμα νά δημιουργη

θεί^ ,ενα% συνεχές "φράγμα-.^ το, όποιο δ ι α κ ό π τ ε ι τήν επ ικο ινων ία 

της παράλιας με' το' εσωτερικό' τοΌ οικισμού". Έπι'σης παρατηρεί

τ α ι , γ ε ν ι κ ά , δυσανάλογη αύξηση των τιμών της γΐΐς κ α ι τοϋ" κό

στους ζωη*ς. Σ τ ι ς μεγάλες πο'λεις υπάρχουν προ'σθετα προβλήματα, 

άπο' τ ι ς υψηλές πυκνότητες (ξενοδοχε ιακές μονάδες πάνω σε υπερ

φορτωμένες κυκλοφοριακά βασικές α ρ τ η ρ ί ε ς , ανεπάρκεια προσβάσεων, 

έλλε ιψη χώρων σταθμεύσεως, δωμάτια σε φωταγωγούς, θ ό ρ υ β ο ι , όχλή-
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σευς κ . λ π . ) xat ττ5 γεϋτνύαση με ασυμβίβαστες, προς τον του

ρισμό' g χρήσευς. 

Εύδυκότερα, στύς "κατεξοχήν" τουρυστι,κές πο'λευς ( π . χ . 

Ρο'δος., Κέρκυρα κ . λ π . ) τά σχετυκά προβλήματα αναφέρονται, στην 

υπερεκμετάλλευση τον ουκοπέδων κατά τήν ανέγερση τουρυστυκον 

μονάδων με* τυς χορηγούμενες παρεκκλιίσευς άπο* τους ύσχύοντες 

δρους δομήσεως, την ύπερβολυκή αύξηση τον πυκνοτήτων στύς 

κεντρυκές κυριίως περυοχές, την ένταση τον κυκλοφοριακών προ

βλημάτων, την έμφάνυση προβλημάτων περυβάλλοντος καυ τή μευω-

ση τοΌ πράσυνου κ . λ π . 

στ . Έκπαυδευση 

Ή. κατανομή' των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων μέσα σ τ ι ς 

μεγαλύτερες πο'λεις δεν ε ί ν α ι ικανοποιητική άπο άποψη εξυπηρε

τήσεως των αναγκών τοϋ πληθυσμοΟ. Τά σχολικά κ τ ί ρ ι α ε ί ν α ι 

ανεπαρκή', η πυκνότητα των μαθητών ε ί ν α ι πολΰ υψηλή σε σχέση 

μ.έ το χώρο πού δ ι α τ ί θ ε τ α ι (οικοδομημένο και* ελεύθερο) και 

έτσι δυσχεραίνεται η ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Έ ξ 

αλλου, ένας σημαντικός άριθμο'ς σχολικών μονάδων στεγάζεται 

σέ μισθωμένα κ τ ί ρ ι α , τά όποια συνήθως δεν πληρρϋν τ ι ς προϋπο

θ έ σ ε ι ς που* α π α ι τ ε ί η εκπαιδευτική λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α . Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α , 

στην περίπτωση των κάθε ε ίδους φροντιστηρίων χρησιμοποιούνται 

κ τ ί ρ ι α μέσα στην πο'λη πού. έχουν κατασκευαστεί γ ι ά άλλους σκο

πούς ( π . χ . γ ι ά κ α τ ο ι κ ί ε ς , γραφεΟα κ . λ π . ) και* επομένως έχουν 

ακατάλληλο εξοπλισμό' ( π . χ . σκοτεινά και στενά κλιμακοστάσια, 

ανεπάρκεια χώρων υ γ ι ε ι ν έ ς , ανυπαρξία προαυλίων κ . λ π . ) πρά

γμα πού δημιουργεΟ πολλά προβλήματα ασφάλειας., υ γ ι ε ι ν ή ς κ .λπ. 

Ή έλλειψη κατάλληλων χωρών γυα'έκπαυδευτυχές εγκατα

στάσεις οξύνεται σ τ ι ς αστικές περιοχές πού έχουν μεγάλη αύξη-
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ση πληθυσμοϋ. Ή έντατυκη' εκμετάλλευση της γίΐς των ςιστυκών πε-

ρυοχών καύ ή ύψηλη' άξια. τον ούκοπέδων δυσχεραίνουν, ως προς τα 

δημοσι,α σχολυκά κτύροα, την εξεύρεση κατάλληλων εκτάσεων στύς 

κατάλληλες θε'σει,ς, ένώ ή λΰση της συγκεντρώσεως περυσσο'τερων 

σχολυκων μονάδων σε' υπάρχουσα οίκοπεδυκη' έκταση, σχετυκά μα-

κρυά από* τύς εξυπηρετούμενες περυοχε'ς, είναυ άμφυσβητησυμη 

καύ δημυουργεε προσθετά προβλήματα. Έξαλλου, ή ύδυωτοκη πρωτ-

το@ουλύα στον τομε'α τή*ς στουχει,ώδους καύ της .με'σης έκπαυδεύ-

σεως, κατά τη*ν άναζη'τηση μεγαλύτερων καυ φθηνότερων ούκοπέδων 

κοντά σε' περυοχε'ς πρα'συνου, τρε'πεταυ προς την περυφέρευα τόδν 

πόλεων. Έτσυ όμως προκαλοϋνταυ μεγάλες μετακυνήσευς μαθητών, 

κόπωση καυ άπώλευα χρόνου καύ έπυβαρύνονταυ αισθητά τά δίκτυα 

κυκλοφορίας των πο'λεων και,' μάλι,στα κατά τύς ώρες αυχμής. 

Στους μακρούς ούκυσμούς, ή αντιμετώπιση τών αναγκών 

σε' έκπαιδευτικε'ς λειτουργίες είναι συχνά δυσχερής άπο άντιθε-

τα αίτια. Σε* πολλές περιπτώσεις, ò πληθυσμο'ς πού μειώνεται 

καυ η αλλοίωση της δημογραφικής συνθε'σεως δε'ν έπιτρε'πουν, άπο* 

οικονομική άποψη, τη βελτίωση τών εγκαταστάσεων και την πλη

ρότητα τή"ς παρεχο'μενης εκπαιδεύσεως. Αύτο δημυουργεΟ προσθε

τά αυτυα για τη μετανάστευση τών οικογενειών προ'ς τα αστι

κά κε'ντρα. Στην ανώτατη εκπαίδευση, επισημαίνεται επίσης ή 

ανεπάρκεια τών εγκαταστάσεων, κυρίως στις νεοϊδρυο'μενες πανε

πιστημιακέ'ς μονα'δες. Είδικο'τερα, στην περιφε'ρεια της πρωτεύου

σας ή διασπορά τών κτιριακών εγκαταστάσεων της ίδιας ανώτατης 

σχολής σε διαφορετικά σημεία προκαλεΟ προβλήματα στην ορθή 

λειτουργία της. 

Προβλη'ματα ανεπάρκειας τών σχετικών εγκαταστάσεων 
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και τών παρεχομένων υπηρεσιών υπάρχουν κυρίως στις μικρότερες 

πόλεις και οικισμούς. Στην περιφέρεια τΐ\ς πρωτεύουσας, παρά 

τη μεγάλη συγκέντρωση νοσοκομειακών μονάδων, υπάρχουν επίσης . 

προβλήματα ανεπάρκειας στην κάλυψη τη*ς σχετικής ζητήσεως
9
 πού 

προέρχεται άπο' ολόκληρη σχεδόν τη* χωρά. Οί νοσοκομειακές .μο

νάδες (δημόσιες η ιδιωτικές) που βρίσκονται ενταγμένε s στη*ν 

κεντρική* περιοχή*, αντιμετωπίζουν προβλήματα περιβάλλοντος από 

τις υψηλές πολεοδομικές πυκνότητες (μο'λυνση ατμόσφαιρας, θο

ρύβου , έλλειψη χώρων σταθμεύσεως, έλλειψη πρασίνου, ακατάλλη

λος προσανατσλυσμός κ.ΧπΥ>. EîôiHOTVpa, υπάρχουν σοβαρές έλ-

λει'ψεις εγκαταστάσεων προνοι'ας μέσα o¥uV περιοχές κατοικίας 

και ιδϋαϋτεβα στην κίλιμακα γειτονίας και σύνοίκι'ας. 

Άκτες ._ , , =..,,,,,. 

'Η έλλειψη,πράσινων καυ γενικά ελευθέρων κοινόχρηστων 

χώρων γίνεται συνεχβς οξύτερη στις μεγάλες πόλεις -και ;ύδιαί-Η 

τερα στην κλίμακα τη"ς γειτονιάς και' xfis συνοικι'ας. Έξαλλου, 

πολλοί' εγκεκριμένοι κοινόχρηστοι έλέϋθερόι χβροι οίκοδομοον-

ταί'συνεχος^ εξαιτίας τη"ς αδυναμίας 'τής διοικήσεως' νά αντιμε

τωπίσει τη* δαπάνη τ?ϊς απαλλοτριώσεως. Έκτος άπ*άύτό, τό πρά

σινο πού υπάρχει ε ί ν α ι , κατά κανόνα, άνΙσα κατανεμημένο μετα

ξύ τον διαφόρων περιοχών τον πόλεων. 'Επίσης, τό ιδιωτικό πρά

σινο (κίίποι κ.λπ; ) τε ίνε ι να έκλείψει^στάοιακά, με* τη*ν εντει

νόμενη άνοικόδΟμησνη τον περιφερειακών συνοικιών και προαστίων. 

Στίς παρυφές τ#*τπόλεων παρουσιάζεται η 'δυνατότητα άνάιίτύξέώέ 

έκτ εταμ ε*ν ου κοινόχρησί ου πρασίνου, γιατ ι υπάρχουν συνωθώ ς α

διαμόρφωτοι ελεύθεροι χάροι πσύ'ει\>αι;('απροσπέλαστοι στον πλη

θυσμό, άφοΟ λείπουν οι κατάλληλε^ "συνδέσεις μέ τό δίκτυο κυ-
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κλοφορυ'ας. Ου χώρου αύτου είναυ έκτεθευμένου σε διαρκή κ ί ν δ υ 

νο οΰκοπεδοπουησεως. Σοβαρότατο, έξαλλου, παρουσυάζεταυ το' 

πρόβλημα τών παραθαλασσίων κουνο'χρηστων χαίρων, δηλαδή τοΰ , 

"αύγυαλοϋ" καυ των ακτών, που είναι, συχνά απροσπέλαστου..στον 

πληθυσμό' των μεγάλων άστυκών κέντρων, ευτε γυατυ καταστρατη-

γοΟνταυ ου σχετυκές δυατάξευς "περυ αύγυαλοϋ", ευτε γυατυ χο-

.ρηγοονταυ νο'μυμα αδευες που εκχωρούν το' δυκαυωμα της άποκλευ-

στυκίΐς χρήσεως της παραλυας σέ μη κουνοχρηστες έγκαταστάσευς. 

Σχετυκά μέ τυς άθλητυκές έγκαταστάσευς παρατηρευταυ9 

σέ πολλές περυπτώσευς, κακή' χωροθέτηση τους μέσα στυς μεγάλες 

πολευς. Όρυσμένου μεγάλου χώρου άθλητυκών εγκαταστάσεων ( γ ή 

πεδα κ . λ π . ) βρυ'σκονταυ σέ περυοχές κατουκυ'ας, υψηλές πυκνότητας, 

έξυπηρετοονταυ ανεπαρκώς άπο' το κυκλοφορυακο δυκτυο καύ προκα-

λοον "σημαντυκές όχλησευς. Κυρυ'ως ομω'ς .παρατηρευταυ ελλευψη 

εγκαταστάσεων άθλοπεδυών καυ αθλήσεως στη*ν κλυμακα τής συνου-

κυ'ας καυ' εύδυκοτερα άνεπάρκευα κλευστών άθλητυκων χώρων καυ 

κόλυμ βητηρυ'ων. 

θ . Μεταφορές ; .. 

Τα προβλήματα τών. άστυκών μεταφορών παρουσυάζονταυ 

ύδυαυτερα' έντονα, μέ δυαρκη η περυοδυκο* (έποχυακο') χαρακτήρα, 

στα.σημαντυκά άστυκά κέντρα (σέ άναλογυκη συσχέτυση' προς το'ν 

πληθυσμό' καυ την έκταση τους) άλλα καυ στους μυκρότερους oùr-

κυσμους μέ ύπερτοπυκη άκτυνοβολυα (τουρυστυκά θέρετρα, λου-. 

τροπο'λευς :κ.λπ<). Εύδυκοτερα, ή ραγδαυα αύξηση τών αναγκών 

γυά μετακυνηση στα μεγάλα άστυκά κέντρα προκΰπτευ σάν έπακρ'-

λουθο ττίς αυξήσεως τοΰ πληθυσμοΟ καυ του εύσοδηματος (αύξηση 

τοο
;
 άρ'υθμοΰ μετακυνουμενων καυ της κατά κεφαλήν κυνητυκο'τητας) 

σέ συνδυασμό* μέ την άναγκαστυκη* έπυμηκυνση τών αποστάσεων τών 



- - Ml -

μετακι/νη*σεων, ico\5 συνοδεύευ ττΐ μεγέθυνση τοΟ άστυκοΌ χώρου. 

Γενυκά, παρατηρευταυ πραγματική* αδυναμία παρακολου

θήσεως τοο ρυθμού* αυξήσεως τϋς ζητήσεως ύπηρεσυών στον τομέα 

τών μεταφορών, àio' την προσφορά ύπηρεσυών στον τομέα (δύκτυα, 

κόμβου, άστυκές συγκουνωνυες, χώρου σταθμεύσεως ,κ.λπ.). . Βα-

συκη* αύτύα τί\ς άδυναμύας αύτΐίς ε£ναυ ή δυατάραξη τΠς ύσόρρο-

πης σχέσεως μεταξ\5 τον χρτΐσεων γίίς καυ πυκνοτήτων άπό τη* μ uà 

μερυά καυ τον δυκτύων, των μέσων μεταφορδς καύ των μετακυνη*σεων 

άπό τη*ν άλλη, πού* όφεύλεταυ στη ραγδαυα αύξηση των κυνητών γε

νυκά στουχευ'ων μέσα σε* σύντομο χρονυκό δυάστημα, ένω γυά τοί 

ύφι,στάρενα δυ'κτυα δέν εγυνε έπαρκη*ς ανανέωση και* προσαρμογή* 

ιερός τυ'ς νέες ανάγκες, ώστε να* μποροον voi ανταποκρίνονται, σέ 

: υψηλότερο φόρτο, ταχύτητες καύ περυσσότερους χώρους σταθμεύ

σεως. 

'Αποτέλεσμα αυτών τών έξελύξεων ε£ναυ μυά συνεχη*ς 

δυεύρυνση τοΟ έλλέύμματος ανάμεσα στην προσφορά καύ τη* ζήτη

ση, που εχευ ηδη οδηγή*σευ τη* χωρητικότητα τοΟ συστήματος μετα

φορών σέ ύπερκορεσμό, κυρύως σέ περιόδους αύχμίϊς, μέ άποτέλε-

' σμα τη*ν δυαρκώς μεγαλύτερη ύπόβάθμυση τΨ\ς ποοέτητας εξυπηρετή

σεως τών άστυ κών μετάκυνη*σεων. 

Πέρα άπό τύς άμεσες έπυπτώσευς τοο λευτουργυκοΟ κό

στους πάνω στον μετακινούμενο (αύξηση τοο χρόνου και* κόστους 

μετακυνη*σεως, τών τρρχαύων ατυχημάτων κ.λπ.), où άστυκές μετα

φορές σάν πολεοδομυκη λευτουργυα επηρεάζουν άντύστουχα καυ* 

τη*ν πουότητα ζω?ίς τοο συνόλου τοΟ πληθυσμοΟ. Où κυριότερες 

άπό τύς έπυπτώσευς αυτές είναυ: 
'< • • " ' . • ' • - · " . . ' · ' - . . ' ' . .··••• • ' . ' - • . . · ' • 

-. Μόλυνση τοΟ περιβάλλοντος άπό τά καυσαέρυα, τύς δονη*σευς 

καύ τους θορύβους. 
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- Δυσχέρεϋες στη*ν προσπέλαση τοΟ τόπου έργασύας κα,ι* τοο ύπό-

λουπου χοϋνωνυκου* έξοπλι,σμοϋ τ?ίς άστυκίϊς τερυρχ^ς άπο τόν 

τόπο κατουκύας, 

- Αρνητι,κη* έπιίδραση στιίς κουνωνυκές σχέσεις μεταξύ τών κατού-

κων και* απομάκρυνση άπο τη*ν άνθρώπυνη χλυμακα (χαμηλή ποι,ότητα 

εξυπηρετήσεως τών δυασυνοικιακών μετακυνησεων, σΰγχρουση 

τών λευτουργι,κών αναγκών τον ούκοστι,κών μονάδων έπυπέδού 

γευτουυδς η συνοιχώχς xau τών διερχόμενων μετακινήσεων). 

- Συνεχη*ς υποβάθμιση τον συνθηκών δι,ακυνησεως τον πεζών. 

Τά παραπα'νω προβλήματα τών άστυκών μεταφορών παρατη

ρούνται βέβαΟα δυεθνώς. Σευρά όμως άπο άδυναμοες στον·τομέα 

τ fis. πολεοδομίας οργανώσεως στη* χώρα έχουν όδηγη*σεο σέ πολλα

πλασιασμό το0 μεγέθους καύ τοΟ άρυθμοο τών προβλημάτων αυτών, 

Ου κυριότερες άπο* τι*ς αδυναμίες αυτές είναυ: 

- Ακατάλληλη δι,άρθρωση και* ανεπαρκές υεράρχηση τοο άστι,κοο 

δδυκοο δυκτύου, πού δέν άνταποκρύνεταυ- κατά κανόνα προς 

τι*ς άπαι,τηΌει,ς τών λευτουργυών πού έξυπηρετευ. 

- Απρογραμμάτιστη η ακατάλληλα ρυθμιζόμενη κατανομή* τών χρή

σεων γΐίς (ύπερβολυκές πυκνότητες, συγκέντρωση δραστηρυοτη*-

των πλευρυκά στους κύρυους άξονες κυκλοφορίας, ανάπτυξη 

άστυκών λευτουργυών γύρω από βασυκούς υπεραστικούς άξονες 

κ.λπ.). 

- "Ελλευψη. κατάλληλων χώρων σταθμεύσεως. 

- Έλλυπη*ς προγραμματισμός τη"ς λευτουργύας τών μεταφορών, δη

λαδή* θεώρηση και* άντυμετώποση τών προβλημάτων μεταφορών 

ανεξάρτητα άπο* τυς ύπόλουπες λευτουργύες της πόλεως). 

- Ουκονομυκές καύ θεσμυκές άδυναμύες έξασφαλύσεως τών ζωνών 

διελεύσεως στύς προτεινόμενες νέες συνδέσεις τών δυχτυων 

μεταφορών. 
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- ^.ημαντυχα προβλήματα συνεχευ'ας ( c o n t i n u i t y ) τοΟ άστυκοΘ ό£υ-

; κοϋ δυκτύρ,υ, που όφευ'λονταυ στην ακατάλληλη δομή* τοΟ πολεο-

δομυκοΌ υστοο, ή όπου'α εχευ προκύψευ άπο' δυαδοχυκές συρρα

φ έ ς , λευτουργυκά άσχετων, ρυμοτομικών σχεδυων καν -εντάξεων 

περιοχών αυθαίρετων στο' σχέδυο πόλεως. 

-, ' Ώ ς προς τά όργανωτυκά καυ θεσμυκά προβλήματα των άστυ-

κων μεταφορών έπυσημαυνονταυ κυρίως τά έ ξ η ς : 

- Ανεπαρκής χρηματοδο'τηση καυ κακή* έπυλογη* προτεραυοτη*των τον 

- άπαυτούμενων νέων έργων στην υποδομή τοϋ" τομέα μεταφορών. 

- Ακατάλληλη δυάρθρωση καυ οργάνωση τον δημο'συων συγκουνίίίνυώ'ν 

καν ανυπαρξία μέτρων ένυσχύσεως καυ άνταγωνυστυκοτητίάς τους 

γυά fov περυορυσμο τ?ίς ραγδαία αυξανόμενης χρήσεως τοο -υδυω-

τυκου- αύτοκυνη*του. ' J 

- Άποσπασματυκη" καυ άσυντονυστη θραστήρυοτητα πολ'υάρυθμων φο

ρέων, στους όπου'ους ευναυ έπυμερυσμένες ου άρμοδυοτητές ¥60 

τομέα μεταφορών-. 

. . . Ι . ' . . · ' "_ — — - . - . — — — — — — — — — — — — — — — — — — ^ ^ _ _ — . . _ . . . _ J . * " . . , . , , 

„,.,·. : .$οβαρές έλλευ'ψευς παρουσυάζονταυ στον έξοπλυσμ.ο εκτε

ταμένων ούκυστυκων, βυομηχανυκών καυ τουρυστυκών περυρχων με 

δυκτυα, ύπρδομίΐς, ΰδυως αποχετεύσεως, ενώ ή επέκταση .τών ο£κυ-

σμών πρρτίγ;ε;€ταυ κατά κανο'να, χρονυκά, τ?}ς κατασκευές, τον 4 ^ -

κτι5ων,,. μ.ρ. αποτέλεσμα, να έφαρμόζονταυ πολυδάπανες "λύσευς &y$Y-

χης?ΐ,>κ, έκ των υστέρων. Έπυ'σηs, σέ πολλές περυπτώσευς, τά υφι

στάμενα δυ*κτυα δέν μποροΟν να άνταποκρυθοον προ'ς τυ'ς ν έ ε ς ά-

νάγκες πού δημυουργοϋνταυ άπο' τυ'ς αυξανόμενες πυκνότητες στους 

αναπτυσσόμενους οΰκυσμούς. 

> >„', \ Βυδυκο'τερα.^ υπάρχουν ακόμη προβλήματα υδρεύσεως σέ 

δρυσμένους μυκρούς ουκυσμούς (όρευνούς η νησυωτυκούς), γυά 
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τους ο¥ου'ους η επίλυση τοΌ προβλήματος tZvdvτεχνυκά ιδυσχερής 

' naC πολυδάπανη, σέ ορισμένα άκραϋα τμήματα των πόλεων (περιο

χές αυθαίρετων κ.λπ.) άλλο? και* σε' περιοχές με* ταχεία βιομηχα-

viSxif η τουριστική ανάπτυξη. 

Έξαλλου, ύπάρχευ πλήρης σχεδόν έλλειψη συστηματικών 

έργων αποχετεύσεως (ακάθαρτων και όμβρύων υδάτων) με εξαίρε

ση, ενα τμήμα της περυοχ?ίς ττίς πρωτεύουσας, ισο προς το 30% 

περίπου τΐ^ς συνολικής εκτάσεως της πόλεως, καθώς και πλήρης , 

έλλειψη εγκαταστάσεων καθαρισμού" λυμάτων, μέ συνέπεια, τήν; χα

μηλή στάθμη των .παρεχόμενων υπηρεσιών. Στη Θεσσαλονίκη, μικρό 

μόνο κεντρικό τμήμα, της πόλεως εξυπηρετείται με παλαιό παντορ-

ροΐκό δίκτυο. Στα λοιπά μεγαλύτερα αστικά κέντρα υπάρχουν 

στοιχειώδη παντορροϊκά διίκτυα, τελείως ανεπαρκή, ποΰ δημιουρ

γό Όν σοβαρά προβλήματα, ρυπάνσεως τοΰ περιβάλλοντος και ε ιδικό

τερα τών περιοχών εκβολής τών δικτύων. Έξαλλου, μέ τήν ανε

ξέλεγκτη διάθεση τον λυμάτων και των βιομηχανικών αποβλήτων, 

χωρύς καμιά προηγουμένη επεξεργασία, προκαλεϋται εκτεταμένη 

ρύπανση τοϋ περιβάλλοντος και ιδιαίτερα τον κλειστών θαλάσ

σιων κόλπων (Σαρωνικός, Θερμαϊκός κ.λπ.), 'ενώ η συνήθης ύπε-

δάφια διάθεση τών λυμάτων στους οικισμούς,: δημίο'υργεε πρόσθε"-

τους σοβαρούς κινδύνους μολύνσεως τοϋ υπόγειου υδροφόρου ορί

ζοντα καί τοϋ υπεδάφους. Τά δίκτυα αποχετεύσεως ομβρΤών '•£&+'• 

vat ακόμη περισσότερο ανεπαρκή, με αποτέλεσμα σοβαρές πλημ*·:;" 

μύρες οδών και* υπόγειων χώρων στην περίπτωση μεγάλων βροχών;• 

Τά έργα αποχετεύσεως ακάθαρτων και* δμβρίων υδάτων συ

νεπάγονται υψηλές δαπάνες καί υψηλό ποσοστό* αρχικής επενδύσεως 

καί η χρηματοδότηση τους (μέ εξαίρεση τήν περιοχή τής πρωτεύ

ουσας) είναι τελείως ανεπαρκής. Ή σχετική νομοθεσία πού ύπάρ-
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χευ δέν δυευκολύνευ την ένυαύα άντυμετώπυση του* "κυκλώματος" 

ύδατος (.ύδρευση - αποχέτευση) στους ούκυσμούς καύ ετσυ δυσχε-

ραύνεταυ fj κατασκευή* των έργων. 

Άπο άποψη εκτελέσεως τον έργων υποδομής, κυρύως στα 

μεγαλύτερα άστυκά κέντρα, παρατηρεΤταυ γενυκά έλλειψη οργανώ

σεως, συντονυσμοϋ καύ ΰεραρχησεως των έργων μεταξύ τον άρμο-

δΟών φορέων," ύδυαυ'τέρα εμφανής κατά τη*ν τοποθέτηση των αγωγών 

των κάθε ε ίδους δυκτύων, (υδρεύσεως, αποχετεύσεως, ΔΕΗ, ÖTE 

κ . λ π . ) , èvG3 ύδυαύτερες δυσχέρευες προκύπτουν στύς κεντρυκές 

περι,οχές άπο* το' περι,ορυσμένο πλάτος των οδών', άπο* τα προϋπάρ

χοντα δύκτυα υποδομές κ . λ π . 

• *Ως προς τά στερεά άπορρύμματα, μυκρός άρυθμος δήμων 

καύ κουνοτή*των των άστυκον περυοχων καύ το μεγαλύτερο μέρος 

τους στύς ήμι,αστί/κές καύ αγροτικές περυσχές εφαρμόζουν τη μη 

ελεγχόμενη διάθεση, μέ αποτέλεσμα τη δημυουργυ*α πρόσθετων 

προβλημάτων περιβάλλοντος. : ; 

1 . 2 . 3 . Όργανωτυκά καυ θεσμυκά_προ3ληματα_της_πολεο-

δομύας 

Το* έφαρμοζο'μενο άκομα σήμερα όργανωτυκο καθ* θεσμυκό* 

πλαυσυο ff>s πολεοδομίας διαμορφώθηκε σταδυακά, μέ πρόθεση νά 

άντυμετωπυστοον, κατά κάπουο τρο'πο, συναφεΟς ανάγκες καύ προ

βλήματα .πού προέκυψαν κατά τύς δοάφορες φάσεις των ΐ,στορυκοπο-

λυτυκων καύ κοονωνυκοουκονομοκων έξελύξεων πού πέρασε η χώρα, 

κ<*τά τη νεώτερη τουλάχιστον περύοδο. Το' πλαύσυο αύτο προσπα

θεί;, κυρυως, νά άντυμετωπυ'σευ, καύ νά ρυθμύσευ τά πολεοδομυκά 

προβλήματα πού προκύπτουν άπο* τη*ν ύπαρξη καυ* τή*ν ευρεύα δυάδο-
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ση. της ακίνητης ατομικής μικροϊδιοκτησίας, που κυριαρχεί στον 

άστοχο' χώρο και γενικά στο* χώρο τοο οικισμού. Tei πολεοδομικά 

προβλήματα μεγαλύτερης κλίμακας πού προκύπτουν στις περιοχές 

αστικών συγκεντρώσεων, άπο' την εντατική χρήση της αστικής γης 

και τη*ν αύξανο'μενη άξια της (έξαιτι'ας τίίς 'επιχειρηματικής εκ

μεταλλεύσεως τής γης για κατοικία και λοιπές χρήσεις και τής 

συσσωρεύσεως οικονομικών δραστηριοτήτων δπως π.χ. βιομηχανία, 

τουρισμο'ς, έμπο'ριο, μεταφορε'ς κ.λπ. ), δέν αντιμετωπίζονται 

ικανοποιητικά άπο το' υφιστάμενο οργανωτικό και θεσμικό* πλαίσιο. 

*Η παραπάνω διάρθρωση καθ* μορφή τής ακίνητης ιδιοκτη

σίας και η αντίστοιχη στάση τοο πληθυσμού" πού συνδέεται μ'αύ-

τη*ν, διαμορφώθηκε κυρίως κατά τις άκο'λουθες χαρακτηριστικές 

περιόδους: 

α. Μετά τη μικρασιάτικη καταστροφή* το\3 1922, κατά τη* 

διάρκεια των προσπαθειών γιά την αποκατάσταση προσφύ

γων και ακτημόνων. 

$. Μετά το' Β' παγκο'σμιο πο'λ-εμο,. κατά τη* διάρκεια των 

προσπαθειών γιά κάλυψη των αναγκών σε κατοικίες πού 

καταστράφηκαν. Στη συνέχεια, με την οικονομική ανά

πτυξη και* την αστικοποίηση, κατά τη φάση της στε-

ν» γάσεως τοο μετακινούμενου πληθυσμού, άπο τύς άγροτι-

»·«.· κές περιοχές προ'ς τά αστικά κέντρα (διαδικασία πού 

συνεχίζεται ακόμα). 

.γ. Κατά τη\> τελευταία περίοδο (προηγούμενη 15ετια), οπό

τε, η ά'νοδος τοΰ βιοτικοϋ επιπέδου, ή έλλειψη σοβαρών 

εναλλακτικών δυνατοτήτων επενδύσεων εκτός τών ακινή

των, η ανεξέλεγκτη οικοπεδοποίηση, κυρίως στη'ν. ευρύτε

ρη περιφέρεια των μεγάλων αστικών κέντρων, κ.λπ. κατ-
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ηύ*θηναν τ υ'ς άποταμυεΰσευς καυ σημαντυκό μέρος τοο 

έπυχευρηματι,κοΟ κεφαλαίου στους τομευς τ?ϊς κατουκυας, 

της έξοχυκης η δεύτερης κατουκυας η' στην αγορά γης. 

Ή έπι,ση'μανση των π LO' πάνω περυόδων δυευκολόνει, τη*ν κα

τανόηση των αυτιών δυαμορφώσεως τοο υφιστάμενου όργανωτυκοϋ 

καυ θεσμυκοΟ πλαυσυ'ου ττίς πολεοδομικής οργανώσεως. Δυαπυστώ-

νεταυ δτυ η πολεοδομυκή* οργάνωση ούκυσμων καυ περυοχων στη* 

χώρα έπυχευρεΟταυ καυ πραγ'ματοπουεΟταυ κατά τρόπο πλημμελή 

καυ*, κατά κανόνα, μετά άπο' το σχηματυσμο' ούκυστυκων περυοχων 

μέ δυαδοχυκές έπεκτάσευς των σχεδυ'ων πόλεως, σέ έκτόευς πού*, 

τύ*ς' περυσσότερες φορε'ς , έχουν ηδη οΰκοδομηθεΟ παράνομα καυ* οπού 

έχουν πλέον δημυουργηθευ συγκεκριμένες πολεοδομυκές καταστά-

σεος καυ δυαρθρώσευς. OÙ καταστάσεις αυτές, πού* νομυμοποϋοϋν-

ταυ συνήθως "εκ των ύστερων" με τη*ν ένταξη τους στό σχέδοο πό

λεως, καθώς καυ τά μεμονωμένα έργα δυαφόρων πολεοδομυκον λευ-

τουργυων, ευλ>αυ αποτέλεσμα επεμβάσεων πολλών φορέων (δημόσυων, 

οργανισμών τοπυκίΐς αύτοδυουκη*σεως καυ όργανυσμων κουνάς ωφε

λείας, έπυχευρησεων, οργανωμένων ομάδων ί,δυωτδν, όπως π.χ. ου-

κοδόμυκων η κτηματυκδδν συνεταορυσμων αλλά καυ μεμονωμένων ατό

μων) πού* δρουν, κατά κανόνα, ανεξάρτητα μεταξύ* τους καυ' χώριίς 

σύνδεση με χωροταξυκό καυ πολεοδομυκό προγραμματυσμό σέ έθνι.-

κό, περυφερευακό η τοπυκό έπυ'πεδο. 

Έπυσημαυνεταυ έδο εύδυκά, οτυ δ τομέας "Οί,κυσμός", 

πού* περυλαμβάνευ την πολεοδομυκη οργάνωση, δηλαδή τη* συνθετυ-

κη θεώρηση πληθυσμού" καυ πολεοδομυκών λευτουργυων στό συγκεκρυ-

1 
μέυο χώρο τοο ουκυσμού, καθώς καυ ττ5ν κατουκυα καυ τά δίκτυα 

υποδομές σάν τυς κατεξοχη*ν "χωρο$όρους
!?
 δραστηριότητες, δέν 

1. Βλέπε σέ συνδυασμό, Ικθεση "Κατουκυ'α",παράγραφος 1 Λ . 3 . 
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έξυπηρετεΟταυ στο κεντρυκο' επίπεδο άπο' φορέα •'( Ύπουργευο) στον 

-»όπουο νά άνηκευ άποκλευστυκά καυ μονό η άρμοδυύτητα καυ η επό

πτευα τ od τομέα αύτοο πού, πρέπευ να σημευωθευ, απορροφά καυ το* 

μεγαλύτερο μέρος των πραγματοποιούμενων επενδύσεων. Έπύσης, στο 

τοπυκο έπυπεδο, où φυσυκου φορευς τοο τομέα "Ούκυσμον*» δηλα

δή où 'Οργανυσμου Τοπυκ?ίς Αύτοδυουκησεως άσκοον περυορυσμένες 

πολεοδομικές άρμοδυο'τητες. 

"Ετσυ, δπως άναφέρεταυ πυό* πάνω, η δράση των έπυμέρους 

τομεακών (κλαδυκών) φορέων στο' συγκεκρυμένο χΩρο τοο ούκυσμοο 

δέν έντάσσεταυ στα πλάύσυα πολυτυκης καυ προγραμμάτων πολεοδο

μικές οργανώσεως πού δυαμορφώνονταυ άπο' άρμοδυα όργανα σέ έθνυ-

κο*, περυφερευακο' καυ τοπυκο' έπυπεδο. Où άποφάσευς πον5 λαμβά

νονται, ανεξάρτητα, συχνά άλληλοσυγκρούονταυ καύ où προσπάθειες 

γίΐ/ά ,βέλτυωση τΨ\ς πολεοδομυκης οργανώσεως συνύστανταυ κατά κα-

νόΛΚί σέ δυορθωτυκές έπεμ#άσευς, ποΰ συνεπάγονται, όμως σπατάλη 

χρόνου καυ πο'ρων. OÙ άρμοδυο'τητες καυ où ευθύνες κατανέμον

ται .'μεταξύ των δυαφο'ρων φορέων κατά τρόπο άνυσομερη, που δέν 

έπυτρέπευ σέ κανένα τη*ν παρακολούθηση της συνολυκίίς ευκο'νας 

ττίς έξελυξεως τής πόλεως η τοο ουκυσμοΟ, με αποτέλεσμα την 

απώλευα τοΟ έλεγχου της έξελυξεως αύττίς. '-.Η ελλευψη αρτυου πο-

λεοδομυκοο μηχανυσμοο άποτελεΟ 3ασυκο' έιίπο'δυο στην προσπάθέυα 

έπυλύσεως των προ3λημάτων πολεοδομική οργανώσεως δπως, λε

πτομερές, αναλύεται στη συνέχευα. 

. $. 'ΟΡΥ,άνωση^ 22H-°^i;2IDI£S_^i;-.êï^2I2Î£S.Êi:2i:"' 

Τη*ν κύρυα δυουκητυκη άρμοδυοτητα γυά θέματα πολεοδο-
" - " · • — " — — — — — « ^ " · « " " » « - « · » - - ^ — · . « . « . ^ 

1. Βλέπε ανάλυση στ ο' Παράρτημα 1. · '. 

2. Δέν περιλαμβάνονται, τά έργα υποδομές καυ κουνωνυκοϋ έξο-

πλυσμοΟ 
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μυας καύ εύδυκότερα σχεδίων πόλεως, δρων καύ κανονυσμων δομή

σεως, πολεοδομυκη*ς νομοθεσίας, ούκοδομυκίον άδευων κ . λ π . ε χ ε υ , 

στο κεντρυκο* (Έθνυκο*) έπυπεδο, το' ΎπουργευΌ Δημοσυων "Εργων 

κυρύως με* τη*ν Ύπηρεσύα Οΰκυσμοϋ καύ στο* περυφερευακο' έπυπεδο 

(έπυπεδο Νομοο) ο Νομάρχης, με' τύς αποκεντρωμένες υπηρεσίες τοϋ 

'Υπουργείου Δημοσυων "Εργων, δηλαδή* με* τύς Δυευθϋ*νσευς Τεχνυ-

κον Ύπηρεσυών Νομοο καύ εύδυκο'τερα, με* τα* Γραφευα Πολεοδομίας. 

Άρμοδυότητες, σε* θέματα ρυθμυστυκων σχεδυων, άστυκων κ . λ π . πε-

ρυοχβν, άσκοον έπύσης έκτο*ς άπο' το* Υπουργείο Δημοσίων "Εργων, 

καύ τά ΎπουργεΠα Συντονυσμοο καύ Έσωτερυκον. 

Σημαντυκε*ς πολεοδομυκές άρμοδυότητες εχευ καυ το 

ΎπουργευΌ Γεωργυας (κυρυ'ως με' τυ'ς ΈπυθεωρηΌευς Γεωργυ'ας στύς 

7 περυφέρευες τ?ίς χωράς) σε* θε'ματα αποκαταστάσεως προσφυγών 

καυ ακτημόνων σε άγροτυκοΰς ουκυσμοιΪς μέ*χρυ 4.000 κατούκων, 

γϋα τού*ς οπούους συντάσσευ καυ έγκρύνευ ρυμοτομυκα* σχεδυα καυ 

δρους δομήσεως. Έπυσης, το* ΎπουργευΌ Γεωργυας (Γενυκη Δυεΰ-

θυνση Δασών) εχευ συναρμοδυο'τητα με* το ΎπουργευΌ Δημοσυων 

"Εργων σε* θε'ματα χρη*σεως δασυκον η άναδασωτέων εκτάσεων γυά 

ουκυστυκοι'ς σκοπούς. 

Στο' τοπυκο' έπυπεδο, όρυσμένες πολεοδομυκες άρμοδυότη-

τ ε ς άσκοον où Όργανυσμου Τοπυκής Αυτοδυουκτ'σεως (δήμου καύ 

κουνο'τητες), κυρύως με τη* σύνταξη καυ υποβολή* στύς .,Νομαρχύες 

προτάσεων γυα ρυμοτομυκα σχεδυα καυ τροποπουηΌευς σχεδυων καύ 

με τη*ν εφαρμογή* τον έγκεκρυμε'νων σχεδυων πο'λεως. .. ,,,.·,·. 

Τα* βασυκο'τερα προΒλτ*ματα σχετυκα* με το\5ς δυουκητυκοΰς 

φορεϋς καύ τύς άρμοδυο'τητες σε' πολέοδομυκα* θε'ματα (πού* περ'υ-

γρα*φονταυ άναλυτυκο'τερα στο' Παράρτημα 1) ε£ναυ τα ακόλουθα: 
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31. Κεντρυκη πολεοδομυκη δυου'κηση 

- 'Υπερσυγκέντρωση πολεοδομυκων άρμοδυοτήτων τοπυκοο καυ πε-

ρυπτωσυακοϋ χαρακτήρα στην Κεντρυκη Ύπηρεσυα ΟύκυσμοΟ" 

τρο ' Υπουργευ'ρυ Δημοσυ'ωυ "Εργων. Έκτος άπο' τά ρυμοτομυκά 

σχέδυα καυ τους ορούς δομήσεως γυά ούκυσμοΰς 5.000 κατου-
 } 

κων καυ πάνω καυ τυ'ς τροποπουησευς τον έγκεκρυμένων σχετ 

δυων γυά ούκυσμοϋ*ς 20.000 κατουκων καύ πάνω, πλήθος πολεο

δομυκων θεμάτων γυά ουκυσμούς με, κάτω άπο' 5^000 κατου'κους, 

άρμοδυο'τητας τοϋ Νομάρχη, έχουν έξαυρεθεΟ άπο την άρμρδυο'-

τητά του καυ έχουν περί,ελθευ στην άρμοδυο'τητα TTJS Κεντρυ-

κής Ύπηρεσυ'ας, όπως π.χ. τα πολεοδομυκά θε'ματα τώ\> περυσ-

σο'τερων ούκυσμων των Νομών Άττυκη*ς καυ Θεσσαλονίκης, καυ 

εύδυκότερα των παραλυακων περυοχων
3
 των οικισμών ύδυαυτερου 

έυδυαφε'ροντος (λουτροπο'λεων, δυατηρητέων ούκυσμων, άρχαυο-

λογυκων χώρων κ.λπ.) των ούκυσμων σε* δασυκές η άναδασωτέες 

έκτάσευς κ.λπ. Έτσυ, κατά* τη*ν πενταέτυ'α 1971-1975 où έπε-

κτάσευς ρυμοτομυκων σχεδυων που* έγκρυ'θηκαν άπο το 'Ϋπουρ-

γεύ"ο Δημοσυων Έργων , σ'ολη τη χώρα, καλύπτουν έκταση 

62.000 περυπου στρεμμάτων, άπο' τα όπουα τά 18.000 στρε'μμα-

τα είναυ στο' Νομό' Άττυκης. Άπο το' σύνολο των επεκτάσεων 

τά 28.000 στρέμματα άφοροΟν έπεκτάσευς ρυμοτομικών σχεδυων 

άστυκον κε'ντρ.ων (άνω των 10.000 κατοίκων) καυ τά 34.000 

στρέμματα έπεκτάσευς ούκυσμων κάτω των 10.000 κάτουκων. 

• Ή συσσώρευση των παραπάνω άρμοδυοτητων στην κεντρυκη* δ υ- ; 

ουκηση, εχευ σαν άρχϋ.κη αύτυα άλλα καυ σάν μο'νυμη συνέπευα, 

την ελλευψη κατάλληλου προσωπυκοϋιέξευδυκευμένου σε πο

λεοδομυκά θε'ματα στο' έπυ'πεδο τί1ς Νομαρχύας
3
 με* αποτέλεσμα 

1. Βλέπε ανάλυση στο* Παράρτημα 2. 
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τα ΓραφεΟα Πολεοδομίας των Νομών να ε^ναυ ανεπαρκή γιά 

την αντιμετώπιση των πολεοδομικών θεμάτων της· περιοχής τους. 

Επίσης, 6 συγκεντρωτισμός αυτός έχει πολι5 δυσμενεΟς επιπτώ

σεις στην άσκηση των σημαντικών επιτελικών αρμοδιοτήτων 

τοΟ κεντρικοί) φορε'α, γιατί οί υπηρεσίες του άσχολοονται, 

σε' μεγάλο βαθμό*, με' επίλυση θεμάτων τοπικής κλίμακας καί 

σημασίας η με* έξατομικευμε'νες περι/Γτώσει.£,πού κανονικά θά 

έπρεπε νά προωθούνται και νά έπιλύΌνται ευκολότερα σε* πε

ριφερειακό' η τοπικό' επίπεδο, σύμφωνα με' τις γενικε'ς κατευ

θύνσεις και προδιαγραφε'ς τοο κεντρικοο φορέα. 

- "Ελλειψη, στη*ν Κεντρική Υπηρεσία ΟίκισμοΟ, υπηρεσίας με 

αντικείμενο (σε* συνδυασμό' και προ'ς την ΕΣΥΕ) τη διαμο'ρφω-

ση και εφαρμογή* τοο κατάλληλου συστήματος συγκεντρώσεως 

και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων και παρακολουθήσεως 

των εξελίξεων τών βασικών μεγεθών (δεικτών) της πολεοδομι

κής οργανώσεως, καθώς και τών αντίστοιχων επενδύσεων κατά 

πολεοδομική λειτουργία και γιά καθένα τουλάχιστον^άπό* τά 

κυρ-ιότερα αστικά κε'ντρα τής χώρας. Ή έλλειψη αύτη έχει 

σάν αποτέλεσμα τη* δυσχε'ρεια προγραμματισμοί) τών άπαιτου-

με'νων μελετών, έργων και επενδύσεων στο επίπεδο του οικι

σμού*. 

32. Περι^ερειακ^πολεοδομικη^διοικησ 

- Οι περιφερειακές υπηρεσίες (διανομαρχιακοί) επίπεδου) τοο 

Υπουργείου Δημοσίων "Εργων, δηλαδή* οι Επιθεωρήσεις Δημο

σίων "Εργων σε' κάθε μια άπο' τις 7 περιφέρειες τής χώρας, 

δέν άσκοϋν πολεοδομικε'ς άρμοδιο'τητες γιά τη*ν αποκέντρωση, 

στο διανομαρχιακό' τουλάχιστον επίπεδο,ορισμένων αρμοδιοτή

των τής Κεντρικής Διοικήσεως. 
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Ή ελλευψη εύδυκών Όργανυσμών Δυουκησέως Μητροπολυτυκών Πε-

ρυοχών κοιυ' ευδυκο'τερα, τών περυοχών της πρωτεύουσας καυ 

Tfjç θεσσαλονυ'κης, έπυβαρϋνευ, έξαυτυ'ας τοο μεγάλου άρυθμοο 

τών έπυμε'ρους θεμάτων που* πρέπευ να έπυλυθοϋν, την Κεντρυ-

κη Ύπηρεσυ'α Ούκυσμοο, σχεδο'ν άποκλευστυκά. Ή έλλειψη πα-

ρο'μουων Όργανυσμών δεν προάγευ τη μακροχρο'νυα συνολυκη, 

συνθετυκη* καυ' δυάτ'ομεακη θεώρηση xfig πολεοδομυκης οργανώ

σεως των μεγάλων άστυκών περυοχών Tfjs χώρας καυ δεν δυασφα-

λυζευ τη δυαμο'ρφωση τον απαιτουμένων μηχανισμών καυ δυαδυ-

κασυών προγραμματυσμοϋ", μελέτης, εφαρμογές καυ αναθεωρή

σεως των ρυθμυστυκών σχεδυ'ων τών περυοχων αυτών,πάνω σε 

μονυμο'τερη βάση. 

Οΰ πολεοδομικές άρμοδυο'τητες τοο Ύπουργευ'ου Γεωργυ'ας καυ' 

τών ΈπυθεωρηΌεών του σε θέματα αποκαταστάσεως προσφυγών 

καυ' ακτημόνων σε' άγροτυκούς ούκυσμούς μέχρυ 4.000 κατου-

κων (ύπολογυ'ζεταυ δτυ 2.500 περίπου παρόμοιοι'ουκυσμου' 

σε' ολη τη* χώρα άνη*κουν στη*ν αρμοδιότητα τοο Ύπουργευ'ου 

Γεωργυ'ας, γυά σύνταξη ρυμοτομυκών σχεδυ'ων καυ ορων
:
 δομή

σεως) δυσχεραυ'νουν τη*ν πολεοδομική οργάνωση των ούκυσμών 

καυ τόν άπαυτοΰμενο συντονυσμό* τών ένεογευών με 3άση ένυ-

αυα κρυτηρυα καυ' προδυαγραφές, χωρυ'ς βε'βαυα νά παραγνωρυ*-

ζεταυ ή συμβολή* τους στη ριίθμυση τοπυκών πολεοδομυκών θε

μάτων. Ύπολογυ'ζεταυ δτυ 2.000 περυ'που παρο'μουου ουκυσμου' 

έχουν με'χρυ σήμερα άποκτησευ ρυμοτομικά σχέδυα, δρους δο

μήσεως καυ' κουνο'χρηστους χώρους
s
 με* φροντίδα τοΰ Ύπουρ-
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γευ'ου Γεωργυ'ας . 

Κατά την προηγουμένη πενταετυ'α (1971-1975) εγυναν 

άπο" το' Υπουργέ Co Γεωργυας καυ εγκρίθηκαν ρυμοτομυκα-σχέ-

δυα γϋά* 300 περυπου ούκυσμοΰς , καθώς καυ διανεμήθηκαν pû-

κο'πεδα σε* κληρου"χους ατούς υδυους ούκυσμοΰς. Ή συνολυκη 

έκταση τον ούκυσμων αυτών άνε'ρχεταυ αφ Ì22.:222 στρέμματα 

περίπου (μέση έκταση τοο ρυμοτομυκοο σχεδυου τοΟ ούκυσμου 

περυπου 330 στρέμματα). Άπομε'υουν άκο'μα 600 περυπου παρο

μοίου ούκυσμου γυα άποκατα'σταση. 80.000 περυπου κληροιίχων 

(προσφυγών καυ άκτημο'νων). Ή σύνταξη των σχετυκον ρυμοτο-

μυκον σχεδυ'ων (δυαγραμμάτων) άπο* τυ'ς Έπυθεωρησευς Γεωργυας 

θα' άφορα* συνολική ρύκυστυκη έκταση 200^000 περυπου στρεμ

μάτων . 

- Άντυ'θε.τα
9
 ή σΰνταξη καυ εγκρυση ρυμοτομυκών σχεδυ'ων καυ 

ορών δομήσεως γυα' νε'ους η ύφυσταμευους ούκυσμους η έπέχτα-

σευς ύφυσταμενων, ποΰ άνη*κουν στην άρμοδυο'τητα τοο Νομα*ρ-

3 
χη (ούκυσμου' με'χρυ 5.000 κατου'κων)

3
 έμφανυζεταυ περυορυ-

σμε'νη. Σε' 33 Νομοΰς ττίς χώρας (σε* σύνολο 51) κατά την πεν-

ταετυ'α 1971-1975. έγκρύθηκαν ρυμοτομυκα σχέδυα γυα 86 ούκυ

σμοΰς με' κατου'κους κάτω άπο' 5.0Ο0, συνολυκής εκτάσεως 

1. Τα σχε*δυα αύτα* καυ' ο'ύ ορού δομήσεις συντασσονταυ με 3αση 

Κανονυσμο' Τεχνυκων Έργασυών ποΰ περυλαμβοίνεταυ στον Κα-

νονυσμο' Τοπογραφυκων Έργασυών τοΟ Ύπ. Γεωργυ'ας τη*ς 29. 

6.1937
9
 όπως £χευ τροποπουηθευ καυ συμπληρωθεΟ με' ορούς 

δομήσεως καυ έλα'χυστα i>pua άρτυοτητας μέ άπο'φαση τοΟ 

Ύπουργοο Γεωργυας. 

2. Το ρυμοτομυκο' σχέδυο συντασσεταυ γυα ολο'κληρο το'ν ούκυ-

σμο'. '' 

3. Βλέπε ανάλυση στο* Παράρτημα 2. 
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26.000 περυ'που στρεμμα'των (άπο' τα οποΟα τα περισσότερα 0pu-

σκονταυ στο' Νομό* Κυλκυ'ς), δηλαδή κατά μέσο ορο 300 περυ'που 

στρέμματα άνά ούκυσμο'. Επομένως, το' έργο τοο Ύπουργευ'ου 

Γεωργυ'ας σέ ρυμοτομυκά σχέδυα καυ ορούς δομήσεως μακρών 

ούκυσμον έμφανυ'ζεταυ οτυ ευ*ναυ πολΰ μεγαλύτερης εκτάσεως 

άπο' τό* έργο τών Νομαρχυων, δηλαδή των άποκεντρωμε'νων Τεχνυ-

κων Ύπηρεσυων· τοο Ύπουργευ'ου Δημοσυ'ων "Εργων στους Νο

μούς καυ εύδυκο'τερα τον Γραφευων Πολεοδομυ'ας. 

33. Όργανυσμου Τοπυκί^ς Αύτοδυουκησεως 

- Οι, βασ.υκές πολε,οδομυκε'ς άρμοδυο'τητες των Όργανυσμων Τοπυ-

κίΐς Αύτοδυουκησεως περυσρυ'ζονταυ στη σύνταξη καυ υποβολή 

στυ'ς Νομαρχυ'ες η, δυά με'σου αυτών -, στο* ΎπουργεΟΌ Δημοσίων 

"Εργων (Ύπηρεσυ'α Ούκυσμοο) προτάσεων ρυμοτομυκων σχεδυων 

καυ τροποποιήσεων, καθώς καυ στην εφαρμογή των έγκεκρυμέ-

νων σχεδυων.. Το' άποφασυστυκό* στάδυο τ?ίς τελυκ^ς επεξεργα

σίας καυ εγκρυ'σεως των ρυμοτομυκων σχεδυ'ων καυ ορών δομή

σεως άνη*κευ στη'ν άρμοδυο'τητα τοΟ 'Υπουργείου Δημοσυ'ων "Ερ

γων (Ύπηρεσυ'ας Ούκυσμοο), η, κατά περυπτωση, τη"ς Νομαρχίας. 

Τα σχέδυα αυτά, στη'ν περυπτωση άρμοδυο'τητας τοο Ύ 

πουργευ'ου Δημοσυ'ων "Εργων, έγκρυ'νονταυ με Δυάταγμα μετά άπο* 

προ'ταση τοΌ Ύπουργοϋ" Δημοσυ'ων "Εργων καυ μετά άπο' γνωμοδότη

ση τοο ούκευ'ου Δημοτυκοο η Κουνοτυκοο Συμβουλυου η τοο Συμ-

βουλυ'ου Δημοσυ'ων "Εργων. Ή γνωμοδότηση τοΟ Δημοτυκοο η Κου-

νοτυκοΟ Συμ$ουλυ'ου έ^ναυ Ρ^ο^συμΒουλευτυκη., Ό ύπουργο'ς μπο-

ρεΖ σε* κάθε περυπτωση, μετά άπο' σύμφωνη γνώμη καυ τοο Συμ-

3ουλυ'ου Δημοσυ'ων "Εργων, να άπορρυ'πτευ η καυ Va τροποπουευ" 

τα προτευνο'μενα σχέδυα. 

1. Βλέπε ανάλυση στο* Παράρτημα 3. 
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Τα παραπάνω υσχόουν γυά τους δήμους κς»υ κουυότητες 

κα*θε μεγέθους. Σημαντυκό πρόβλημα, σ'αύτη την περύπτωση, ευ"-

ναυ ο μεγάλος άρυθμός δήμων καυ* κουνοτητων που ύπάρχευ ατή 

χώρα, (πα*νω άπό 6.000) καυ' το' μυκρό πληθυσμυακό μέγεθος των 

περισσότερων ά π ' α ύ τ ο ΰ ς , ου οπο,ϋου έξαλλου δεν έχουν πόρους 

καυ' κατάλληλο προσωπυκό γυά την όρθη άντυμετώπυση, άπό απο^· 

ψη μελέτης καυ εφαρμογής, των δυαφόρων πολεοδομυκον θεμάτων. 

Έπυσημαυ'νεταυ έντούτους έδω, ότυ δεν εχευ ενθαρρυνθεί; ή έκ -̂

χώρηση πληρέστερων πολεοδομυκων άρμοδυοττ*των στους φυσυκούς 

τους φορεΟς, δηλαδή στους ΟΤΑ, ούτε στυ'ς ακόλουθες περυπτώ

σ ε υ ς . 

• C. Στους μεγαλύτερους δήμους της χώρας, j 

i i . Σέ περυπτώσευς συγχωνεύσεως περυσσότερών μυκρών δ ή 

μων καυ' κουνοτητων σε* ένυαϋο 'Οργανυσμό Τοπχκίίς Αύ-

τοδυουκήσεως. 

CCC. Σέ* περυπτώσευς δημυθυργυ*ας Συνδέσμων Δήμων και* Κουνο

τητων γυά ττ*ν εκπόνηση καυ εφαρμογή πολεοδομυκων σχε-

δυων καυ προγραμμάτων (δ*πως π . χ . συμβαυ'νευ στήυ περύ

πτωση τον συλλογυκών έργων υδρεύσεως}. 

Στυ'ς παραπάνω περυπτώσευς, τα προβλήματα έλλευ'ψεως 

πο'ρων καυ' προσωπυκοο μπορούν να* άντυμετωπυσθοΟν ευκολότερα. 

γ . 5ληροφόρηση_καυ_συΐ4μετο^^τον 

Βασυκό πρόβλημα παράμενε υ , στό τοπυκό κυρυ'ως έπυ'πε-

δ ο , ή ελλευψη κατάλληλου μηχανυσμοϋ πληροφορήσεως καυ* συμ

μετοχές του κατου'κων. τοο ρυκυσμου στυ'ςδυάφορες δυαδυκασυες 

τής πολεόδομυκ^ς οργανώσεως.^ ενώ* ε ίναυ γεγονός δτυ βασυκό 

ρόλρ μπορεϋ voi άναλάβευ στυ'ς περυπ^τώσευς αύτε*ς η τοπυκή αύ-
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τοδιοίκηση σαν όργανο δραστηριοποιησεως των τοπικών παραγον-

των καί τοο πληθυσμού, γιά την υπευθυνότερη καί ορθότερη υλο

ποίηση των στόχων τη*ς πολεοδομίας, σύμφωνα \χέ τα δεδομένα 

καί τις συνθήκες τΤ\ς περιοχής. Ή δυνατο'τητα υποβολής ενστά

σεων άπο' τους κατοίκους (μετά τη σύνταξη καί γνωστοποίηση, 

άπο* το όΐίμο η τη*ν κοινο'τητα, των προτάσεων ρυμοτομικών σχε

δίων), κυρίως γιά έξυπηρε'τηση καί προστασία των θιγο'μενων 

ατομικών συμφερο'ντων τους, δε'ν μπορεΟ νά αναπληρώσει, την έλ

λειψη διαδικασιών συλλογικής αναζητήσεως καί αποδοχής άπο 

τους κάτοικους, τής προσφορότερης κάθε φορά πολεοδομικής λύ

σεως, γυά τύ γενικότερο συμφέρον του* τοπικοϋ κοινωνικού* συνό

λου, στο' όποϋο θά πρε'πει* κατ'αύτό τόν τρόπο, νά υποτάσσον

ται, ενσυνείδητα καί με* άμοιβαεες υποχωρήσεις και συμβιβασμούς, 

τά επιμέρους ατομικά συμφέροντα τον κατοίκων. 

Έξαλλου, κατά την απλούστερη μορφή τής υφιστάμενης 

διαδικασίας, ή έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου.κάποιας περιοχές 

με βάση το* σχε'διο πού έχει συνταχθεί· άπο' τη'ν τοπική αυτοδι

οίκηση καί πού εξισορροπεί* »κατά κανόνα, τά τοπικά ατομικά 

συμφε'ροντα
3
 άπαιτεε πολλε'ς παλινδρομήσεις μεταξύ δημο'σιας 

διοικήσεως καί τοπικές αυτοδιοικήσεως γιά τους ακολούθους 

λύγους: 

ι. Λείπει η ενημέρωση της τοπικής αυτοδιοικήσεως πά-

— - νω στις γενικέ'ς κατευθύνσεις τής"πολεοδομικής ορ-

•γανώσέως. Αυτό', σε* συνδυασμό* προς την έλλειψη 

'..- πολεοδομικών προδιαγραφών καί κατάλληλου προσω-

...· πικοΟ καί πόρων στους 'Οργανισμούς Τοπικής Αύ-

..;·.' τοδιοικη*σεως γιά τη* σύνταξη αρτιότερων μελετών, 

.'.:.:· ν δεν επιτρέπει θετικότερη συμβολή των 'Οργανισμών 
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αύτων στη* δυαδυκασυ'α τοο πολεοδομυκοΟ* σχεδυασμοΟ. 

ÙC. Λεύπευ, δπως ηδη εχευ άναφερθευ, η εύρευας κλυμακας 

ενημέρωση τοΟ κουνοϋ γυά τυς πολεοδομυκε'ς έπυδυώ-. 

ξευς καυ στόχους
9
 πού πρε'πευ προηγούμενα να έχουν 

έπυσημανθεΟ καυ συζητηθευ στο' τοπυκο' επίπεδο, γυά 

το* υδυο το συμφε'ρον των κατουκών κανί της δυουκησεως. 

Ή έλλειψη αύτη δεν δυευκολύνευ τη* δυαμύρφωση συλλο-

γυκίίς πολεοδομικές συνευδησεως καυ' κουνωνυκίϊς ευ

θύνης των κατουκών» πο,ύ είναι, άπαραυ'τητη γυά το'ν 

περυορυσμσ' της προβολές άτομυκον άξι
ί
ώσεων

ί
.ποϋ* πολ

λές φορές είναυ άβάσυμες, καύ γυά τη*ν έύμενη αποδο

χή πολεοδομυκων έπυδυώξεων καυ ρυθμυσεων γενυκο'τέ-

ρης κουνάς ώφέλευας. *.· 

Où παραπάνω έλλευ'ψευς αποτελούν βασυκά έμπόδύα γυά 

την αποδοχή* καυ εφαρμογή* κάθε πολεοδομυκοΟ προγραμμάτυσμοϋ, 

γυατ«ί, κατ'αύτο* το'ν τρο*πο, où κάτουκου δε*ν άσκοΟνταυ στη* δυα

δυκασυ'α τοΟ δυαλύγου, γυά τη*ν προώθηση θεμάτων με* βάση την 

ορθότητα τ-fjς έπυχευρηματολογυ'ας. Έξαλλου
9
 πολλοί σχέδυα δέν 

έφαρμοζονταυ εΰτε γυατυ δεν προκύπτουν άπο' ανάγκες τίΐς κου-

νότήτας αλλά έπυβάλλονταυ "έκ των ανω", ευτε γυατυ ò Όργα-

νυσμός Τοπυκίΐς Αύτοδυουκησεως καλεϋταυ έκ τον ύστε'ρων νά 

τα έφαρμΟ
Τ
σευ

9
 χωρυ'ς νά εχευ πευσθεϋ γυά την άναγκαυοΥητά 

τους, ευτε τε*λος γυατυ δε'ν έχουν συνευδητοπουη*σευ où κάτου-

κου καυ γενυκά où χρήστες το* αναμενόμενο όφελος, κυρυως 

άπό ελλευψη ενημερώσεως. 

Βασυκό* έπυσης πρόβλημα είναυ το* δτυ το* ύφυστάμενο 

μόνυμο προσωπυκο*, έξευδυκευμε*νο η* ενημερωμένο σε* θε*ματα 

πολεοδομυας, πού ύπηρετεΟ στυ'ς δυάφορες άρμό*δυες δημύσυε'ς 



- 58 -

ύπηρεσύες, σέ έθνυκο καύ περυφερευακο έπύπεδο καθώς καύ στους 

'Οργανυσμούς Τοπυκης ΑυτοδυουκηΌεως κ.λπ.
3
 είναι άρυθμητυκά 

τελεύως ανεπαρκές καυ άπαυτευ*ταυ σημαντυκη αύξηση του σε* ολα 

τα έπύπεδα rfis πολεοδομυκής δυουκη'σεως για τον προγραμματι

σμέ, μελέτη καύ εφαρμογή της πολεοδομυκίίς πολυτυκης. 

1 
δ. Πολεοδομυκη^νομοθεσυα 

Ή έλληνυκτ) πολεοδομυκη νομοθεσία ε£ναυ σήμερα, σε 

πολλά δέματα, ανεπαρκές καύ δε'ν μπορευ"
3
 ετσυ όπως είναυ, να 

άντυμετωπύσευ τά σύγχρονα προβλήματα καυ τύς άπαυττίσευς xfis 

πολεοδομικές οργανώσεως. OÙ κανόνες πού δυεπουν σήμερα την 

πολεοδομυκη' οργάνωση* ή $ασυκη νομοθεσύα, ου τροποπουη*σευς 

καυ où παρεκκλύσευς άπ'αύτη, καθώς καύ ή νομολογύα πού εχευ 

στο* μεταξύ σχηματυστευ", έχουν προσλάβευ συχνά πολύπλοκο 

χαρακτήρα, άποτελοΟν ενα πολυσύνθετο καύ δυσνο'ητο σύμπλεγμα 

δυατάξεων _χωρύς αύτοτελευα καύ συνεπευα, άφου πλήθος παρα

γόντων εχευ έπυδράσευ δυαδοχυκά στο σχηματυσμο .τους καύ), ετσυ, 

έπυδροϋν ανασχετυκά στυ'ς προσπάθευες προωθήσεως σύγχρονων άν-

τυλη*ψεων· γυά-την έν γενευ οργάνωση τοο χώρου. Έξαυτύας του 

κανονυστυκοο καύ στατυκοΟ της χαρακτη'ρ,α, ή πολεοδομυκη νομο

θεσύα έφαρμοζεταυ, τύς περυσσο'τερες φορε'ς, περυορυστυκά καύ 

δεν άποτελευ κατάλληλο πλαύσυο γ.υά την άσκηση μυας σύγχρονης 

άναπτυξυακη*ς πολεοδομυκΓίς πολυτυκης,-ούτε δυευκολύνευ την 

ανάπτυξη τοπυκων πρωτοβουλυων.. : 

Ώ ς βασυκο'ς πολεοδομυκος Νο'μος παραμενευ άκομα το 

άπο 17.7.1923 Ν.Δ. "περύ σχεδυ'ων πόλεων κ.λπ.·", πού άντυμε-

τώιιυσε γυά πρώτη φορά στη χώρα τά προβλήματα της αναπτύξεως 

των ουκυσμων καύ της ουκοδομυκίίς δραστηρυο'τητας καύ μάλυστα 

Ι,Βλ^πε άναλυτυκο* κατάλογο νομοθετημάτων στο' Παράρτημα 4. 



59 -

με πρωτοπορυακό πνεϋμα γυά τη*ν έποχη*. Άπό τότε εκδόθηκαν πολλά 

άλλα Ν.Δυατάγματα,δπωδ π.χ. το* άπό 23.10.1928 Π.Λ., πού ρυθμί

ζει, τη δόμηση "έκτος σχεδίου πόλεως", m€- *4 6ό\ίηβΤ) "εντός 

της περι,μετρι,κης ζώνης των πόλεων
Μ

9
 καθώς καί πολλές τροπο-

πουη*σευς καί συμπληρώσευς τοο άρχυκοο Νομού τοϋ 1923. 

Είναυ γεγονο'ς οτυ ό βασυκός Νόμος πλαίσυο το£ 1923 

αποτέλεσε καί άποτελευ ακόμα καί σήμερα ενα κατ'άρχην ολοκλη

ρωμένο σΰνολο κανο'νων πολεοδομυκης οργανώσεως, άλλα έχουν 

άτονίσευ βασυκές δυατάξευς του καί πολλά άπό τα διατάγματα 

καί λούπα νομοθετήματα πού εκδόθηκαν κατά καυρούς γυά την 

εφαρμογή* του ?5ταν άνεπυτυχη, έπυδέχοντο παρερμήνευες καί πολ

λές φορές κατά την εφαρμογή* τους όδη*γησαν σέ αντίθετα άπό τα 

έπυδύωκόμενα αποτελέσματα. *Ετσι,
9
 ή βελτίωση τίίς πολεοδομικές 

οργανώσεως δένμπορεϋ να προωθηθεε μέ βάση τό υσχυον θεσμυκό 

πλαίσυο, άφου παράλληλα ύσχύουν τόσου άρνητυκοί κανόνες καί 

νομοθεσία πού κατοχυρώνει, σέ ύπερβολυκό βαθμό τα δυκαυώματα 

τίίς άτομυκή'ς ύδυοκτησίας, χωρίς ούσυαστυκές δεσμεύσευς καί 

υποχρεώσεις άπέναντυ στό κουνωνυκό σύνολο. Έπυπλέον, ή 

πολεοδομυκη* οργάνωση γυά τη*ν εφαρμογή* της βασίζει υ στα ού-

κονομυκά μέσα τών δήμων καί κουνοτη*των (Ν. 5269/31
9
 ΐί.Δ. 

797/71 κ,λπ.) πού είναυ πολύ περυορυσμένα. 

Εύδυκότερα, τά κυρυότερα προβλήματα σχετυκά μέ την 

πολεοδομική* νομοθεσία ε£ναυ τά ακόλουθα: 

- Où ούκυσμου δυαφ.οροπουοϋνταυ νομοθετυκά, σ 'αυτούς πού δε'ν 

έχουν ρυμοτομικό σχέδυο καί υπάρχουν πρίν άπό τό 1923. 

καί σ'αυτούς πού έχουν έγκεκρυμένο ρυμοτομικό σχέδυρ. . 

Γυά τους πυο' πάνω ουκυσμούς,. έχουν κατά καυρούς εκδοθεί 

δυάφορα διατάγματα πού καθορίζουν τά ορυα άρτυότητας των 
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. . / : · : - ρύ^οπέοων καύ τους όρους. δομησε«ς„ Γυα τούς^ μεγαλύτερους 

-vi,-. ούκ-ίΛσμούς ,υσχύει, 4ό ,Γενυκός Θιίχοδομοκός Κανονισμός (ΓΟΚ).* 

»·-·Τά ·παβθ-π!άνω^τσΕ'^ν,νουα<3μό και»' προς το' πλήθος τ/ΰν-φορε'ων (βλέ

πε προηγούμενη παράγραφο 8) με πολεοδομυχε'ς αρμοδιότη

τ ε ς , αποτελούν Ινα πολύπλοκο σύστημα-.πού έχει, δημυο.υργηθευ 

περυπτωσυαχά Mat πού δεν δίασφαλύζευ ένυσΧα κρυτηρυα χαύ 

κατάλληλες προδιαγραφές, γυά την πολεοδομϋχη.οργάνωση καύ 

το σχεδυασμο τδδν δυαφόρων κατηγορυων ούχυσμων. Συγχρόνως, 

η υσχύς καύ η εφαρμογή τοο ΓΟΚ σε* δλη τη χώρα, εχευ δημυ-

ουργησευ ενα ομοιόμορφο σύστημα δομήσεως χαύ ενα άδυάφορο 

πολεοδομυχό περοΒάλλον στους ούκυσμούς, ανεξάρτητο από τύς 

τοπυκές συνθήκες καύ τά υδυαοτερα χαρακτηρυστυκά τ ο υ ς . 

τ Ή ύφυστάμενη νομοθεσύα καύ ή δυαδυκασυα γυά την "έκτος :, 

σχεδόου πόλεως" δο'μηση καύ γυά τους ορούς καύ περιορισμούς 

' δομήσεως έπό έθνϋκών, επαρχιακών η κουνοτυκον οδών, ε&ϋαυ 

πυα τελεύως ανεπαρκής γυά νά· άντυμετωπυ'σει, την τεράστια 

ανάπτυξη των διαφόρων πολεοδομικών λευτουργυων (κατουκύας, 

έξοχυκίΐς κατουχύας, $υομηχανύας, τουρυσμοο, ύπηρεσυον, με-

... ταφορων, δικτύων υποδομής κ . λ π ; ) ε£τε διάσπαρτων, ευτε κα

τά μ^χος τοΟ όδϋχοο δυκτύου, στύς περυοχε'ς τΐ^ς ύπαυθρου 

εκτός συγκροτημένων ούκυσμό5ν καύ κυρύως, στην ευρύτερη 

περυοχη των μεγάλων άστυκων κε'ντρων. Ευδυκότερα, σημαντυ-

κά προβλήματα παρουσυάζονταυ στην πολεοδρμυκη νομοθεσύα 

πού ρυθμύζει, τη δόμηση "εντός ζώνης των πόλεων" (περυμετρυ-

κη ζώνη πού περυβάλλέυ τύς πόλευς, οριζόμενου 'κάθε φορά 

πλάτους) , οπού επιτρέπεται, χυρύως η οικοδόμηση διάφορων 

ε ιδικών κτ ιρ ίων. *Ετσι, μεταξύ άλλων, έχει δημιουργηθεί 

'σττί£ώνη αύτη' ένας κλοιός βιομηχανικών εγκαταστάσεων με* 
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κτύρϋα πού έπυτρ,ε*πεται, να καλύψουν με'χρυ τό 80%. της εκτά

σεως τοΟ ούκοπέδου. 

Ή άδυναμύα έλεγχου καυ κατευθύνσεως της πολεοδομικής ανα

πτύξεως στύς περυοχε'ς αυτές με' φάση την κειμένη νομοθεσία 

είναυ προφανής καύ θά προκαλέσει; σημαντυκύς δυσχέρειες, 

καύ ύψηλο κόστος κατά τήν προσπάθευα οργανώσεως τής ανα

πτύξεως αυτής
9
 "εκ των υστέρων̂ ', μετά τήν πραγματοπούη-

σή της. 

Ή άρμοδυοτητα γυα τήν εφαρμογή των ρυμοτομικών σχεδίων 

κ.λπ. ανήκει, στους δήμους καύ τύς κουνοτητες πού δέν έχουν 

όμως, κατά κανόνα τους απαιτούμενους πόρους γι,ά το σκοπό 

αύτο. Αύτύ εχευ σαν επακόλουθο, να μή γύνονταο εγκαυρα 

où απαιτούμενες άπαλλοτρυώσευς γυά τη δοασφάλυση των κοι

νόχρηστων χώρων' πρασύνου* καύ των χώρων γι,ά τύς λουπές κου-

νωφέλεΐς λεντουργύες καύ, επομένως
9
 να μην εφαρμόζονται, 

τα ρυμοτομικά--σχέδια ώς ποός τα; θέματα αυτά, άφρ.\3 με #άτ 

ση το Νόμο 5269/1931, οΐ· ύδύοκτΙΊτε'ς οικοπέδων μέσα σε κοι

νόχρηστους καθ* κοινωφελείς, χώρους μποροΰν νά τα ανοικοδο

μήσουν, μετά από παρέλευση ορισμένου χρονικοο διαστήματος. 

Ou ισχύοντες συντελεστές δομήσεως είναι κατά κανόνα πολύ 

υψηλού, στύς κεντρικές κυρύως συνοικύες τον πόλεων, με* 

αποτέλεσμα τήν πραγματοποίηση απαράδεκτα ύψηλον πυκνοτή

των καύ τη* δημιουργύα δυσμενοϋς πολεοδομικοϋ περιβάλλον

τος. Ειδικότερα, ή αύξηση τού ύψους καύ τον συντελεστών .. 

δομήσεως σε Ολη τή χώρα με* τον A.N. .395/68 καύ τά λοιπά 

διατάγματα, είχε σάν επακόλουθο τήν υπερβολική αύξηση των 

πυκνοτήτων στύς περιφερειακές αστικές συνουκύες καύ, κυ

ρύως, στά προάστια καύ στύς'μικρές πόλεις, μέ αποτέλεσμα 
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τή*ν άλλούωση τοΟ έξοχυκοϋ (προαστυακοΟ) χαρακτήρα τους, 

την προοδευτυκη έξαφάνυση τοΟ ύδυωτυκοο πρασυ'νου
9
 την 

ύπερβολυκη* άνοδο των τυμών τΐ̂ ς γ?ίς κ.λπ. Πρέπευ έπύσης 

να τονυστεϋ, ότυ δε'ν ύπαρξε παράλληλα πρόνουα, γυά την 

ανάλογη προσαύξηση τ?\ς άναγκαυ'ας τεχνικής καύ κουνωνυκίϊς 

υποδομής καύ εΰδυκότερα των ελεύθερων κουνόχρηστων χώρων 

(πράσυνο κ.λπ.). Έπυπλέον, οΰ αύξησευς των συντελεστών 

δομήσεως χορηγήθηκαν
9
 σε δλη τη χώρα

9
 χωρύς συνδυασμό* 

προς. την οργανωμένη δόμηση η τουλάχυστον προς το σύστημα 

ελεύθερης δομήσεως, στο* ρπουο χορηγήθηκαν σαν επιπλέον 

κυνητρα ακόμα περισσότερο αυξημένου συντελεστές δομήσεως
9 

με* αποτέλεσμα τή*ν άδυκαυολόγητη κατασκευή κτυρύων ύπερ-

βολυκοϋ ύψους σέ σχέση προς το περυβάλλον. 

- Ό A.N. 625/68 έπυτρέπ'ευ την ελεύθερη δυάταξη ούκοδομων 

σέ έκτάσευς πάνω από 6 στρέμματα σε κάθε χδδρο εντός η 

έκτος σχεδύου πόλεως. "Ετσι, μ"ποροΟν νά δημυουργοΟνταυ, 

όπουδηποτε
9
 μυκρού δ'υάσπαρτου όυκυσμου σέ όλη τη χώρα (κυ-

ρύως έξοχυκού) με δυσμενεΟς συνέπευες γυά το περυβάλλον, 

γυά την υποδομή* κ.λπ. ΤελευταΟα, με πρόσφατο Π. Δ. (28. 

9.76) τροποπουοονταυ καύ περυορυ'ζονταυ ου συντελεστές δο

μήσεως στυς "εντός καύ εκτός τίΐς ζώνης των πόλεων" περυο-

..χεδϊ στύς περυπτώσευς ανεγέρσεως ούκοδομων γυά χρήση κα-

,τουκύας. 

- Ό Νόμος 1003/19Ή "περύ ένεργοϋ πολεοδομύας'.' πού άποτε-

λεΟ ενα σύγχρονο νομοθετυκό πλαύσυο γυά ιολεοδομυκη ανά

πτυξη καύ αναμόρφωση περυοχών» δέν εχευ ακόμα εφαρμοστεί 

στην πράξη γυά δυάφορους λόγους. Μεταξύ τ,ών κυρυότερων 

ε£ναυ ότυ είχε έπυλεγεί, στην εφαρμογή
9
 η μέθοδος ττΊς άπαλ-
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λοτριώσεως για την απόχτηση ττ\ς γής, και έτσι προκλήθηκαν 

σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, ένω άλλες μέθοδοι πού προβλέ

πονται άπό το Νο'μο 1003/71 (αντιπαροχή*, ανταλλαγή, αμοιβαία 

συμφωνία χ.λπ.) θα ίΊταν περισσότερο αποδεκτού άπό τους εν

διαφερομένους και άπο' την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πού πρέϊει 

άλλωστε να έχει ενεργότερο ρο'λο στις διαδικασίες αύτε'ς
9 

ώστε voi γίνονται ευρύτερα αποδέκτες. 

- Ή πολεοδομική νομοθεσία η σχετική με τήν ανάπτυξη καί τή 

δόμηση ειδικών περιοχών, όπως π.χ. ου παραλιακές ζώνες,, 

καθώς και οί διατάξεις περί εγκαταστάσεως παραθερισμοί :. ; 

(λυόμενα.) κ,λπ., είναι άνεπαρκεΟς κ'αί-δέν απέτρεψαν, σέ 

πολλές περιπτώσεις, τήν πλήρη αλλοίωση καί υποβάθμιση των 

περιοχών αυτών άπο' τι'ς πιέσεις της αστικής αναπτύξεως 

στις παραθαλάσσιες πο'λεις και τις τουριστικές καί παραθε

ριστικές περιοχές. 

Ειδικότερα, οί "λυόμενες" εξοχικές κατοικίες κά-

τασκεϋάζονται, τις περισσότερες φορές, άπό* οπλισμένο σκυ- ' 

ρο'δεμα και' έχουν .μο'νιμο χαρακτήρα. "Ετσι, εξαιτίας xf̂ s ' 

μικρές επιφάνειας τον οικοπέδων, τίΐς πυκνές διατάξεως 

των κατοικιών, τής έλλει'ψεως έργων υποδομής καί τής κατά* 

στροφής τοο πρασίνου πού απομένει, έχουν δημιουργηθεϋ 

εκτεταμένες περιοχές μέ πολύ χαμηλή ποιότητα πολεοδομικού* 

και φυσικού" περιβάλλοντος. Για τις περιοχές αυτές, κάθε 

πιθανή' μελλοντική* προσπα'θεια βελτιώσεως η αναπλάσεως θά 

συνεπάγεται υψηλό κόστος. 

- Τέλος, οί σχετικές διατάξεις περί προστασίας τοπίου και 

παραδοσιακών η διατηρητέων οικισμών, είναι άνεπαρκεϋς 

και? οι αρμοδιότητες κατίεσπαρμένες σέ πολυάριθμους φο-
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ρείς, με αποτέλεσμα μεγάλες καταστροφές καυ άλλουώσευς τοο 

φυσυκοο περυβαλλοντος, τοο χαρακτήρα καυ' των παραδοσιακών 

στουχευ'ων των δυατηρητέων οΰκυσμών. 

Ή δυαδυκασυα εκπονήσεως ρυθμυστυκων σχεδίων, με τη 

σύγχρονη τους εννουα, γυά πόλευς καυ ούκυσμοΰς της χώρας, αρ-

χυσε ούσυαστυκά στυ'ς αρχές της δεκαετυας τοο 1960. Άπο τότε 

έχουν εκπονηθεί; η βρυ'σκονταυ ύπό εκπόνηση, μελε'τες ρυθμυστυ

κων σχεδύων γυα* 60 και πα*νω άπο τυς κυρυότερες πόλευς καυ 

ούκυσμούς Tfis χώρας. Ού μελε'τες αυτές είχαν ανατεθεί από* 

δυάφορους φορείς, καυ κυρυ'ως άπο τα Υπουργεία ΣυντονυσμοΟ", 

Έσωτερυκων καυ Δημοσυ'ων "Εργων, καθώς καυ από όρυσμένα Νο-

μαρχυακα Ταμεία καυ' Δήμους. Ου περυσσότερες άπό τυ'ς παραπά

νω μελε'τες έχουν εκπονηθεί άπο* ΰδυωτυκά γραφεία μελετών. 

Κουνο* χαρακτηρυστυκο' όλων τον μελετών είναυ οτυ τυ'ς περυσσό-

τερες φορές έχουν παραληφθεί άπο τους δυαφορους φορείς που 

τυς ανέθεσαν, άλλα δέν έχουν έγκρυθεί έπυσημα καυ' επομένως 

δεν μποροΟν voi έφαρμοστοΟν. Χρησυμεύουν δμως σέ πολλές πε-

ρυπτώσευς, σαν πλαυ'συα άναφορδς καυ* σα*ν προδυαγραφές άναπτϋ*-

ξεως στους φορείς πού συντάσσουν η έγκρυνουν ρυμοτομυκα' σχέ-

δυα καυ δρους δομήσεως γυά τυ'ς άντυστουχες πόλευς καυ' ουκυ-

σμούς, καθώς καυ' στυ'ς περυπτώσευς προγραμματυσμοο η εκτελέ

σεως δυαφο'ρων έργων η σχεδυ'ων επενδύσεων στους ουκυσμοΰς 

αυτούς. 

Σχετυκά* ολοκληρωμένο θεσμυκό πλαυ'συο ποι5 να ρυθμυζευ 

τη* δυαδυκασυα προγραμματυσμοο, μελέτης, έγκρυ'σεως, εφαρμο

γές καυ' αναθεωρήσεως των ρυθμυστυκων σχεδυ'ων εχευ τεθεί σέ 

ύσχύ σχετυκά πρόσφατα μέ το Ν.Δ. 1262/72 "Περυ' ρυθμυστυκων 



- 65 -

σχεδυ'ων άστυκόδν περυοχόδν" καυ με τυ'ς τροποπουησευς καυ' συμ-

πληρώσευς τοϋ Ν.Δ. 198/73. Με 3άση aurdj η κυρυα άρμοδυό-

τητα σε θέματα ρυθμυστυκων σχεδυ'ων άνη*κευ στο Ύπουργεϋο Δη

μοσίων "Εργων με* συναρμοδιότητα των Ύπουργευων Συντονυσμοο 

καυ Έσωτερυκων σε* θε'ματα προγραμματυσμοο παραλαβές κ.λπ. 

των μελετών. Ou μελέτες δμως που* έχουν άνατεθεϋ, $άσευ αύ-

tfis τή"ς νομοθεσυ'ας, δε'ν έχουν ακόμα τελευώσευ ούτε έχουν έγ-

κρυθεΕ, στ<5 σύνολο η έν με'ρευ, ώστε να* δοκιμάστεC ò νέος θε

σμός, να* άποκτηθεϋ ή άπαυτου*μενη έμπευρυα άπο* τη'ν πορεία τί|ς 

σχετυκίΐς δυαδυκασυ'ας καυ να προωθηθεΟ ή εφαρμογή* τόδν ρυθμυ-

στυκόδν σχεδίων, με* τυ'ς άπαυτουμενες περαυτέρω λεπτομερευακές 

μελέτες πολεοδομυκών καυ ρυμοτομυκων σχεδυ'ων η δυαφόρων έρ

γων πολεοδομικές οργανώσεως. 

Έξαλλου s με τα υδυα νομσθετυκά διατάγματα έχευ υδρυ-

θευ "Εΰδυκο ΤαμεΟο 'Εφαρμογές Ρυθμυστυκων καυ Πολεοδομυκόδν 

Σχεδυ'ων"
 9
 με' σκοπό' τη'ν άπ'εύθευ'ας χρηματοδότηση ττΐε εφαρμο

γές τών σχεδυ'ων αύτόδν σε δλη τη χώρα καύ τη'ν εκτέλεση τόδν 

σχετυκων έργων άπο' τυς άρμόδυες κρατυκές ύπηρεσυες, καθώς 

καυ την έπυδο'τηση η δανευοδο'τησή 'Οργανυσμό3ν Τοπυκί^ς Αυτο-

δυουκη*σεως κ.λπ.
9
 γυά τυς πυό πάνω εφαρμογές καυ* έκτελέσευς 

έργων. Έπυ'σης, έχευ σαν σκοπό* τη'ν έξασφάλυση τόδν άναγκαυων 

εκτάσεων γυά τυ'ς μελλοντυχε'ς ανάγκες επεκτάσεως τον έργων 

καυ' τη'ν εφαρμογή* τόδν ρυθμυστυκών σχεδυ'ων (δημυουργυ'α αποθε

μάτων γίΐς). 

Ουσυαστυκά δμως το σημαντυκ(5 αυτό ΤαμευΌ γυά τυ'ς 

ανάγκες της πολεοδομυας δε'ν λευτού*ργησε μέχρυ ση*μερα, ώστε 

νά άποκτηθεΟ τουλάχυστον η σχετυκη έμπευρυα γυά την άποτε-

λεσματυκάτερη οργάνωση' του, το'ν καθορυσμο' καυ τη'ν έξασφά-

λυση τόδν πο'ρων του. 



Βασυκά προ$λη*ματα γυα* την περαυτέρω προώθηση τής δυαδυκασύας 

εφαρμογές τον ρυθμυστυκών σχεδυ'ων ευναυ τα ακολούθα: 

- Ot προδυαγραφές εκπονήσεως τον μελετών ρυθμυστυκών σχεδυ'ων, 

όπως έχουν δυατυπωθευ μέχρυ σήμερα, άπαυτοϋν, έκτο'ς άπο' 

TTÎ μελάτη προτάσεων γενυκών κατευθύνσεων γυά* την ανάπτυξη 

η τη ρύθμυση xfjs "υπό* μελέτην" περυοχίΐς, καυ λεπτομερευα-

κές προτασευς γυα' χρησευς yfjs, πολεοδομικά σχέδυα, δρους 

δομήσεως κ.λπ. πού δμως, έαν έγκρυθοϋν, συνεπα'γονταυ πολΰ 

σημαντυκές δεσμεύσευς γυά το* δημο'συο , τους OÎA, τους ύδυο-

κτητες καυ τους κατουκους xfis περυοχης κ.λπ., où όποϋου 

δμως δεν θά αποφασίσουν εύκολα να τυ'ς αναλάβουν. Αύτη 

είναυ συνήθως ή βασική αυτυα γυα τη μη προώθηση, σε καμυά 

περυ'πτωση, τί̂ ς εφαρμογές των σχεδυ'ων αυτών. 'Υπάρχευ, επο

μένως, προ'βλημα έπαναπροσδυορυσμοο τον περυεχομένων τοο 

ρυθμυστυκοϋ σχεδυου καυ' τοο Βαθμού προσεγγίσεως καυ λεπτο-

μερευ'ας τοΟ άντυκευμένου του, καθώς καυ καθορυσμοϋ τοϋ 

3αθμοο δεσμευτυκο'τητας των δυαφο'ρων προτάσεων γυά τους 

ενδιαφερόμενους φόρεΰς καυ τών περυθωρυ'ων έλαστυκο'τητας 

κατά τη*ν εφαρμογή. 

- Το'
ν
ύφυστάμενο όργανωτυκο καυ θεσμυκο ,πλαυ'συο γυα' τ Ην 

εφαρμογή τών δυαφορων φάσεων τών ρυθμυστυκών σχεδυ'ων καυ' 

où σχετυκού πολεοδομυκου μηχανισμού εΰτε ε£ναυ άνεπαρκεΟς 

ευτε,πολλές φορές, έρχονται, σε άντυ'θεση προ'ς τυ'ς άπαυ-

τούμενες βασυκές δυαδυκασυ'ες εφαρμογές, πού αναφέρονται, 

κυρυ'ως στους τρο'πους αποκτήσεως, δεσμεύσεως, η ελέγχου 

τ^ς γίΊς καυ τα ευδη χρη'σεως καυ τους δρους αναπτύξεως της, 

καθώς καυ προ'ς το' σύστημα εξασφαλίσεως ούκονομυκών μέσων 

γυα χρηματοδο'τηση xfis εφαρμογές. 
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- Ή προβλεπόμενη, από τό ύφυσταμενο θεσμυκό πλαυ'συο καυ τήν 

σχετυκή πρακτυκή
9
 άνάμυξη καυ συμμέτοχη των Όργανυσμων 

Τοπυκής Αύτοδι,ουκήσεως και,' των τοπυκων παραγόντων καυ συλ-

λογυκών οργάνων στος δυάφορες φασευς εκπονήσεως καυ εφαρ

μογές των ρυθμι,στυκώλ) σχεδυ'ων, ευτε ευναυ ανεπαρκής καυ 

δυσανα*λογα περυορυσμένη σε σχέση προ'ς τυ*ς άρμοδυότητες 

τ©ν κεντρυκων φορέων, είτε δέν ένεργοπουεΟταυ. To' Ν.Δ. 

1262/72 δέν προβλέπευ σχετυκή δυαδυκασυα γυα* ενημέρωση 

τοΟ πληθυσμού" καυ συμμέτοχη* των ένδυαφερομε*νων στο* σχεδϋα-

σμο'. Άναγνωρυζεταυ μόνο, μετά τ*ήν παραλαβή τής μελέτης, 

δυκαυ*ωμα υποβολής ενστάσεων η παρατηρήσεων προ'ς τήν επο

πτεύουσα αρχή, άπο δημόσι,ες ύπηρεσυ'ες, τοπυκη αύτοδυουκη-

ση
9
 ΝΠΔΔ

9
 καυ οργανυσμο\5ς κουνάς ώφελευ'ας, σε* θέματα που* 

άναφέρονταυ στυ'ς καθοριζόμενες άπο' τό ρυθμυστυκο σχέδυο 

αρχές..; Αύτο* άποτελευ* βασυκό άνασταλτυκό παράγοντα γυά 

την τελυκή αποδοχή
9
 από τοός μη* πληροφορημένους κατουκους, 

τής έπυδυωκόμενης πολεοδομικής οργανώσεως γυά τήν περυοχή. 

- Ου σχέσευς καυ ή συνεργασυα τοΟ μελετητυκοο φορε'α τοο ρυ-

θμυστυκοΟ σχεδυ'ου με' τό φορε'α η τοός φορεΟς εφαρμογές του 

παρουσιάζουν έλλευ'ψευς. Τό Ν.Δ. 1262/72 δε'ν προβλέπευ πα-

ρόμουα δυαδυκασυα καυ, στην πράξη, ο μελετητής άποξενώνε-

ταυ άπό τό ρυθμυστυκο σχέδυο, δπως δυαμορφώνεταυ τελυκά 

με* τυ*ς τροποπουήσευς που κάνευ ή έποπτευΌυσα Αρχή. "Ετσυ
9 

δε'ν δυασφαλυ'ζεταυ ό συνεχής δι,άλογος μεταξύ* των φορε'ων με

λέτης-καυ' εφαρμογής κατά' τα* στάδυα εφαρμογής τοϋ ρυθμυσΤυ-

κοϋ σχεδυ'ου, ή τής αναθεωρήσεως του
9
 που" θα είχε σάν σκο

πό τήν εγκαυρη πρόβλεψη τυχόν νέων δεδομένων καυ αλλαγών^ -

τήν πρόληψη άνεπυθόμητων εξελυ'ξεων καυ έπυπτώσεων, τήν
 ν 

άντυμετώπυση αστάθμητων παραγόντων καυ* τόν εγκαυρο άναπροσα 
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νατολυσμέ τον σχετυκον έπι,δϋώξεων καυ στόχων κάυ των άντυ-

στουχων προγραμμάτων. Ή επέμβαση'·στον άστυκό* χώρο, γυά τη 

δυαμο*ρφωση, βελτυ'ωση καυ ανάπτυξη του, είναι, μυά συνεχυζό*-

μενη δυαδυκασυ'α που* δέν όλοκληρώνεταυ με* τη*ν εφαρμογή ένος 

"τελευωμένου", άπέ το μελετητή*, ρυθμυστυκοο σχεδυ'ου. 

Τέλος, où μέχρυ ση*μερα έλλευ'ψευς τοϋ χωροταξυκοΟ προγραμμα-

τυσμοο σε' έθνυκο' καυ περυφερευακό έπυπεδο, καθώς καυ ή άνε-

πάρκευα των γενυκον προγραμματυκων κατευθύνσεων καυ μελετών 

γυά τη* συγκεκριμένη περυοχη* μελέτης ρυθμυστυκοο σχεδυ'ου, 

πού* συνη*θως δυατυπώνονταυ άπο* την κεντρυκη* δυου'κηση χωρυς 

ίιροηγου*μενο συγκερασμό* με τυς τοπυκές άπο'ψευς, δυσχεραίνουν 

πολλές φορές την εκπόνηση xf»s μελέτης καυ τη* δυατύπωση πευ-

στυκών καυ* έφαρμόσυμων προτάσεων άπο' τοϋ*ς μελετητές. 

Έπυσημαυνεταυ εύδυκοτερα στο' σημεΟΌ αυτέ, δτυ ò 

προ'σφατος Νο*μος 360/76 "περύ χωροταξυας καυ περιβάλλοντος" 

άποβλέπευ στην κάλυψη των πυό πάνω ελλείψεων, σέ* θέματα χω-

ροταξυκων σχεδυ'ων καυ προγραμμάτων σέ έθνυκο* καθ* περιφερεια

κό* έπυ'πεδο, καυ προβλέπευ έπυ'σης την αναθεώρηση, συμπλήρω

ση η τροποποίηση ρυθμυστυκων κ.λπ. σχεδυ'ων μυδίς περυοχ^ς, 

μέσα σέ 5 χρο'νυα άπο' τη*ν εγκρυση χωροταξυκοΟ σχεδυ'ου καυ 

προγράμματος πού* θά άναφέρεταυ στην περυοχη αύτη* καυ συμφω

νά πρό*ς τυ'ς κατευθυ'νσευς αύτοΟ τοο χωροταξυκοΟ σχεδυ'ου. 

. "Αν καυ δέν εχευ δοκυμαστεΟ άκομα στη*ν πράξη ò νέος 

θεσμό*ς περυ χωροταξίας, παρατηρεύ"ταυ οτυ στην προβλεπομέ

νη δυαδυκασυ'α χωροταξυκοΟ σχεδυασμοΟ δέν δυασαφηνυ'ζονταυ 

αρκετά τά opta καυ où σχέσει>ς μέ τη*ν άντυστουχη δυαδυκα- ' 

συα περυ ρυθμυστυκων σχεδυ'ων καυ έπυ'σης, δυνεταυ μεγάλη 

έμφαση στυ'ς χωροταξυκές άρμοδυέτητες τ?ίς κεντρυκίΐς δυου-
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κτήσεως, ένω ή συμμετοχή περι,φερευακών καί τοπυκων φορέων 

καί παραγο'ντων είναι, δυνητυκη. 

1 
ν
 στ. Λουπά_πολεοδομυκά_σχ^δυα 

.;·,..- στί. Σχέδυα πολεοδομυκ3|_5ΐί-Ι-§£^^_ίθ.2Κί~ 

δυα γενυκ^ς^δι^τάξεως) 

Το* σχέδυο (δηλαδή η μελέτη) πολεοδομυκη*ς δυατάξεως 

(urban design η l a y - o u t p l a n , p lan masse) όπως εχευ καί δυε-

θνως έπι,κραττίσευ, αναφέρεται, σέ περυοχη" περυορυσμένης εκτά

σεως., ε ί τ ε μέσα στον ούκυσμό ( π . χ . τμίίμα συνουκίας, κέντρου 

κ . λ π . ) ε ί τ ε έκτος αύτοϋ ( π . χ . οργανωμένη επέκταση, τουρυστο-

κη εγκατάσταση κ . λ π . ) . Το σχέδυο αύτο περιλαμβάνει, τη*ν πλη*-

ρη πολεοδομική συγκρότηση τον κτι,ρυακων καί λούπων εγκαταστά

σεων καί καθορίζει το', συγκεκριμένο τρόπο αναπτύξεως τΤ\ς πε.-

ptoxfÌSa προβλέποντας όλες τ ί ς απαραίτητες λ ε υ τ ο υ ρ γ ί ε ς . Πα- . 

ράλληλα9 στο* σχέδι,ο αύτο προδιαγράφονται, αύ έπυμέρους μελέ

τες καί εργασίες πού άπαι,τοονται, γυά να όλοκληρωθεϋ καί νά 

λευτουργη*σευ το δλο έργο,. Ε π ί σ η ς , το* σχέδυο πρέπει, vet. άποτε-

λεΟ την εύκαστυκη έκφραση μυδς πλήρους πολεοδομικές μελέτης 

καυ συγκεκριμένα τΤ\ς δυερευνησεως., τοΟ προγραμματυσμοο, τίΐς 

οργανώσεως καί xfis συνθέσεως ενός πολεοδομυκου συνόλου. 

Στη*ν ίσχύουσα νομοθεσία, τά σχέδι,α πολεοδομυκ^ς δυα~ 

τάξεως, μέ τη\> παραπάνω εννοοα, δέν κατοχυρώνονται, οΰτε προσ* 

διορίζονται, ί,κανοπουητυκά. Σχετυκά πολεοδομικά σχέδυα αναφέ

ρονται, σέ διάφορα νομοθετήματα ( π . χ . Ν.Δ. 1262772 " π ε ρ ί ρυθμίΛίτΐΛ· 

κδν σχεδίων" η καί σέ* παλαβότερα)άλλά δε*ν καθορίζεται. τ£ περυλαμβά 

νουν tçt 0χε*δ^α αδτ<*.Μόνο aiô Η.Δ.1003/71 " π ε ρ ί ΙνεργοΒ πολεοβομίας 

1. Βλέπε ανάλυση στο* Παράρτημα 5. 
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(άρθρο 15 9 στοι,χεϋα μελετών) αναφέρονται, όρι,σμένα στουχεϋα άνε 

παρκή*, ένω, έξαλλου, η "ένεργο'ς πολεοδομία" άποτελεε έλάχι,στο 

μέρος των πολεοδομικών αναπτύξεων, γυά τύς οπουες υποβάλλον

ται, άπά ύδι,βτες καύ δημόσυους φορεΟς σχετυκές προτάσευς (π.χ. 

συγκροτήματα. κατοι,κι,ών, παραθερι,στι,κού οί,κυσμου, τουρι,στι,κές 

έγκαταστάσευς
3
 συγκροτήματα εί,δι,κων χρήσεων κ.λπ.) προς εγκρυ 

ση, στο Ύπουργευο Δημοσυων "Εργων. "Ετσι,, προτάσευς γι*<ί ση

μαντικά θέματα πολεοδομικής αναπτύξεως υποβάλλονται, προ'ς ελεγ 

χο καύ εγκρυση στυς άρμό*δυες κρατυκές ύπηρεσυες τυς περυσσο'-

τερες φορές κατά τρόπο τελευως στουχευώδη καυ ανεπαρκή*. 

στ2. £^Η2Ι2Η^*ί_2Χ£
δ
!^ 

Τά ρυμοτομυκά είναι, σχεδόν τά μονά πολεοδομυκά σχέ-

δυα γυά τά όποϋα ύπάρχευ άπο' καυρό σχετυκη νομοθεσυα, η 

όπουα μάλυστα καυ έφαρμο'ζεταυ. Συνεχώς έγκρυνονταυ καυ εφαρ

μόζονται ρυμοτομυκά σχέδυα γυά νέους ούκυσμούς η γυά έπεκτά-

σευς ύφυστάμενων, τροποπουη*σευς ρυμοτομυκων σχεδυων η ρυμο

τομικά σχέδυα γυά παλαυούς ούκυσμούς, ου οποΟου δεν δυέθεταν 

μέχρυ ση*μερα. Παρά την ύπαρξη μυα*ς τόσο εκτεταμένης νομοθε

σίας, το βασυκό προ'βλημα είναυ ή άτελευα καυ η ανεπάρκεια των 

μελετών των ρυμοτομυχών σχεδυων, πού πολλές φορές συντάσσον

ται, σάν απλές προτάσευς γυά οΰκοπεδοπουηση, δέν εδραυώνονταυ 

άπο καμυά άναλυτυκη η δυερευνητυκη* προεργασυα γι,ά τη*ν περιο

χή πού προτευνεταυ νά έντάχθεΟ στο* σχέδυο πο'λεως κάύ πολλές 

φορές είναι, δύσκολο νά εφαρμοστούν, -γυατυ δέν έχουν ληφθεί 

*·«''̂ έπαρκδδς ύποψη τά τοπογραφικά δεδομένα τί̂ ς περυοχης. 

Στη* δημυουργυα της καταστάσεως άύττίς συμβάλλουν 

ou' πουκυλες πυέσευς το'σο τών "ένδυαφερομέν^/.'κατριΓκων' τ|(.ς '' 

περυοχης (μυκροϋδυοκτ?1τες γίίς, κάτουκου αύθαύρέτων κτυσμά-
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τωυ κ . λ π . ) οσο και,' TG3V δι,αφο'ρων έπυχευρηματυών γΠς, τόδν κ α τ α 

σκευαστών η τών ύδι,οκτητών εκτάσεων στην περί,οχη, πού προσδο-

ΜοΟν οί,κονομυκά οφέλη άπο τη νομιμοποίηση τή"ς περυοχη*ς, δηλα

δή* από* τη*ν ένταξη της στο σχέδι,ο πο 'λεως,η όπουα πολλές φορές 

πραγματοπουεΟται, χωρυ'ς να υπάρχει, απόλυτη ανάγκη γι/αΰτό*..-

Στην ευθύνη γυα τη*ν προχειρότητα καύ άνεπάρκευα τών ρυμοτο-

μμκοδν σχεδΐ'ων συμμετέχουν ασφαλώς καθ* ου συντάκτες μηχανικού, 

ίσως λό*γω τών χαμηλών άμοι,βών πού προσφέρονται, στύς περυπτω**-

σει,ς α υ τ έ ς , άλλα* συμβάλλει καθ* ή ελλει,ψη κτηματολογίου η κτη

ματικών χαρτών που* θά δυευκο'λυναν, σέ μεγάλο βαθμό', τη* σύν

ταξη τών ορθών ρυμοτομικών σχεδίων. To' τελυκο* αποτέλεσμα, 

πού συνδυάζεται, καυ μέ τη*ν ούκονομι,κη καύ όργανωτι,κη άδυναμι,'α 

τδν Όργανυσμών Τοπι,κη'ς Αύτοδι,ουκη'σεως νά αποκτήσουν εγκαι,ρα 

τους κουνωφελεϋς η κουνοχρηστους χώρο,υς πο\5 προβλέπει, το* ρυ

μοτομικό* σχέδι,ο, είναι, ή δημυουργυ'α ένο*ς ούκι,σμοϋ πού συνή

θως δέν δυαθέτει, τους κουνο'χρηστους αυτούς χώρους καύ το* 

πράσυνο καύ έχει, ενα πολύπλοκο οδι,κο* δύκτυο, τοο όπρύου η χά

ραξη γύνεταυ συμβι,βαστυκά, σύμφωνα μέ τη\> ηδη ,δυαμορφωμέ-, ν 

νη κατάσταση. 

.-.,.:. ζ . Ούκονομυκα_προβλίίματα :· :. ; 

ζΐ. t^lί^2^L·^^^I^I!]Sri " ' 

Ή δυερεύνηση τών πραγματοποιούμενων επενδύσεων (δη

μόσιων καθ* ιδυωτυκών) άποκλευστυκά στο* χώρο τοΟ ούκυσμρΟ, . 

καθώς καυ τΐ\ς άντυστουχης χρηματοδοτήσεως, είναι, πολύ δύσκο

λη γuaxÇ κανένας φορέας δέν παρακολουθεί τύς έξελυξευς των 

μεγεθών αυτών σέ έθνι,κο*, περι,φερευακο' η τοπι,κο* έπυπεδο. 

Λευ'πει, ενα σύστημα "άστοκών λογαρυασμών"
?
 πού θά συγκέντρωνε 

τυς δημύσυες καθ* ύδυωτι,κές επενδύσεις καύ λουπές δαπάνες, πού 
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• πραγματοποΐοϋνται κατά τις διάφορες πολεοδομικές λειτουργίες, 

άπό καθένα άπό τους πολυάριθμους φορεΟς πού δροΟν στό χώρο 

τοϋ ούκισμοο. Βασικό, επομένως, πρόβλημα πού προκύπτει άπό 

τη*ν έλλειψη αύτη* είναι ή αδυναμία παρακολουθήσεως τής εξελί

ξεως των σχετικών μεγεθών (πραγματοποιούμενες έπενδ\5σευς κα

τά τομέα η πολεοδομική* λειτουργία στο χορό τοο ούκισμοο) καί 

ή δυσχέρεια επισημάνσεως καί προγραμματισμού" τον άναγκΰν πού 

υπάρχουν στον οικισμό κατά τίς παραπάνω λειτουργίες.Κατά' συνέ

πεια, δέν επιτυγχάνονται où επιδιώξεις και οί, στόχοι τον προ

γραμμάτων σχετικά με* τη* βελτίωση των πολεοδομικών προτύπων 

(standards) καί των συνθηκών διαβιώσεως στους οικισμούς. •'Η 

δυσχέρεια αύτη*, γιά τόν πολεοδομικό προγραμματισμό', υπάρχει 

αντίστοιχα" τόσο στο εθνικό οσο καί στο τοπικό επίπεδο.
: 

Έξαλλου, οί πάγιοι πόροι xfjs άπ'εύθείας χρηματοδο

τήσεως ττίς πολεοδομικής οργανώσεως είναι ανεπαρκείς. Γενι

κά, έχει διαπιστωθεί̂ , οτι οί διαθέσιμοι πόροι γιά αστική 

υποδομή καί εφαρμογή πολεοδομικών καί ρυμοτομικών σχεδίων 

καλύπτουν, καί μάλιστα πλημμελώς, μικρό μόνο ποσοστό τ£3ν 

αναγκών ποΰ αυξάνονται συνεχώς,καί δεν συνδέονται με την 

άσκηση μιας ενεργητικής καί συντονισμένης πολεοδομικής πολι

τικής. Ιδιαίτερα, η οικονομική* συμμέτοχη εκείνων που" ωφε

λούνται από τά συγκεκριμε'να έργα υποδομής, παρόλο που προβλέ

πεται από τη*ν κειμένη νομοθεσία, είναι περιορισμένη, κυρίως 

επειδή* παρατηρείται δυσχέρεια στην εκτίμηση τών σχετικών επι

βαρύνσεων και απροθυμία στην καταβολή η στην είσπραξη τους, 

μέ αποτέλεσμα νά πριμοδοτούνται στην πράξη οί άμεσα ωφελού

μενοι σέ βάρος των υπολοίπων. Αντίθετα, γιά ορισμένους το

μείς ιδιωτικής δραστηριότητας, ή χρηματοδότηση από τό πιστω

τικό σύστημα είναι πολύ εκτεταμένη, όπως π.χ. η δανειοδότη-
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crrj Tfjs κατοικίας, τοο τουρισμοϋ, τής βιομηχανίας κ.λπ., άλλα 

δέν διασυνδέεται μέ την επιδίωξη οργανώσεως και βελτιώσεως 

τοΟ πολεοδομικού" περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα, σε* δτι άφορα" την εφαρμογή των ρυμοτομι

κών σχεδίων (κυρίως εξασφάλιση και απόκτηση των προβλεπομένων 

κοινόχρηστων και κοινωφελών εκτάσεων, εκτέλεση έργων υποδομές 

κ.λπ.) οΐΌργανισμοί Τοπικές Αυτοδιοικήσεως, που ε^ναικατ— . 

εξσχη*ν άρμόδΐού-γι^αύτό, δεν ε-χόυν τά απαιτούμενα οικονομικά* 

μέσα, παρά την επιχορήγηση* τους, σε πολλές περιπτώσεις, άπό 

τό δημόσιο. Σε ορισμένους οικισμούς, καί κυρίως στά αστικά 

κέντρα, η απόκτηση εκτάσεων και* ή εκτέλεση σ'αυτές κοινωφε

λών Ιργων'Μπ.χ. έργα κοινωνικοί) έζοπλισμοΟ,ρπως σχολικά κτ
}
·ί-

ρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, νοσοκομεϋα κ.λπ.) χρηματοδοτεί

ται, άπ'ευθείας από* τοός.αντίστοιχους φορείς τοΟ δημοσίου, οι 

πραγματικές δμως ανάγκες σέ αντίστοιχα έργα ε£ναι, συνήθως, 

πολύ μεγαλύτερες. 

<. Γενικά, οι επενδύσεις το0\ δημόσιου, τομέα στους οί-

κι,̂ μούς, σέ σχέση προς τις ιδιωτικές επενδύσεις, άποτελοον 

χαμηλό ποσοστό. Είδικότερα»επισημαίνεται, δτι οί,. επενδύ

σεις τοϋ δημόσιου τομέα και. κυρίως η απαιτουμένη χρηματοδό

τηση για τη*ν εφαρμογή ρυμοτομικών σχεδίων και εκτέλεση έργων 

ύποδομίίς στους οικισμούς ε£ναι συνήθως συγκυριακές και πε

ριπτωσιακές, συντελούνται κατά κανόνα μέ καθυστέρηση, έξαρ-

TÔVTCM» από βραχυχρόνια οικονομική πολιτική" δπως διαμορφώνε

ται, κάθε φορά .καί δέν. διασυνδέονται vé πάγυους πόρους
 9
πού 

θά.μποροοσαν νά προέρχονται συστηματικά "από την πόλη και 

1. ΐϊ.χΐ ε'οΌδα από τη* φορολογία των ακίνητων καίειδικότερα 
τΐϊς αστικές yfis -
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νά αποδίδονται, προς την πόλη". Το "Εύδυκό Ταμεοο Εφαρμογής 

Ρυθμυστυκων καί Πολεοδομϋκον Σχεδίων",' πού. εχευ ι,δρυθε.ε σέ. ' 

έθνυκό επίπεδο, δέν εχευ λευτουργηΌευ ακόμα, όπως ηδη.εχε'.ό 

άναφερθεΟ. 

Έπυσημαίνεταυ , επίσης, ή άλληλοεξάρτηση των επενδύ

σεων τοϋ δημόσι,ου καί τοΟ ύδυωτυκοϋ" τομέα μέσα στον οοκυσμό 

(αυξημένες, έπενδύσευς του δημόσυου τομε'α προκαλούν αυξημένες 

έπενδύσευς τοϋ" ί,δυωτυκοΐ5 καί αντίστροφα)καί γι/αύτό* η έπι,ταχυ-

νόμενη συσσώρευση επενδύσεων σε όρυσμένα μεγάλα η αναπτυσσό

μενα άστοκά κέντρα, σέ βάρος των λοι,πον ούκυσμΰν, άποτελεϋ 

σοβαρό πρόβλημα με' δυσμενεΟς έπυπτώσευς στην ηδη ανυση κατα«-

νομη* πληθυσμοί), απασχολήσεως καί γενι,κά δραστηρυοτη'των σε*, χω-

•ροταξυκό επίπεδο. 

ζ2. Φορολογία ακίνητων 

Το σύστημα φορολογίας των άκυνητων πού ύ.σχύευ, νεχευ 

δϋαμορφωθεΟ με δημοσι,ονομοκά κυρίως κρυτη'ρι,α καί παρουσυά-

ζευ γενυκα σοβαρές αδυναμίες. Ή φορολογία των άκυνή"των, έ

κτος από το* οτυ έπυβαρύνευ σημαντυκά την οικοδομή, δταν εξε

τάζεται, στά πλαίσι,α της πολεοδομυκής οργανώσεως, δι,απι,στώνε-

ταυ οτι, δέν δυασυνδέεταυ προ'ς τονίς στόχους καί τίς έποδυώξευς 

της και* συνεπάγεται, έπυβαρύνσει,ς πού δυσχεραίνουν την κονητο-

κότητα τοΌ πληθυσμοο (π.χ. τη*ν εύχέρευα αλλαγής κατοι,κίας), 

την εναλλαγή των χρήσεων γής, την όρθολογυκη κατανομή* τ£5ν 

δραστηρυοτη'των κ.λπ. στο χώρο τοο ούκι,σμοΟ, χωρίς συγχρόνως
 r 

να περι,ορίζει, τή*ν κερδοσκοπία στίς τι,μές των άκυνη*των. Σάν 

παράδευγμα αναφέρεται, ό υψηλός φόρος μεταβιβάσεως άκυνητων 

(άπό τους υψηλότερους δι,εθνώς), πού δημοουργευ σχετυκη άκαμτ 

ψία καί ανελαστικότητα στην αγορά άκυνητων, παρεμποδίζει, την 
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ορθολογικότερη πολεοδομυκη οργάνωση των ούκυσμών καυ έπυβαρύ-

νευ συνήθως τον αγοραστή καυ επομένως τη*ν ύδυοκατουκηση η 

τη*ν ένουκυ'αση. Θα πρέπευ να τονυστεΟ ύδυαυτερα,ότυ ό φόρος 

μεταβιβάσεως άκυνητων έπαυξάνευ τυς τυμές δχυ μόνο τον άκυ-

νη*των που μεταβιβάζονται, μυα η περυσσότερες φορές, άλλα δλων 

των άκυνητων, έστω καυ αν δεν έχουν μεταβυβαστεε ακόμα, γυα-

τιί ου τυμές των άκυνητων μυδς περυοχίίς τείνουν vex έξυσωθοϋν. 

Έτσυ, ου φορολογικές έπυβαρυνσευς, άπό τη*ν επανειλημμένη με

ταβίβαση μερυκον άκυνη*των, μποροϋν να αυξήσουν σημαντυκά τυ*ς 

τυμές δλων των άκυνητων. Έξαλλου, κάθε έπυβάρυνση τον άκυ-

νή*των μέ νέους φόρους η με αύξησευς των ύφυστάμενων, που* έπυ-

βάλλεταυ γυά καθαρά δημοσυονομυκούς σκοπούς, οί, ύδυοκτίΐτες 

τη*ν προσθέτουν στην τελυκη τυμη πωλήσεως, μέ αποτέλεσμα νά 

έπυβαρύνεταυ πάλυ ό αγοραστές. 

Où παραπάνω δυσμενεΟς έπυπτώσευς έπυτευνονταυ άπό 

τη*ν ύπαρξη πλη*θους άλλων φόρων στά ακίνητα, ού όπουΌυ έπυ-

βαρόνουν τό υδυο φορολογικό άντυκεύμενο, άπό την ελλευψη 

άστυκοο κτηματολογύου καυ' χαρτών άξυ'ας γίΐς, καθώς καυ σώμα

τος επυ'σημων πραγματογνωμόνων έκτυμητόδν άκυνητων, αέ αποτέ

λεσμα σημαντυκά δυουκητυκά έξοδα γυά τη βεβαυωση καυ* εΰσπρα-

ξη τών φόρων, σοβαρές φορολογυκές άμφυσβητηΌευς έξαυτυ*ας τοϋ 

τρόπου έκτυμη*σεως τίον άκυνητων, άπώλευα χρόνου καυ* ταλαυπω-

ρυ'α των συναλλασσομένων κ.λπ. Έξαλλου, ου χορηγούμενες σέ 

όρυσμένες περυπτώσευς φορολογυκές απαλλαγές, ουδέποτε, χρησυ-

μοπουοΟνταυ σάν κυνητρα γυά τη*ν έπυ'τευξη στόχων τ?ίς πολεο-

δομυκή"ς οργανώσεως. 

Βασυκό έπυ'σης πρόβλημα ευναυ δτυ, παρά τη σημαντυ-

κη* απόδοση όρυσμένων φόρων έπυ' των άκυνη*των (π.χ. πάνω άπό 
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fbOOjO εκατ. 6ρχ^ κατά·· τό 1975 ••fi'· φορολογία πού- έπυ|3λη%'ηκε με 

βάση τύςΛορΐ/στυκοποϋηθεΐσες δηλώσεις μεταβιβάσεως ακίνητων) 

μι,κρό μόνο πρσο.στ'ρ άποδύδεταυ πάγυα καύ* άπ'εύθεύας στους φο

ρείς που· είναυ έπυφο'ρτυσμένου με τη δυαχεύρυση των πολεοδομι

κών θεμάτων toö οΰκι,σμΌϋ και?, ευδ'υχο'τερα, στους 'Οργανισμούς 

Τοπι,κης, Αύτοδυουκη'σεως. 

Εόδυκότερα, ή φόρολογυα της γης Mat κυρύως της υπερα

ξίας των άστυκων ουκοπέδων, πού ενδυαφέρευ ί,δι,αύτερα τη*ν πολε

οδομία
 9
 δϋαχωρύζεταυ άπο τη φόρολογυα των ούκοδομών μόνο στην 

περυπτωση τοϋ φόρου ακάλυπτων χώρων
9
 τίΐς εύσφορας των ωφελου

μένων άπό τη*ν εκτέλεση έ'ργων καθ* τίΐς εύσφορδίς επεκτάσεως σχε-

δύου πόλεως. Ή φορολογία αύτη* συντελεΟται, υπέρ των Όργανυ-

σμων Τοπι,κίΐς ΑύτοδυουκηΌεως
9
 η σύλληψη δμως της φορολογητέας 

ύλης είναυ δυσχερής, εύσπράττεταυ περιπτωσιακά (συνήθως κα

τά τη μεταβυβαση άκυν^των) καύ συνεπώς εφαρμόζεται, σέ μυκρτί 

έκταση καύ αποφέρει, πολύ χαμηλά έσοδα. Βασυκό πρόβλημα τίΐς 

φορολογίας των ούκοπέδων«, εζναυ ή δυνατότητα φορολογύας της 

ύπερβολυκη'ς άνατυμήΌεώς τους (ή καλούμενη ύπεραξύα) χωρύς 

αυτό νά εχευ σάν αποτέλεσμα μεγαλύτερη ακόμα αύξηση ττ̂ ς τυ-

μί|ς τους καύ επιβάρυνση τοΟ αγοραστή* η τοο τελυκοο κόστους 

τ?}ς οικοδομής πού θα άνεγερθεΟ. Τό πρόβλημα αυτό είναι, άπο 

τα πολυπλοκότερα πού άντυμετωπυζονταυ κατά την άσκηση πόλο-

τυκής γης
9
 όπως έπυσημαύνεταυ άλλωστε καύ στό αμέσως επόμενο 

κεφάλαυο. '• ;
ν
 -' ' 

η
· _2__Σ____Ύ__ 

Στη'ν έν^ουα ιης πολυτυκης γης περολαμβάνεταυ τό 

σύνολο των επυδυώξεων καύ στόχων
9
 καθώς καύ τό θεσμυκόκαύ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ί, ' :'" ti 

!· Βλέπε ανάλυση στό Παράρτημα 6. 



- 77 -

όργανωτυκο* πλαυ'συο πού έχουν* γενυκά
9
 σαν άντυκευ'μενο τη*,ρύθμυ-

ση καυ' δυαχευ'ρυση τοο έγγευ'ου παράγοντα στά πλαυ'συα των δυαδυ-

κασυων πολεοδομυκής οργανώσεως καυ' εύδυκύτερα Tfis έφαρμογή*ς 

πολεοδομυκίΐς πολυτυκη"ς. Έτσυ
 9
 πολλά προβλήματα πού ανάγονται, 

σε* θε'ματα πολυτυκίΐς yfls
 9
 έξετάζονταυ χωρυστά στα προηγούμενα 

κεφάλαυα, τής έπυσημάνσεως καυ' αναλύσεως των προβλημάτων καυ 

εΰδυκο'τερα των προβλημάτων τοο όργανωτυκοΟ καυ' θεσμυκοο πλαυ-

;•·'• ι ' · · · · ' . · · · ' · • 

συου . ί 

Στη*ν Ελλάδα δε*ν εχευ ασκηθεί; συστηματυκη* παλυτυκή* 

γ?ίς (και* εύδυκύτερα άστυκίίς γί ίς) σάν évuaCo σύστημα μέτρων 

καυ με*σων γυά,τη*ν επίτευξη στόχων τ fj s πολεοδομία s . ν To' ύφυ-

στάμενο καθεστώς ύδυοκτησυ'ας τη"ς γης καυ 'ό ύδυαύτερα σημαν-

τυκύς .κουνωνυκύς ρόλος πού εχευ ή μυκροϋδυοκτησυ'α σάν επένδυ

ση άσφάλευας γυά εύρευες κουνωνυκές κατηγορίες τοο πληθυσμοο, 

δεν προ'σφεραν με*χρυ σήμερα μεγάλα περυθώρυα γυά την άσκηση 

παρς'μουας πολυτυκίίς στους ουκυσμούς, καυ' μάλυστα στά πλαυ'συα 

τής εύρευ'ας συνταγματικές προστασυ'ας τ β ς ΰδυοκτησυ'ας, δπως 

ε ϊ χ ε θεσμοθετηθεί στά Συντάγματα τίΐς χώρας που* ίσχυαν πρυ'ν 

άπύ το* 1975. Έκτος άπύ το*ν παραδοσυακό* έθυσμό* τοο πληθυσμοο 

στυ'ς έπενδύσευς σε* άκυ'νητα καυ τό* σχετυκά εύνοϋκο θεσμυκο 

πλαυσυο ή ελλευψη προσφοράς άλλων εύκαυρυών επενδύσεων,, έξυ'-

σου ασφαλών γυά τους άποταμυευτε*ς, συμ3άλλευ στο* νά θεωρευ-

ταυ γενυκά η γτι άπο* τό* κουνωνυκό* σύνολο σάν έμπορεύσυ-

μο αγαθό* καυ σάν μο'νη δυέξοδος πού εχευ μάλυστα καυ τή\> ασφα

λέστερη άπο'δοση. Ή άντυ'ληψη αύτη* ώθεΟ μεγάλο μέρος τοΌ πλη-

1. Παρομουα προβλήματα έξετάζονταυ καυ* σττίν έκθεση "Κατο υ* 
κυ'ά·* τϋς 'Ομάδας Έργασυ'ας Πολεοδομυ'ας-Κατουκύας. 

2. Με* έλάχυστες έξαυρέσευς, δπως ή πρόσφατη θε'σπυση τοο φό
ρου άκυνητου περυουσυας. ; Λ> .!. 
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θυσμόο σε έτίενδύσευς .σε yfj (η σε άκύνητα) καύ εύδυκότερα 

τους εΛ'νχευρηματύές γης στην προσπάθευα γυα έντατυκο'τερη (κερ

δοσκοπική) εκμετάλλευση της. 

Έξαλλου, πολλοί με'τρα πολυτυκίΐς που £χουν σχέση με 

τη δυαχεύρυση τοΟ έγγεύου παράγοντα (πού άποτελεϋ τον φυσυ-

κύ υποδοχέα τοΟ ούκυσμοϋ) έφαρμο'ζονται, μεμονωμένα καιί αποσπα

σματικοί άπο δυάψορους φορεϋς, αποβλέπουν στην έπύτευξη δυα-

φορετυκδν στόχων (π.χ. κουνωνυκων, δημοσυονομυκων, στεγαστυ-

κών κ.λπ.), πού συχνοί είναι, άντύθετοι, μεταξύ τους καύ πού ό 

συνδυασμός των έπυπτώσεών τους στο' χώρο τοϋ ούκυσμοΰ άντυ-

βαύνευ, σέ πολλές περυπτώσεος,'προ'ς τύς έπυδυώξευς καυ τους 

στόχους τΐ}ς πολεοδομικής οργανώσεως. Έχευ ηδη άναφερθεϋ ρτυ 

το σύστημα φορολογύας -τ-fîs άκι'νητης ύδυοκτησυας καυ εύδυκότε-

ρα της άστυκης γης, πού ύσχύευ σήμερα, δε'ν δυασυνδέεταυ με 

πολεοδομική πολυτυκη, καυ ή.ελλευψη σύγχρονου κτηματολογίου 

(κτηματυκών βυβλυων, χαρτών άξυας γης κ.λπ. ), πού είναι, χ.ο* 

βασυκό υπόβαθρο γυά όπουαδηποτε συστηματυκη προσπάθεια μελέ

της καυ εφαρμογές πολεοδομυκων σχεδυων καύ προγραμμάτων, 4ν-

τοπυσμοο δημόσυων κτημοίτων, έπυβολίίς φορολογυας κ.λπ., ·δυ-

σχεραυνευ σημαντυκά* τη*ν πολεοδομυκη' οργάνωση καυ δταν ακόμα 

ύπάρχευ η θε'ληση γυά την προώθηση της. 

Έξαλλου, ουδέποτε εγυνε σοβαρή προσπάθευα γυά κρατυ-

κη' παρέμβαση στη δυαμόρφώση τον τυμόδν ffls άστυκη*ς γής η γυά 

έλεγχο στην ταχευα άνοδο των τυμων των ουκοπέδων. Ή άσκηση 

πολυτυκη*ς yfjs συνεπάγεταυ καυ την προσπάθευα ύδυοπουησεως 

της ύπέραξύας των' ουκοπέδων άπο' τό δημόσυο η την τοπϋκτί αύ-

τοδυουκηση με δυάφορους τρο'πους. Ή φορολογυα όμως πού είχε 

έπυβληθεϋ παλάυότερα στην ύπεραξυ'α τον οικοπέδων δημιούργησε 
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πολλοί προβλήματα, με αποτέλεσμα την κατάργηση της. Ό' έλεγχος, 

η έκτιίμηση καέ ή έπανεύσπραξη τί|ς υπεραξίας με φορολογικές 

μεθόδους δε'ν είναυ ευχερής καύ δύσκολα εφαρμόζεται,, όπως άλ

λωστε δει*χνευ καύ ή δι,εθνής έμπευρύα. Ό φόρος υπεραξίας συγ

κεκριμένου άκυνήτου μετακυλυ'εται,, κατά κανόνα, άπο το'ν πωλη

τή* στον αγοραστή* κατά τη μεταβίβαση καί συμβάλλει* στην περαυ-

τέρω άνοδο τον τυμίδν, χωρίς να πλήττεται, ό πωλητής πον5 τελυ-

κά καρποϋταυ τήν υπεραξία. 

Ή άνοδος των τυμων των. άκυνήτων και* κυρίως xfjs γής 

ύπαρξε γευι,κά αλλά καυ' ευδυκότερα κατά περυοχές πολύ. σημαν

τική. Ένδευκτυκά αναφέρεται, πώς άπο* στουχεϋα τΐ̂ ς φορολογίας 

μεταβιβάσεων άκι,νήτων προκύπτει, ότι, κατά τήν προηγούμενη δεκα

πενταετία 1961-1975,η μέση αξία των οικοπέδων αυξήθηκε (σέ τρέ

χουσες τυμές) κατά 390% στο' σύνολο χώρας καί κατά 530% στην., 

περι,οχή τή*ς πρωτεύουσας, ή μέση αξία των αγροκτημάτων αυξή

θηκε κατά 800% στο* σύνολο χώρας και* κατά 1095% στην περυοχή 

τή*ς πρωτεύουσας, εν© κατά τήν ίδι,α χρον-υκή περύοδο η μέση
 >ν
., 

αξία των δυαμερυσμάτων αυξήθηκε λυγο'τερο, δηλαδή κατά 270% 

στο* σύνολο χώρας καί κατά 325% στην περιοχή τής πρωτεύουσας. 

Σημειώνεται, σχετικά, ότι, στίς έκτυμήσευς αυτές δε'ν περιλαμ

βάνονται, τυχόν μεταβολές στο' μέσο μέγεθος κατά μονάδα ούκο-

πέδου, αγροκτήματος ή διαμερίσματος, πού άσφαλος επηρεάζουν 

καυ τίς άντίστουχες μέσες αξίες. 

Είναυ οπωσδήποτε δυνατέ νά θεωρηθευ, ότι, ή μεγάλη , 

αυτή άνοδος των τυμών γης fitav, μερυκά, αποτέλεσμα τής πολι,-

τυκη"ς πού ασκήθηκε μέχρυ σήμερα σχετυκά μέ τήν "παραγωγή 

άστυκοο χώρου" (αυξήσει,ς συντελεστών δομήσεως, τεχνητή ή 

1. Βλέπε ανάλυση στο" Παράρτημα 7, 
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πραγματυκη άνεπάρκευα πρόσφορος ούκοπέδων εντός σχεδυ'ου πό

λεως, «κατάλληλη; φο,ρολογυ'α κ.λπ.), άλλα καυ της ανεξέλεγκτης 

λευτουργυας των μηχανυσμφν της αγοράς σε' θέματα ακίνητων καυ 

εύδυκο'τερα έμπορυ'ας γης» πού'επέτρεψε, σε πολλές περιπτώσεις, 

τη*ν καταστρατήγηση της σχετυκης νομοθεσυ'ας (π.χ. παράνομη κα

τάτμηση άγροτυκων καυ δασυκων η άναδασωτέων εκτάσεων» πού. 

είναυ το' πρώτο καυ κυρυοτερο βήμα γυά τη μετέπειτα αυθαίρετη 

δόμηση καυ οικοπεδοποίηση κ.λπ.) καυ έξασφάλυσε υπέρογκα κέρ-̂  

δη στους έπυχευρηματυ'ες τοο ευδους. Κυρυ'ως δμως, ή γενυκη* 

άνοδος των τυμων της γης είναυ αποτέλεσμα της αυξημένης ζητή

σεως. Βέβαια, ή παράνομη κατάτμηση καυ ούκοπεδοπουηση προ

κάλεσε την αύξηση των τομών της γή*ς στυς περιοχές πού πραγμα

τοποιήθηκε, άλλα, καυ χωρυς την ουκοπεδοπου'ηση αύτη, où τυμές 

της γης σε άλλες περυοχές Tfis πο'λεως θα εζχαν ενδεχομένως αυ

ξηθεί περυσσο'τερο, γυατυ' ή συνολυκη προσφορά ούκοδόμησυμης 

γης θά ifrav μυκρο'τερη καυ δέν θά μποροΟσε νά άνταποκρυθεε 

στή\> άντυστουχη ζήτηση. EÎvau έξαλλου γεγονο'ς οτο ή ούκοπε-

δυκη άξυα των περυαστυκών εκτάσεων (περυφερευακη* ζώνη γύρω άπο 

τυ'ς πο'λευς) είναυ πολλαπλάσυα άπο' τη\> ούκονομυκη τους άπό*δο-

ση ως γεωργυκων η δασυκων εκμεταλλεύσεων καυ' έτσυ, ή δυατηρη-

ση ελεύθερων εδαφών γυά γεωργυκη χρήση, γύρω άπο' τύς μεγάλες 

κυρυως πόλευς, είναυ δυσχερές χωρυς τη'ν άσκηση ένεργοΟ πο-

λυτυκης στο θέμα αυτό*. 

Σχετυκά με την προσφορά ούκοπε'δων εντός σχεδυ'ου πά-

λεως έπυσημα^νεταυ οτυ στους άναπτυσσο'μενους ούκυσμοΰς, ή τυ-

χο'ν άνεπάρκευα των εκτάσεων "έντο'ς σχεδυ'ου" καυ η ελλευψη^ 

επεκτάσεων τοΟ έγκεκρυμένου σχεδυ'ου πο'λεως, δημυουργευ στε-

νο'τητα προσφορδίς ούκοπέδων κατάλληλων γυά δο'μηση καυ επομένως 
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αύξηση των τυμών στα ηδη υπάρχοντα ούκόπεδα "εντός σχεδυου".· 

Παράλληλα όμως καυ η επέκταση τοο σχεδυου πόλεως σε* νε*α περυο-

χη* προκαλεί αυτόματα άνοδο των τομών των ουκοπε'δων πού βρίσκον

ται, σ'αύτη τη*ν περυοχη, γυατό αποκτούν δυνατότητες εύνουκότε-

ρης εκμεταλλεύσεως (π.χ. δρους δομήσεως, προ'σωπο έπυ εγκεκρι

μένης όδοϋ κ.λπ,). "Ετσι,, ή δυαμόρφωση . καλυτέρων σχε'σεων 

στυς τυμε'ς τον ουκοπε'δων στυ'ς διάφορες περυοχε'ς τοο ούκυσμοΟ 

καυ, ευδυκότερα, ή συγκράτηση τής ανόδου τής μέσης τυμής των 

ουκοπέδων στους αναπτυσσόμενους κυρυως ουκυσμοΰς, έξαρτα\αυ 

èv μέρευ από τη*ν εγκαυρη καυ επαρκή* προσφορά τΐίε κατάλληλης 

ουκοδομη*συμης γής (επέκταση το\3 σχεδυ'ου πόλεως καυ τη̂ ς άναγ-

καυας υποδομής στυ'ς κατάλληλες θέσευς), με* ;πρωτσβουλυ'α τοΟ 

δημόσυου τομέα καυ κυρυ'ως τής τοπυκής αυτοδιοικήσεως, αλλά 

καϋ* άπό πολλούς άλλους παράγοντες, δπως είναι, π.χ. τό μέγε

θος τοο ο £ κόσμου, ή απόσταση των οικοπέδων άπό τους πόλους 

έλξεως τοό όύκυσμοϋ, où χρη*σευς γης, où δρου, δομήσεως καύ 

où πυκνο'τητες, το καθεστώς ύδυοκτησυ'ας τής γής καυ* ου ύσχύ-

οντες< περιορισμού, où τρόπου αποκτήσεως τής γής από irò δημό-

συο η τους συλλογυκοός φορείς κ.λπ. Où επυπτώσευς των παρα

γόντων αύτων στυ'ς μεταβολές τον τυμων γης δέν έχουν δυερευ-

νηθεϋ αρκετά στη* χώρα. 

Έξαλλου, ό παράγοντας γή* πού εδναυ βασυκός πόρος 

τής πολεοδομικής οργανώσεως, εχε.υ παραμεληθεΟ άπό.τη* δυουκη-

ση καύ* γυ 'αυτό δέν εξασφαλίστηκαν εγκαυρα άπό τό δημόσυο καυ 

τους Όργανυσμούς Τοπυκής ΑύτοδυουκηΌεως τά άπαυτοόμενα απο

θέματα γής γυά τη*ν οργανωμένη ανάπτυξη των ούκυσμών καυ* τη*ν 

εφαρμογή* δπουουδη*ποτε πολεοδομυκοΟ σχεδυ'ου. *Αλλά ούτε καυ 

αυτού* où ελεύθερου κουνόχρηστου χώρου (πράσυνο κ.λπ.) καυ 

où χώρου κουνωνυκοο έξοπλυσμοϋ που* προβλέπονταυ από τά έγκε-
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κρυμόνα σχεδία πόλεως εγυνε δυνατό, σε' πολλές περυπτώσευς, vet 

αποκτηθούν, έξαυτυας τ?ίς άνεπάρκευας των πο'ρων που δυατυθεν-

ταυ, τ^ς έλλευψεως περυσσότερο εύελυκτων δυαδυκασυοΰν αποκτή

σεως η ελέγχου της γ?|ς η τίΐς μη εφαρμογής σχετυκων δυατάξεων 

πο\5 προβλέπονταυ άπο' τη*ν κευμε'νη νομοθεσυα. "Ετσυ, τυς ύδυω-

τυκε*ς έκτάσευς πο\5 απόκτησε μόχρυ σήμερα το* δημόσυο στους où-

κυσμοός γυά τους πυό\ πάνω σκοπούς, τις πήρε σχεδόν άποχλευστυ-

κά με άπαλλοτρυώσευς. Ή μαχροχρόνυα αύτη δυαδυκασυ'α, δπως 

εφαρμόζεται, άπο' καυρό, παραμένευ επαχθές γυά τους ύδυοκτητες 

καυ πολυδάπανη γυά τους επισπεύδοντες ψορευς, ένδ5 συγχρόνως 

δεν δοκυμάζονταυ άλλου τρόπου κουνωνυκοο έλε'γχου Tfjg γίΐς, 

1. Μερυκου' άπο* τοι5ς τρο'πους αυτούς γυά τη δημυουργύα αποθεμά

των γή*ς, έλεγχο χρήσεων γΐ|ς καυ απόκτηση κοινόχρηστων χώ

ρων από* τους δημόσυους φορεΟς, είναυ καυ où ακόλουθου : 

- Δυκαυωμα προτυμη*σεως κατά προτεραιότητα τοο δημοσυου 

"έπό ίσους όρους" κατά τη*ν αγορά άκυνη*των και* κυρυ'ως 

γί1ς
9
 ευτε γενυκά, ευτε σε* συγκεκρυμε'νη περυοχη* γυά ανά

πτυξη η ανάπλαση (προβλε'πεταυ καυ από το Ν.Δ. 1003/71 

"περί ένεργοΟ πολεοδομυ'ας"). Έπυ'σης, αγορά γής υπό τοΟ 

δημοσυου, με' βάση άμουβαυ'α συμφωνυα με* τόν ύδυοκτη*τη. 

- Μακροχρόνυα εκμίσθωση γίΐς γυά όρυσμε'νη χρη*ση. ' 

- Χρονυκός περυορυσμός του δυκαυώματος χρήσεως γη"ς. 

- Σύστημα κτηματυκων ομάδων (προβλε'πεταυ καύ από τό άπο 

17.7.1923 Ν.Δ. "περυ σχεδυ'ων πόλεων, κ.λπ."). Σύστα

ση κτηματυκής ομάδας που θά περυλαμβάνευ τά άκυ'νητα 

όρυσμενης περυοχ^ς. Ή προβλεπόμενη δυαδυκασυ'α μπορεΟ 

νά συμπληρωθεί με* τροποπουηση τοΟ σχετυκοΟ Ν.Δ. 

ώστε νά επεκταθεί ό θεσμός καυ' σε* περυοχες με' κτυ'σματα, 

καυ τό δημόσυο η où OTA, νά άποχτοον, νά δυαθε*τουν καυ 
νά δυαχευρυ'ζσνταυ ελεύθερα τους προκύπτοντες κουνόχρη-

στους καυ κουνωφελείς χώρους. 

- Ανταλλαγή* άκυνη*του σε' συγκεκρυμένη περυοχη με* άλλο, υσης 

άξυας, που βρυσκεταυ £ξ
ω
 από

 ττ
*ν περυοχη αύτη*. (Συνόχευα 

στη*ν επόμενη σελυ*δα) 
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περυσσάτερο εύέλυκτου, πού έφαρμάζονταυ άπο* και/po' σε. Ευρωπαϊ

κές χβρες καυ προβλέπονται, μερικές φορε*ς και άπο* τη*ν κειμέτ 

νη έτλλίτινικη* νομοθεσία. 

Έξαλλου, στα πλαο'σια των δυατάξεων των άρθρων 17, 

18, 24, 102 και 117 τοο νέου Συντάγματος τής χώρας, δημιουρ

γούνται, εύρν5τερες προοπτικές δυαμορφώσεως και' ασκήσεως συστη-

ματυκής πολεοδομυκτίς πολυτικής και' ειδικότερα πολιτικής γής, 

μέ ττίν προβλεπόμενη οργανωμένη πολεοδομική ανάπτυξη περιοχών 

καύ τη*ν κουνωνυκοπούηση ένο*ς τμήματος τών περυοχών αυτών, δη

λαδή* τη*ν απόκτηση η τον έλεγχο τών απαιτούμενων εκτάσεων γής 

από* τους δημο'συους η τους συλλογικούς φορεΟς (ΟΤΑ κ.λπ.) γυά 

κοινόχρηστους χώρους καύ κοινωφελεες λευτουργυες η γιά προ

βλεπόμενη μελλοντυκη* ούκυστυκη ανάπτυξη. 

κ OÎ παραπάνω όμως διατάξεις τοΟ* Συντάγματος δέν ε-

χΌυν άκο'μα ενεργοποιηθεί", γίατι* δέν έχουν τεθεί* "σέ ίσχύ at 

προβλεπόμενου άπο* το* Σύνταγμα σχετικοί* Νομοί/ γιά τη*ν εφαρμο

γή*τών διατάξεων αυτών. 'Επι'σηςν δέν έχουν άκομα ένεργοποιη-

(συνέχευα ύποσημευώσεως προηγούμενης σελυδας) 

- Αντιπαροχή*J "άπο* το* δημόσυο, ίσης άξι*ας άκινη*των σέ 
•'"" αναπτυσσόμενη απ 'αυτό περιοχή*, σαν αντάλλαγμα γιά τη*ν 
^ προσφορά άπό'τ.ο'ν ύδυοκτη*τη τής ακίνητης ύδυοκτησίας 

τόυ, πού ;βρι'σκεται μέσα στην αναπτυσσόμενη περυοχη*. 
Ό τρόπος αυτός άλλωστε ε£ναυ ευρύτατα διαδεδομένος 

- στη*ν ελεύθερη αγορά άκυνη*των και' γι'αυτό είναι κουνω-
νυκά αποδεκτός. · . 

- Δικαίωμα εκμεταλλεύσεως ενός τμήματος τοΟ συντελεστή 
δομη*σεως κάθε οικοπέδου άπο' τη*ν Κουνότητα ( l o i gal ley) . 

- Μεταφορά συντελεστή δομήσεως άπο*· όρυσμένη θέση σέ άλλη. 

1·. Βλέπε ανάλυση στο* Παράρτημα 8. ;.j 
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θεϋ τά Ν.Δ. 1262/72 "περί,' ρυθμιστικών σχεδίων" καί 1003/71 "πε

ρί ένεργοΟ πολεοδομίας", πού άποτελοΟν, μαζ£ μέ τον πρόσφατο 

Νόμο 360/76 "περί χωροταξίας καί περιβάλλοντος", σημαντικά 

θεσμικά μέσα γιά τη*ν άσκηση συστηματικές πολιτικές γ?\ς. 

2. ΠΡΟΟΠΤΙ^Σ_ΕΞΕΛΙΞΕΏΣ^ 

2.1. Μέθοδο ι_δι ερευν|1σεωζ^των_προοπτ «;2<ον_στην_πολεοδομϋκη 

οργάνωση 

' Tec» τίς ανάγκες τοΌ γενικοϋ προγραμματισμού" ff|g πο

λεοδομικής οργανώσεως καί για τη* διερεύνηση των προοπτικών 

εξελίξεως, πού πρέπει, να άναληφθεε συστηματικά από τους αρμό

διους φορεϋς κατά τη*ν περίοδο αύτη*, διευκολύνει σέ πρώτη του

λάχιστον φάση, ή θεώρηση και' η κατάταξη των ελληνικών οικι

σμών σε κατηγορίες σύμφωνα μέ διάφορα κριτήρια, όπως π.χ. 

ανάλογα μέ'τό μέγεθος τους δηλαδή* (α) μεγάλες πάλεις (περιοχή 

πρωτεύουσας καί Θεσσαλονίκης, ($) λοιπά μεγαλύτερα αστικά κέ

ντρα των περιφερειών, (γ) λοιπές πόλεις^ (δ) διάφορες κατηγο-

1. Ή τυπολογία τον ελληνικών οικισμών ανάλογα προς διάφορες 

χαρακτηριστικές παραμέτρους καί προς το ρόλο τους σέ εθνι

κό, περιφερειακό:η τοπικό επίπεδο αντιμετωπίζεται στά πλαί

σια τον χωροταξικών αναλύσεων. £ίδικη\ μελέτη
:
μέ τίτλο "Τα

ξινόμηση Ελληνικών Οικισμών" έχει άναληφθεε στά πλαίσια 

τ^ς έρευνας "Πολεοδομικών Προτύπων" πού έκπονεεται από το 

Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών τοΟ ΕΜΠ* Επίσης έρευ

νες των δικτύων αστικών κέντρων καί αγροτικών οικισμών έ

χουν άναληφθεε άπό τό ΚΕΠΕ. Υπάρχει, πάντως, ανάγκη γιά 

συστηματική επιστημονική* έρευνα στά θέματα ffjç τυπολογίας 
"'των ελληνικών οικισμών, πού θά διαμόρφωνε τίς κατάλληλες 

μεθόδους γιά τη διερεύνηση των προοπτικών εξελίξεως καί 

τον προγραμματισμό τής πολεοδομικές οργανώσεως κατά κατη

γορίες οικισμών. :0 .-,?r-.
;
·· 
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ρυ'ες μυκρότερων ουκυσμων (π·χ. ήμυαστυκβν, άγροτυκον κ.λπ. ). 

Έΐίυσης
9
,..ή κατάταξη αύτι5 θά πρέπευ νά δυαφοροπουηθεϋ περαυτέρω 

σέ, υποκατηγορυ'ες
9
 ανάλογα π.χ. προ'ς τον5ς ρυθμούς πληθυσμυα«' 

κων μεταβολών». Θα* ευχαμε δηλαδή* τους αναπτυσσόμενους
9
 τοι5ς 

στάσυμου,ς καυ' τους φθίνοντες οΰκυσμούς. 'Ακόμη θα πρέπευ νά 

ληφθεΟ ύποψη καυ ή δυάρθρωση τη*ς άπασχρλη'σεως. Στοός ,μυκροός 

ουκυσμοΰς, εύδυκότερα, μεγάλη σημασυ'α εχευ επιπλέον καυ η 

κατάταξη* τους ανάλογα προ'ς τη θέση τους καυ τη φυσυκη* τους 

μορφολογία. 

...,,,. Συγχρόνως
9
,·. σέ χωρο.ταξυκό επυ'πεδο, εΐυαυ άπαραυτητο

 ;
. 

.ν4
Τ
,δυερευνηθοον άπό το\5ς αρμόδυους φορεΟς où δυαρθρωτυκές <σχ̂ · 

σευ$ μετάξι*,.τον,δ.υαφόρων κατηγοριών ουκυσμων* γυά νά ôuquc-·. 

στω^οον ου δυαπερυφερευακε'δ καυ, ου περυφερευακές; έπυρροές και* 

έξαρτ4σεΐ/ς, 6, βαθμός τ
Πδ άνυσόμερης αναπτύξεως τ£Κ> ;ρυκυσμφν : 

που* ε2ναυ έκφραση των περυφερευακων άνυσοττ*των
9
· ,,ρ ρόλος, ττ̂ ς ,

; 

πρωτεύουσας κ.λπ. OÙ χωροταξυκές αυτές, δυερευνη'σευς θέτουν 

τά πλαυ'συα γυά τη*ν ολοκληρωμένη θεώρηση τοϋ δυκτόου των ουκυ

σμων καυ άποτελοϋν προϋπόθεση γυά την παραπέρα "δύέρέυνηση καυ 

άντυμετώπυσ^ τδ5ν προβλημάτων καυ' έξελυ'ξεων της πολεοδομυκής 

όργανωοεως στοΰέ ούκυσμοός.
 r

 •·'• "
;
·.-

< : 

Ου συσχετυσμου' των παραπάνω κατατάξεων των ουκυσμον,, 

καταλέγουν στη, δυαμόρφωση δυαφόρων ύποκατηγορυών που* θά.πε-

ρυλαμβάνουν, κατά το' δυνατόν, ομάδες ουκυσμων μέ όμοευδη χα-

ρα'κτηρυστυκά. 'Η εΰδυκότερη δυερευνηση των πολεοδομυκών προ

βλημάτων καυ' των προοπτυκών έξελυ'ξεως, θά μπορεί νάγυ'νευ στα 

πλαυσυα της συγκεκρυμένης
1
 ομάδας ουκυσμων μέ όμοευδη' χαράκτη-" 

ρυστυκά*, τόσο γυά το σόνολο του οΰκυσμοο οσο καυ' κατά πο*λεο>- ' 

δομυκη* λευτουργυ'α. · · 
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"Ολα αυτά είναι, απαραίτητα προκευμε'νου να δυαμορφωθοΟν 

σταδιακοί ot άντύττουχες γενυκε'ς αρχές καυ κατευθύνσεις τΨ\ς το-

λι,τυκίίς πολεοδομικέ οργανώσεως κατά κατηγορία ούκυσμών, ώστε 

στη* συνέχευα ή πολι,τυκη* αυτή vet έξευδυκευτεΕ περισσότερο στο' 

τοπυκο' έπύιεδο, κατά περυ'πτωση, με* τη μορφή ρυθμυστυκών καυ 

πολεοδομικών σχεδυ'ων καυ προγραμμάτων. 

• OÙ -διερευνήσει,ς αύτε*ς δε'ν μποροον να δυεξαχθοον συ-

στηματυκά στα πλαυσυα τώ\> έργασυύδν της 'Ομάδας Έργασυ'ας Κα-

τοι,κύας-Πολεοδομι,'ας, άλλο; πρέπευ να αναληφθούν άμεσα από* τους 

άρμο'δυους φορευς, où όποϋοι, θά χρησιμοποιήσουν τις σχετικές 

ειδικές μελέτες πού εκπονούνται. Είδικο'τερα δμως γιά τά αστι

κά κέντρα, έπιχειρεΠται στη συνέχεια μιά γενική' επισκόπηση 

των τάσεων καυ των προβλεπο'μενων εξελίξεων στη*ν πολεοδομική 

οργάνωση, ώστε να επισημανθούν τυχο'ν ανεπιθύμητες επιπτώσεις 

καί να έπιδιωχθεΟ η προ'ληψη τους με' την προτεινο'μενη, στ<5 τέ

λος, πολεοδομική πολιτική. 

2.2. Τάσεΐ£_κ^ι_προ3λ^πόμενες εξελίξεις 

Ό σύνολικο'ς πληθυσμο'ς της χώρας προβλέπεται δτι άπο' 

9.100.000 άτομα περίπου στο τέλος του 1975, θα φθάσει, σε* 

9.387.000 στο' τε'λος του 1980, δηλαδή' θά αυξηθεί κατά 3,16% 

ένδ την προηγουμένη πενταετία 1971-75 είχε αύξηθεϋ κατά 3,76%. 

Βασική υπόθεση γιά την περίοδο 1976-80 είναι οτι η εξωτερική 

μετανάστευση θά ίσοδυναμεΟ προ'ς τη'ν παλιννο'στηση. 

• ' 2 
Συγχρο'νως, ο άστικο'ς πληθυσμός προβλέπεται δτι άπο' 

5.070.000 άτομα περυπου στο' τε'λος τοο 1975, θά ανέλθει σέ 

5.550.000 στο' τε'λος τοο 1980 καυ θά αντιπροσωπεύει irò* 59,1% 

1. Συμφωνά με εκτιμήσεις τοΟ ΚΕΠΕ. 

2. Πληθυσμο'ς πο'λεων με' πάνω άπο' 10.000 κάτοικους. 
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τον) συνολυκοϋ πληθυσμού" xfjs χώρας, εναντυ 55,7% το' 1975 καυ 

53,2% το 1971. . Θα αύξηθεϋ δηλαδή στην περυοδο 1976-80 κατοί 

4-80.000 η κατά 9,46%, ένδδ την προηγούμενη πενταετυ'α 1971-75, 

εΖχε αύξηθευ κατά 4-03.000, η κατά 8,63%. "Ετσυ , σε μυά δεκαε-

τυ'α (1971-80), ό συνολυκός πληθυσμός τ?\ς χώρας προβλέπεταυ 

νά αυξηθεί κατά 720.000 άτομα η κατά 8,2%, ένδ στη*ν Loua πε

ρυοδο, ό συνολυκός άστυκός πληθυσμός της χώρας προβλέπεταυ 

νά αύξηθεϋ κατά 883.000 άτομα η κατά 18,9%. Στη*ν προηγουμέ

νη δεκαετυ'α (1961-70) ο συνολυκός πληθυσμο'ς τη"ς χώρας ε£χε 

αύξηθεϋ κατά 380.000 άτομα η κατά 4,5% ένω ò άστυκός πληθυr 

σμο'ς είχε αύξηθεϋ κατά 1.039.000 άτομα η κατά 28,63%. 

Παρόλη τη σχετυκη έπυβράδυνση τοο ρυθμοο αυξήσεως 

του" άστυκοΰ πληθυσμοί) σε' σχε'ση με τη προηγούμενη δεκαετυα, 

η αύξηση αύτη παραμένευ σημαντυκη' γυά τη*ν περυοδο τοο Προ

γράμματος καύ προβλέπεταυ να άπορροφηθεϋ, δπως καυ στο παρελ

θόν, άπο' τυ'ς ύφυστάμενες ση*μερα πόλευς, καυ κυρυως άπό τη*ν 

πρωτεύουσα καυ τά λουπά μεγαλύτερα άστυκά κέντρα, των οπουων 

η δομή*, στυς περυσσότεοες περυπτώσευς, δεν άνταποκρυ'νεταυ 

πυά προ'ς τυς συνεχώς αυξανόμενες άπαυτηΌευς γυά υ uà καλύ

τερη πολεοδομυκη* οργάνωση. Ακόμη, προβλέπεται οτυ θά συνε-

χυστεϋ η παρατηρούμενη Ιντονη κυνητυκότητα μέσα στά άστυκά 

κέντρα. 0Ù πληθυσμυακές καυ λευτουργυκές αυτές άναδυαρθρών 

σευς, σέ συνδυασμό μέ την ανάπτυξη των δυαφόρων ούκονομυκών 

κλάδων, συνοδεύονταυ άπό σημαντυκές μεταβολές στύς δραστηρυό-

τητες, τους τρόπους ζωίΐς καυ τυ'ς ανάγκες των κατου'κων καυ* θά 

έχουν σαν έπυπτώσευς
3
 τη συνεχή* αύξηση ττίς ζητήσεως σέ χώρο 

καυ κατά συνέπευα την αύξηση της εκτάσεως τών πόλεων, την 

άνοδο των τυμων της yfis καυ' τό υψηλό κόστος της πολεοδομυκίίς 

οργανώσεως. Στη\> έπυδευ'νωση των προβλημάτων αυτών συμβάλλευ 
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η ύπαρξη πραγματυκίΐς η τεχνητές στενότητας προσφοράς άοτςκών 

ούκοπέδων γι,ά εκμετάλλευση. Πολλο; ούκύπεδα έντο'ς σχεδύου πό

λεως δε'ν άνουκοδομοΟνταυ εύ'τε γυατύ παρουσιάζουν νομϋκά προ

βλήματα (άνεπαρκευς τυτλου υδυοκτησύας, δυεκδυκησει,ς κυριό

τητας, έκκρεμο'τητες λο'γω ρυμοτομίας, πολλού συνυδι,οκτητες) 

είτε γυατύ είνα^ ακατάλληλα γι,ά άνουκοδο'μηση (λόγω έπι,φάνευας, 

σχήματος, θέσεως, περιβάλλοντος κ.λπ.), εί,'τε τέλος γυατύ δυα-

τηροΌνταυ ανεκμετάλλευτα άπο' τους ιδιοκτήτες με την προσδοκία 

ύψηλο'τερων κερδών στο' με'λλον. Έξαλλου, θεωρεΓταυ γενοκά OTL 

ή αύξηση τοϋ πληθυσμοο σε μια πο'λη, είναι, παράγοντας που εχευ 

λι,γοτερες άπαυτησευς γι,ά αύξηση τοο χοίρου, σε' σχέση με' την 

ούκονομυκη καυ τεχνολογυκη άνα'πτυξη, τη*ν ανάπτυξη τΏν με'σων 

μεταφορδς κ.λπ., που* συνεπάγεται, πολλαπλάσια αύξηση τ?ίς ζητή

σεως σε' χώρους καύ πού, συνεπώς, έπι,τεύνει, περισσότερο την 

αύξηση τί\ς εκτάσεως των πόλεων. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται οτι κατά την πενταετία 

1971-75 οι επεκτάσεις ρυμοτομικών σχεδίων αστικών κέντρων πού 

εγκρίθηκαν άπο' τό Υπουργείο Δημοσίων Έργων σ'δλη τη χώρα 

καλύπτουν έκταση 28.000 περίπου στρεμμάτων, ενώ" στο σύνολο 

τοο ΝομοΟ Αττικής έγκρι'θηκαν ρυμοτομικά σχέδια γιά έκταση 

18.000 περίπου στρεμμάτων. Παράλληλα, τα* ρυμοτομικά σχέδια 

ημιαστικών και αγροτικών οικισμών πού εγκρίθηκαν την ίδια 

περίοδο άπο' το ΎπουργεΟο Δημοσίων Έργων και τις Νομαρχίες 

καλύπτουν έκταση 60.000 περίπου στρεμμάτων, άπο τα οποία, 

τα* μισά περίπου άφοροον υφιστάμενους οικισμούς πού απόκτησαν 

γιά πρώτη φορά ρυμοτομικό σχέδιο,ένώ ένα σημαντικό μέρος άπο' 

το υπόλοιπο άφορα παραθεριστικούς οικισμούς πού ιδρύθηκα 

ί. Βλέπε παρ. 1.2.3, 0 και' 3
?>
Ύφυστάμενη κατάσταση, κεν

τρική και περιφερειακή* πολεοδομική' διοίκηση, καθώς και 

Παράρτημα 2. 
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άπο' ούκοδομυκούς συνεταυρυσμούς. Σ'αύτά πρέπευ να προστεθοον 

τά ρυμοτομυκά σχέδυα άγροτυκων ούκυσμων κάτω των 4·.000 κατου-

κών που έγκρυθηκαν κατά την περίοδο 1971-75 άπο το Ύπουργευο 

Γεωργυας καυ καλύπτουν έκταση 100.000 περυπου στρεμμάτων. 

"Ετσυ, ή συνολυκη έκταση τον ουκυστυκών περυοχβν πού απόκτη

σαν έγκεκρυμένο ρυμοτομυκύ· σχέδυο στην περυοδο 1971-75, ανέρ

χεται, σε 188.000 περυ'πόυ στρέμματα στο* σύνολο τίΐς χώρας,· άπο' 

τά όπουα τύ Ì/3 σχεδο'ν άφορα" νέες επεκτάσεις καύ 18% περυ'πόυ 

άφορα" εγκεκριμένους κουνο'χρηστους καυ' κουνωφελεΠς χώρους 

(έκτος* οδών). "Ενα σημαντυκο' μέρος των κουνο'χρηστων αύτδν εκτά

σεων προβλέπεταυ δτυ θά άπαλλοτρυωθεε στην περυοδο τοϋ Προ

γράμματος 1976-80. 

Μέ'την ύπο'θεση δτυ σε* πολλές περυπτώσευς ύπάρχευ 

άμεση σχέσ-η μεταξύ της αύξηΌεως τοΰ πληθυσμοϋ, στα άστυκά 

τουλάχιστον κέντρα, καυ τη̂ ς αύξηΌεως τή"ς εκτάσεως τί\ς πσ'λεως 

κ α υ' κατά συνέπευα καυ τή*ς ανάγκης επεκτάσεως τοο πολεοδομυκοΌ 

σχεδύου της, αναμένεται, δτυ καυ στη*ν περυοδο 1976-80, ου πα

ραπάνω τάσευς θά συνεχυστοον, συχνά κάτωι'.άπο' τυ'ς τιεαε^ς των 

ένδυαφερομένων κατούκων αλλά καιί τών έπνχευρηματίων γ11ς
5
 Ρε 

αποτέλεσμα νά
;
 δημυουργοϋνταυ νέες ανάγκες γυά επέκταση τον 

δυκΐύων υποδομής, γυά έγκαταστάσευς κουνωφεΛΰν λευτουργυδν 

καν γυά άπαλλοτρυώσευς' κουνο'χρηστων χώρων. Σέ δλες τυς πό-

λευς καυ* εύδυκο'τερα στην περυόχη* τ?|ς πρωτεύουσας, où ύσχύον-

τες συντελεστές δομη'σεως καυ' où προκύπτουσες άντυ'στουχες πυ-

κνο'τητες, επυτρέπουν τη\> εγκατάσταση στο* ηδη έγκεκρυμένο σχέ-

δυο πο'λεως πολλαπλάσυου πληθυσμοϋ άπο' τον σημερυνο' καυ έτσυ 

δέν υπάρχουν ανάγκες νέων επεκτάσεων. Ή εξάντληση δμως των 

έπυτρεπο'μενων δρυ'ων πού καθορυ'ζουν où ύσχύοντες συντελεστές 

δομήσεως θά δημυουργοΟσε. απαράδεκτες πυκνότητες καύ συνθήκες 
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διαβιώσεως του πληθυσμού καί συνεπώς δε'ν είναι επιθυμητή. 

Έξαλλου, où περιοχές αυθαίρετων οικοδομών "έκτος σχε

δίου" που περιβάλλουν σε' πολλά σημεΠα τις αναπτυσσόμενες πό

λεις, προβλέπεται δτι, εξαιτίας των προβλημάτων που παρουσιάζουν, 

θα αποτελέσουν αντικείμενο νομιμοποιήσεως και νέων επεκτάσεων του 

σχεδίου πόλεως , καθώς και πρωτοβουλιών εκ μέρους τ?ίς ΔΕΙΙΟΣ πού 

θα έχει να αντιμετωπίσει τις κοινωνικοοικονομικές και πολεο

δομικές ιδιομορφίες καί ανάγκες που υπάρχουν στις περιπτώσεις 

αυτές, έφαρμο'ζοντας ειδικό' πολεοδομικό σχεδιασμό" (π.χ. ανα

μόρφωση, ανάπλαση κ.λπ.). 

0Ì ανάγκες g άλλωστε
9
 για νέες επεκτάσεις καί νέα 

πολεοδομικά' σχέδια, γίνονται εξ αντικειμένου πιεστικές καί 

άπο την έντεινο'μενη ανάπτυξη άλλων λειτουργιών οιως π.χ. 

τΤ\ς δεύτερης (εξοχικές) κατοικίας στους παραθεριστικούς οι

κισμούς, της βιομηχανίας, του τουρισμού, των μεταφορών καί 

λοιπδΰν δραστηριοτήτων. Ή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αύτον 

γίνεται τις περισσότερες φορές διάσπαρτα, σε έκτος σχεδίου 

πο'λεως περιοχές,χωριίς καμμιά προκαταρκτική εκτίμηση γιά τη 

μελλοντική τους ένταξη σε ένα πολεοδομικά οργανωμένο ευρύ

τερο σύνολο καί συχνά, στις περιπτώσεις κυρίως τΐ̂ ς εξοχικής 

κατοικίας, η ανάπτυξη αύτη γίνεται αυθαίρετα, μέ δλες τις 

σχετικές δυσμενείς επιπτώσεις. Γι'αύτο' προβλέπεται δτι καί 

οι δραστηριο'τητες αυτές θά αποτελέσουν αντικείμενο πολεοδο-

» 2 
μικΠς οργανώσεως .πού δε'ν θά περιορίζεται μο'νο στο χώρο τ^ς 

1. Δημοσία Επιχείρηση Πολεοδομησεως, Οίκισμοο καί Στεγά

σεως. 

2. "Ηδη, το Υπουργείο Δημοσίων Έργων διερευνά τρο'πους αν

τιμετωπίσεως του προβλήματος πολεοδομικές οργανώσεως των 

περιοχών δεύτερης (παραθεριστικές) κατοικίας. 
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ίδιας τχ\ς πόλης, άλλα θα επεκτείνεται, πέρα από την οικοδο

μημένη περίμετρο, προς τις περιαστικές περιοχές γιά νά ρυθμί

ζει τις διάφορες λειτουργίες άστικοϋ χαρακτήρα που* άναπτΰσ-

σοντ.αι εκεί ηα£ να άμ3λ\*νει τόν ανταγωνισμό τους ως προς τη* 

χρήση τής γης, Ειδικότερα, οί υπάρχουσες τάσεις επεκτάσεως . 

ορισμένων μικρότερων οικισμών γυα να αντιμετωπίσουν την ανά

πτυξη παραθεριστικής κατοικίας στις περιοχές τους, αναμένε

ται δτι θά ενισχυθούν, μέ τη*ν προϋπόθεση οτι η ανάπτυξη αύτη 

δέν θά παραβλάπτει την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστι

κή δραστηριότητα το\3 μόνιμου πληθυσμού" και θά συμβάλλει στή. 

φυσιολογική εξέλιξη τοϋ οικισμού. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 

να δοθεί στις περιπτώσεις αναπτύξεως παραδοσιακών οικισμών 

γιά παραθεριστική κατοικία, ώστε να μήν αλλοιωθεί è χαρακτή

ρας τους; : Λ 

Σχετικά μέ τις επιπτώσεις των επεκτάσεων του σχεδίου 

πόλεως στη διαμόρφωση των τιμών τής γής , υποστηρίζονται έκ 

διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Ειδικότερα, υποστηρίζεται δτι 

η αύξηση τής προσφοράς οικοπέδων "εντός σχεδίου" στις περι

φερειακές συνοικίες J συμβάλλει γενικά στην ικανοποίηση της. 

σχετικής ζητήσεως και στη* συγκράτηση των τιμών της γης και 

μάλιστα στίς κεντρικές περιοχές. Αντίθετα
9
 συμφωνά με άλ

λες απόψεις, οί τιμές τής γης και ειδικότερα οι τιμές στις 

κεντρικές περιοχές αυξάνουν ανάλογα μέ την έκταση τής πό

λεως. Ή σχέση πάντως μεταξύ* επεκτάσεων τοϋ σχεδίου πόλεως 

και των μεταβολών τον τιμών γής δέν έχει διερευνηθεί αρκετά 

στή* χώρα καί, όπως έχει ήδη άναφερθεΟ, πολλοί* άλλοι παρά-

1. Σχετικά μέ τις διαδικασίες επεκτάσεως και αναπλάσεως 
τών πόλεων και τον επιπτώσεων στις τιμές γής

5
 βλέπε από

ψεις στο* Παράρτημα 6, · " 
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γοντες όπως π.χ . οι, οροί, καυ συντελεστές δομήσεως καυ' où πυ

κνότητες, où. άποστάσευς, το ε ίδος καυ η κατανομή των χρήσεων, 

η παραδοσιακή τάση γυά επένδυση των αποταμιεύσεων σε γ?ί κ . λ π . , 

πρέπευ να λαμβάνονταυ ύπο'ψη γυά να δυατυπωθ'οϋν ασφαλέστερα συμ

περάσματα. Άναμένεταυ πάντως έξυσορρο'πηση, συγκράτηση η καυ 

μευωση τώ\> τιμών των ούκοπέδων στην περίπτωση πού* θα μευωθοϋν 

où ύψηλου συντελεστές δομη'σεως (εκμεταλλεύσεως) καυ' συγχρόνως 

θα? αύξηθευ η προσφορά νόμυμης ουκοδομησυμης γης (επέκταση τοο 

σχεδυου πόλεως κ.λπο)^ κυρυ*ως στη'ν περυφέρευα τοο ου.κυσμοΟ, 

σε* συνδυασμό* μέ παράλληλη άσκηση κουνωνυκτ"ίς πολι,τυκ^ςκατου-

κυ'ας γυά τον περυορυσμσ'. τίίς αύθαυ'ρετης δομη'σεως. 

Γ uà τους παραπάνω λο'γους, δυαφαυ'νεταυ δ τ υ , κυρι'ως 

γυά τα αναπτυσσόμενα άστυκά κέντρα 9 où έπεκτάσευς των σχεδυων 

πόλεως σε' νέες περυοχές εύναυ πολλές φορε'ς αναπόφευκτες καυ' 

άναγκαυες προκευμένου η πο'λη, στο σύνολο τ η ς 3 να άποκτήσευ 

υκανοπουητυκη πληθυσμυακη' πυκνότητα καυ νά έλέγχθεε ή ανάπτυ

ξη όλων των' πολεοδόμεκό3ν λευτουργυων καυ δχυ μο'νσ της κατου-

κυ'ας. Ό κατάλληλος προγραμματυσμο'ς καθ* σχεδυασμός των νέων 

αυτών επεκτάσεων των σχεδυων πόλεως .των ουκυσμων^ μπορευ να 

γύνέυ αποφασιστικό' μέσο για* την όρθη πολεοδομική οργάνωση των 

νέων οικιστικών περιοχών. .. : 

Où παραπάνω προοπτικές εξελίξεως υσχΰουν κυρυως γυά 

τυς αναπτυσσόμενες πόλευς καυ ουκυσμούς. ΙΙαράλληλαι, στυς με

γάλες πο'λευς καυ εύδυκότερα στην περυοχη της πρωτεύουσας καυ 

της Θεσσαλονυκης, έχουν δημυουργηθευ σοβαρές ανάγκες γ ι ά βελ-

τύωση, εκσυγχρονισμό και* άναμο'ρφωση υφιστάμενων οικιστικών 

περυοχΰν (εντός σχε-δι'ου πόλεως), κεν,τρυκων η περυφέρευακων, . 

πλήρως η μερικά ουκοδομημένων, γυά την άνοδο' ,τ?|ς πουοτυκής 
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τους στάθμης HQLC τη* βελτι,'ωση τΐίς κοι,νωνυκίίς καιί πολι,τυστι,κής 

ζω?|ς των κατοιίκων τους. Έπι,'σης, προβλέπεται, δτυ θά υπάρξουν ανά

γκες πολεοδομικές' άναμορφώσεως σε* περυφερευακές συνουκι*ες κα£ πε

ριοχές, στιίς μεγαλύτερες ποΆευς, γυά τη* δημυουργέα η..τrtv ενίσχυση 

ορι,σμένών βασι,κών δευτερευόντων κέντρων προς αποσυμφόρηση καυ εκ

τόνωση τοΟ συνήθως υπερφορτωμένου κεντρυκοΌ πυρήνα τ?ίς πόλεως, 

ένω άντυθετα, σέ μυκρότερες πόλει,ς, ή πολεοδομική* αναμόρφωση προ

βλέπεται, δτυ θά άφορα* τη*ν τόνωση τοο κέντρου, πού είναι, απαραίτη

τη γυά νά ανταποκρίνεται, στο' φυσι,κό του ρόλο, δηλαδή* στη*ν παρο

χή υπηρεσιών σέ ί,κανοποι,ητι,κη πουκύλιία και? ποι,ότητα. 

Γενι,κά, ανάγκη πσλεοδομυκη*ς άναμορφώσεως υπάρχει, σ'ό

λες τι*ς περυπτώσευς αναπτυσσόμενων και,' μη ούκι,σμων, δπου. ούκυσμέ-

νες περυοχές παρουσυάζουν φυσι,κη η λευτουργυκη παλαίωση και* δέν 

μποροϋν να άνταποκρυθοΟν προς τυς ανάγκες που* διαμορφώνονται, μέ

σα σ'αυτές. Εύδι,κότερα, στυς περυπτώσει,ς των μι,κρότερων πο'λεων 

η ούκίσμων πού θεωροϋνταυ στάσι,μοι, άπο' τή*ν άποψη των πληθυσμυα-

κων μεταβολών και* γενι,κά των προοπτι,κων, ou προβλεπόμενες έξελι*-

ξει,ς και* ή άντΐστουχη αντυμετώπυση τη"ς πολεοδομι,κη'ς οργανώσεως 

θά άφοροον, κυριίως, στη βελτυωση της ύφυστάμενης καταστάσεως και* 

εύδυκοτέρα στη*ν πολεοδομυκη αναμόρφωση, μέ τη*ν έννοι,α τής συντη

ρητικές επεμβάσεως. "Ετσι,, ή δι,αδυκασι'α πολεοδομυκΉς άναμορφώ

σεως (urban renewal) μπορεϋ νά αποτελέσει, τιίς περι,σσότερες φο

ρές άντυκει,'μενο κατευθυνόμενης (προγραμματισμένης) επεμβάσεως 

και,' νά γι,'νει, έπυσης άποτελεσματι,κό μέσο (δπως και* στη*ν περίπτω

ση των νέων επεκτάσεων τοΟ σχεδυου πόλεως) γι,ά τη βελτυωση ττίς 

πολεοδομυκης οργανώσεως ύφυστάμενων ούκυστυκων περυοχων. 

Στη*ν περίπτωση δμως των ουκι,σμων πού φθάνουν πληθυ-

σμυακά και* κυρίως στην περίπτωση των μι,κρότερων άγροτυκων ou-
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κυσμων πο\5 ανήκουν στυς προβληματυκές περυοχές τ?ίς χωράς άπο 

άποψη δυνατοτήτων αναπτύξεως (ύπολσγυ'ζονταϋ περίπου σε' 3000 

έως 3500). και* πού
9
. ως ση*μερα

9
 παρουσιάζουν τι*ς σοβαρότερες 

έλλευψευς σε τεχνυΜη κα£ χουνωνϋκη υποδομή* , où προβλεπο'με-

νες έξελι*ξει,ς στην πολεοδομυχη τους οργάνωση δε'ν εμφανίζον

ται* , έχ πρώτης όψεως
 9
 εύνοϋχές, Ό πληθυσμο'ς, σε* πολλούς άπο 

τους ούχι,σμοΰς αυτούς
9
 θα μευωθευ στο' μέλλον άκο'μα περυσσο-

τ-ερρ, ένω ή διάρθρωση τώυ ήλϋχυων θα έχει, έπυσης έπι,δευνωθεε 

μέ. τη συνεχή* αύξηση τοο ποσοστοο τό3ν ήλι,χίΛομένων. "Ετσυ
9
 πολ

λού άπο' τους ουκοσμούς αύτοΰς δε'ν θα' ε£ναυ βι,ωσυμου xat τα 

δυάσπαρτα μυχρά έργα βελτυώσεως των πολεοδομυχων συνθηχον, 

τα όποΠα ένδεχομε'νως θα* άποτελε'σουν χαυ σπατάλη πο'ρων
9
 δεν 

ε£ναι, αρκετά γ ο α' να τού*ς συντηρήσουν. Είναι, γνωστό* οτυ το' 

κόστος δημι,ουργυας χαυ δυατηρη'σεως τεχνυχης υποδομές και* κοι

νωφελών ύπηρεσυων ϋχανοποοητυχοο έπι,πέδου, σε όλους αυτούς 

τους ούχυσμον5ς
9
 είναι, εξαυρετι,χα ύψηλο'

9
 δπως άλλωστε και* τύ 

κο'στρς δημυουργυ'ας μη* γεωργυχών απασχολήσεων. Ή δι,ερεύνηση 

τον προοπτυχδδν έξελύξεως των ούχυσμών αύτων, ή ένδεχο'μενη 

μεταστέγαση η σταδιακή άπρρρο'φηση χαυ συγχε'ντρωση τοο πλη

θυσμοί τους σε* πραγματυχα 3^ωσ>μους οϋκυσμούς
9
 δ ρόλος τοο 

κράτους, τα απαιτούμενα κίνητρα καυ ή μεθόδευση των ένεργευων 

σχετι,κά με την άναδοάρθρωση αύτη' χ.λπ., θα άπαι,τηΌουν στο 

μέλλον περυσσο'τερο έξευδι,χευμένες μελέτες κατά* κατηγορίες 

περι,πτώσεων. 

1. Λόγω π.χ. μυχροϋ μεγέθους
9
 μεγα'λης αποστάσεως άπο' άλλους 

οί,κι,σμούς, υψομέτρου
9
· δύσκολη-ς- προσπελάσεως χ.λπ.. 
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2.3. np22H^*i:£_22*§2£2yk*t!£_22*kIk;!iO£ 2I!;i-^22£_l!lS-521S 

Στα πλαυ'συα xfjs γενι,κύτερης Κουνοτυκ?ίς πολι,τυκτίς βελ-

τι,ώσεως τοο περιβάλλοντος, άντυμετωπυζονταυ, εύδυκο'τερα, θέ

ματα πολεοδομίας καυ ρυθμίσεως τοΟ χώρου. "Ετσυ, τα προβλήμα

τα- τοο περιβάλλοντος πον5 συνδέονται, με' την άστυκοποι,'ήση καυ 

τη γεωγραφοκη κατανομή' ανθρώπων καυ δραστηριοτήτων, συνυστδϊ-

ταυ υδυαυτερα άπο' τη\> ΕΟΚ να έξετασθοον στο' κουνοτυκο' έπύπεδο, 

γι,ατυ προ'κευται. γυά προβλήματα δχυ μο'νο ανάλογα στυ'ς δι,άφορες 

χώρες, άλλα συχνά γuà κουνά προβλήματα, που έξαυτυ'ας ττ\ς ενό

τητας τοο ούκονομυκοο χώρου τ?\ζ Κουνης Αγοράς μποροΟν ευκο

λότερα νά λυθοον στα πλαυσυα μυδίς κατάλληλα εναρμονισμένης πο

λύτοκης. · 

Ού προσπάθειες σχετυκά με' τα προβλήματα αυτά πρέπει, 

να αποβλέπουν σέ μυά άντυπαραβολη ύδεων, έμπευρυων Mat πραγμα

τοποιήσεων γυά καθορισμένες περι/οχές και? σε συνδυασμό με τύς 

άντυστοι/χες περυφερευακές πολυτυκές. Έπυ'σης, πρέπευ νά δ ι ε υ 

κολύνουν τη* δυερεύνηση τών θεμάτων τοΟ περιβάλλοντος στυς πα

ραμεθόριες περυοχές. 

Άπο' τη*ν Κουνοτητα, προτεύνεταυ η συγκέντρωση των 

προσπαθειών, σέ πρώτη φάση, στύς ακόλουθες τέσσερυς ομάδες 

προβλημάτων που έχουν έπυλεγεΟ γυά* την γενυκή τους φύση καυ 

γυά την Κουνοτυκη τους διάσταση« 

α. Προβλήματα περυβάλλοντος πού συνδέονται, μέ τη*ν άνά-

πτύξη των περυοχων πού άστυκοπουοονταυ μέσα στην Κουνοτητα . 

1. Βλέπε ^2ΗΕΒ^ί-2ίίί£ίέί_ί^_22ΐ?2ΰΒ£ΗΪ§2_5Η£ ,2£§Εΐΐ5δ§ **° C 
112/4ΐ"τήç"2ÔTÏ2T73~~Ks5aXctûô"3T~"'Ûrbânîsmê ët 'Âmênagé-
rnejit des Espaces" . 

2 . Στην περυ'πτωση της Ελλάδας τά προβλήματα, αυτά θά μποροϋ-
σαν νά συνδυασθούν μέ τη\> τάση αναπτύξεως ένύς "ούκυστυ-
κοΟ συνεχοος" κατά μτίκος των ακτών καυ ύδυαυ'τερα κατά μΐϊ-
κος τοΟ άξονα Πάτρας- Άθηνας-Λαμυας-Βο'λου-Θεσσαλονυκης. 
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Προ'κει,ταυ εύδυκο'τερα γυά τη*ν περυ'πτωση τΐ\ς μεγαλο-

«ολης πού σχηματίζεται, στη* Βορευοδυτυκη Ευρώπη καυ περι,λαμ-

βάνευ 100 περύιου έκατομμυρυα κατουκους καυ έκτευνεταυ σε 6 

κράτη-με*λη. 

β. Προβλήματα περιβάλλοντος στα κε'ντρα .των πόλεων. 

Δυαπυστώνεταυ οτυ τα κε'ντρα τον πο'λεων διέρχονται, 

γενυκα κρυση. Παραδοσι,ακε'ς δραστηρυότητες εξαφανίζονται,, ή 

λευτουργυα Tfjg κατοι,κυας άντυκαθυσταταυ άπο' τ?5 λευτουργύχ τίΐς 

'εργασίας, ή μυκρη βυοτεχνυ'α βρυ'σκεται, με' μαρασμό* κ.λπ. Ή ανά

πτυξη τοο τρυτογεν4 τομέα στά κε'ντρα οδηγεί σε' όγκώδευς κτυ-

ρυακές κατασκευές καυ δημυουργεΟ κυκλοφοριακές συμφορησευς 

στυς ώρες αί,χμίΐς καυ ερήμωση τη νΰκτα. Προκαλεϋ έπυ'σης την 

ύποβάθμοση των παλαυών κτυρυων χαϋ* κοονωνϋκο\]ς δυαχωρυσμού'ς 

μεταξύ* των εύπορο'τερων τάξεων των νε'ων συνουκυών καυ των ασθε

νέστερων εύσοδηματυκων τάξεων που έγκαθυ'στανταυ γϋα ενα χρο-

νυκο' δυάστημα στυ'ς παλυε'ς συνουκυες... Τά ποο πάνω φαυνομενα 

εκθέτουν σε σοβαρούς κυνδΰνους την πολυτυστι,κη ταυτότητα της 

Ευρώπης, ή όπούχ προσδυορο'ζεταυ καυ εκφράζεται, κατά μεγάλο 

με'ρος άπο' τά κε'ντρα αύτων των πο'λεων, τα όποϋα άντυμετωπϋ-

ζουν συγχρο'νως καυ προβλήματα δϋατηρησεως τοο χαρακτήρα τους 

άπο' τη*ν μεγάλη ανάπτυξη των άτομυκον μετάφορυκων με'σων καυ 

ευδ^κότερα τοο ύδοωτυκοϋ αύτοκυνη'του. 

Υ. Προβλήματα περιβάλλοντος στό* φυσικό' τοπέο. 

Ή επέκταση των πο'λεων σε άγροτυκές περυοχε'ς, η 

ένταση τής κυκλοφορίας, της ύπαυθρι,ας αναψυχής καυ τοο του-

ρυσμοϋ, ô εκσυγχρονισμός των δομών της γεωργικής- παραγωγές 

κ.λπ., μεταβάλλουν ταχύτατα καιί σε βάθος τη"ν ΰπαυθρο, τά 

άγροτυκά τοπο'α καυ\τοΰς χάρακτηρυστυκους βυοτο'π'ους τ%Εύ-. 
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ρωπης, πού, όπως καύ τα κέντρα τών πο'λεων, αποτελούν μυά πο-

λυτυστυκτί κληρονομυά πού σημαντυκη άλλα καύ ευάλωτη. 

.. .: Τά πρρ3λη*ματα αυτά παρουσυάζονταυ πολύ οξύτερα στυς 

περυοχές μέ έπυταχυνο'μενη άστυκη ανάπτυξη, άλλα έπύσης καύ σε 

φθίνουσες περυοχές πού άπευλοϋνταυ με' πληθυσμυακη' έγκατάλευ-

ψη^ έξαυτύας τών.φυσυκών μευονεκτυκών συνθηκών πού άντυμετω-

πύζευ η γεωργία η τή"ς παρακμές παραδοσυακών 3υομηχανυκών δρα

στηριοτήτων. Έπύσης παρουσιάζονται, σε περυοχές.τουρυστυκές, 

παραλιακές, όρευνές κ.λ
ν
π. 

δ. Προβλήματα περιβάλλοντος στύς παραλυακές ζϊδνες. 

OÛ παραλυακές ζώνες της Κοινότητας ύφύστανταυ, εν

τελώς ύδυαύτερα, τυ'ς έποπτώσευς τής άστυκής, 3υομηχανυκ?ίς, 

"τόυρυστι;κη"ς κ.λπ. αναπτύξεως καιίτά'-ίοπ&χ'καύ où 3υότοπου τ6δν 

' ζωνών αυτών μετα3άλλονταυ ρυζυκοί. -·%:;
 ανάπτυξη αύτη* άπευλεΐ* 

'νά έξαφανύσευ ορισμένους τύπους χαράκτηρυστυκών ακτών καύ 3ι>ο-

το'πων xfjs Ευρώπης, να έμποδυσευ σο3αρά τύς λευτουργυ'ες των 

παραλυακών ζωνών μέσα στύς οί-κολόγι,κές οσορροπυες καύ νά εχευ 

δϋσμενεϋς έπυπτώσευς στην άλυεύα καύ σε' ορυσμένους γεωργικούς 

κλάδους. Έξαλλου, ου νέες ούκονομι,κές δραστηρυοτητες πού 

έγκαθυστανταυ σίτυς ακτές, είναυσέ πολλές περυπτώσευςάνταγω-

νν^τυκές ή' ασυμβίβαστες και' άλληλοοχλοϋνταυ άπο τύς αντιτι

θέμενες άπαυτησευς τους, ένώ συγχρόνως εμποδίζουν
 :
 τύς αυξανρ'-

μενες ανάγκες τών άστοκών πληθυσμών γυά ανάπαυση καύ άναψυ--

χη ύπαυθρου. : . . „s. 

Ή Κουνο'τητα θεωρεΟ σημαντυκο, στην πολυτυκη* πού -

θα άσκηθεΟ γυα τη\> οργάνωση καύ τη ρύθμυση τών παραλιακών 

εκτάσεων, νά ληφθοϋν ύπο'φη δχι, μο'νο ου τοπικές καύ εθνικές 

ανάγκες άλλα και où μελλοντικές ανάγκες τοο συνο'λου τών κα-
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του'κων τής Κουνο'τητας. Έπι,σημαι,'νεταυ έδω δτυ ή τελευταία αύ

τη* υπόδειξη τή*ς Κοινότητας εχευ υδυαι/τερη σημασι,'α γυά τή*νΓ 'Ελ

λάδα, δεδομε'νου τοϋ μεγάλου μήκους τον άκτων τ η ς . Έ τ σ υ , : ε£~ 

ναι, δυνατό* vet ύποστηρυχθευ άπο τη*ν Κουνο'τητα δτυ ου έλληνυ-

κε'ς άκτε*ς μποροϋν, λόγω τοΟ μεγάλου μήκους καθ* της χωρητυκό*-

τητάς τ ο υ ς , να απορροφήσουν ένδεχομε'νως ουκονομι,κε'ς δραστη

ριότητες και* μελλοντυκε*ς ανάγκες τοϋ πληθυσμοο των χωρίον της 

Κοιλότητας, où όποΟες δεν μποροϋν νά άναπτυχθοον και* να υκα*-

νοπουηθοϋν στι,'ς χώρες τ ο υ ς , λο'γω κορεσμοϋ των αντίστοιχων 

παραλυακων περυοχων. Προκευταυ επομένως γυά την εκμετάλλευ

ση ενός φυσυκοΟ πό*ρου πού μπορεΟ να' εχευ σημαντυκες έπυπτώ-

σευς στη* χωρά καύ γ ι / α ύ τ ό η δυαχευρυση του άπαυτεε υδυαύτερη 

προσοχή*. 

OÙ πυδ πάνω τέσσερυς ομάδες τιρο$λημάτων είναι, στε

νά δεμένες μεταξύ τους και* δεν μποροϋν να έπι,λυθοϋν ξεχωρυστά. 

Γι/αύτό ή Κουνο'τητα προτυ'θεταυ να τύς μελετη*σευ σαν σύνολο, με* 

ομάδα εμπειρογνωμόνων. OÙ εργασίες τ?ίς ομάδας αύττίς θα δυεξα-

χθοϋν σε στενή έπυκοΐΛ>ωνύα με τη μόνυμη έπυτροπη* περιφερεια

κής αναπτύξεως, πού π.ροβλε'πεταυ στα πλαίσια της κοινής π ε ρ ι 

φερειακής π ο λ ι τ ι κ ή ς , και θα στηριχθοϋν επίσης σε τρέχουσες 

σχετικε'ς εργασίες σε* εθνικό και διεθν.ές επίπεδο. 

Έξαλλου, προκειμένου γιά:προβληματικές αγροτικές 

^περιοχές, το' Διάταγμα 268/75 τής ΕΟΚ (J.O.L 128/7.5) "περί • 

ορεινής καί λοφώδους γεωργίας καύ περί τή.ς γεωργίας τον όλι-* 

γότερο εύνοουμε'νων περιφερειών", ο ρ ί ζ ε ι τά κριτήρια γυά τον 

καθορισμό κοινότητας η ομάδας κοινοτήτων σάν προ3ληματικων, 
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δτ υ ανήκουν δηλαδή σε προβληματική ζώνη . Αυτό εχευ υδυαυ-

τερη σημασυα γυοΓ την Ελλάδα, στυς περυπτώσευς των προβλημα-

τυκων όρευνών καυ νησυωτυκων της ζωνών , γυατυ με* το* Διάταγμα 

αυτό έύσάγεταυ εύδυκό σύστημα βοηθημάτων γυά τη* στη*ρυξη τον 

άγροτυκώ\Ραύτων περυοχων, που* θα* εχευ εύνοϋκε'ς έπυπτώσευς 

στους άντυστουχους άγροτυκους ούκυσμοός. 

Συμπερασματυκά, ή πολεοδομυκη πολυτυκη στά πλαυ-

συα των Εύρωπαϋκων Κουνοτη*των3 προδυαγράφευ, στην παρούσα του-

λάχυστον φάση, περυσσότερο ενα πλαυ'συο γενυκών άρχων, κατευ

θύνσεων, και* ερευνών γυά την έπυλυση κουνων προβλημάτων πολεο-

δομυκής οργανώσεως καυ' γενυκά ρυθμίσεως τοΟ χώρου, παρά άπαυ-

τεΖ συγκεκρυμένες δεσμευ*σευς από τυς χωρες-με*λη. . Ή εγκαυρη 

πάντως συμμέτοχη* της χώρας στον προβληματυσμο αύτο' καύ ή κα-

τάλληλη αναπροσαρμογή των σχετυκων θεσμυκων πλαυσυ'ων είναυ 

άπαραυ'τητη ένόψευ τή"ς μελλοντυκης δυαμορ-φώσεως συγκεκρυμε'νης 

πολυτυκτ[ς τ ^ ς Κουνότητας/ :στά θέματα της πολεοδομίας και* γ ε ν υ 

κα τ?ίς ρυθμίσεως τοΌ-χώρου, ώστε νά προληφθοον τυχόν άνεπυθυ*-

μητες έπυπτώσευς στους ;·ουκυσμου*ς3 στό περιβάλλον καυ στυ'ς πα

ράλυες 9 που μπορβυ νά προκύψουν άπο τη*ν πλτ*ρη ένταξη, καυ 

1. Βλέπε ευσηγησευς Ε. Καλλυγα καύ Ά θ . Κοκκώνη σι ην 'Ομάδα 
Έργασυας. Χωρσταξύας. Ευδυκότέρα, où προΰπθθε*σευς χαρά*, 
κτηρυσμοο ζωνών καυ περυοχων (ομάδων κουνοτητων) σάν προ-
βληματυκων, συμφωνά με τό Δυάταγμα 268/75, ε ίναυ où ακό
λουθες: 

α. Περυοχε'ς "μυκροο βυολογυκοΟ κύκλου" βάσευ ύψομε'τρου 
καυ καυρυκώλ) συνθηκών, 

β* κ'λύσευς εδάφους πέρα άπο όρυσμόνα δρυα, 
γ . συνδυασμός των δ\5ο προηγουμένων περυπτώσεων, αν παράλ

ληλα δυαπυστώνεταυ: 
Συνέχη*ς δυαρροη* πληθυσμού" σε' κρι*συμο βαθμό', • 
περυορυσμένου έδαφυκού πόρου (άγονη γ?ί, μυκρές δυνα
τότητες αρδεύσεως, κακή* πουότητα εδαφών), 
δυσμενή 3 γυά τη*ν ανάπτυξη, λουπά δεδομε'να (απομόνωση, 
δΰσκολη ποοσπόλαση κ . λ π . ) . 
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αντίθετα νά γ ίνουν έγκαιρα γνωστές τυχόν ευνοϊκές προοπτικές 

πού* θά μπορούσαν νά διαμορφωθούν προς όφελος τ?\ς χώρας. Σαν 

παράδειγμα αναφέρεται δ τ ι , στα πλαίσια τοο ενδιαφέροντος της 

Κοινότητας γ ι ά την ισόρροπη ανάπτυξη δλων των περιφερειών 

των κρατών-μελων, υπάρχουν δυνατότητες γ ι ά τη ββλτίωση της 

πολεοδομικής οργανώσεως καί γεν ικά των συνθηκών διαβιώσεως 

στους οικισμούς των π ιό καθυστερημε'νων περιοχών. Την ύλοποίη 

ση τίδν δυνατοτήτων αυτών θα διευκόλυνε καί η μεθόδευση τής 

τυπολογίας των ελληνικών οικισμών σέ κατηγορίες με ομοειδή 

χαρακτηριστικά (δπως αναφέρεται και στη*ν άρχη* τοΟ κεφαλαίου 

2) 3 ώστε να ε ξ ε ι δ ι κ ε ύ ο ν τ α ι ευκολότερα τα προβλήματα, να δ ι α 

πιστώνονται οι ανάγκες και να διαμορφώνονται και να* προω- ; 

θοϋνται τα απαιτούμενα προγράμματα γ ι α τη* βελτίωση τή"ς ύφϋ*-*·' 

στάμενης καταστάσεως η γ ι α την ανάπτυξη. 

2,4.. Πιθανές επιπτώσεις στην πολεοδομική όργ_ανωση_των_.οί-

κισμόδν άπο^τήν ένταξη της ^ώρας στην ΕΟΚ κο·ί_.5Ρ2οπ,Ι-~ 

κές γ ι α τήν αντιμετώπιση τους 

0ί· διαρθρωτικές μεταβολές, στην οικονομική και κοινω

νική* δομή Tfis χώρας, πού* θα προκύψουν άπό την ένταξη στην 

Ευρωπαϊκή* Κοινότητα, θα έχουν επιπτώσεις και στη*ν πολεοδομι

κή οργάνωση τον 'οικισμών, 'Ορισμένες από τ ι ς αναμενόμενες 

σχετικές ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς ε ί ν α ι ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά οι ακόλουθες: 

- Ή προβλεπόμενη άρση των περιορισμών μετακινήσεως κα£ πα

ραμονής εργαζομένων άπό τ ι ς χώρες τίΐς Κοινότητας, καθώς 
* 

καί ή ελεύθερη εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών μέσα στη* 

χώρα, θά δημιουργήσουν πρόβλημα προσφορδς κατάλληλων κα-

1 , » ' ' , ' ' ' , 
τοικιων , κυρίως ενοικιαζόμενων, γιά αλλοδαπούς καί μάλι-

1. Βλέπε σχετικά έκθεση "Κατοικία" της 'Ομάδας Εργασίας 

Πολέοδομίας-Κατοικίας. " , 
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στα σε αναπτυσσόμενες περυοχές (εκτός άπό την περυοχη τ?\ς 

πρωτεύουσας καυ της .θεσσαλονίκης) δπου ύπάρχευ άνεπάρκευα 

τέτουων κατουκυων. Ή ελλευψη αύτη συμβάλλευ έμμεσα στή*ν 

περαιτέρω συσσώρευση δραστηρυοτη*των και? πληθυσμού" στα δύο 

μεγάλα άστυκά κέντρα τ?ίς χώρας. 

- Λόγω των εύνοϋκών κλυματολογυκων συνθηκών καυ τοο φυσυκοΟ 

καυ* πολυτυστυκοϋ περιβάλλοντος χής χώρας, εζναυ φυσυκό να* 

άναμένεταυ αυξημένη ζήτηση έξοχυκίίς καυ γενυκά δεύτερης 

•κατουκύας, κυρυως στυς παραθαλάσσιες περυοχές καυ' στο\5ς 

τουρυστυκούς ούκ.υσμούς, γυά αγορά η ένουκύαση άπό αλλο

δαπούς, ε ύδ u κότερα άπό κατοίκους των χώρ"ων τ?ίς ΕΟΚ, καυ 

μάλυστα *γυά παρατεταμε'νη χρη*ση, ύδυαυ'τερα κατά τη*ν περυ'ο-

δο ,.τδν δυακοπών. Ή ζη'τηση αύτη, δπως καυ γενυκά η ζήτηση 

τουρ,υστυκων ύπηρεσυων εάν τυχόν ένθαρρυνθευ, θα* πρέπευ να 

δυοχετευθεΟ οργανωμένα προς κατάλληλα επιλεγόμενες περυο

χές καυ' ούκυσμρύς, ώστε νά έξυπηρετοϋνταυ ου στόχου τοο 

Προγράμματος Αναπτύξεως χαύ νά μην έπυβαρύνον,ταυ περυσ-. 

σότερο ou ηδη κορεσμένες περυοχές παραθερυσμοϋ καυ γενυκά 

η τεχνυκη* καυ' κουνωνυκη* υποδομή, πού βρυ'σκον,ταυ στη*ν. ευ

ρύτερη περυφέρευα τον μεγάλων άστυκων κε'ντρων τ?ίς. χώρας 

η σε* αναπτυγμένες καυ' καθιερωμένες τουρυστυκές περυοχές. 

- Ή προ3λεπο'μενη ταχύρρυθμη άνάπτυζ.η τ?)ς βυρμηχανύας θά κά-

νευ περυσσότερο έπυτακτυκη τή*ν ανάγκη δημυουργυας βυομηχα-

νυκων ζωνών καυ περυοχών στά περυφερευακά άστυκά κέντρα 

τ^ς χώρας, έξοπλυσμένων μέ την άπαραυ'τητη υποδομή*, γυά τη 

μεγυστοπουηση τ^ς ουκονομυκης λευτουργυ'ας τοϋ τομέα καυ 

την
:
ευρυθμη ανάπτυξη καυ λευτουργυ'α τ?ίς πόλεως. Ή χωροτα-

ν
ξυκη*'κατανομή* τον 3υόμηχανυκίον ζωνών καυ' περυοχών πού θά 

προκύψευ άπό σχεδυασμό θά πρέπευ νά συνδυαστεϋ μέ ενα υε-



- 102 -

ραρχημε'νο δίκτυο αστικών κέντρων., που θα αποτελεί και τους 

βασικούς πόλους έλξεως τη"ς βιομηχανικής αναπτύξεως και θα 

παρέχει την κατάλληλη* υποδομή* υπηρεσιών και το' απαιτούμενο 

εργατικό δυναμικό. Ή βιομηχανική ανάπτυξη δε'ν πρε'πει νά 

πραγματοποιηθεί σε βάρος τοο φυσικού" περιβάλλοντος καύ ε ι 

δικότερα τοο παραλιακοο τοπίου και των ακτών που ε ί ν α ι κα-

. τάλληλες γ ι α χρήσεις τουρισμοϋ, αναψυχής, κατοικίας κ . λ π . 

- Ή γεωγραφυκη θέση της χώρας θα προσελκύσει, ενδεχομένως, 

τη*ν εγκατάσταση γραφείων η εδρών διεθνών επιχειρήσεων με 

δραστηριότητα στον ευρύτερο μεσογειακό και μεσανατολικό 

χορό και θά".ευνόησε ι την ανάπτυξη τοο εμπορίου καύ τών με

ταφορών. ;Θά απαιτηθεί επομένως καταλληλότερη σύνδεση τ?ίς 

χώρας με* τη*ν Ευρώπη, 'Αφρική και Μέση ΆνατΟλΥ* καΐ* δημιουρ

γ ί α Tfîs αναγκαίας τ ε χ ν ι κ έ ς και' κοινωνικές υποδομές γ ι α 

την παροχή τον απαιτούμενων υπηρεσιών *ai'<σε άλλα αστικά 

κε'ντρα της χώρας έκτος από τη'ν περιοχή τ%ς πρωτεύουσας. 

- Ή προβλεπόμενη αύξηση του άριθμοΌ τών υδιωτικών αυτοκίνη

των, θα πολλαπλασιάσει τά προβλήματα κυκλοφορίας και στα

θμεύσεως στά αστικά κε'ντρα και θα οδηγη'σει αναγκαστικά σε 

αποδοχή* λύσεως όπως: 

α. Ενίσχυση των μαζικών με'σων μεταφορδς ( μ ε τ ρ ό , ηλε

κτροκίνητα και θερμικά λεωφορεϋα κ . λ π . ) , υδιαιτερα σ τ ι ς 

κεντρικές περιοχές τον μεγάλων αστικών κέντρων και καλλί

τερη επιχειρησιακή τους οργάνωση. 

.. β. . 'Οργάνωση συστημάτων σταθμεύσεως, αυτοκίνητων εκτός 

οδών .(ύπαι'θρι,οι χώροι σταθμεύσεως, πολυόροφοι η υπόγε ιο ι 

σταθμού αυτοκίνητων, ύπόγευα garages ;πολυκατ.οΐΜΐών κ . λ π . ) . 
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γ... 'Οργάνωση έπυχευρη*σεων αύτοκυνη*των ταξυ (με σύστη

μα τηλεφωνικές κλη*σεως και* επικοινωνίας). 

δ. Χρη*ση δυτρύχων οχημάτων (μηχανοκίνητων η ποδηλά

των), δπου αύτο' ε£ναυ ευχερές, Mau δημι,ουργύα των άπαιτού-

μενων χωρών yuct τη*ν εξυπηρέτηση* τους (χώρων σταθμεύσεως ' 

κ.λπ.). 

ε. Δημιουργία πεζοδρόμων γυά τη* δυασφάλυση καλλίτε-

ρων συνθηκών κινη*σεως των πεζβν, που ve' ανταποκρίνονται 

σΐυ'ς αυξημένες σχετικές άπαυτη*σευς. 

- Ή ύδιαιίτερη πολυτυστικη ταυτότητα τη*ς χώρας θα πρέπευ νά 

τονυστεΟ εοδυκότερα. Θα* πρέπει, επομένως, να* ένυσχυθοϋν 

τα* χαρακτηριστικά πολϋτυστυκά κέντρα που* αντιπροσωπεύουν 

τι*ς διάφορες ψάσευς τη*ς πολι,τυστυκτίς κληρονομιάς άπο' τά 

αρχαιότατα μέχρι, τα νεώτερα χρύνι,α, μέ κατάλληλες εγκατα

στάσεις γυά σπουδή*, έρευνα και συντήρηση τον στόυχε€*ων 

αυτών, άλλα και* γυά άξοοπουηση άλλων εκδηλώσεων, π.χ. το

πικών γιορτών, κάλλυτεχνίκών παραστάσεων, πανηγυριών κ.λπ. 

Τ.τά πλαι'συα αύτ'ά θα πρέπει, να* ένταχθεϋ και* ή προστασύα 

»
 ν!
 και* άνάδει,ξη μνημεύων, ι,στορικών κτι,ρι'ων και* παραδοσι,ακών 

ούκι,σμών, είτε μεμονωμένων είτε στα πλαΐ*σια πολιτοστι,κών 

ένοτη*των. ··' ' 

- Ως προς τι*ς λοιπές κοινωφελεϋς πολεοδομικές λέι/τουργύές 

(εκπαίδευση, ύγεύα-προ'νουα, άναψυχη% άθλητυσμο*ς κ.λπ.) ανα

μένεται, βελτύωση τον σχετυκών προτύπων (standards), στα 

πλαύσι,α το'σο τον αυξανομένων άπαυτη*σεων καύ αναγκών τοϋ 

πληθυσμού" οσο καυ τών έπυδράσεων των εύρωπαϋκών χωρών μέ 

καλλύτερο έπύπεδο παροχές υπηρεσιών και* ύψηλο'τερη ποι,οτη-

τα ζωής. 
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- Ή άναδυάρθρωση τον καλλυεργευων καυ γενυκά ο 'έκσυγχρονυ-

σμος τής γεωργυας θα πρσκαλέσευ περαυτε'ρω μείωση' >Γόϋ γεωρ-

γυκ-οΟ πληθυσμοο. Θα πρε'πευ νά καταβληθεί σημαντυκή προσπ«-

..: θευα γυά ΤΤ5 δημυουργυα μη γεωργυκων απασχολήσεων στον .άγρο-

τυκο χώρο καυ την άνα'πτυξη τΐ̂ ς υποδομής των βυώσυμων άγρο-

τυκων οΰκυσμων, ώστε να συγκρατηθεϋ επαρκής πληθυσμός στύς 

άγροτυκές περυοχές. 

- Τέλος, δέν πρε'πευ νά άποκλευ'ονταυ καυ' δυσμενεΟς έπυπτώσευς, 

γενικά στην πολεοδομυκή οργάνωση, άπ-ο .την ά3ασ,άνυστη καν 

γρήγορη υΰοθέτηση καυ άντυγραφή ξένων προτύπων, χωρυ'ς .επαρ

κή δυερεύνηση των δυνατοτήτων καυ των τρο'πων προσαρμογής 

τους στυ'ς έλληνυκές συνθήκες. 

\ Γενυκά, γυά τήν προ'ληψη .τυχόν άνεπυθΰμητων έπυπτώσεων 

στό χωροταξυκό.καυ πολεοδομυκό έπυ'πεδο από την πλήρη ένταξη 

της χώρΑς στην ΕΟΚ, εκτός άπό τήν απαραίτητα εγκαυρη συμμετο

χή τής χώρας στυ'ς δυαδυκασυ'ες δυαμορφώσεως τής σχετυκής παλυ-

τυκής των χωρών τής Κουνότητας,, που Βρυ'σκεταυ ακόμα υπό" διε

ρεύνηση, θά πρε'πευ νά άναληφθεΟ συστηματυκή προσπάθευα έντο-

πυσμοϋ των παραγόντων έκεύνων που μπορεΟ νά επηρεάσουν αρνητυ-

κα τήν πολεοδομική οργάνωση των οΰκυσμων τής χώρας καυ νά έπυ-

λεγουν τά κατάλληλα μέτρα με τά όποϋα θά δυασφαλυζονταυ υκανο-

πουητυκές$\>νθ?Ε?ίε5 ποιότητας ζωής στους ούκυσμούς αύτοΰς. Τέ-

τουα έπο' μέρους μέτρα θά ε£ναυ π.χ. ò έλεγχος τοΟ ευδους καυ 

τής θέσεως των βυομηχανυκων μονάδων, γυά τήν αποφυγή προβλη

μάτων περιβάλλοντος, 6 καθορυσμός καυ' ό έλεγχος τοϋ βαθμοο 

κορεσμοο σε* ξένους τον τουρυστυκων περυοχων, γυά τήν αποφυ

γή κουνωνυκων προβλημάτων κ.λπ. 

Τέλος στην προσπάθεια γυά τή βελτυωση τής δυαρθρώσεως 
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τοο ουκυστυκοΌ μας συστήματος θά πρέπει, νά λαμβάνονται ύπο'ψη 

. ου έξελίξευς καυ' où προοπτυκές που δυαμορφώνονταυ στον εύρω-

πα'ίκο* καυ στον εύρΰτερο μεσογευακο* χώρο. 

2.5. 'Επυσημανση_δυνατοτητων γυά_τη βελτυ'ωση_της_πολεοδομυκΊί1ς 

οργανώσεως 

Γυά τη*ν άντυμετώπυση τον προβλημάτων καυ τον εξελί

ξεων σττίν πολεοδομυκη* οργάνωση, δημυουργοϋνταυ όρυσμε'νες ευ

ρύτερες δυνατότητες καί προοπτυκές στα πλαύσυα των διατάξεων 

των άρθρων 17, 18, 24, 102 καί 117 τοο Συντάγματος τίΐς χώρας, 

με βάση τά όποϋα ε ίνα υ δυνατό' να δυαμορφωθεϋ καί νά ασκηθεί" 

μία συστημ'ατυκότερη πολεοδομική* πολυτυκή* καί εύδυκοτερα πόλυ-

τυκη γί}ς. Με* τά άρθρα αυτά, αναγνωρίζεται, καί έδραυώνεταυ η 

ρυθμυστυκη* αρμοδιότητα και* ό έλεγχος τοο κράτους σε* θέ'ματα χω

ροταξίας και*· πολεοδομίας, διευκολύνεται, ή όργανωμε'νη πολεοδο

μική* ανάπτυξη περιοχών καί ή κοινωνικοποίηση τμήματος αυ

τών, δηλαδή* ή απόκτηση η ό έλεγχος των απαιτούμενων εκτάσεων 

γτίς άπο' τους δημόσιους η συλλογικούς φορείς ('Οργανισμούς Το

πικής Αυτοδιοικήσεως κ.λπ.) γιά κοινόχρηστες και κοινωφελείς 

λειτουργίες η γυα πρόβλεψη μελλοντικής οικιστική
-
?: αναπτύξεως. 

Ειδικότερα, με* το* άρθρο 17 παρέχεται ή δυνατότητα 

νά επιτραπεί;, με' νομό, η απαλλοτρίωση, ύπε'ρ τοϋ δημοσίου, εύ'-

ρύτερων ε'κτάσεων άπο' τις απαιτούμενες γιά τη*ν κατασκευή* έργων 

κοινής ωφελείας καί η διάθεση η χρησιμοποίηση γιά δημόσιους 

η κοινωφελεΟς γενικά σκοπούς τον επιπλέον αύτων εκτάσεων 

(δημιουργία αποθεμάτων γής άπο' τό δημόσιο γυά μελλοντική ανά

πτυξη). ; . 

Με* το* άρθρο 18 παρε'χεται επίσης η δυνατότητα, με* νό

μο, νά προβλεφθεί καί κάθε άλλη^ λόγω ιδιαιτέρων περιστάσεων, 
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απαιτούμενη στέρηση τίΐς ελεύθερης χρήσεως καί καρπώσεως τίίς 

ιδ ιοκτησίας καί να καθιερωθεί ή αναγκαστική συνιδιοκτησία συνε 

χόμενων ιδιοκτησιών αστικών περιοχών (δημιουργία μεγαλυτέρων 

ενιαίων οίκοπεδικων εκτάσεων γ ι α την ορθολογική' εφαρμογή μεγα

λυτέρων οικοδομικών προγραμμάτων). ·_. 

Με* το άρθρο 2*+ παρέχεται, μεταξύ* άλλων, η 'δυνατότη

τα γ ι α τη*ν έπιβολτί, με' νομό, των απαιτούμενων περιορισμών 

καί υποχρεώσεων σ τ ί ς ι δ ι ο κ τ η σ ί ε ς , γ ι ά τη*ν πολεοδομική οργά

νωση η αναμόρφωση τη~ς περιοχής που βρίσκονται καί τη μεγαλύ

τερη συμμέτοχη' τους στη' δημιουργία κοινοχρήστων καί κοινωφε

λών χρηΌεων, σ τ ί ς δαπάνες εκτελέσεως βασικών πολεοδομικών 

έργων κ .λπ. (δ ιαδικασία εντάξεως περιοχές στο* σχε'διο πο'λεως, 

τροποποιη'σεως υφιστάμενου σχεδίου χ.Air.) . 

Με* TO' ά*ρθρο 102 παρέχεται ή δυνατο'τητα ve? όριστεϋ 

με* νσ*μο, ή δεύτερη βαθμίδα 'Οργανισμών Τοπική'ς Αυτοδιοική

σεως 9 στη διοίκηση τών όποιων θα μποροον να' συμμετε'χουν και 

α ι ρ ε τ ο ί άντιπρο'σωποι τοπικών επαγγελματικών, επιστημονικών 

και? πνευματικών οργανώσεων, να προβλέπονται σύνδεσμοι 'Οργα

νισμών Τοπικές Αυτοδιοικήσεως πρώτου βαθμού" προ'ς' εκτέλεση έρ

γων και παροχή* υπηρεσιών, να εξασφαλίζονται και νά αποδίδον

τ α ι οι άναγκαΟοι πο'ροι γ ι α την εκπλήρωση τίίς αποστολές τών 

'Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιυικη'σέως κ . λ π . . (δημιουργία ισχυρό

τερων καί αποτελεσματικότερων τοπικών οργανισμών για* τη*ν αυ

τοδιοίκηση^ ευρύτερων περιοχών καί τη*ν προώθηση συλλογικών · 

προγραμμάτων αναπτύξεως γ ι α ομάδες κοινοτήτων κ . λ π . ) . 

Έξαλλου, ή προβλεπο'μενη συνέχιση τίΐς άστικοποιη-

σεως καί ή άνοδος τοϋ" βιοτικοϋ επιπέδου του" πληθυσμού" θα δη

μιουργεί μακροχρόνια ,· αύξανο'μενες άπαιτηΌείς γ ι α καλλίτερο- . *.·.; 
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πολεοδομυκό. περυβάλλον καυ κουνωνυκό έξοπλυσμό, άλλα καυ διά

θεση τοο πληθυσμοΰ γυά μεγαλύτερη συμμέτοχη στο κόστος δημυουρ-

γυας τοο περυβάλλοντος αύτοΟ. Ή μεγάλη κυνητυκότητα τοο έλλη-

νυκου* πληθυσμοο Mat ή μεγαλύτερη άπό άλλοτε έπαφη του με ξε*-

νες χώρες (με* τόν τουρυσμό, την έπαγγελματυκη δραστηριότητα, 

τη μετανάστευση-παλυννόστηση, τά μαζυκά με'σα ενημερώσεως κ.λπ.) 

έμπλουτυζευ τυ'ς προσλαμβάνουσες παραστάσεις του σχετικά με 

τη*ν έπυθυμητη* ποιότητα ζω?ίς καυ το' κατάλληλο πολεοδομικό πε

ριβάλλον καιΓ τ όν δυευκολύνευ στη*ν άξυολόγηση τον σχετυκων 

προβλημάτων στον τόπο του καυ στη δυαμόρφωση των απαντήσεων 

του γ uà την έπυ'λυση* τους. "Αλλωστε, ή αυξανόμενη συνευδητο-

πουήση των πολεοδομυκών προβλημάτων από τους κατουκους, τους 

Όργανυσμούς Τοπυκίΐς Αύτοδυόυκη'σεως καυ' τους λουπούς τοπυκούς 

παράγοντες καυ ή εύρεϋα πρόβολο πολεοδομυκών θεμάτων από τον 

τόπο καύ τά λουπά με'σα μαζυκίΐς ενημερώσεως, σε* συνδυασμό μό 

την άπαυ'τηση γυά μεγαλύτερη συμμέτοχη τον τοπυκων παραγόντων 

στη λήψη αποφάσεων γυά πολεοδομυκά θε'ματα, συμβάλλευ στη*ν 

"κουνωνυκοπου'ηση" των προβλημάτων αύτων καυ* δημυουργευ εύνοϋ-

κότερες προϋποθε'σε-υς γυά μυά ώρυμότερη
9
 πληρε'στερη καυ πυό 

υπεύθυνη άντυμετώπυση των πολεοδομυκών θεμάτων άπό όλους 

τους άρμόδυους παράγοντες καυ την αποδοχή, άπό τους ενδιαφε

ρόμενους, των λύσεων πού δυαμορφώνονταυ τελυκά. Ιΐαρε'χεταυ. 

έπομε'νως ή δυνατότητα νά άξυοπουηθεϋ ή συνεργασυα μυας ,π,ε-

ρυσσότερο πληροφορημε'νης μερυδας τοΟ πληθυσμοΟ σε' πολεοδο-, 

μυκά θε'ματα. 

Έπυσης, δυαφαυ'νονταυ νε'ες δυνατότητες καύ' ευνοϊκό

τερες προοπτυκός έξελυξεων γυά ορυσμε'νους άπό τους. φθύνοντες 

ούκυσμούς των προβληματυκων περυοχων τ?ίς χώρας. Ένδευκτυκά 

άπό τυ'ς δυνατότητες αύτε'ς άναφέρονταυ où έξης: 
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- Χρησιμοποίηση όρυσμε'νων άπο τους ούκυσμούς αυτούς που' δυα-

•θέτουν καυ' το' κατάλληλο φυσυκο' η πολυτυστυκο* περυβάλλον, 

ως παραθερυστυκών Hau τουρυστυκων, ώστε ή έντατυκο'τερη 

χρτίση καυ' άναζωογο'νηση τους κατά τη θερυνη' πέρυ'οδο, η στυ'ς 

περυο'δους των εορτών, νά δυκαυολογε.ε καυ νά έπυτρεπευ τη -

συντήρηση η καυ τη' βελτίωση της τεχν.υκίΐς καυ κο'υνωνυκής 

., υποδομές καυ' των κατουκυών, ετσυ ώστε νά έπωφελοονταυ. καυ 

ου μο'νυμου κάτουκου καθο'λο το' έτος. Την προοπτυκη αύτη 

ένυσχύευ καυ ή συνεχη'ς ανάπτυξη καυ' δυάδυση των θερυνων 

καυ λούπων δυακοπων, της δεύτερης (έξοχυκής) κατουκυ'ας, • 

τοο χευμερυνοο τουρυσμοο, ή αύξηση τοο ποσοστοο των μεγαλύ

τερων ήλυκυώ*ν στο' σύνολο τοο πληθυσμοϋ καυ' των συνταξιού

χων ,.πού μποροϋν νά περνούν ενα μέρος τοΌ χρο'νου τους^στούς 

.τύπους καταγωγής τους κ,λπ. Έξαλλου, πολλού' άπο' τους ου-

κυσμούς αυτούς άνηΉουν στην κατηγορυ'α τόΐν παραδοσυακων ·, e 

καυ' γυ.'αύτόκαυ' μο'νο άπαυτεΟταυ προ'σθετη προσπάθευα γυά > 

τη δυατηρηση, καυ'. προστασυ'α τους. ·••...
 ν
 .. ·..' 

- Εκμετάλλευση ί στα πλαυ'συα τίΊς εντάξεως τής χώρας στην Ευ-' 

ρωπαϋκτί ·Κουνο*τητα, τον δυνατοτήτων πού παρέχευ το' δυάταγμα 

260/75 ΐ?ΐς ΈΟΚ -γυά τη'ν παροχή' σημαντυκών ένυσχύσεων στυ'ς 

προβληματυκε'ς πέρυοχε'ς (ζώνες) της χώρας
3
 σέ έπυ'πεδο κου-

νότητας η ομάδας κουνοτητων, με' εύδυκά πολύσκοπα προγράμ

ματα, με' ανάπτυξη* σε' συνεταυρυστυκτί βάση κ.λπ. Με* τ<5̂  

δυάταγμα' αύτσ*', ευσάγεταυ ευδυ-κο' σύστημα 'Βοηθημάτων ·γυά
Λ
τη* 

στηρυξητων άγροτυκων περυοχων, με' τυ'ς 'λυ'γοτερο εύνουκέ'ς 

συνθήκες, κυρυ'ως οπού δυαπυστώνεταυ συνεχής δυαρροη πλη-

θυσμοο..'.'Έτσυ, άπο', το σύστημα αύτο', μποροϋν νά έπωφελη-

1. Βλε'πε προηγούμενη παράγραφο 2.2. καυ' .έκθεση 'Ομάδας Έ ρ -
γασυ'ας Χωροταξύας. 
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θοΟν ου άγροτυκου' ούκυσμου' πού 3ρυ'σκονταυ στυ'ς προβληματυ-

κε'ς ζώνες. 

Με την προοπτυκη, έπομε'νως, των παραπάνω δυνατοτήτων, 

πρέπευ να κατα3ληθε0 προσπάθευα να ανακοπεί ή πολεοδομυκη οπο-

δυοργάνωση καυ' η περαυτε'ρω ύποβάθμυση όρυσμένων άπο* τους οΰ-

κυσμούς πού φθυ'νουν καυ' εύδυκοτερα να γυ'νευ έπυλογη των μυκρρ'-

τερων άγροτυκων ρύκυσμων που μποροϋν, στα πλαυ'συα των παραπά-

νω δυνατοτήτων, vet καταστοϋν 3υώσυμου καυ' να συντηρευταυ του-

λάχυστον ή υπάρχουσα υποδομή κατά την αμέσως προσεχή περυ'οδο, 

ώστε νά άποτελέσευ τη*ν πραγματυχη βάση γυά μυά μελλοντυκη στα-

δυακη* βελτυ'ωση καυ* άναμο'ρφωση, ανάλογα με' τις έμφανυζο'μενες 

προοπτυκές άναζωογονησεως των ουκυσμων αυτών. 

2.6. Περυορϋσΐυκου'^παράγοντε.ς^ 

Στυ'ς πυο πάνω. δυνατο'τητες, θά παρεμβαίνουν δυάφορα· 

έμπο'δυα ποΰ θά τυ'ς περυορυ'ζουν καυ' θά δυσχεραυ'νουν την πολεο

δομυκη* οργάνωση. Μεταξύ των περυορυστυκών αύτων παραγο'ντων, 

ως κυρυο'τερου, άναφε'ρονταυ ου έξης: 

- Ή 3ραδύτητα προσαρμογής τοϋ ύφυστάμενου θεσμυκοο καυ' όργα-

νωτυκοΰ πλαυσυ'ου προ*ς νε'α καταλληλότερα σχήματα, πού θά 

προκύψουν άπο* τυ'ς επυ&άλλύμενες άλλαγε'ς στην πολεοδομυκη* 

νομοθεσυ'α, την οργάνωση των άρμό*δυων φορέων κ.λπ. 

- To' ύψηλο* κο'στος τΤ\ς πολεοδομυκης οργανώσεως καυ' το με'γε-

θος τΐ\ς άπαυτούμενης δαπάνης, πού προκύπτουν άπο' τυ'ς υπάρ

χουσες σημαντυκές έλλευ'ψευς σε τεχνυκη «αυ* κουνωνυκη* υπο

δομή καυ' εύδυκο'τερα άπο' τη*ν ελλευψη κατάλληλων εκτάσεων 

γυά τη* δυασφάλυση καυ' δημυαυργυ'α κουνο'χρηστων χώρων, πρα-

συ'νου, κοινωφελών λευτουργυων κ.λπ., καυ' ου μακροχρο'νυες 

δυαδυκασυ'ες πού άπαυτοονταυ γυά τ η* ν απόκτηση των πυο' πάνω 
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εκτάσεων (άπαλλοτρυώσευς κ.λπ.) κυρυως στυς άστυκε'ς, παρα-

θερϋστοκε'ς κ.λπ. περυοχε'ς, μεσαυ'ωυ καυ υψηλών πυκνοτήτων. 

- Où περυορυσμένου πάγιοι πόρου γυά χρηματοδότηση τίΐς πολεο-

δομυκίΐς οργανώσεως. 

- Ου άντυδράσευς καυ ή άρνητυκη στάση των κατου'κων, πού προ-

καλοονταυ άπο' το'ν τρο'πο με* το'ν όποϋο μεθοδεύτηκαν με'χρυ σή

μερα où πολεοδομυκές έπεμβάσευς σε ύποβαθμυσμε'νες άστυκε'ς 

περυοχε'ς. (π.χ. περυοχε'ς αύθαυ'ρετων κατουκυών κ.λπ.) γυά 

τήλ? ανάπλαση καυ άναμο'ρφωση τών περυοχών αυτών. Où επεμ

βάσεις αύτέ.ς δημυουργοον κατά κανόνα κουνωνυκά προβλήματα 

καυ άναταραχε'ς, έφο'σον θυ'γονταυ ου μυκροϋδυοκτησυ'ες (κα-

τουκυ'ες η έπαγγελματυκε'ς στε'γες) των κατου'κων τής περυοχίίς, 

δε'ν έξασφαλυ'ζονταυ ισοδύναμα τουλάχυστον ανταλλάγματα καυ 

ου κάτουκου δε'ν έχουν καθόλου πευσθευ
3
 λόγω ελλείψεως δυα-

λόγου με* τη*ν έπυσπεύδουσα άρχη, γυά την ορθότητα η την α

ναγκαιότητα της έπυχευρούμενης επεμβάσεως, πού οπωσδήπο

τε άναστατώνευ τυς συνθήκες της ζωίΐς τους. 

- Ό έθυσμός τον κατου'κων στους ύφυστάμενους τρόπους πολεοδο-

μυκης οργανώσεως καυ τα συστήματα δομήσεως. Ευδυκότερα, 

ή μυ'μηση καυ υυοθε'τηση, σό πολλές τίΕρ^τικάσε^ς^ άνεπυτυχών 

άστυκών προτύπων κατουκυας άπό τους κατου'κους τον μυκρότε-

ρων ούκυσμών
3
 περυορυζευ τυ'ς δυνατότητες μυδίς καταλληλό

τερης άναμορφώσεως των ούκυσμών αυτών. 

- Ή συγκεντρωτυκη' δυάρθρωση τή"ς κρατυκΐ|ς πολεοδομυκτίς δυου-

κηΌεως καυ η ελλευψη έπαρκοος προσωπυκοΟ σε' όλες τυς 3αθμυ-

δες της (ευδυκο'τερα, στυ'ς περυφερευακε'ς καυ τοπυκε'ς) έξευ-

δυκευμένου σε* πολεοδομυκά θέματα, où περυορυσμένου πο'ρου 

πού δυατυ'θενταυ γενυκά γυά τη*ν πολεοδομυκη' οργάνωση, ου 
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άδυναμυες των Όργανυσμών Τοπυκής Αυτό δ ι, ου κ τάσεως (μεγάλος 

άρυθμός, Ιλλευψη πόρων καυ' οργανώσεως καυ' άνεπάρκευα άρμό-

δυοτήτων) κ.λπ. Έπυ'σης, η ελλευψη κατάλληλου συστήματος 

στατυστυκής πληροφορήσεως γυά πολεοδομυκά θέματα τόσο τίΥς 

δυουκήσεως οσο καυ' των λούπων ενδιαφερομένων. 

- Ή άδράνευα τοδν υφιστάμενων δομών καυ* ή δυσχέρευα προσαρμο

γές τους προς τυ'ς εξελισσόμενες δυαχρονυκά άπαυτήσευς τΐίς 

πολεοδομυκτίς οργανώσεως. Σάν παραδείγματα άναφέρονταυ, 

ή δυσχέρευα καυ* το* κόστος άπομακρΰνσεως των βυομ^πχανυδν 

πού* έχουν άπο* παλαυο'τερα έγκατασταθεΟ σε ακατάλληλες θε*σε«,ς 

με'σα σε* άστυκές περυοχές (και? εύδυκοτερα στην περυοχή πρω

τεύουσας), προ'ς νε'ες πέρϋοχε'ς εύδυκά δυαμορφωμένες γυά το 

σκοπό* αύτο', εξω άπο* τήν πο'λη η καυ' σε άλλες πόλευς, ή βρα

δύτητα αποδοχές καυ' προωθήσεως νε'ων έξελυγμένων με'σων άστύ-

κων μεταφορδν κ.λπ.
 :-^ 

'Από τα κυρυο'τερα πάντως έμπόδυα γυά μυά όρθολογυκή 

πολεοδομική πολυτυκή καυ γυά τη* Βελτίωση ττίς πολεοδομυκης 

οργανώσεως, ευλ>αυ ο.εθυσμο'ς καυ' η προσήλωση τί>ό πληθυσμοί) 

προς το' θεσμό' καυ τά δυκαυωματα τ?}ς υδυοκτησυας της γής δπως 

έχουν δυαμορφωθευ' με'χρυ σήμερα, καυ ή,πεπουθηση οτυ ή επέν

δυση σε* γη" ε2ναυ η ασφαλέστερη καυ άποδοτυκότερη. Ή νοοτρο-

πυ'α αυτή ένυσχύεταυ εξάλλου καυ' άπο το ύφυστάμενο θεσμυκο' 

πλαυσυο, άπο* τήν πουότητα καυ' τήν άνεπάρκευα τον κουνωνυκΏν 

παροχών (περυ'θαλψη, προ'νουα, άσφάλυση, έκπάυ'δευση κ.λπ.), 

αλλά καυ άπο' τήν ελλευψη άλλων εύκαυρυόδν επενδύσεων, έξυ'σου 

άσφαλδδν γυά τους άποταμυευτές. 

Βασυκο'ς, έπυ'σης
 5
 περυορυστυκός παράγων στή δυαδυ-

κασυ'α πολεοδομυκίΐς οργανώσεως καυ' στην άσκηση πολυτυκής γίΐς, 
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είναι, ό υψηλός ρυθμός αυξήσεως τοϋ πληθυσμού* σε' ορυσμε'να ανα

πτυσσόμενα άστυκά κέντρα, ό όπουος δημυουργευ ανάγκες πο\5 άπαυ-

τοϋν δυσανάλογα μεγάλες επενδύσει, ς καυ ποΰ σε' συνάρτηση με' 

τη 3ραδΰτητα προσαρμογές και/ ανταποκρίσεως τοΟ δϋουκητυκοο μη-

χανυσμοϋ, δυσχεραυνευ την άντι,μετώπυση τον ταχύτατα αύξανο'με-

'νων πολεοδομυκών αναγκών καυ δεν έπυτρε'πευ στην πόλη νά απορ

ροφήσει κάίΓ:νά αφομοιώσει, φυσυολογυκά τυς εποπτώσευς άπο' τη*ν 

ανάπτυξη αύτη* . 

Άπο' τα πυδ.πάνω συνάγεταυ OTL OC προοπτυκε*ς έξελ£-

ξεως τη*ς "πολεοδο'μύκη"ς οργανώσεως θά δεσμεύονται, στο προσεχές 

μέλλον, σε αρκετό 3αθμο', καό στυ'ς περισσότερες περυπτώσευς
? 

άπο* την ηδη δυαμορφωμενη δομή καό το έπενδεδυμε'νο κεφάλαιο 

στός πόλει,ς καό του*ς ούκυσμοΰς της χώρας, πράγμα πού* άποτε-

λευ βασυκό καθορυστυκο παράγοντα γυά τός μελλοντυκες έξελόξευς. 

3. ΕΠΙΔ ΐΩΞΕ^
1
_ΣΤ0ΧΟΙ_ΚΑΙ_ΠΡ0ΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ 
mm* mmwn—mm mm mm — M « · « · « . . « « mm. —* «ρ mm *+ mm mm mm 

3 . 1 . Ιενυκ^ς_μαΜροχρύνυες_επυδυωξευ 

τοΟ ούκυσμοο-" - -

Ou πόλευς καο οι οΐ,κυσμοό τής χώρας άποτελοον έπυ-

1. Ή εί-σροη* νεΌυ πληθυσμού" στά μεγαλύτερα άστυκά κε'ντρα, 
ποΰ δόν δυκαυάλογεΟταυ άπο ανάλογη προσφορά έργασόας, 
άλλ.ά άπό τό συνεχιζόμενη εγκατάλειψη της ύπαυ'θρου και* 
τελευταία άπο' ττίν παλυννόστηση, έ'χευ σάν συνε'πευα τη' 
σωρευτυκη*" αύξηση αναγκών καό άπαυτη'σεων ποΰ ό έλεγχος 
καυ'.:ή εκτίμηση.τους είναυ δύσκολη καό που' τελυκά πι,ε'-
ζουν καθ* όδηγοΰν σε' γεγονο'τα όπως ή παράνομη ούκοπεδο-
που'ηση, ή αύθαυ'ρετη δο'μηση, καό ή ραγδαυά αύξηση των 
τυμων τη~ς γίΐς. 
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με'ρούς Φτουχεεα ενο'ς συνο'λου πού είναυ to' δίκτυο άστυκων'κέ'ν·* 

τρ-iüWxötC λοΙπων οέκι,σμων, δ πώς δυαμορφώνεταυ καυ έξελύσσεται, 

Otts συγ*έκρυμε*νές συνθήκες καο' στα πλαυσι,α τοο έλληνι,κοϋ χώ

ρου (έθνυκοΟ καύ πέρυφερευάκοο). θί έπυδοώξει,ς καύ où στόχου 

σχετικά με*· όρυσμε'να συνολυκά χαρακτηρυστυκά μεγέθη γι,ά κάθε 

έπυμέρρυς στουχεΟο (πο'λη η ούκυσμο) τοο συν(5λου αύτοΌ* .καθο

ρίζονται, στο' υπερκείμενο, άπο' τη*ν πολεοδομυκη οργάνωση, χωρο-

ταξυκο έπύπεδο. Στόχου, όπως π.χ. ύσορροπη ανάπτυξη τοο έθνυ-

κοο χώρου, μευ'ωση των πε^υφερευακών ανισοτήτων καύ άντυθέσεων, 

έπυ3ραδυνση
;
 η ανακοπή τοΟ ρυθμοο αναπτύξεως τής περυοχής τής 

πρωτεύουσας προ'ς. όφελος ορισμένων βασυκων περιφερειακών άστι-

κώλ> κε'ντρων-πολων έλξεως, ανάπτυξη δικτύου βασικών αγροτι

κών κέντρων ευρύτερης ακτινοβολίας κ.λπ., αποτελούν αντικεί

μενο τής χωροταξικής πολιτικής πού επηρεάζει αποφασιστικά, 

στ,ό σ,ημ&ϋο̂  αύτο', τη*ν πολεοδομική οργάνωση τών. οικισμών* - ' 

ν
Η κατάλληλη πολεοδομική οργάνωση γυά κάθε πόλη και 

οικισμό τής χώρας, θά προκύψει, ειδικότερα, άπο το* αντίστοι

χο ρυθμιστικό ή πολεοδομικό' σχε'διο και' προ'γραμμα. πού πρέπει * 

να εντάσσεται η, νά εναρμονίζεται προς·, τίς κατευθύνσεις τής 

χωροταξικής πολιτ-ικής. Είναι όμως δυνατό και άναγκαϋο, να 

διατυπωθοον ,γενικε'ς άρχε'ς και κατευθύνσεις πολεοδομικής πολι

τικής πού θά αφορούν το' επίπεδο τρϋ ρίκισμοϋ και ειδικότερα 

τα αστικά κέντρα, γυά τη'ν αντιμετώπιση των προβλημάτων και 

των προβλεπόμενων εξελίξεων. Επομένως, μέ βάση τα υφιστάμε

να προβλήματα, τίς αδυναμίες και τις προοπτικές εξελίξεως 

στην πολεοδομική οργάνωση, και στα πλαίσια της ευρύτερης \ 

προσπάθειας yici τη βελτίωση των συνθηκών καί τής ποιότητας 

ζωής στρύς οικισμούς καί, ειδικότερα, για τη μείωση των 

ποιοτικών διαφοροποιήσεων καί ανισοτήτων πού υπάρχουν μεταξά 
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περυοχων με'σα στην υδυα πόλη, καθώς καυ μεταξύ των δυαφύρων 

κατηγορυων πόλεων καυ ούκυσμών της χώρας, où κυρυοτερες γενυ-

κές μακροχρο'νυες έπυδυώξευς και,' στόχοι τ?ίς πολεοδομικές οργα

νώσεως στο* έπυ'πεδο τοο ούκυσμοο ε£ναυ, ένδευκτυκά, ou εξής: 

-, .Ρύθμυση, οργάνωση καυ έλεγχος xfis' αναπτύξεως καυ δομήσεως 

σε άστυκε'ς περυοχε'ς καυ ουκυσμούς της χώρας και, κατά προ-

..· τεραυύτητα, σε' "έκτο'ς σχεδυ'ου πο'λεως" περυοχε'ς που ύφυ'σταυ-

ταυ τις πυε'σευς της αναπτύξεως. Εύδυκο'τερα, όμως, συγκε'ν-

τρωση τή"ς ούκυστυκίίς αναπτύξεως στυ'ς ύφυστάμενες πο'λευς 

'καυ ουκυσμούς η δημυουργυα νε'ων συγκροτημε'νων ούκυσμών καυ 

αποφυγή' τή*ς δυασπορδς τη"ς αναπτύξεως σε' "έκτρ'ς σχεδυ'ου 

πόλεως" περυοχε'ς, ώστε νά δημυουργοονταυ όλοκληρωμε'να où-

κυστϋκα* σύνολα με' ύκανοπουητυκη κουνωνυκη σύνθεση, νά συγ

κεντρώνεται, κατά το' δυνατο'ν ò τεχνυκος καυ κουνωνυκο'ς έξο*-

πλυσμο'ς καυ νά δυασφαλυ'ζεταυ, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, 

το' φυσυκο περυβάλλον καυ ό φυσυκο'ς χώρος άπο' την ουκυστυ-

κη* ανάπτυξη. 

Σύνταξη, κατοχύρωση καυ εφαρμογή ρυθμυστυκών σχεδυ'ων άστυ-

κίδν περυοχων, πόλεων καυ ούκυσμών,» έναρμονυσμε'νων προ'ς τυς 

κατευθύνσευς τοο γενυκοϋ χωροταξυκοϋ σχεδυ'ου καυ προγράμ

ματος αναπτύξεως ττίς χώρας καυ τών άντυστουχων περυφερευα-^ 

κων σχεδυ'ων καυ προγραμμάτων η προ'ς τυς γενυκε'ς κατευθύν-

σευς τ^ς πολυτυκης αναπτύξεως τ^ς χώρας. Δυαμο'ρφωση καυ 

καθυερωση ένο'ς άποτελεσματυκοο συστη'ματος δυαρκοΟς πολεο-

δομυκοΟ σχεδυασμοϋ καυ έλε'γχου των επεμβάσεων πού θά στη- -

ρυ'ζεταυ σε' άποκεντρωμε'νες μο'νυμες ύπηρεσυες, υψηλής έπυ*
4
 ·'•· 

στημονυκίίς καυ όργανωτυκης στάθμης, où όπρϋες θα παρακο

λουθούν τυς έξελυξευς καυ θά εναρμονίζουν τά ρυθμυστυκά 

καυ πολεοδομυκά σχε'δυα προ'ς τυ'ς νέες. ανάγκες. Στο σύστη-
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μα αυτό θα* είναυ δυνατή καυ' ή χρησυμοπου'ηση έξέυδυ^εύμένων 

υδυωτυκων μελετητυκον μονάδων. 

- Σύνταξη καυ' εφαρμογή πολεοδομυκών καυ' ρυμοτομικών σχεδίων 

Mat' δρων δομήσεως, δπου δε'ν ύπάρχουν
9
 Mat αναθεώρηση τών 

υφιστάμενων καυ' εύδυκοτερα έκευ'νων που* έχουν συνταχθεί; 

πρυ'ν άπο' πολλά χρο'νυα. 

- 'Οργάνωση καυ' όρθη* κατανομή* τών χρήσεων γ?ίς καυ' γενυκότερα 

ανάπτυξη τον ούκυσμών ποΰ νά δυασφαλυ'ζευ τη* συνδυασμε'νη 

έξέλυξη καυ' τη* σΰμμετρη ανάπτυξη δλων τών πολεοδομικών 

λευτουργυών καυ' την κατάλληλη διασύνδεση καυ* έπάρκευα των 

εκτάσεων γυά κάθε μυά άπ'αύτές. Εύδυκο'τερα, καθυε'ρωση 

και* κατοχύρωση ζωνών γυά "όχλοοσες" η άλλες εύδυκε'ς χρη*-

σευς, με* τους άντυ'στουχους πολεοδομικούς κανονυσμούς. 

- Επίτευξη έλαστυκο'τητας στη δομή* τοο ούκυσμοϋ, ώστε νά 

ανταποκρίνεται, καυ' νά προσαρμόζεται πρρ'ς τυ'ς εξελισσόμε

νες άπαυτη*σευς ύφυστάμενων καυ' νέων λευτουργυών καυ* πρρ'ς 

τυ'ς ανάγκες τών κατου'κων. 

- 'Ελεγχόμενη. και,' όργανωμε'νη πολεοδομικά έπε'κταση καυ' ανά

πτυξη των περυοχών και* ζωνών, συμφωνά με* κρυτηρυα και* 

κατευθύνσευς ρυθμυστυκοο σχεδυασμοϋ
3
 ου οποΕες νά έν-

τάσσονταυ όργανυκά στους υφιστάμενους ουκυσμούς. 

- Όργανωμε'νη πολεοδομικά αναμόρφωση περυοχών ούκυσμών, δη

λαδή*, μεθόδευση τρο'πων επεμβάσεως σε* ουκοδομημε'νες περυο-

χε'ς γυά τη*ν εξυγίανση, τη*ν τμηματυκη καθ* σταδυακη ανα

νέωση καυ' τον έκσυγχρουυσμο' τόδν ρυκοδομών καυ' της υπο

δομές καυ' γυά τη* δημυουργυ'α τών άπαυτούμενων κουνο'χρη-

στων χώρων καυ' κοινωφελών εγκαταστάσεων, ώστε νά βελτυώνον-

ταυ ου πολεοδομυκές συνθήκες. 



- 116 -

Αναθεώρηση καυ καθορυσμός των έπυθυμητων πυκνοτήτων καύ 

των άντυστουχων όρυων συντελεστών δομήσεως κατά κατηγορυες 

ούκυσμων .(ή κατά περίπτωση)» ώστε . νά',δυασφαλυζεταυ ό έλεγ

χος καυ où ορθές κατευθ.ύνσευς γ υ ά . τ ή δυαμο'ρφωση των ουκυ-

σμων καυκυρίως αύτων που δε'ν έχουν ρυθμυστυκο'9 πολεοδομυ-

κο', ή ρυμοτομυκο' σχέδυο, καυ να προκύψουν κατάλληλες εκ

μεταλλεύσεις οΰκοπεδων3 ούκοδομυκου δγκου 3 πυκνότητες πλη-

θυσμοϋ καυ απασχολουμένων κ .λπ. . 

Βελτυωση τοο έπυπέδου παροχής ύπηρεσυών στην πο'λη με Τήν 

έξασφάλυση, στυς κατάλληλες θέσευς καυ'̂  σε': επαρκή ποσότη

τα καυ" πουύτητα, εγκαταστάσεων κουνωνυκοο έξοπλυσμοΟ, τ ε -

χνυκί^ς υποδομής καυ ικουνοχρηστων χώρων καυ έπυ.Τευξη υκα-

νοπουητυκοο 3αθμο0.αύτοτέλευας στυς έξυπηρετήσευς τοο ού-

κυσμοϋ. 

Δημυουργυα ιεραρχημένων πο'λων έλξεως κέντρυκων λευτουργυων 

(δϋουκήσεως, έμπορυ'ου, γραφευων, πολυτυστυκων δραστηρυο-

τήτων3 εκπαιδεύσεως κ . λ π . ) στυς άστυκεςπερυοχε'ς (πρωτεύ

οντα, δευτερεύοντα κ . λ π . κέντρα) καυ εκτέλεση πολύσκοπων 

έργων πολεοδομυκτίς οργανώσεως στά κέντρα αυτά. 

Προστασυα καυ δυατήρηση τοΟ φυσυκοο καύ πολυτυστυκοϋ πε-; 

ρυβαλλοντος τοΟ οΰκυσμοϋ., εύδυκοτερα των .^ύστορυκών καυ 

άρχαυολογυκών μνημευων, των παραδοσυακών τμημάτων καυ 

στουχευων« καυ yevLnd, ανύψωση της αύσθητυκης πουο'τητας 

τοϋ πολεοδομυκοΰ- περυ$άλλοντος. Ένυσχυση τοΟ κουνωνυκοϋ 

καυ πολυτυστυκοο ρολού τοο ούχυσμοϋ. 

Προστασυα της περυαστυκής γεωργυκίίς γης καυ των' δασυκδν 

εκτάσεων καυ εύδυκσ'τερα των γεωργυκων έδαφων υψηλές πα-

ραγωγυκο'τητας άπο' τήν κατάτμηση καυ τήν εγκατάσταση καυ 
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ανάπτυξη άλλων χρήσεων καυ λευτουργυον, πού* μπορεΐί vd. 'τά 

ύποβαθμύσρυν καυ να τα άλλουώσουν. 

- 'Αποδυνάμωση, τ ou ρο'λου καυ τής σημασυ'ας τοϋ παράγοντα γή, ·/· 

σάν επενδύσεως άσφαλευ'ας, με σκοπό την ορθολογικότερη δυα-

χευ'ρυση* του. 

- Δυαμορφωση καυ άσκηση συστηματυκής πολυτυκής γή*ς, εύδυκο'-

τερα άστυκής γής* από* το' δημο'συο και,' τη*ν τοπυκη αύτοδυου-

κηση, γυά τον, έλεγχο των τυμων καυ την καταπολε'μηση τής 

κερδοσκοπίας, τη*ν αύξηση τής. συμμετοχής καυ των υποχρεώ

σεων τη"ς ύδυοκτησυ'ας στην ουχυστυκη ανάπτυξη καυ τη*ν ορ

γανωμένη πολεοδομυκά δυαμο'ρφωση. τή*ς περυοχής δπου βρυ'σκον-
riv-üi. '··-?*• ' •/•••• 

ταυ, καθώς καυ γυά τη δυκαυο'τερη κατανομή των δαπανών καυ 

ώφελευων τής .πολεοδομικής αναπτύξεως, με σκοπό' τή*ν άποκατ 

τάσταση μεγαλΰτερης κουνωνυκής δυκαυοσύνης στο'ν τομέα αυτό*. 

Δυασφάλυση καυ εγκαυρη απόκτηση» άπό τό δημόσυο καυ το\5ς 

τοπυκους συλλογυκοιίς φορεος, τον άπαυτούμενων εκτάσεων 

γυά τη* .δημυουργυα κοινοχρήστων χώρων καυ εγκαταστάσεων 

κουνωνυκοΟ έξοπλυσμοο. 

- Δημυουργυα κατάλληλων προϋποθέσεων γυά την ενεργό* συμμέ

τοχη* τον Όργανυσμώλ) Τοπυκής Αυτοδυουκή*σεως, των λουπβν 

τοπυκων συλλογυκων φορε'ων καυ' τών κα,τ.ουκων, στυς δυάφο-

ρες δυαδυκασυ'ες πολεοδομυκής οργανώσεως τής περυοχής 

τους. Ένυ'σχυση τοΟ κουνοτυκοο πνεύματος των κατούκων 

καυ' ενθάρρυνση τοϋ κρυτυκοο σχολυασμοΟ κάθε σημαντυκοΟ 

έργου πο\5 άφορα" τόν ούκυσμό τους. 

- Προώθηση τών πολεοδομυκών ερευνών καυ μελετών καυ μάλυ-

στα άπο' δυεπυστημονυκε'ς ομάδες μελετητών. 
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3 . 2 . Έπυδυώξευε καυ στόχου κατά πολεοδομυκη^λευτουργυα 

Où προηγούμενες γενυκές μακροχρο'νυες έπυδυώ*ξευς καυ 

στο'χου τής πολεοδομυκής οργανώσεως στο έπυπεδο τοο ούκυσμοΟ, 

έξευδυκευΌνταυ κατά πολεοδομυκη λευτουργυα γυά την περίοδο 

του Προγράμματος ως έ ξ η ς : 

. 1 α . . Κατουκυα 

- Μείωση υφιστάμενων υψηλών συντελεστών δομήσεως σε όρυσμε*-

νες κεντρυκές καυ περυφερευακε'ς συνουκυ'ες καυ προάστυα των 

άστυκων κέντρων η καυ σε μυκρο'τερους ούκυσμοΰς (π.χ. παρα-

θερυστυκους κ.λπ.)
9
 οπού δημυουργοονταυ υψηλές πυκνότητες. 

Βελτυωση των συστημάτων καυ ορών δομήσεως καυ προσαρμογή 

τους στυ'ς εύδυχο'τερες άπαυτη'σευς της λευτουργυας τής κατου-

κύας, ανάλογα καυ προ'ς το' με'γεθος τοο ούκυσμοϋ (π.χ. ένο-

πουηση ακάλυπτων χώρων στο' συνεχε'ς ούκοδομυκο' σν5στημα καυ 

δυαμο'ρφωση' τους σε* κουνη αύλη* κ.λπ.). 

- Βελτυωση τοο πολεοδομυκου περυβάλλοντος καυ τής συνοδευτυ-

κής υποδομής (τεχνυκής καυ κουνωνυκής) στυς περυοχε'ς κα-

τουκυ'ας καυ εύδυκο'τερα στυς περυοχε'ς με' σημαντυκε'ς έλλευ'ψευς 

κουνωφελων εξυπηρετήσεων (π.χ. στυς περυοχε'ς αύθαυ'ρετων κα-

τουκυών, στυς ύποβαθμυσμε'νες περυοχε'ς "έντο'ς σχεδυ'ου
Π

3
 στοιίς 

άγροτυκο\5ς ούκυσμους κ.λπ.). 

- Όρθο'τερη ένταξη χαυ συσχετυση τής κατουκυ'ας προ'ς τυς λου-

πε'ς βασυκε'ς λευτουργυ'ες τοο ούκυσμοϋ (έργασυα, αναψυχή
9
 έκ-

παυδευση καυ ύπηρεσυες, μεταφορε'ς κ.λπ-.). 

- Μευ'ωση των πουοτυκων öuacpopßv στυς συνθήκες κατουκυ'ας καυ* 

1. Βλέπε σχετυκά καυ έκθεση "Κατουκυα" της 'Ομάδας Έργασυας 

Πολεοδομυας-Κατουκυας. 
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πολεοδομυκοϋ περιβάλλοντος μεταξύ περοοχων μέσα στην ύ'δι,α 

τη*ν πύλη καύ μεταξύ άστυκων κέντρων καύ λούπων, ούκι,σμον,. 

- Βελτύωση τη*ς κουνωνοκης συνθέσεως στυς περυοχές κατοι>κύας, 

κυρύως στα άστυκά κέντρα (ενθάρρυνση τίϊς άναμυξεως των κου-

νωνυκον ομάδων τοΟ πληθυσμοϋ στη*ν κλύμακα τη"ς γευτονυα'ς η 

συνουκύας) καύ εύδυκο'τερα σέ περιοχές κατοι,κύας με* έντονα 

κουνωνυκά χαρακτηρυστυκά (π.χ. προσφυγυκοό, έργατυκοό κ.λπ. 

συνουκυσμού). 

- Δημυουργμα νέων ουκμστι,κων μονάδων πολεοδομυκά οργανωμέ

νων, σε κατάλληλα έπυλεγο'μενες γι/αύτο' έκτάσευς, ύδυαύ-

τερα στους ταχν5τερα άναπτυσσο'μενους ούκυσμούς. 
" ·.; i : ·

:
 ' ' '· •••' " : • · : · ' · ; . . . • · 

••'&•· ê§^H£2»HaI°k3!:a--- · 

- Έξασφάλυση δυνατοτήτων παραθερυσμοΰ καύ δυακοπων του" πλη

θυσμοϋ' καυ εύδυκοτερα τον ασθενέστερων εύσοδηματυκών- τά

ξεων, σε' περυβάλλον πουο'τητας καύ σε κατάλληλη.απόσταση 

άπο* σημαντικές άστυκο$ι.ομηχανυκές συγκεντρώσεις. . 

- 'Εκμετάλλευση κατά το* δυνατο'ν καύ άξυοπούηση γυά παραθερι

σμό και* δεύτερη κατοικία, ύφυστάμενου ούκοδόμυκοΟ πλούτου 

στη* χώρα (π.χ. σέ παραδοσιακούς καύ λοιπούς οικισμούς). 

Ευδι,κότερα, γυά τη* δυασφάλυση τί̂ ς προστασίας τον παραδο-

συακων ρύκι,σμων, έλεγχος τοΟ έκσυγχρονυσμοο καο τής βελ

τιώσεως των υφιστάμενων κατοι,κοων καύ της υποδομές, ατιζ 

περυπτώσευς χρησιμοποιήσεως τους ως τόπων παραθερυσμοΌ 

και* δεύτερης κατο^κυας. Έπυσης, ενθάρρυνση χρησυμοποι,η*-

σεως, γυά τάν ύ'δυο σκοπό", όρυσμένων κατηγορυων μυκρών 

ούκυσμον πού φθύνουν, χωρύς αύτο* νά δημυουργεε προβλήμα

τα στον πληθυσμό' πού άπομένευ. 



- 120 -

- "Ελεγχος τής αναπτύξεως τ?\ς δεύτερης κατουκυας καυ* εύδυκό*--

τερα των παραθερυστυκών ούκυσμών στην περυφέρ'ευα των μεγά

λων άστυκών κε'ντρων καυ κυρυως στυς παραλυακές περυοχές, 

οπού ΰδυαυ'τερα πρέπει,vet άποθαρρύνεταυ ή κατάτμηση τΠς γίΐς. 

Σύνταξη καυ εφαρμογή πολεοδομυκών καυ ρυμοτομικών σχεδύων 

καυ' έπυβολη κατάλληλων δρων δομήσεως στυ'ς παραθερυστυκές 

περυοχές καυ στους ούκυσμούς πού δε'ν έχουν* 'Ανάπτυξη της 

δεύτερης κατουκυας με' τη*ν ενθάρρυνση 6ημυουργυ*ας οργανωμέ

νων παραθερυστυκών ούκυσμών η συγκροτημάτων, σε κατάλλη

λες περυοχές, πού* νά εξασφαλίζουν πουο'τητα περυβάλλοντος, 

τους απαιτούμενους κουνόχρηστους χώρους, την κατάλληλη 

συνοδευτυκη* υποδομή, καθώς καυ τη συνοχή* των παραθερυστυ

κών εγκαταστάσεων καυ κατά συνέπευα μευωμένο κόστος έργων 

υποδομές. 

- Αποθάρρυνση τη*ς δυασπορδς τίίς δεύτερης κατουκυας σε* έκτος 

σχεδυ'ου πο*λεως περυοχε'ς άνά τη χώρα, καθώς'καθ* τ?\ζ εγκα

ταστάσεως της στη*ν περυμετρο τον μεγάλων άστυκών συγκεν-^ 

τρώσεων, ώστε νά έξασφαλυστοον το πράσυνο καυ où ακτές γύ

ρω άπό" τη*ν άστυκη* περυοχη καυ* η καθημερυνη* προσπέλαση και* 

αναψυχή* των κάτουκων. 

γ. §^2Ηΐ3Κ^ΐί^ 

- Απομάκρυνση κάθε "όχλούσας" $υομηχανύκ?ίς εγκαταστάσεως 

άπο* τυς κατουκημένες περυοχές καυ δημυουργύα εύδυκών Βυομηχα 

νυκων περυοχων γυά τι*ς Βυομηχανυες αύττίς τ?ίς κατηγορύας. 

- Δημυουργυ'α, στά άστυκά κε'ντρα καυ. τυ'ς αναπτυσσόμενες πε̂ · 

ρυοχ^ς.τΐ^ς χώρας., οργανωμένων βυομηχανυκων περυοχων έξο-

πλυσμένων μέ την άπαυτούμενη υποδομή*, καυ στυ'ς κατάλλη

λες θε'σευς σχετυκά με' τά δυ'κτυα μεταφορών καυ τυ'ς περυο-
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χές κατουκυ'ας. . Εύδυκότερα, αποφυγή εγκαταστάσεως βυομηχα-

νυκών μονάδων σε παραλυακές περυοχες ποΰ ε£ναυ κατάλληλες 

γυά άλλες χρη*σευς καυ' γυά τη*ν υκανοπουηση τον αναγκών τοο 

πληθυσμού". 

- Απομάκρυνση παλαυών βυομηχανυων άπο τυ'ς κεντρυκές περυοχός 

των πόλεων, προς τυ'ς οργανωμένες $υομηχανυκός περυοχές στη*ν 

περυφόρευά τους
5
 στα πλαυ'συα προγραμμάτων εξυγιάνσεως καυ' 

άναμορφοίσεως "πεπαλαυωμε'νων" κ.εντρυκων περυοχδν. 

- Αποθάρρυνση της τυχαυ'ας εγκαταστάσεως δυάσπαρτων βυομηχα-

νυκων μονάδων γν5ρω άπο* τυ'ς πόλευς καυ* τους ουκυσμοϋ*ς, κα

τά μήκος όδυκων αξόνων κ.λπ. 

- Ενθάρρυνση εγκαταστάσεως καυ συγκεντρώσεως $υοτεχνυκων κα

ταστημάτων σε' οργανωμε'νες ζώνες, ακόμη καυ στυ'ς περυοχές 

κατουκυ'ας έφο'σον δεν δημυουργοϋν όχλησευς
9
 γυά τη*ν απασχό

ληση έπυ' τόπου ορισμένων κουνωνυκον ομάδων τοο πληθυσμοί). 

- Δυατήρηση καυ' αναζωογόνηση
9
 στοός μυκροός ούκυσμοός

9
 μη* 

όχλουσών Βυοτεχνυκων δραστηρυοτη*των. Χωροθέτηση τυχόν 

βυομηχανυκών εγκαταστάσεων μεγαλύτερης κλυμακας σε κατάλ

ληλες θε'σευς εξω από τον ουκυσμό
3
· κυρυ'ως όταν πρόκευταυ 

γυά ούκυσμοός μέ παραδοσυακό η τουρυστυκό ενδιαφέρον. 

- Ανάπτυξη δευτερευόντων κέντρων στυ'ς περυφερευακές συνουκυες 

των. μεγαλύτερων άστυκων περυοχων γυά τη σταδ.υακη .αποκέν

τρωση κεντρυκων λευτουργυων (δυου'κηση, γρα.φε£α̂
9
:1μ.πο'ρυο 

καυ' λοιπές ύπηρεσυες), την αποσυμφόρηση των ύπερφορτυσμέ-

νων κέντρων των πόλεων καυ' γυά την παροχή* υκανοπουητυκης 

πουότητας ύπηρεσυων στυ'ς περυφερευακές συνουκυ'ες.
 ;
.

 r
. 



- 122 -

- Σύνταξη εύδυκών πσλεοδομυκίδν σχεδόων wotCT έιυβολτΐ κατάλλη

λων
;
 ορών δομήσεως (π.χ. έπϋβολη στοών, πεζοδρόμων κ.λπ.) 

στά δευτερεύοντα κέντρα συνοϋκυών (νε*α η προς ανάπλαση), 

ώστε νά έξασφαλυστοΌν κατάλληλες πυκνότητες ηαί χρηΌέϋς, 

ύκανοποι,ητι,κε'ς συνθήκες κυκλοφορυας nett σταθμεύσεως,· έπαρ-

κεΟς κουυόχρηστοι, χ{3ροι>·καύ κοι,νωφελεΓς εγκαταστάσεις
3
 χφ-

ρου γι,ά πεζούς κ.λπ... ·. .·;*'· . . ·
? 

- "Ενταξη στα κέντρα πόλεως μη'ούκονομυκώ'ν λει,τουργυων (ποΧί-

τι,στϋκόδν, ψυχαγωγικών κ.λπ. ) δημιουργικά δυκτόου πεζοδρό

μων καύ ενθάρρυνση τής παραμονές τ?νς κατουκύχς μέσα σ' 

αυτά, ώστε να δι,ευκολυνθευ ή δημυουργιΓα πόλων Ηουνωυυχηΐε» 

και? πολυτυστυκτίς ζωής. 

- Καθορισμός,καταλληλότερων χρήσεων καυ ορών, συστημάτων;·, 

καυ συντελεστών δομήσεως στα κε'ντρα των πόλεων; γυά τη* 

δ,υαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών λευτουργύας καυ πυκνοτήτων 

naÇ γυά, τη*ν αναμόρφωση πεπαλαιωμένων κεντρικών περυοχων. 

- Προστασία^ συντήρηση καυ άνάδευξη των πολυτυστυκων· άξυων 

τοοκέντρου των. πόλεων κα^εύδυκότερα των οστρρυκων.καυ.•••·. 

παραδοσιακών κτupόων καυ των μνημευακών χώρων-καυ'.όργα^ ,-

νυκη* ένταξη* τους στ̂ 'ς .κεντρυκός λευτουργυες ττίς πόλεωε* Η 

ε.: Τουρυσμός 

- Καταλληλότερη ένταξη τον τουρυστυκδν μονάδων μέσα στιίς 

πόλευς, σε* θε'σευς πού νά μη*, δυασπαται,, ή δομή* τουούκυ-

σμοΟ καυ' μάλι>στα χωρι,'ς εύνοϋκότερες παρεκκλυσευς άπό Γ.. 

τους υσχόοντες δρους και,' συντελεστές δομήσεως στίΐν πε-;; 

ρι,οχη*. Ούκοδόμηση μό δρους πού αρμόζουν στη συγκεκρυ-,-,. 

με'νη λευτουργυα τοϋ τουρυσμοο. 'Ανάπτυξη τουρι,στι,κών · . 
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εγκαταστάσεων σε* συνδυασμό μέ τις υπηρεσίες εστιάσεως, ψυ

χαγωγίας
 9
 είδικοϋ εμπορίου κ.λπ. 

Δημιουργία κατάλληλης συνοδευτικής υποδομής στις τουριστι

κές εγκαταστάσεις πού υπάρχουν η θά γίνουν κοντά στις πο'-

λεις, ώστε νά χρησιμοποιοϋνται καί άπο* το'ν τοπικό πληθυ

σμό* (εγκαταστάσεις άθλητισμοϋ, αναψυχής, συγκεντρώσεων 

κ.λπ.). 

Εξασφάλιση, στά ούκο'κεδα των τουριστικών εγκαταστάσεων 

στις πο'λεις, των απαιτουμένων ακάλυπτων χώρων γιά την ομα

λή λειτουργία τους (π.χ. προσβάσεων, χώρων σταθμεύσεως 

αυτοκινήτων, πούλμαν κ.λπ.), ώστε ή περιοχή νά μην επιβα

ρύνεται υπέρμετρα άπο' την αυξημένη κυκλοφοριακή φόρτιση 

λό*γω τής λειτουργίας των τουριστικών εγκαταστάσεων. 

'Απαγόρευση της αποκλειστικής χρήσεως κοινο'χρηστων εκτά

σεων (πράσινου, αιγιαλίτιδας ζώνης κ.λπ..) άπο ένοικους ξε

νοδοχείων καί λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων. 

Δραστηριοποίηση δημο'σιων φορέων καί κυρίως ασφαλιστικών 

οργανισμών καί ταμείων, της τοπικής αυτοδιοικήσεως κ.λπ., 

γιά την ανάληψη πρωτοβουλιών καί προώθηση προγραμμάτων 

οργανωμένου παραθερισμού" (π.χ. σε παραθεριστικά χωριά, 

παραδοσιακούς οικισμούς, κατασκηνώσεις κ.λπ.), γιά την 

εξυπηρέτηση ασθενέστερων εισοδηματικών κατηγοριών τοϋ* 

πληθυσμοο (κοινωνικός τουρισμο'ς). 

Καθορισμο'ς optimum χωρητικο'τητας σε' μη* μο'νιμους κατοί

κους στις μικρές τουριστικές πο'λεις καί οικισμούς καί 

αντίστοιχος προγραμματισμός των τουριστικών εγκαταστά

σεων γιά ττ* σωσττί τους ένταξη στο περιβάλλον. 
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- Ελεγχόμενη αξιοποίηση γιά "τουριστικούς σκοπούς τοΟ- ύφιστά-

μενου αποθέματος κενών κατοικιών, σε* ούκισμούς' κατάλληλους 

γιά ανάπτυξη τουρισμοϋ. Mat ειδικότερα παραθερισμού". 

' στr'Εκπαίδευση 

- Διαμόρφωση ίεραρχημε'νου δικτύου σχολικών εγκαταστάσεων σέ 

άμεση έπαφη με* τις περιοχε'ς κατοικι'ας. "Εγκαιρη εξασφάλι

ση, στις περιοχε'ς κατοικίας των μεγάλων πο'λεων, κατάλλη

λων εκτάσεων γιά εκπαιδευτικές έγκσταστάσεις στοιχειώδους 
ί 

καύ μ'έ*σης εκπαιδεύσεως. Έπι'σης, εξασφάλιση στις
;
 περιοχές 

νε*ων επεκτάσεων τοϋ σχεδίου πόλεως επαρκών χώρων γιά εκ

παιδευτικές εγκαταστάσεις, ώστε νά .καλύπτονται, τυχόν ά\ιάγ-

κες τη"ς
-
 ευρύτερης περιοχής. 

- Διασφάλιση περιορισμε'νων αποστάσεων άπό τι'ς περιοχές κά- ••• 

τοικιας (ενδεικτικά αναφέρονται σάν ανώτατο όριο τά 500 

μέτρα περίπου) για τις εγκαταστάσεις προσχολικής Mat? στοι

χειώδους εκπαιδεύσεως-και λογικών αποστάσεων γιά τη με'ση 

εκπαίδευση.. 

- 'Απαλλαγή*, κατά το" δυνατόν, τών κυριοτέρων αξόνων κινήσεως 

τών μαθητών προς τά σχολεϋα, άπό τη*ν κυκλοφορία αυτοκινή

των με*-προοπτική νά έξελιχθοον
3
 κατά περίπτωση, σε.αμι

γείς''πεζόδρομους. 

- Αποθάρρυνση της εγκαταστάσεως των ιδιωτικών εκπαιδευτή

ριων μακρυά άπο' τις περιοχε'ς κατοικίας τών εξυπηρετούμε

νων μαθητών, ώστε νά περιοριστούν σταδιακά οι, μετά.»ινη*.?· 

σεις'τώνμαθητών με* σχολικά λεωφορεϋα και νά εξαλειφθοϋν 

τά σχετικά προβλήματα πού δημιουργοονται. 

Συστηματικός έλεγχος γιά τη*ν καταλληλότητα τη"ς θέσεως και 
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τον κτυρυων τών εγκαταστάσεων πού χρησυμοπουοονταυ yudt έκ-

παυδευτηρυα πάσης φύσεως καυ κυρυ'ως γυά φροντυσ.τηρυα, ώστε 

να* έκλευ'ψουν τα* προβλήματα άσφάλευας καυ* ύγυευυ?ίς πο\5 προ

κύπτουν. 

- Χρησιμοποίηση των έκπαυδευτυκων εγκαταστάσεων, έκτος άπο 

τυ'ς σχολυκές ανάγκες, γυά κουνωνυκοπολυτυστυκές δραστηριό

τητες Tfîs ευρύτερης κουνο'τητας καυ εύδυκοτ'ερα τίΒν νε'ων. 

Δημυουργυ'α κατάλληλων εγκαταστάσεων (πνευματυκά, ιο'λκτυ-

στυκά κέντρα κ.λπ.) γυά κουνωνυκοπολυτυστυκές δραστηρυό*-

τητες στυς μυκρε'ς πολευς καυ στυς περυφερευακές συνουκυ'ες 

τον μεγάλων πόλεων. 

ζ. *Υγ_ευα 2_Πρύνουα 

- Σταδυακη* απομάκρυνση νοσοχομευακων μονάδων καυ λούπων ιδρυ

μάτων ύγευας άπο* τυ'ς κεντρυκές περυοχές των μεγάλων, άστυ-

κον κέντρων, στυς περυπτώσευς πού το* περυβάλλον είναυ ακα

τάλληλο καυ δε*ν έξυπηρετοΟνταυ λευτουργυκε'ς ανάγκες. 

- Ιεράρχηση καυ' κατάλληλη κατανομή* των νοσοκόμευακων μονά

δων καυ' γενυκά τη"ς περυθάλψεως στο χώρο τίίς πάλεως καυ 

άπόφυγη* δημυουργυ'ας νοσοκόμευακών ύπερσυγκεντρώσεων σε 

ορ,υσμε'νη μο'νο περυοχή τοο ούκυσμοο. 

- Ευστηματυκο'ς έλεγχος γυά τη*ν καταλληλότητα τ?\ς θέσεως καυ' 

τον κτυρυ'ων των υδυωτυκών θεραπευτηρυων (κλυνυκον) στυ'ς 

πύλευς καυ έξασφάλυση τον άπαυτούμενων ακάλυπτων χώρων 

(προσβάσεων, χώρων σταθμεύσεως κ .λπ.) γυά τη*ν ομαλή*, λευ- . 

., τουργυ'α τους. 

- Ένυ'σχυση τή*ς εγκαταστάσεως, σε* κατάλληλες θέσευς καυ κτυ-

ρυα, ύπηρεσυΩν κουνωνυκίίς πρόνουας στη*ν κλυμακα τΐ^ς γευ-
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TOVÜSS καυ της συυουκυας (γι>ά μητέρες καυ νη*πυα, εργαζό

μενα natota, ηλικιωμένους κ.λπ.). 

- Ανάπτυξη Mat διάδοση τοο θεσμοΟ των θερινών διακοπών γιά 

παιδιά και' εύδικο'τερα τών παιδικών κατασκηνώσεων. 

- Αύξηση τον κοινοχρήστων χώρων και,' κυρίως τοΟ πρασίνου στίς 

άστικε*ς περίοχε'ς (σε' κεντρικε'ς και περιφερειακές συνοικίες 

καί στη*ν κλίμακα τ^ς γειτονιδς) καί ειδικότερα στα μεγάλα 

αστικά κέντρα. "Ενταση τών δενδροφυτει5σεων καί δημιουρ

γία δικτύου πεζοδρόμων. 

- 'Οργανική* σύνδεση τοΟ ιδιωτικού" πρασίνου καί τον λοιπών 

ίδιωτικον ακάλυπτων χώρων με* το* κοινο'χρηστο πράσινο καί 

γενικά με* τους ελευθέρους κοινόχρηστους χώρους, γιά τη* 

βελτίωση τ?}ς καταστάσεως σε* τοπική κλίμακα (π.χ. με τη* 

βελτίωση τίΐδν οικοδομικών συστημάτων και* τη*ν επιβολή* όρυ-

σμ€*νων περιορισμών, δπως καθιέρωση οπίσθιας οικοδομικές 

γραμμές, σύνδεση τοΟ ακάλυπτου χώρου των οικοδομικών τε

τραγώνων με* τού*ς γύρω ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους, επι

βολή* εγκάρσιων στοον, κατάργηση περιτοιχισμάτων κ.λπ.). 

- Προστασία τών αστικών και* περιαστικών δημόσιων, κοινοτι

κών, εκκλησιαστικών κ.λπ. κτημάτων καυ ειδικότερα τον δα

σικών εκτάσεων, άπο* παράνομες κατατμήσεις καί οικοπεδοποιή

σεις. 

- Εξασφάλιση καυ διαμόρφωση στη*ν ευρύτερη περιοχή τον αστι

κών κε'ντρων, ειδικότερα τών μεγάλων αστικών περιοχών, κοι-
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νο'χρηστων ακτών με* αρκετό βάθος γυά την αναψυχή* των κατοί

κων καυ* απαγόρευση τής άποκλευστυκής χρήσεως τοΟ χεϋμε'ρυου 

κύματος γυά μη κουνωφελεΟς λευτουργυ'ες. Καθυε'ρωση συστη-

ματυκοϋ* έλεγχου τής αναπτύξεως καυ δομήσεως στυ'ς παραπά

νω ζώνες των ακτών (έκτο'ς σχεδυ'ου πόλεως), ώστε να έξασφα-

λυστοΌν γυά το'ν πληθυσμό ού άπαυτούμενες προσ6άσευς, έπαρ-

κέυς χώρου σταθμεύσεως αύτοκυνητων, χώρου πρασυ'νου καο' 

αναψυχής, πεζόδρομου κ.λπ. Έπυ'σης, γυά τη*υ έξασφάλυση τών 

παραπάνω χώρων στ ι*ς έντο'ς σχεδυου πο'λεως ζώνες τών ακτών, 

αναθεώρηση καύ έπυ$ολη καταλληλο'τερων δρων καυ συν^ελβστβν 

δομήσεως στα. πλαυσυα ευδυκών πολεοδομικών σχεδυ'ων. 

Δημυουργυ'α επαρκών καυ πουκύλων άθλητϋκών εγκαταστάσεων 

στη*ν κλύμακα τής συνουκυας (ύπαυ'θρυων, κλευστών κ.λπ.), 

γυά την εξυπηρέτηση των αναγκών αθλήσεως καυ' φυσυκης αγω

γής τών κατου'κων κάθε ήλυκυ'ας. 

• θ. Μεταφορές 

- "Εμφαση στη*ν ολοκληρωμένη θεώρηση τοΟ προ$ληματος τών άστυ-

κών μεταφορών καυ' στην κατάλληλη,άντυμετώπυση* του με* τη 

βελτυ'ωση τής οργανώσεως, ύεραρχηΌεως καυ' δυαχευρυ'σεώς τους. 

- "Εμφαση στην ανάπτυξη και,' την κατάλληλη έπυλογη' τοΌ συ

στήματος ,δημοσύων συγκουνωνυών (με'σα μαζυκής μεταφορδς) 

καθώς καυ' στη $ελτύωση τής πουοτητάς τους. 

1. Παρατήρευταυ <5τυ ώς άκτη δε'ν πρε'πευ νά νοευταυ μονό ή λε

πτή* λωροδα τής αύγυαλϋτ.υδας ζώνης (χειμέριο κομα) αλλά 

έκταση της όπου'ας το βάθος είναι, ανάλογο προ'ς τυ'ς ανάγκες 

ήμ,ερτίσυας αναψυχής 'τών μόνυμων κατου'κων καυ τών επισκε

πτών πού,γυά τη*ν περύπτωση π.χ. τής μευ'ζονος περιοχής τής 

πρωτεύουσας, μπορεΟ νά εκτείνεται, ανάλογα καυ με τη* φυσική 

διαμόρφωση τής παραλιακής ζώνης καυ τις συνθήκες της πε

ριοχής, σε* αρκετή* απόσταση (π.χ. με'χρυ και* 500 μ.). 

KtNTPON ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ;ΜΟΥ 
Κ Α Ι 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ EP1YNÛN 
Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ Ι2 ΑΘΗΝΑΙ 
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- Μεγαλύτερη αξιοποίηση τοο δικτύου μεταφορών και εξάντληση 

τον &υνατοτη*των $ελτιώσεως της λειτουργικότητας Και* τΓ*ς 

διοχετευτικίίς ίκανο'τητα£ τοΟ υφιστάμενου αστικού* οδικοί) 

δικτύου, με' χρηΌη μεθόδων τ?\ς σύγχρονης, κυκλοφοριακής τε-̂  

χνικής (μονοδρομήσει, ς, σηματοδότησε us κ.λπ.). 

- Έντοπισμο'ς και' πραγματοποίηση τον μικρο'τερου κο'στους και* 

μεγάλης αποδοτικότητας έπεμ$άσεων καυ συμπληρώσεων τη*ς υφι

στάμενης υποδομές (διαμόρφωση περιφερειακών ώς προς το* 

κέντρο αρτηριών, άνισο'πεδες διασταυρώσεις οδικές η σιδηρο-

- Προγραμματισμο'ς και μελε'τη τών έργων μακροπρόθεσμης αντι

μετωπίσεως τών αναγκών, σε' αστικές μεταφορές, παράλληλα μέ 

το*ν κατάλληλο χρονικό προγραμματισμό' κατασκευής τους και* 

τη*ν έγκαιρη διασφάλιση τον απαιτουμένων ζωνών (διαδρό*μων 

κυκλοφορίας), γιά να αντιμετωπιστεί ενδεχόμενη οικοδομική* 

δραστηριότητα. Γενικά, οργάνωση των πολεοδομικών λειτουρ

γιών, τ?\ς κατανομής τών χρήσεων γής και τών πληθυσμιακών .. 

πυκνοτήτων (κατά τη* διαδικασία, πολεοδομικού* σχεδιασμού* 

και προγραμματισμοί)) κατά τρο'πο ώστε νά έλαχιστοποιεεται 

τό* μεταφορικό' £ργο (μεταφορές ανθρώπων και αντικειμένων). 

- Προώθηση οργανωτικών και λειτουργικών διαδικασιών ποι5 

διευκολύνουν τη*ν κυκλοφορι'α (π.χ. κατάλληλη κλιμάκωση του* 

ώραρι'ου εργασίας γιά την αποφυγή* αιχμών κινήσεως, ένδοαστι-. . 

κη* αποκέντρωση δραστηριοτήτων, ευρύτερη διάδοση και* χρη*ση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων γιά τη*ν απλούστευση γραφειοκρατι

κών διατυπώσεων πού άπαιτοΟν προσωπική μετακίνηση κ.λπ.). 

- Συνδυασμένη αντιμετώπιση τών αστικών χρηΌεων γης και* τών 

δικτύων αστικών μεταφορών και αρμονικούς συσχετισμός τών 
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δυκτύων μέ τι,'ς γευτονυκε'ς καύ πλευρι,κε'ς χρήσευς γ?ίς καύ 

συντονισμός των άντύστουχων με'τρων καύ επενδύσεων. 

- Έκι/βολή κατάλληλων δρων δομήσεως στιίς νέες περι,οχε'ς έπεκτά 

σεως τοΟ σχεδυου πόλεως καύ τροποπούηση των υφιστάμενων 

σχεδύων γι,ά τήν ορθολογική λευτουργύα των μεταφορυκον δυ-

κτύων (έξασφάλυση συνέχειας βασυκων οδικών άξονων, δυαπλα-

τύνσευς, δυανούξευς κ.λπ.). Εύδυκοτερα, έπυβολή κατάλ

ληλων ορών δομήσεως που* νά δυασφαλύζουν μεγαλύτερες άπο-

στάσευς τον κτι,ρύων άπο τύς όδοΰς μεγάλης κυκλοφορίας. 

- Απαγόρευση τ?ίς άπ'εύθεύας προσβάσεως σε κτύρυα καύ χρήσεις 

που* βρύσκονταυ πάνω σε' όδοΰς ύπερτοπυκης σημασίας (π.χ. 

έθνυκέ'ς οδού, σημαντι,κε'ς άστυκές άρτηρύες κ.λπ.) καύ έπυ-

. βολή παράπλευρης κυκλοφορύας εξυπηρετήσεως. Έπύσης, πά

νω σε* βασικούς άστυκούς κυκλοφοριακούς άξονες, αποθάρρυν

ση χρήσεων πού επαυξάνουν το φόρτο (π.χ,'αίθουσες θεαμά

των κ.λπ.) και,' μεύωση Tfis ούκοδομυκης εκμεταλλεύσεως (συν

τελεστών δομήσεως), κυρύως στύς περυπτώσευς πού δε*ν δι,α-

σφαλύζεταο ή παράπλευρη τοπυκή κυκλοφοριακή έξυπηρε'τηση. 

- Δυαχωρυσμο'ς, κατά το' δυνατο'ν στά άστυκά κε'ντρα* των όδυ-

κων άξο'νων εξυπηρετήσεως των ύπερτοποκών καύ των δυερχομε-

νων μετακινήσεων άπο* τους άξονες των ένδοαστυκοδν μετακινή

σεων. . 

- Βελτύωση fffiv συνθηκών κυκλοφορίας των πεζών, με' τήν έξασφά-

λυση καύ δυαμορφωση δυκτύου πεζοδρο'μων καύ περυοχών άπο-

κλευστυκης ή κατά προτεραιότητα χρήσεως άπο' τους πεζούς, 

ύδυαυτερα (α) στύς κεντρυκε'ς περυοχές των άστυκων κε'ντρων, 

(β) στύς περυοχές κατουκύας (σύνδεση πεζοδρόμων με* σχολεΠα, 

παυδυκε'ς χαρές, τοπυκά κέντρα κ.λπ.) καύ (γ) στους δυατη-
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ρητέους παραδοσιακούς ούκυσμούς. 

- Ανάπτυξη δυκτύου πεζοδρόμων σε περυαστυκές περυοχές (δάση, 

άλση, ακτές, άγροτυκές έκτάσευς) καύ σύνδεση τους μέ το δύ-

κτυο άστυκων πεζοδρόμων. 

- Λήψη μέτρων γυά το'ν περυορυσμο'* χρησυμοπουη'σεως το\3 καταστρώ

ματος τον οδών γυά στάθμευση τών αυτοκίνητων (δημι,ουργύα 

πολυοροφων σταθμών αυτοκίνητων«, ύποχρεωτυκη πρόβλεψη θέσεων 

σταθμεύσεως ατούς ύπάγευους χώρους των νέων οόκοδομον η σέ 

ύδυωτυκούς ύπαύθρυους χώρους, με' χωρητυκο'τητα ανάλογη προ'ς 

το'ν όγκο καύ τη χρησή τοο καρύου κ.λπ. ). 

υ. *Υδρευση_;^Αποχ^ε'τευση_~ \Λ2i:îÇL£iiH¥2i ·' 

- Βελτύωση ττ\ς πουύτητας των έκτελούμενων έργων υποδομές καύ 

εύδυκότερα, δυάταξη τό5ν δυκτύων υδρεύσεως σε' συνδυασμό καύ 

προ'ς τα λουπά δύκτυα υποδομής (ένέργευας, έπυκουνωνυόΐν .. 

κ.λπ.) στά μεγάλα άστυκά κέντρα καύ κυρύως στύς κεντρυκές 

περυοχε'ς καύ ένταξη* τους σε' κουνούς αγωγούς. 

- Έξασφάλυση στους ούκυσμούς των προβληματικών η άνυδρων πε-

ρ'υοχων, κατάλληλων συνθηκών υδρεύσεως. 

-^ Κατασκευή* των βασυκ.ων έργων αποχετεύσεως ακαθάρτων (κεντρυ-

κού αποχετευτικού αγωγού, άντλι,οστάσϋα, έργα τελυκης δια

θέσεως λυμάτων κ.λπ.) στά μεγάλα άστυκά κέντρα καύ στύς 

έντονα αναπτυσσόμενες άστυκές, βιομηχανικές καύ τουρυστυ-

κές περυοχές. 

- Κατασκευή εγκαταστάσεων πρωτοβάθμυου καθαρυσμου καύ έργων 

δυαθέσεως λυμάτων στά άποχετευτυκά έργα πού λευτουργοον 

1. Βλέπε ανάλυση στο' Παράρτημα 9. 
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ηδη. Προώθηση, οπού αύτο' είναι, δυνατό', των επο'μενων βαθμι,'-

• δων καθαρυσμοο, 

- Κατασκευή', στους μυκρους ούκυσμοΰς, έργων αποχετεύσεως και? 

εγκαταστάσεων καθαρυσμοϋ λυμάτων με εφαρμογή άπλων συστημάτων. 

- 'Υποχρέωση εγκαταστάσεως συστήματος καθαρι,σμοο λυμάτων, ως 

προϋπο'θεση γυά την εγκρυση σχεδίων νέων ουκυσμών η συγκρο

τημάτων. 

- Κατασκευή έργων άντι,πλημμυρυκών καυ αποχετεύσεως όμ3ρώ»>ν 

στα μεγάλα άστοκά κέντρα καιί στά κεντρυκά τμη'ματα των ανα

πτυσσόμενων ούκυσμων. 

- 'Οργάνωση συστήματος οίποκομυδης απορριμμάτων (συλλογή*, μετα

φορά, δυάθεση). Συστηματική χρησυμοπούηση σάκκων με έρμη-

τυκό* κλευ'συμο γυά τήν προσωρινή απόθεση (στο πεζοδρόμυο) 

των απορριμμάτων. Ύποχρεωτ'υκή κατασκευή στά.νέα κτύρι,α 

1 

κλει>στοϋ χώρου προσωρι-νΐΐς άποθέσεω-ς απορριμμάτων. Συστη

ματική συλλογή' σέ κατάλληλες ώρες τ$ς ημέρας καύ συμπλήρω

ση τοΰ εξοπλυσμοΟ μεταφοράς μέ σΰγχρονα μέσα (κατάργηση ν 

τον άνουκτβν μέσων μεταφοράς). ^'Εξασφάλυση κατάλληλων θέ

σεων κα£ χώρων (άποθε'σέως) απορριμμάτων. 

- Επέκταση τοϋ" συστήματος δυαθέσεως άπορρυμμάτων μέ ύγευονο-\ 

μυκή ταφή σέ ολα τα άστυκά κέντρα. Επέκταση τΤ\ς ελεγχόμε

νης διαθέσεως άπορρυμμάτων στους μικρότερους ουκυσμούς. 

- Κατασκευή (στην περιοχή .της πρωτεύουσας) πευραματυκ^ς μο-

1. Προσθήκη σχετυκή*ς δυατάξεως στο'ν ΓΟΚ (Γενι,κός Ουκοδομυ-

κο'ς Κανονυσμο'ς) ποΰ νά προ3λέπευ π.χ. τήν κατασκευή, στην 

πρόσοψη ή στην πρασυά άλλα μέσα στην ύδοοκτησυα, έντουχυ-

σμε'νου χώρου^ή μυκροΰ ούκυσκου, προσοτοο από τους ένοικους 

καυ άπό τήν ύπηρεσυα άποκομυδίίς άπορρυμμάτων. 
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νάδας δυαλογής καυ επεξεργασίας άπορρυμμάτων γυά τη μελέ

τη τοϋ προβλήματος. 

- Προσπάθεια, κατά το δυνατόν, έξαλευψεως τον ύπεργευων κα-

λωδυ'ων (ΔΕΗ, ΟΤΕ) τουλάχυστον στους δυατηρητε'ους παραδο-

συακοός ούκυσμοΰς, η σε τμήματα πόλεων μέ ύδυαυτερο αύσθη-

τυκό καυ' πολυτυστυκό χαρακτήρα, •> 

- Γενίκευση συστήματος συλλογικής κεραυας τηλεοράσεως, οχυ 

μόνο γυά κάθε κτυ'ρυο, αλλά γυα κάθε ούκοδομυχο' τετρά

γωνο η καυ γυα μεγαλύτερη ακόμη περυοχη. 

3.3. Προτεραυότητε£_καυ ^2^ευθΰνσευς_πολεοδομυκ^ς^όργ_ανωσεως 

' Στα πλαυ'συα ττΊς γενυκότερης έπυδυώξεως γυα τη 3ελ-

τυ'ωση τον συνθηκών δυαβυώσεως καυ' ττίς πουότητας ζωή*ς ,στοιίς 

ούκυσμοός,. βασυκη προτεραυότητα εχευ ή πολεοδομυκη οργάνωση 

πού* θά αποβλέπει,
 ν
στη'3ελτυωση τίΐς ύφυστάμενης καταστάσεως. 

Γυ'αύτό, πρεπευ νά δοθευ* έμφαση στον προγραμματισμό τοπυκτίς 

κλίμακας κα-ύ να προωθηθούν άμεσα, .στην περυ'οδο τοΟ Προγράμ

ματος, ή μελέτη, εγκρυση καό εφαρμογή ρυθμυστυκων σχεδίων 

των σημαντυκων ούκυσμων τίΊς χώρας καθ* η αναθεώρηση δσων υπάρ

χουν. Τά σχέδυα αυτά πρεπευ νά έχουν περισσότερο εύέλυχτο 

καυ προγραμματικό χαρακτήρα, ώστε νά προσαρμόζονται, ευκολό

τερα στυ'ς τυχόν μεταβολε'ς των δεδομένων καυ νά προβλε'πουν, 

γυά τη*ν πρώτη φάση εφαρμογής τους στην περυ'οδο τοΰ Προγράμ

ματος, τη σύνταξη η αναθεώρηση τών άπαυτούμενων πολεοδομικών 

καυ ρυμοτομυκων σχεδυ'ων, με' βάση τυς κατευθύνσευς των ρυθμυ

στυκων σχεδυ'ων καυ τυς κατάλληλες τοπογραφησευς (άποτυπώ-

σευς) τών περ'υοχων αύτων. 

Γυά άλλους ούχυσμούς της χώρας, γυά τους οπούους 
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δεν θά είναι, δυνατή ή άμεση σύνταξη ρυθμυστυκων σχεδίων (π.χ. 

γυά τά περυσσοτερα ήμυαστυκά κέντρα καυ άλλους αναπτυσσόμενους 

μυκροτ.ερους ούκυσμοΰς), ευ"ναυ σκάπυμο να εκπονηθούν, τουλάχι

στο, σχέδυα
:
 προβλεπο'μενων χρήσεων εδάφους καυ γενυκων έξελυ-

1 » 

ξεων , τά οποΠα, εύδυκάτερα, πρέπει νά παρέχουν ένδευ'ξευς γυά 

τον καθορυσμδ* ζωνΑν γυά τυχόν όχλοΟσες η δλλες ευδυκές χρή-

σευς. 

Τέλος, γόο* το\5ς ύπό*λουπους5 δηλαδή γυά το* μεγάλο πλή

θος των μυκρών ουκυσμβν, θά πρέπευ έπυσης νά έπυδυωχθεΟ, έφο'-

σον συντρέχουν εύδυκου' λόγου, η κατάρτυση τών παραπάνω σχε

δίων γενυκών έξελυξεων, ά λ λ ο ι ς θά πρέπευ, σέ πρώτη φάση, νά 

υσχύσουν γενυκου πολεοδομυκου κανονυσμου'. Στη* σ υ ν έ χ ε ι ς όμως», 

θά πρέπευ νά καταβληθεε προσπάθευα σταδυακίίς έξευδυκεύσεως 

των κανονυσμών αύτων γυά όμουογενεϋς ομάδες οΐ,κυσμών, μέ απώ

τερο στόχο την κατάρτυση εύδυκοϋ πολεοδομυκου κανονυσμοο γυά , 

κάθε ούκυ,σμό*. .. 

Στυ'ς περυπτώσευς των νέων επεκτάσεων στυ'ς μεγαλύτε

ρες πο*λευς καυ εΰδυκρτερα τόδν επεκτάσεων σέ περυοχές αυθαί

ρετων κατουκυών,,η εφαρμογή* των πολεοδομικών καυ* ρυμοτομυκων 

σχεδίων θά πρέπει,·.νά αποβλέπει,9 κατά προτεραυότητα, στη δυα-

σφάλυση καιΐ δυάνουξη του* βασυκοϋ όδυκοϋ δυκτυΌυ καυ* τη*ν από

κτηση τό3ν κουνόχρηστων χώρων, τοϋ πρασίνου καυ τών χωρών, γυά 

κουνωφελεϋς λευτουργυ'ες καυ έγκαταστάοέυς. Ευδ'υκότερα, γ\>ά 

τυ'ς μεγαλύτερες πο'λευς, θά πρέπευ νά ύπάρχευ μέρυμνα ώστε 

ανάμεσα στο* ύφυστάμενο σχέδυο πο'λεως καυ στυ'ς άπαυτοΰμενες 

νέες έπεκτάσευ^. νά,παρεμβάλλονταυ·-,, στυς κατάλληλες θέσευς, 

1. Βλέπε επόμενη παράγραφο 4.2.4« καυ ανάλυση στο* Παράρ
τημα 5. 
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έπαρκευς ελεύθερου κουνο'χρηστου χώρου καυ πράσυνο. γυά τη $ελ-

τυωση τοϋ πολεοδομυκοο περυ3άλλοντος καυ' τη*ν εναλλαγή* ούκοδο-

μημε*νων καυ μη εκτάσεων, τη δυατηρηση τον πυκνοτήτων σε* ύκα-

νοπουητυκά έπυ'πεδα, τη' δημυουργυ'α κατά το* δυνατο'ν λευτουργυκά 

ένυαυ'ων ούκυστυκδίν περυοχοδν, την ορθολογυκη' ανάπτυξη συστη'μα-

τος μεταφορών κ.λπ. Έπυ'σης, $ασυκη προτεραυότητα εχευ ή δυα-

μο*ρφωση καταλληλότερων πυκνοτήτων στους ούκυσμούς, με την άνα-

μο'ρφωση των έπυτρεπο'μενων συντελεστών, όρων xaC συστημάτων δο

μήσεως καυ εύδυκοτερα με τη μευ'ωση των ύπερ3ολυκά υψηλών συν

τελεστών δομη*σεως πού ύσχύουν σε' όρυσμε'νες ζώνες πο'λεων καυ 

ούκυσμΩν. "Αμεση, έπυ'σης, προτεραυύτητα πρε'πευ νά δοθεΟ στή*ν 

κατάλληλη προσαρμογή πολεοδομυκων καυ ουκοδομυκίδν κανονυσμων 

καυ' δρων δομήσεως, στυς περυπτώσευς των παραδοσιακών ούκυσμων. 

Σχετυκά με' τυς πολεοδομικές άναμορφώσευς καυ* σε* αν

τίθεση προ*ς τυ'ς έπεμΒάσευς μεγάλης κλυ'μακας καυ τά συναφή* 

μευονε.κτηματα , θά πρε'πευ νά δοθευ έμφαση στη* δυαδυκασυ'α άνα-

μορφώσεως περυοχών, που* στηρυ'ζεταυ σε* καθοδηγούμενες σταδυα-

1. ... Τά έργα γυά άναμορφώσευς μεγάλης κΑυ'μακας ε£ναυ δαπανηρά 

καυ 3ραχυχρο'νυα μη προσοδοφόρα, ύδυαυ'τερα σε' κεντρυκές 

περυοχε'ς καυ σε* περυπτ«σευς οπόυ έπυδυώκετάυ άντυκατάστα-

ση τοο κτυρυακοϋ πλούτου, με* παράλληλη μευωση των ύφυστά-

μενων συντελεστών δομη'σεως καυ αύξηση των κουνόχρηστων 

χώρων καυ των κουνωφελών εγκαταστάσεων. Έπυ'σης, η έστω 

καυ' προσώρυνη' μαζυκη απομάκρυνση κατου'κων καυ άπασχολου-

με'νων από* τη'ν περυοχη κατά την περυ'οδο έκτελε'σεως των έρ

γων, καυ στη συνεχευα, μετά το* τέλος ιών έργασυων καυ τη* 

$ελτυ'ωση Tfjs πουοτυκης στάθμης της περυοχ^ς, η γενυκη* άνο

δος των τυμων των άκυνητων καυ των ένουκυ'ων, δημυουργοϋν 

δυσεπυ'λυτα κουνωνυκά προβλήματα στους παλαυούς κατουκους, 

πού δε*ν ςχουν, συνήθως, την ούκονομυκη* δυνατότητα γυά την 

έπανεγκατάσταση* τους στην άναμορφωμε'νη περυοχη*. 
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κές αλλαγές (συντηρητική επέμβαση), ου οποϋες θα έντάσσονταυ 

δμως σε* εΰδυκο* πολεοδομυκό σχεδυασμό καυ προ'γραμμα-π^λαύσυο. Ή 

αναμόρφωση θα προκΰψευ κυρίως από τυ*ς πρωτοβουλίες γυά συγχω

νεύσεις ύδυοκτησυων, άνουκοδομήσευς η άνακαυνυσευς κτυρυων 

κ.λπ., με* κατάλληλα κίνητρα, καθώς καυ άπο τη συμβολή τών το-

πυκον άρχον στη βελτυωση των έργων υποδομές καυ γενυκά τ?\ς 

"μυκρόκλυμακας" τΐΐς περυοχτ^ς (π.χ. με τη δημυουργυα πρασυων 

καυ' πρασυ'νου γευτονυδς, τη βελτίωση τ fis σημάνσεως καυ* ηλε-

κτροφωτυσμοϋ τόδν οδών, τη δημυουργυα πεζόδρομων, τη* βελτίωση 

τών κουνωφελων εγκαταστάσεων κ.λπ.). Ή αναμόρφωση αύτή'θά 

πρε'πευ νά είναυ περυσσότερο έκφραση τοπυκΤΙς πρωτοβουλυας καυ 

ένδυαφε*ροντος, οπού ούσυαστυκή σημασία θά·εχευ η κατάλληλη 

συνεργασία τών Όργανυσμών Τοπυκ?ΐς Αύτοδυουκήσεως με* την ΰδυω-

τυκή έπυχευρηματυκή πρωτοβουλία καυ τους κατουκους τής περυο-

χ?ϊς, με*σα σ'ενα πλαυσυο εύρευ'ας ενημερώσεως καυ δημοσυο'τητας 

γυά τυ*ς έπυδυώξευς καυ τους σκοπούς τ?ίς πολεοδομυκίΐς άναμορ-

φώσεως.
 ! 

Ευδυκο'τερα, στην περυπτωση τό3ν μη άναπτ,υσσομενων ού-

κυσμών
9
 η έμφαση καυ ή προτεραυο'τητα πρε'πευ νά δοθεΟ κυρυως 

στη* συμπλήρωση καυ βελτυωση τΤ\ς πολεοδομυκίίς οργανώσεως όλυ-

κά η μερυκά οικοδομημένων περυοχών καυ, ευδυκότερα, στη δυα-

σφάλυση κουνο'χρηστων καυ κουνωφελων χώρων καυ στη* συμπλήρωση 

καυ' ολοκλήρωση των δυκτΰων υποδομές (συντηρητυκή επέμβαση). 

Έντούτους, το* σχετυκά υψηλό* κο*στος τ?1ς παραπάνω πολεοδομυκ?|ς 

άναμορφώσεως, θεωρευταυ οτυ άντυσταθμυ'ζεταυ άπο τά κουνωνυκά 

καυ πολεοδομυκά πλεονεκτήματα της πού είναυ, σε* πολλε*ς περυ-

πτώσευς, η κατά το* δυνατόν δυατήρηση καυ βελτυωση τοϋ" υπάρ

χοντος παλαυοτερου ούκοδομυκοϋ" αποθέματος καυ* κυρυως του" 

παραδοσυακοΟ-, άντυ' τ*ης άντυκαταστάσεώς του, ή παραμονή τών" 
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αρχικών κάτοικων στους ίδιους τόπους κατοικίας κα£ εργασίας, 

ώστε yd συνεχίσουν voi έπωφελοϋνται άπό το κατε.στημε'νο πλέγμα 

κοινωνικών σχε'σεων και επαφών, ή συγκράτηση τΤ\ς εκτάσεως της 

πόλεως και γενικά των αποστάσεων με'σα σε' λογικά μεγε'θη και 

όρια κ.λπ. 

Συμπερασματικά, στα πλαίσια τΨ\ς βελτιώσεως της.υφι

στάμενης καταστάσεως στους οικισμούς, πρε'πει νά δοθεί γενι-

;κά» στ.ην; περίοδο τοϋ" Προγράμματος, άμεση προτεραιότητα στη 

βελτίωση τον περιοχόδν πού υστεροον σε' κοινωνικό εξοπλισμό 

(εγκαταστάσεις κοινωφελών λειτουργιών), στη*ν ανάπτυξη υπαί

θριων κοινοχρήστων χωρών αναψυχής (πράσινου και ακτών), στη* 

> Βελτίωση και επέκταση τών δικτύων υποδομής και ειδικότερα των 

δικτύων και' εγκαταστάσεων αποχετεύσεως και στην απομάκρυνση 

τδ̂ λ όχλουσών βιομηχανιών σε' ειδικές περιοχές, εξω άπό τους 

οικισμούς. Ειδικότερα, για την περιοχή τίίς πρωτεύουσας πρέ

πει, στην περίοδο τοο Προγράμματος, νά δοθεί έμφαση και προ-

. τεραιότητα στην προώθηση επιδιώξεων και στόχων πού περισσό

τερο αποβλέπουν στη βελτίωση των συνθηκών και της ποιότητας 

ζωτίς των κατοίκων, παρά προκαλοον και διευκολύνουν μεγα\ύ-
• • ί. Ì • 

τερη συσσώρευση πληθυσμοο και δραστηριοτήτων. Έπι'σης, πρέ

πει νά αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα, στην περίοδο τοο 

Προγράμματος, η ανάπτυξη της τεχνικές και κοινωνικές υποδο

μές στους οικισμούς των παραμεθόριων, και των εθνικές σημα

σίας περιοχών. 

:Λ Επισημαίνεται σχετικά δ·.τι
5
 προϋπόθεση γιά την προ

ώθηση των επιδιώξεων »αι των προτεραιοτήτων αυτών, είναι- η 

κατάλληλη.αναμόρφωση-του οργανωτικού και θεσμικοο· πλαισίου 

τΐ\ς πολεοδομικές οργανώσεως (φορείς,, νομοθεσί'α, χρηματοδό-
; 
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τηση κ.λπ.). Έπι,'σης, είναι άπαραυτητη ή δυαμο'ρφωση ένο'ς συ

στήματος συλλογίίε π.ληροφορυώ\> γ·-α τι,'ς πολεοδομυκές συνθήκες 

ποΰ έπυκρατρϋν σέ κάθε πόλη, ώστε vet ύπαρχεu συνεχής ενημέρω

ση τίΐς δι,οι,κησεως, των ένόυαφερομένω^ καυ των πατούχων, yid 

να. δυευκολΰνεταυ η μελέτη, ή εφαρμογή' και ή αναθεώρηση των,
 : 

ρυθμυστυκων καυ πολεοδομυκον σχεδυων χαυ προγραμμάτων, ό προ

γραμματισμοί -χαιΓ η λήψη άποφαΌεων γυά πολεοδομυχα θέματα σε* 

ολα τα ίτΧπεβα καυ n συμμέτοχη των τοπυκων -παραγο'ντων καυ 

τών κατοίκων στυ'ς δυαδυκασυες τ'ίς πολεοδομικές οργανώσεως. 

*+·.. 0?:ΐ?ο1?2Δ52ΔΟΜΙΚΗΣ · ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ'ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

Ή προώθηση της εφαρμογής Tfis τϊολεοδομυχίΐς HOÀLJLXÎJS 

έξαρταταυ άπο' τη διαμόρφωση ένο'ς συστήματος συνδυασμένων μέ

τρων, ποι5 θα περί,λαμβάνει· την οργάνωση αρτυου xat συντονι

σμένου
 :
 μ'ηχανχ,'σμ'οο φορέων διαμορφώσεως, ασκήσεως καυ εφαρμο

γές ττίς πολεοδομυκη'ς πολυτυκης σε ολα τα επίπεδα, το'ν εκσυγ

χρονισμό' xau αναπροσαρμογή' της τ;ολεοδομυχΓΐς νομοθεσυας καυ 

ευδϋκο'τερα τίίς σχετι,κίίς με τα ρυθμι,στυκά καυ πολεοδομυκα σχέ-

δuà και. την άσκηση πολύτοκες γΓ
.

 J 5
 τ.ίν έξεϋρεση κα την καταλ-

λρ\ο"ίίΐρη δι-αθεση"ϋύκονομυ?'.ά5ν πο'οων γυα τή*ν ένο'σχυση της πο-

λεοδομυκη*ς οργανώσεως, ττίν προώθηση της πολεοδομικές έρευνας, 
ν
 ' i • ' ' ' 

εκπαιδεύσεως' v.aC πληροφορήσεως και' τ^'λοζ VT'V κατάλληλη στε

λέχωση των άρμόδυων ύπηρεσυών με' έξει,δυκευμένη προσωπυκο' κ.λπ. 

Tei με'τρα ιτοΛ?οδομι,κης πολυτι,κης καθ' οι θεσμυκές αλ

λαγές ποΰ προτείνονται, ειΓναυ: 

Μ-.1. Δυοοκητυκο καο όργανωτυκο' κλα^συο - Σύστημα φορέων 

Ή άναδυα'ρθοωση της πυλεοδομυχης δυουχηΌεως πρέπευ va' 
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συνδυασθεϋ με τη μελε'τη αναδιαρθρώσεως το\3 δλου δυουκητυκοϋ 

μηχανυσμοϋ και* εύδυκο'τερα των αποκεντρωμένων κρατυκών ύπηρε-

συίδν xat τΐ|ς τοπυκής αύτοδυουκηΌεως. Το προτευνο'μενο στη* 

συνέχευα σ\5στημα φορέων πολεοδομυκης δυοι,κησεως άνταποκρυ'νε-

ταυ κυρυως στυς άπαυτη*σευς της πολεοδομίας οργανώσεως καθ* 

άπο3λε'πευστη*ν ένυ'σχυση των έπυτελυκών άρμοδυοτητων ττ̂ ς κεντρυ-

κής πολεοδομυκτ^ς δυουκη*σεως και* στη* σταδυακη αποκέντρωση "των 

λουπών πολεοδομικών άρμοδυοτη'των καυ πρωτοβουλυών προ'ς το* πε-

ρυφερευακό* και* το' τοπυκο' έπυπεδο^ ανάλογα με την πρόοδο ττϊς 

οργανώσεως των άντυ'στουχων φορέων και* ύπηρεσυών και* με απώ

τερους στόχους, την ανάληψη των άρμοδυοτητων αυτών άπο' την 

τοπυκη' αύτοδυουκηση και* τη* δραστηρυοπου'ηση των τοπυκών κέν

τρων λη*ψεως αποφάσεων σε πολεοδομυκά θέματα. 

Με* τη*, μεθο'δευση αυτή που κλομακώνεταυ χρονικά λα

βαίνοντας ύπο*ψη τυς ύφυστάμενες ενδυάμεσες συνθήκες καυ δυνα

τότητες
 3:
 έπυδυώκεταυ τελυκά στο. τοπυκο* έπυπεδο ή σταδυακη' 

αποκατάσταση θεσμών .καυ δυαδυκασυών συλλογυκϊίς αναζητήσεως 

καυ αποδοχές, άπο' τους τοπυκους παράγοντες καυ τον πληθυσμό', 

τών προσφορο'τερων κάθε φορά πολεοδομυκών λύσεων. Ή άσκηση 

τοϋ* ρο'λου αύτοΟ, θά εχευ σάν αποτέλεσμα τη δυαμο'ρφωση άπά 

το\5ς κατοίκους συλλογυκης πολεοδομυκης συνευδηΌεως καό aù-

σθηματος κουνωνυκής ευθύνης καυ θά δυευκολΰνευ την έξυσορρο'-

πηση των αναγκών καυ έπυθυμυών του κουνωνυκοΌ συνο'λου με 

τυ'ς άτομυκές άξυώσευς των κατου'κων. 

OL προτάσευς σχετυκά με* τους φορευς τοο δυουκητυ-

κοϋ καθ* όργανωτυκοϋ πλαυσυου ττίς πολεοδομίας έχουν ώς έξης: 

4.1.1. Κεν^ρυκος^κρατυκος 22££aS-.î2^£2§2H^S 

Προτευνεταυ ή δημυουργυ'α νέου κεντρυκοο κρατυκοΟ φο-
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pea (π„χ. υδρυση Ύπουργευου Ούκυσμοϋ* η 'Υπουργείου Ούκυσμοϋ" 

και* Δημοσίων "Εργων^)η έστω, σε* πρώτη φάση, ή άναδυοργάνωση 

καυ ένυ'σχυση υφιστάμενου xpaiLKoO φορέα (π..χ. της Γενυκης Δυ-

ευθύνσεως Ούκυσμοϋ τοϋ Υπουργείου Δημοσυων "Εργων), που θά 

εχευ σαν κϋ"ρυα έπυτελι,κη άρμοδυο'τητα τη* διαμόρφωση-, άσκηση καυ 

συντονισμό* τ?ίς πολεοδομικής πολιτικές και ττ̂ ς πολιτυκης κατοι

κίας, σε συνδυασμό* προ'ς τον εθνικό και περιφερειακό* προγραμμα

τισμό* καιί ττ* χωροταξική πολιτική* και σε* συνεργασία με* το\5ς λοι

πούς άρμο'διους οορεΟς. Οι φορεϋς αύτοι θά άσκοον τύς αρμοδιό

τητες τους, συμφωνά με' τυς κατευθύνσεις τίίς πυο πάνω πολεοδομι

κές πολιτικής. Στη*ν αρμοδιότητα, επίσης, τοΟ κεντρικού" κρατι

κού" φορέα πολεοδομίας θά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η επεξερ

γασία ττ\ς σχετικής πολεοδομικής νομοθεσίας και* τοΟ Γενικοο 

Πολεοδομικού Κανονυσμοϋ, η παροχή γενικών κατευθύνσεων γιά τή*ν 

πολεοδομυκη οργάνωση των διάφορων κατηγοριών ουκισμών και* ζω

νών, η σύνταξη πρότυπων προδιαγραφών γιά την έκπο'νηση μελετών 

ρυθμιστικών, πολεοδομυκών κ.λπ. σχεδίων και προγραμμάτων, η 

παρακολούθηση και η έγκριση των γενικών κατευθύνσεων τόΰν με

λετών ρυθμιστικών σχεδύων γυά τόύς σημαντικότερους οικισμούς 

της χώρας, ό γενυκός προγραμματισμός τών επενδύσεων στους οι

κισμούς και* η προώθηση όρισμε'νων σημαντικών έργων αστικής υπο

δομές, η άσκηση πολιτικής ένεργοΟ πολεοδομύας (δηλαδή* η προ

ώθηση προγραμμάτων αναπτύξεως η άναμορφώσεως οικιστικών ζω-

1. Στά πλαύσια τής 'Ομάδας Έργασύας, υποστηρίχτηκε έπι'σης 
η άποψη νά προταθεΟ μό*νο η δημιουργία νε*ου κεντρικού" κρα-

.-.. τυκοϋ φορέα (π.χ. ίδρυση Υπουργείου Οίκισμοο) και* οχι η 
εναλλακτική* πρόταση γιά τη*ν ίδρυση Ύπουργει'ου ΟίκισμοΟ 
καύ Δημοσίων "Εργων. 
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νών καύ περυοχων) καύ η επόπτευα τοο 'Έύδυκοο Ταμείου Εφαρμο

γής Ρυθμυστυκων καύ Πολεοδομυκών Σχεδύων", η λήψη μέτρων γυά 

την προστασία τοο φυσυκοο,πολεοδομυκοϋ καύ πολυτυστυκοο περι

βάλλοντος, ή πληροφόρηση καύ ενημέρωση τοΟ κουνοϋ γυά* πολεοδο-

μυκά θέματα κ.λπ. 

Γυά* την υποβοήθηση τοο κρατυκοΟ φορέα στέ έργο του, 

προτευνεταυ ή σύσταση Συμβουλύου Πολεοδομύας μέ μο'νυμη γραμ

ματεία. Στο Συμβοΰλυο, θα συμμετέχουν έκπρο'σωπου δλων των 

φορέων μέ αρμοδιότητες σε θέματα πολεοδομυας, εκπροσώπου των 

παραγωγυκων τάξεων καύ τη*ς τοπυκης αύτοδυουκησεως, καθώς καύ 

ευδυκού επιστήμονες. Το' Συμ3οϋ*λυο Πολεοδομυας θα* εύσηγεΟταυ 

την πολεοδομυκη πολυτυκη* καυ θα παρακολουθεί καυ θα συντονύ-

ζευ την εφαρμογή' της, μέ τους φορεΟς που θα* συμμετέχουν στο" 

Συμβούλυο καύ μέ τα αποκεντρωμένα όργανα τους. 

Έπυ'σης, γυά τη 3ελτύωση της πληροφορήσεως καύ τοο 

προγραμματυσμοο σέ πολεοδομυκα* θέματα, προτευνεταυ η σύστα

ση Ύπηρεσύας Στατυστυκ?ίς Τεκμηρυώσεως (π,χ. Τρα'πεζα Πληρο-

φορυων) πο\5 θα δυασυνδέεταυ μέ την ΕΣΥΕ, τη*ν Ύπηρεσύα Κτη-

ματολογύου χαύ τύς αποκεντρωμένες περυφερευακές ύπηρεσύες, 

γυά τη συλλογή στουχεύων καύ τη δυαμορφωση συστήματος πάρα-' 

κολουθηΌεως των έξελύξεων πολεοδομυκών μεγεθών καύ δευκτων 

(urban indicators)
9
 πο\5 θά άναφέρονταυ εύδυκο'τερα στον άστυ-

κό χβρό καύ στύς δυάφορες πολεοδομυκές λευτουργύες τοϋ oû-

κυσμοΟ. Ή πληροφο'ρηση αύτη πρέπευ νά είναυ προσυτη* στην 

τοπυκη* αύτοδυούκηση καθώς καύ σέ κα'θε ένδυαφερόμενο. 

4.1.2. Περυφερευακού κρατυκού φορεϋς_πολεοδομύας 

(έπύπεδο_Δυαμερύσματος) 

Στο' περυφερευακο' έπύπεδο καύ σέ συνάρτηση μέ την 
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εκάστοτε" δυουκήτυκή δυαυ'ρεση τής χώρας σέ περυφέρέυες, προτευ'̂ -

νεταυ Α σΰσταση νέων ύπηρεσυων δυανομαρχυακοϋ (δυαμερυσματυ-

κοϋ) χαρακτήρα (π.χ. Έπυθεωρήσευς Ουκυσμοο, η Ούκυσμοί) καυ* 

Δημοσυων "Εργων) ποι5 θά βρυσκοντάυ σέ άμεση σχέση με* τον ΰδρυ-

θησάμενο νέο κεντρυκο' κρατυκο' φορέα πολεοδομυας η, σε πρώτη 

φάση, ή ενίσχυση ύφυστάμενων περυφερευακδν ύπηρεσυων (όπως π.χ. 

τα τμήματα Ούκυσμοϋ" καυ' .Πολεοδομίας στυ'ς ύφυστάμενες Έπυθεω

ρήσευς Δημοσίων "Εργων), ώστε νά αποκτήσουν περυσσο'τερες πο-

λεοδομυκές άρμοδυο'τητες και* μεγαλύτερη αύτοτέλευα στη* λήψη απο

φάσεων. "Ετσι., στυ'ς υπηρεσίες αυτές, θά αποκεντρωθούν σταδυα-

κά άρμοδυο'τητες το0 κεντρυκοϋ φορέα σέ θέματα μελέτης, παρα

κολουθήσεως και* έγκρυσεως ρυθμυστυκων καυ πολεοδομυκων σχε-

δυ'ων καυ προγραμμάτων καυ έλεγχου της εφαρμογής τους, προγραμ

ματισμοί) καυ εφαρμογής βασυκων έργων άστυκής υποδομής κ.λπ., 

ώστε νά καταστοΟν πραγματυκά περυφερευακά κέντρα λήψεως απο

φάσεων. Σέ πρώτο μεταβατυκο' στάδυο καυ μέχρι, νά ένυσχυθοϋν 

άποτελεσματυκά, μέ το' κατάλληλο προσωπυκο*, ού πολεοδομικές' 

ύπηρεσυες νομαρχυακοΟ έπυπέδου, οΰ περυφερευακές υπηρεσίες 

6ά μποροΌν νά-άσκοϋν τυ*ς υφιστάμενες σήμερα άρμοδυότητές τής 

κεντρικής πολεόδομυκής δυουκήσεως σέ θέματα εγκρίσεως πολεο

δομυκων καυ ρυμοτομυκΰν σχεδυ'ων καυ όρων δομήσεως γυά το\5ς 

ούκυσμού*ς μέ πάνω άπο' 5.000 κατουκους. 

Προτείνεται,, έπυσης, ή πλαυσυ'ωση κάθε περυφερευα-

κής Έπυθεωρήσεως άπο' περυφερευακο* Συμβοΰλυο Πολεοδομίας, στο' 

οποίο θά συμμετέχουν εκπρόσωπου των ένδυαφεράμενων φορέων τ?ίς 

περυφερευας, καυ άπα Μονάδα Πολεοδομυκοο Προγραμματυσμοϋ καυ* 

Μελετώνj που* θά παρέχευ έπυ'σης ύπηρεσυ'ες προ'ς τυ'ς νομαρχίες 

καυ* τήν τοπυκή αύτοδυουκηση σέ μο'νυμη βάση. Θά πρέπευ νά 

εξετασθεί ή σκοπυμο'τητα τής συνεργασυ'ας της μονάδας αυτής
 9 
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σε πρώτη τουλάχυστον φάση καυ* μέχρυ νά επανδρωθεί με το κατάλ· 

ληλο έξευδυκευμένο προσωπυκό* με ύδυωτες συμβοΰλους-πολεοδο'-

μους η έξευδυκευμένα ύδυωτυκά μελετητυκά γραφευα, πού* θά συμ

βληθούν με' τη δυούκηση με' εύδυκη σχέση εργασίας, γυά τη* δυα-

σφάλυση της μονυμο'τερης ενασχολήσεως τους με' τα* πολεοδομυκά 

θέματα των οΰκυσμών της περιφερείας. 

:
 4.1.3. Νομαρχιακού κρατικοί? goρεCS πολεοδομυας (επί

πεδο Νομοο) 

Στο' νομαρχυακο επίπεδο 3 προτευνεταυ ή ενίσχυση τ'<3ν 

άρμο'δυων ύπηρεσυΰν της Νομαρχίας, ώστε παράλληλα προς τη '" 

Δυεΰθυνση Τεχνυκων Υπηρεσιών, να συσταθεί ύδυαυ'τερη Δυεϋ*-

θυνση ΟύκυσμοΌ γυά θέματα πολεοδομίας καυ κατουκυας, με άρ-

μοδυο'τητες εφαρμογής ρυθμυστυκων σχεδυων
3
 εγκρίσεως καί εφαρ

μογές πολεοδομυκων καυ ρυμοτομικών σχεδίων καυ ορών δομήσεως, 

προγραμματυσμοϋ έργων υποδομές, έκδο'σεως ούκοδομυκων άδεύων 

κ.λπ. Où άρχυτεκτονυκές έπυτροπές που* εδρεύουν σήμερα στίς 

έδρες των περυφερευακων Επιθεωρήσεων τοϋ 'Υπουργείου Δημο

σίων "Εργων καυ σέ όρυσμένες τουρυστυκές πο'λευς, θα* πρέπέυ 

σταδυακά ve' συγκροτηθούν σέ νομαρχυακο επίπεδο, γυά την αμε

σότερη έπαφη' τους μέ τη'ν περυοχη'. Επίσης, προτευνεταυ συναρ-

μοδυο'τητα της Νομαρχίας καυ τών Έπυθεωρησεών Γεωργίας τοΰ" 

Υπουργείου Γεωργίας, σέ θέματα συντάξεως καυ' εγκρίσεως ρυμο-

τομυκώνσχεδίων καυ ορών δομηΌεως γυά τη'ν αποκατάσταση προσ

φυγών καυ άκτημο'νων σέ άγροτυκοιίς ούκυσμοΰς μέ κατοίκους μέ-

χρυ 4.000. ' ,
 :

 . 

Γυά να είναυ δυνατό' νά άνταποκρυθουν ou πολεοδομυ-
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κές ύπηρεσυες των Νομαρχυών προ'ς τΰ*ς πυο* πάνω αρμοδιότητες ν 

πρε*πευ να ένυσχυθοϋν με το κατάλληλο προσωπυκο' καύ να* δημυουρ-

γηθοϋν όργανυκές θέσευς "νομοπολεοδο'μων" η "νρμοαρχυτεκτσ'νων". 

Δυευκρυνυ'ζεταυ οτυ, με την προτευνο'μενη ένυσχυση των 

πολεοδομικών άρμοδυοτη'των νομαρχυακοο έπυπέδου, έπυδυώκεταυ 

η μεταφορά σχετυκων άρμοδυοτητων άπο' το' υπερκείμενο έπυπεδο 

της κεντρυκίΐς κρατυκη*ς δυουκήσεως καυ οχυ άπο'σπαση αρμοδιοτή

των άπο* ύποκευ'μένη βαθμυ'δα δυουκησεως
3
 όπως ή τοπυκη αύτοδυ-

ού*κηση. Αντίθετα, έπυδυώκεταυ να δυασφαλυστεε ούσυαστυκη* δυα-

σΰνδεση μεταξύ τοΟνομαρχυακοο έπυπέδου καυ της τοπυκ?ίς αύτο-

δυουκησεως καυ εύδυκο'τερα σε θέματα πολεοδομυκου προγραμματυ-

σμοϋ. 

4.1.4. Φορευς_πολεοδομυκης οργανώσεως μητροπολυτυκων 

περυοχων 

Tua τη*ν ένυαυα καυ άποτελεσματυκη' πολεοδομυκη* οργά

νωση μητροπολυτυκων περυοχων (όπως π.χ. τ?ΐς μείζονος περυο-

χης τ?ίς πρωτεύουσας καυ* ττίς Θεσσαλονίκης) καυ' το' συντονυσμο 

1. Στα πλαυ'συα xfis 'Ομάδας Έργασυ'ας Πολεοδομυ'ας-Κατουκυας, 

έχουν ύποστηρυχτεϋ άπό*ψευς άντυθετες προ'ς την προ'τασή 

γυά ένυσχυση των φορέων πολεοδομυ'ας νομαρχυακοο έπυπέ

δου,, με το' έπυχευ'ρημα οτυ η ένυσχυση αύτη δεν άφορδί ού-

συαστυκη' αποκέντρωση στα κυκλώματα λη*ψεως αποφάσεων, 

έφο'σον στυς σχετυκές δυαδυκασυες . δέν συμμετέχουν άποκλευ-

στυκά, η τουλάχυστον κατά πλευοψηφυα, où πολυ'τες τη"ς πε-
ρΐΌ.χίίς., μο'νου άρμο'δυου γυά τη δυαχεύρυση τοπυκων υποθέ

σεων. , Κατά τύς άπο'ψευς αυτές
s
 άναγνωρύζεταυ μεν ή ανάγ

κη εύελυξυ'ας τ?ίς κρατυκΠς δυουκησεως καυ ούσυαστυκο'τερης 

επαφές της με τά έπυμέρους προβλήματα, άλλα ή ένυσχυση 

των φορέων νομαρχυακοο έπυπέδου γυ'νεταυ δέκτη*, σαν άπο-

κεντρωτυκο' σχήμα μο'νο στο ρο'λο του οργάνου συλλογές καυ 

παροχίΊς πληροφορυων, ένω θεωρεϋταυ οτυ φορέας γυά τά πο~ 

λεοδομυκά θέματα περυφερευακοΟ (τοπυκοο) έπυπέδου πρέπευ 

νά ε'ίναυ κατ'έξοχη'ν ή τοπυκη αύτοδυου'κηση. (Βλέπε Παράρ

τημα. 10, Προτάσευς μέτρων πολε'οδομυκΡίς πολυτυκίίς, Ευση*-

γηση Ήλυα Μπυ'ρη). 
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τοϋ-μεγάλουνίάρυθμοο των έπυμέρους φορέων ποι5 άσκοον πολεοδα-

μυκές άρμοδυο'τητε'ς στυ'ς περυοχές αυτέςj πρέπευ να μελετηθεε 

κ α υ vói έξετασθευ-λεπτομέρέστερα ή σκοπιμότητα αναθέσεως τΨ\ς 

άρμοδυο'τητας
 :
αύτ?ϊς σε* μο'νυμη 3άση, σέ έναν από* τους ακόλου

θους π.χ. φορεϋς.. 

- στη\> ούκευ'α περυφερευακη Έπυθεώρηση Ούκυσμοο, 

- στή"ν ούκευ'α Νομαρχυ'α (π.χ. Νομαρχίες Άττυκτίς καυ* Θεσσα

λονίκης), 

.-"'•σέ* ύδρϋθησο'μενουε εύδυκοΰς τοπυκοΰς φορευς πολεοδομικές ' 

οργανώσεως τώ\> περυοχίδν αύτων. (Θα* μποροοσε π.χ. να είναυ 

" κΌυ* 'Οργανυσμός Τοπυκτίς Αύτοδυουκησεως δευτέρου $αθμοϋ, 

η Σύνδεσμος Δη'μων καυ' Κουνοτητων xfis περυοχης με' εύδυκές 

άρμοδυο'τητες). 

Στα πλαυ'συα αυτά θα πρέπευ να άναληφθευ συστηματυκη* 

μελέτη τ?ίς μορφές, της λευτουργυ'ας καυ των αρμοδιοτήτων τοϋ 

φορέα πολεοδομυκης οργανώσεως μητροπολυτυκίΐς περυοχης καυ'
 !? 

των σχέσεων καυ* των δυασυνδέσεών του μέ ύφυστάμενους φορευς 

άρμο'δυους γυά πολεοδομυκά θέματα, όπως ε£ναυ π.χ. ή κεντρυκη•-

κρατυκη* δυου'κηση, ou Νομαρχυ'ες καυ ου Όργανυσμου' Τοπυκίΐς Αύ-

τοδυουκη*ο"εως. Ένδευκτυκά πάντως προτευνεταυ, 6 φορέας πο\5 

θα έπυλεγευ τελυκά γυά τη*ν πολεοδομική οργάνωση καυ ρΰθμυση 

μητροπσλυτυκτϊς περυοχίίς, νά ευναυ εύέλυκτος καυ νά άσκεΟ 3α*-

συκά ,προγραμματυκές, μελετητικές καυ συντονυστυκές άρμοδυό'-

τητες, να έχευ σάν μο'νυμο άντυκευ'μενο τη'ν κατάρτυση, άναθεώ
4
-

ρηση
3
 προώθηση καυ συστηματυκη παρακολούθηση της εφαρμογές 

ρυθμυστυκων σχεδυων καυ προγραμμάτων αναπτύξεως, στά πλαύ-

συα γενυκών κατευθύνσεων της κεντρυκίίς δυουκησεως καυ ττίς 

κρατυκίΐς πολυτυκΠς καυ νά συνεργάζεταυ μέ τους δήμους' καυ* 

κουνοτητες της περυοχής καυ' με τους έπυμέρους ̂ φορεΟς έργων 
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υποδομές συντονίζοντας τύς δραστηριότητες τους σέ πολεοδομικά, 

θέματα. Ευδυκοτερα, θα προωθεΟ την εκτέλεση σημαντυκων έρ

γων αναπτύξεως η κουνάς ώφελευ'ας, γενυκο'τερου ενδιαφέροντος 

γι,ά τη* μητροπολυτυκη* περυοχη*, θα' συντονυζευ τους έπυμέρους 

σχετυκούς φορείς καυ θα έποπτεύευ τη μελέτη καύ εφαρμογή πο-

λεοδομυκων καυ' ρυμοτομυκων σχεδυων καιΓ δρων δομήσεως. Ου 

σημερυνές άρμοδυύτητες τ?ίς κεντρυκίΐς δυουκη*σεως στα θέματα 

αυτά θά πρέπευ να μεταβυβαστοϋν σ'αυτόν τό φορέα πολεοδομι

κές οργανώσεως xffg μητροπολυτυκίΐς περυοχίίς πού θά έπυλεγεε τε-

λυκά. 

Έξαλλου, ό φορέας αυτός θα πρέπει, νά δυαθέτευ δυ-

κούς του ούκονομυκούς πόρους (κρατυκούς, τοπυκοΰς κ.λπ.) γυά 

τη*ν προώθηση τοο έργου του, ένώ παράλληλα θα πρέπευ να έξα-

σφαλυστοον ούκονομυκού πόρου, τεχνυκα μέσα καυ κατάλληλο 

προσωπικό στους Όργανυσμούς Τοπυκη'ς Αύτοδυουκησεως τ?ΐς πε-

ρυοχ?5ς γι,ά τη*ν ούσυαστυκη άσκηση των πολεοδομυκων άρμοδυο-

τη*των τους. 

Πρέπευ νο* τονυστευ υδυαυτερα ό προγραμματικός καθ*, 

συντονιστικός χαρακτήρας τοϋ προτεινόμενου φορέα πολεοδομυ-

κΐΐς οργανώσεως μητροπολυτυκ?5ς περυοχή"ς, ò όπουος θα χρησυ-

μοπουεϋ,.θα έυεργοποι,εϋ καύ θά έναρμονυζευ ολόκληρο τό πλέ

γμα των ύφυστάμενων φορέων πού άσκοϋν πολεοδομυκές αρμόδυο'-

τητες στην περυοχη' καυ εύδυκο'τερα τους Όργανυσμούς Τοπυ-

κ?ίς Αυτοδυο.υκη'σεως, γυά τη*ν άπο κουνοο δυαμόρφωση καύ προώ

θηση σχεδύων κ'αύ προγραμμάτων. Μέ τη* συμμέτοχη' των φορέων 

στυ'ς δυαδυκασυες αυτές θά έξασφαλύζεταυ ΰκάνοποι,ητί/κά, απέ 

τη*ν άρχη , η άντυπροσωπευτυκο'τητα των προγραμμάτων άλλα. 

καύ ή ευρύτερη αποδοχή* των αποφάσεων άπο*-τους κατούκους καυ 
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τά τοπυκά συλλογι,'κά τόνε όργανα . 

4.1 „.5. Τοπυκη αύτοδυούχηση δευτέρου βαθμοΰ 

Στα πλα'ύσυα ins διαρθρώσεως του όλου δυουχητϋκοϋ μη-

χανυσμου της χώρας, προτεύνεται, να μελετηθεί, σύμφωνα μέ τιίς 

δυατάξευς του άρθρου 102 του Συντάγματος, ή δημυουργύα δευ

τέρου βαθμοϋ τοπυχίις αύτοδυρυχησεως, γυά τη διεύρυνση των δρα-< 

στηρυοτητων των τοπυχων Όργάνυσμων στην ουχονομοκη *χαύ MOL-' 

νων-υχη* ανάπτυξη, τη χωροταξύα καύ την πολεοδομυκη οργάνωση, . 

τη*ν προστασύα τοΰ περιβάλλοντος η.λπ. Ή δημι-ουργύα δευτέ

ρου 3αθμο0 τοπυκίΐς αύτοδυουχησεως εχευ υί,οθετηθεϋ από όλες 

2 , 

τύς χωρες-μέλη της ΕΟΚ καύ αποσκοπεί στην ένυ'σχυση τη*ς σύγ

χρονης τάσεως γυά αποκέντρωση J στη δυνατότητα άποδοτυκότερης. 

δϋουκη'σεως των τοπυχΏν υποθέσεων., στη'ν παροχή μεγαλυτέρων δυ

νατοτήτων γυά ανάπτυξη ευρύτερων πρωτοβουλιών άπο τους τοπυ-

κούς παράγοντες κ.λπ. Ou Όργανυσμού Τοπυκ^ς Αυτοδυοϋκησεως 

δεύτερου βαθμού
9
 στη δυούκηση των όπουων, δπως προβλέπεται, 

άπο' τό Σύνταγμα (άρθοο 102, παρ. 4)3 θά συμμετέχουν καύ αύ-

ρετου' άντυπρόσωπου τοπυκών έπαγγελματυκων, έπυστημονυκών καύ 

πνευματικών οργανώσεων καύ εκπρόσωπου της κρατυκτίς δοουκη-

σεως, θά πρέπει, σταδυαχά νά μτοροΰν νά ασκήσουν ϊίολεοδομι,κές 

1. Έπυσημαύνετ^ι, έδω
9
 οτυ ό φορέας πού προτεύνεταυ παραπά

νω δυαφορο-κοί,εί'ται. σε σχέση μέ ανάλογη πρόταση στά πλάύ-

συα τοϋ Χωροταξυχου Σχεδύου χαύ ΙΙρογράμματος Περυοχής 

Πρωτευούσης τοο γραφεύου Δοξυάδη, πού προβλέπει, τη δημυουρ-

γύα ένο'ς νέου, ένυαύου καύ ανεξάρτητου άναπτυξυακοΌ φο-·
 ; 

ρέα (Δυούκηση Αναπτύξεως Πρωτευούσης-ΔΑΠ) :μέ π·λη*ρευς 

έξουσυ'ες γυά προγραμματισμό χαύ εφαρμογή* των πρόγραμμα-, 

των καύ πού θά ύπάγεταυ κατ'εύθεύάν στη'ν εποπτεία τοϋ •''··''"' 

Πρωθυπουργού". · , '- •-, 

2. Βλέπε έκθεση 'Ομάδας Έργασυας Τοπυκη*ς Αύτόδυουκτΐσεως. . 
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αρμοδιότητες νομαρχιακοί επιπέδου«, καθώς kau τ ι ς αρμοδιότητες 

των φορέων πολεοδομικές οργανώσεως μητροπολιτικών περιοχών, 

τους όποιους θά πρέπει, ενδεχομένως, νά υποκαταστήσουν. 

4 . 1 . 6 . Τοπική _αυτ ο διοίΗΥ)στ\^πρωτοΌ_&α$\ιοϋ ÎÊDH2L_*2ti: 

κοινότητες) 

• -.-v.: Το' Σύνταγμα ορίζει (άρθρο 1.02) οτι ηδιοίκηση των 

τοπικών υποθέσεων άνη*κει στους 'Οργανισμούς Τοπικές Αυτοδιοι

κήσεως. Tei πολεοδομικά θε'ματα τοΌ ουκισμοϋ" άφοροον κατεξο

χήν τοπικές υποθέσεις ίου* πρέπει να τι'ς χειρίζονται αποκεν

τρωμένου φορείς όπως ε2λ>αι où 0ΤΑ
9
 κάτω άπο' τη* συντονιστική* 

εποπτεία τοο κράτους με* τέτοιο τρόπο πού νά μτίν εμποδίζονται 

où πρωτοβουλίες τους. Où OTA έχουν άμεση και συνεχή* έπαφη 

με τι'ς τοπικές συνθήκες, γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες τών 

κάτοικων, παρέχουν υπηρεσίες κουνάς ωφέλειας καί τη* σχετική* 

υποδομή, μεριμνούν γυά την προστασία
 χ
το0 περιβάλλοντος" και , 

γενικά, γιά τη' βελτίωση τή*ς ποιό'τητας ζωΐΐς και τη* μείωση των 

ανισοτήτων μεταξύ τών διαφόρων περιοχών τοο ουκισμοΰ. ̂ Επομέ

νως, où 0TÂ είναι άπό τη* φύση τους où φορεΟς où περισσότερο 

ενδεδευγμένοι γιά τη* διαχείριση τών πολεοδομικών θεμάτων του 

οίκισμοΟ, ιδιαίτερα όμως γιατί' άποτελοον το'ν κατεξοχήν χώρο 

συμμετοχές και ασκήσεως τών πολιτών στις δημοκρατικές διαδι-

κάσι'ε'ς, προκειμένου νά εξισορροπούνται αντιτιθέμενες επιδιώ

ξεις και συμφέροντα τών κάτοικων, νά άναζητοονται, νά' διαμορ

φώνονται και* νά έπιλε'γονται συλλογικά où προσφορότερες, γιά 

τό κοινωνικό σύνολο, λύσεις στά πολεοδομικά θέματα- και:νά. 

προβάλλονται κατάλληλα où επιλογές πού' έχουν έτσι ελεύθερα" 

διαμορφωθεί. ; 

1. Βλέπε έκθεση 'Ομάδας Εργασίας Τοπικές.Αυτοδιοικήσεως. 
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. . . . · , Κατ'αύτό τον.τρόπο, αναπτύσσεται στους πολίτες αντίληψη 

κοινωνικής ευθύνης, προάγεται ò σεβασμός για τον κοινοτικό και 

γενικά τόν. κοινωφελή χορό και οι αποφάσεις ποι5 λαμβάνονται, μέ

σα άπο' τις συλλογικε'ς αύτε'ς διαδικασι'ες με* τη* συμμέτοχη των κά

τοικων, γίνονται φυσικότερα αποδεκτές, άπό το\5ς ιδίους και άπο' 

τους λοιπούς παράγοντες της πολεοδομικές οργανώσεως, γιατί έχουν 

ηδη πάρει μέρος στη* διαμόρφωση* τους καιί έτσι αυτοδεσμεύονται νά 

συμβάλουν και στην εφαρμογή τους. -

Άπο τα πιό πάνω διαφαίνεται η σημαντική κοινωνική διά

σταση τοο ρο'λου των ΟΤΑ και, ειδικότερα, ή αποφασιστική τους 

αρμοδιότητα στην πολεοδομική οργάνωση τοο χώρου τους κυρίως 

μάλιστα στά πλαίσια των σημερινών δεδομένων μέ την προοπτι,κη 

εντάξεως xfjs χώρας στην ΕΟΚ, όπου ό θεσμός τής τοπικές αυτο

διοικήσεως είναι παραδοσιακά πολύ ισχυρός. Προτείνεται, επο

μένως, νά διευρυνθοΌν οι πολεοδομικές άρμοδιο'τητες των δήμων 

και' κοινοτήτων σέ θέματα προγραμματισμοο
9
μελέτης και"εφαρμογής 

πολεοδομικών και' ρυμοτομικών σχεδίων και έργων τεχνικής και'
: 

κοινωνικής υποδομής και κυρίως νά διασφαλιστοον οι άναγκαΟοι 

οικονομικοί πο'ροι και οι απαιτούμενες οργανωτικές προϋποθέ

σεις (άπο* τη*ν άποψη των θεσμικών μέσων, τεχνικού εξοπλισμού" 

και προσωπικοο) γιά την πραγματική και ουσιαστική άσκηση των 

αρμοδιοτήτων αύτων και' τη*ν ποιοτική βελτίωση μελετών και* κατα

σκευών. 

Βασικός, περιοριρμός^ δμως,. είναι .6 μεγάλος αριθμός 

1 

κοινοτήτων μέ χαμηλή πληθυσμιακή βάση, κυρίως στις αγροτι

κές περιοχές. Ή βελτι'ωση τοΟ οίκιστικοο χώρου και ή άσκηση 

1. Συμφωνά μέ την τελευταία απογραφή (1971) υπήρχαν 6022 

'Οργανισμοί Τοπικής Αύτοδιοικη'σεως (264- δήμοι και 5758 

• Κοινότητες), άπο* τους όποιους περισσότεροι άπο τοϋ*ς μι^ 

σου*ς (3272) είχαν πληθυσμό μέχρι 500 κάτοικους. 
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μιας ένεργοο πολιτικής πολεοδομικής οργανώσεως προϋποθέτει 

βιωσιμο'τητα και ούσιαστυκή υπόσταση των . Όργανοσμών Τοπυκής 

Αυτοδιοικήσεως, για την όποια είναι απαραίτητη κυρίως η αύ

ξηση τής πληθυσμυακής τους βάσεως. Για νά άντιμετωπιστεε το 

προ'βλημα αύτο', προτείνεται να μελετηθούν δυεξοδυκά οι προϋπο

θέσεις και τα πλεονεκτήματα τής συγχωνεύσεως η τής δημιουρ

γίας Συνδέσμων η Ενώσεων ορισμένων κοινοτήτων, γιά να μπο-

ροϋν να ασκήσουν αποτελεσματικότερα τίς πολεοδομικές τους 

αρμοδιότητες καί να* αναλάβουν να προωθήσουν καί νά* βελτιώ

σουν, άπο' κοινοϋ, τη* μελέτη και* τήν εφαρμογή σχεδίων, προ

γραμμάτων και έργων στην περιοχή* τους. Οι' πιο πάνω Σύνδεσμοι 

η Ενώσεις θα μπορούν νά συνάπτουν δάνεια μέ ευνοϊκούς ορούς 

καί με* κρατική ενίσχυση γιά συγκεκριμένα τοπικά προγράμματα 

αναπτύξεως, στά όποια θά περιλαμβάνεται και το κόστος" των 

απαιτούμενων μελετών ρυθμιστικών και πολεοδομικών σχεδίων, 

πού θά έκπονοΟνται άπο* υπηρεσίες η γραφευα μελετών μέ βάση 

σαφεϋς προδιαγραφές και μέ βελτιωμένη ποιο'τητα*' -

^Επομένως, ή ενίσχυση των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων 
1 

τών ΟΤΑ και η παροχή* ουσιαστικών μέσων για τη*ν άσκηση* τους, 

μπορεϋ νά άντιμετωπυστεε στις εξής τρεϋς περιπτώσεις: 

- Στους μεγαλύτερους δη'μους της χώρας. 

- Σέ περιπτώσεις συγχωνεύσεως περισσο'τερων μικρών δήμων 

καί κοινοτήτων σέ évuaCo 'Οργανισμό' Τοπυκής Αυτοδιοικήσεως. 

Σέ περιπτώσεις δημιουργίας Συνδέσμων Δήμων και κοινοτή

των, γιά τή μελέτη και εφαρμογή* πολεοδομικών σχεδίων καί 

προγραμμάτων κ.λπ. (όπως π«χ. συμβαίνει στην.περίπτωση 

τον συλλογικών έργων υδρεύσεως πού άφοροΰν περισσοτέρους 

ΟΤΑ). 

1. Βλέπε σχετικά Παράρτημα 10. 
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Etôtxdtepaj YLct τήντελευταυα, προτες'νεταν ή άντΐ*Ρ£-

τωπί/ση σε πευραματυκο' στάδιο
 9
 δΰο περι/πτώσεων άντυπροσωπευτυ-

κων συνόλων Όργανυσμων ΤοπΙκτίς Αυτοδυο'υκη'σεως^ ποΰ θά· άπο~'/,', 

τελοον δύΌ ξεχωριστούς Συνδέσμους Δήμων καιΓ Κοινοτήτων
 9
 άπά 

τους όποϋ'ους ο πρώτος θα αποτελείται, άπό ΟΤΑ.προ'3ληματυκης: πε

ριοχής (όρευνης η νησυωτυκης) καυ 6 δεύτερος άποΌΤΑ αναπτυσ

σόμενης περυοχή*ς με" βυώσι,μους οί,κυσμοΰς. Τι,ά τους δΰο αύτοΰς 

Συνδέσμους προτείνεται/: 

- Παροχή ούσυαστι,κών αρμοδιοτήτων και,' ούκονομυκων καυ δργα-

νωτι,κΩν δυνατοτήτων χευρυσμοϋ" πολεοδομυκων θεμάτων τοπυκης 

σημασυας. ""„ "' ' 

- Ενημέρωση καυ έπυμο'ρφωση των τοπυκων υπηρεσιακών qjopétiiV 

(ΟΤΑ καυ λουπε'ς τοπυκε'ς όργανώσευς) καυ' τοο πληθυσμοο στο" 

άντυκευ'μενο καυ τυ'ς δυαδυκασυ'ες της πολεοδομυκίΐς όργανώ-" 

σεως.. 

- "Ασκηση στυς δυαδυκασυ'ες της πολεοδομικές πρακτυκης των το

πυκων ύπηρεσυαΜων φορέων καυ τον) πληθυσμού καυ εύδυκοτε-

ρα άσκηση σε θε'ματα μυκρης κλυμακας (γευτονυά, ουκοδομυκο' 

τετράγωνο., δρόμος) καύ ενθάρρυνση των σχετυκων πρωτοβου*-

λυων. 

- Ανάπτυξη δραστηρυοτητας στάν 0ΤΑ
9
 με συμμέτοχη* του πληθυ-

.σμοϋ, σε* μη κερδοσκοπικά κουνοτυκα προγράμματα (πολεοδομυ-

ν κά
9
 κατουκυας ,κ.λπ . ), που θα έχουν κουνωνυκο' χαρακτήρα, 

·.;:•.':•: •· Κατά τή δυαρκευα τοο πευραματυκοϋ" σταδύου θά πρε'πευ 

να γένεται, συστηματική παρακολούθηση της πορευας του παραπά

νω- προγράμματος,, με σκοπό τη βελτίωση του καυ τη* σταδυακή 

δυεΰρυνσή του σε' δυάφορες περυοχές τοο έλληνυκοϋ χώρου. EÛ-

δυκότερα στην περυπτωση τοΰ Συνδέσμου δήμων καν κοινοτήτων 
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προβληματυκή"ς περυοχίΐς πρέπει, να δυερευνηθοϋν καυ vex ληφθούν 

υπόψη ού δυvα.τóτητεc που* παρέχονται, από το* Δυάταγμα 268/75 

Tfjs ΕΟΚ γυά τη\> παροχή* ένυσχΰσεων, σέ έπυπεδο κουνότητας 

η ομάδας κοινοτήτων, με εύδυκά πολόσκοπα προγράμματα κ.λπ. 

Έπυ'σης θά πρέπευ va' αναπτυχθούν, στους κεντρυκοός 

καυ' περυφερευακοός κρατυκους φορευς, δραστηρυότητες βοηθητυ-

κές των ΟΤΑ, όπως π.χ. συλλογή και? παροχή* στρυχευων καυ' πλη-

ροφορυων καυ' ενημέρωση τοπυκων φορέων καυ' παραγόντων, ώστε 

η συμβολή* τους στη* λη*ψη αποφάσεων να είναι, ούσυαστυκη* καυ 

θετυκη* τόσο στό τοπυκό όσο καυ στό υπερκείμενο έπυ'πεδο. 

Τα μέτρα πού* προτευνονταυ θα συμβάλουν στη*ν έξέλυξη 

των ΟΤΑ σέ βυώσυμους όργανυσμοΰς από άποψη πληθυσμυακίΊς βά

σεως, έπυφάνευας, αρμοδιοτήτων ούκονομυκων πόρων, δραστηρυο-

τη*των καυ μέσων, ώστε να μποροϋν νά χευρυζονταυ ύπεόθυνα τά 

πολεοδομυκά τους θέματα, νά έξυσορροποΰν άντυτυθε'μενες τά-

σευς, άπαυτη'σευς καυ' συμφέροντα στην περυοχή τους καυ*, επί

σης, νά συνευδητοπουοϋν τά εύρΰτερα προβλήματα που* το\3ς αφο

ρούν. 

4.1.7. Δν^κές^τοπ^χες^ορχηνώοε^ς 

Στό έπυπεδο της κουνότητας αλλά καυ* σέ πυό περυο-

ρυσμένη ακόμα κλυ'μακα (π.χ. γευτονυας, οΰκοδομυκρΰ τετραγώ

νου, δρόμου κ.λπ.), πρωτοβουλυες κατου'κων καυ τοπυκδν οργα

νώσεων, μη* κερδοσκοπυκοϋ χαρακτήρα, έχουν άποδώσευ ταχύτατα 

σημαντυκά αποτελέσματα σέ θέματα δυαμορφώσεως καυ* βελτυώσεως 

τοϋ ουκυστυκοΟ χώρου καυ' γενυκά προστασυ'ας η αναδείξεως τοϋ 

1. Βλέπε σχετυκά #«Φ. 2.5; *Επυση*μανση δυνατοτήτων γυά τη* 

βελτυ'ωση τΤ\ς πολεοδομυκής οργανώσεως. 
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περυβάλλοντος, όπως δευ'χνευ καυ η δυεθνης έμπευρυ*α..-

Προτευ'νεταυ, επομένως, με' εύθΰνη των δή*μων καυ κου-

νοτητων, να ένθαρρ\5νονταυ καυ να συντονυ'ζονταυ ου πρωτοβου

λίες αυτές, ώστε νά έντάσσονταυ στυς γενυκοτερες έπυδυώξευς 

τή*ς πολεοδομικής οργανώσεως καυ να συμβάλλουν στο* δημ'οτυκο' 

(η κουνοτυκό) "νουκοκυρυο'*'. Ή δυαμάρφωση καυ ή βελτυωση της 

"μύκροκλύμακας" στην περυοχτί, δυ*νευ γο.ηγορα αποτελέσματα, ποι5 

τά άντυλαμβάνεταυ αμέσως κάθε κάτουκος. Τέτουα έργα ε£ναυ 

π.χ. δεντροςουτεΰσευς πεζοδρομυ'ων η πλατευων, πλακοστρώσευς^ 

τοποθέτηση καλαίσθητων στουχεύων γυά νά έμποδύζεταυ η στά

θμευση αύτοκυνητων στά πεζοδρο'μυα, έξοπλυσμος κουνο'χρηστων 

χώρων καυ ενεργή' συμμέτοχη στη συντήρηση' τους, καθώς καυ με

γαλύτερα έξωραϋστυκά προγράμματα, όπως π.χ. άνακαυνύσευς κτυ-

ρύων κ.λπ. 

Τέλος, πρέπευ νά ένυσχΰονταυ où δυάφορες μη κερδο

σκοπικές ένώσευς όπως où έταυρεϋες προστασίας της φύσεως, 

κοσμητείες τοπίου κ.λπ., που λευτουργουν παράλληλα καυ σέ 

ύπερτοπυκη κλυ'μακα. 

4.1.8. Παράλληλο u_22£S^S-î2^£oâ2H--0i_2BÏ^^25^ 

ΓΙροτευνεταυ ή ενθάρρυνση της έπυχευρηματυκης πρωτο

βουλίας στο'ν τομέα τ?\ς πολεοδομυκης οργανώσεως με την παρο

χή* δυευκολΰνσεων καυ κυνη'τρων γυά τη.σύσταση νέων φορέων η 

ένεργοπουηση ύφυστάμενων κρατυκων, μυκτίΐς συνθέσεως η ύδυω-

τυκων
3
 γυά τ η* ν πολεοδομυκη ανάπτυξη η άναμο'ρφωση περυοχων, 

τη*ν πραγματοποίηση ούκυστυκων προγραμμάτων καυ* γενυκά γυά 

τη*ν εφαρμογή πολεοδομυκων προγραμμάτων, σέ συνεργασυ'α μέ το 

δημο'συο, ΝΠΔΔ, Όργανυσμοΰς Τοπυκίΐ.ς Αύτοδυουκησεως κ.λπ. 
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Στην περυπτωση τή"ς παροχής κι,νηΥρων γϋά σύσταση η 

- ένεργοπουηση ύδ^ωτυκωΛ; έπυχευρηματι,κων φορέων, πρέπέυ νά ύπάρ-

χέυ, παράλληλα, συστημα'τtwo's έλεγχος ττίς δραστηροο'τητάς τους 

ex μέρους', τοο δημοσυου, των άρμάδυων Όργανυσμων na.C των 0TÄ, 

i ώστε το* παραγο'μενο τελϋκό προΙΌ'ν (κυρίως στιίς περυπτώσευς ανα

πτύξεως συγκροτημάτων κατουκύχς) να* εντάσσεται,, σέ προκάθορι*-

.. ζάμενα 5ρυα τυμων καυ προδιαγραφές πρότυπων καυ' πουο'τητας κα

τασκευής, γυά να αποφεύγεται ή δυνατότητα κερδοσκοπίας. 'Επί

σης, στιίς περυπτώσευς αυτές πρέ'πευ νά ύπάρχευ πρόνοια, ώστε 

μέ τά παρεχόμενα κύνητρα νά μη δυευκολύνεταυ ή δημυουργυα μο

νοπωλιακού καταστάσεων άπο' όλυγάρυθμες μεγάλες έπυχει,ρηματυ-* 

κές μονάδες καίί νά έπυδι,ώκεταο ή ένεργο'τερη συμμέτοχη των èv-

δυαφερο'μενων κατοίκων στη δυαμο'ρφωση καο εφαρμογή* των προγραμ

μάτων, καύ ύδ>αύτερα στϋ'ς περυπτώσευς προγραμμάτων κατουκοας, 

εμπορικών κέντρων κ.λπ. 

Ευδι,κο'τερα, στά;πλαυσυα ττίς ένυσχύσεως των Οοαφόρων. 

.παράλληλων φορέων, προτεύνεταυ ή ενεργοποίηση της νεοσύστα

της Δημο'συας ΈπυχευρηΌεως ΠολεοδομηΌεως, ΟύκυσμοΟ καύ Στε

γάσεως (ΔΕΠΟΣ) σέ θέματα αποκτήσεως, έξοπλυσμοϋ
(
 και* δι,αθέ- , 

σεως γίίς.γοά την οργανωμένη πολεοδομυκη* ανάπτυξη η άναμο'ρφω-, 

ση περυοχων, σέ συνεργασύα με τού*ς εύδυκούς Όργανυσμούς καύ 

τους ΟΤΑ, ή σύσταση ανώνυμων έται,ρευων ύδυωτυκτίς ούκονομύας 

η ,έταυρευων μυκτη*ς ούκονομύας γι,ά τη*ν εκτέλεση προγραμμάτων , 

ένεργοΌ πολεοδομύας (τοΟ Ν.Δ. 1003/71), καύ την πραγματοποίη

ση πολύπλοκων έργων άναπτΰξεως στους ο£κυσμούς κ.λπ., 

1. π'..χ. 'Οργανισμός 'ΐργατυκτίς Κατοι,κύας, Όργανυσμοι' έργων 

ύποδομή*ς (π.χ. ύδρευση-άποχέτευση-όδοπουυα κ.λπ..), 'Ορ

γανισμός Σχολυκων Κτυρι,'ων κ.λπ. '
 : 
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4.1.9. Φορέας Άστικοΰ Κτηματολογίου 

.-·:.· Γιά την προώθηση της συντάξεως του 'AOTÜMOÖ Κτηματολο

γίου της χώρας προτείνεται ή δημιουργία ενιαίου φορέα π.χ. Υπη

ρεσίας Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων, με τη συγχώνευση των 

υφιστάμενων σχετικών υπηρεσιών, ι:οΰ θα περιλαμβάνει καί σύστημα 

1 
"Τραπεζών Στοιχείων Γης" καί θα διασυνδέεται με' την κεντρική 

Υπηρεσία Στατιστικής Τεκμηριώσεως του προτεινόμενου νέου κεντρι

κού" κρατικού φορέα πολεοδομίας καί με τις αποκεντρωμένες περιφε

ρειακές υπηρεσίες του, ώστε να είναι, προσιτό' σε όλους τους έν-

διαφερομε'νους. Ειδικο'τερα, où Τράπεζες Στοιχείων (η πληροφο

ριών) Γίίς περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά των ακίνητων καί παρέχουν 

πληροφορίες γεωμετρικής φΰσεως, χρηΌεως γής καί οικοδομών, άξιων 

γη"ς καί νομικές καταστάσεως των ακίνητων. 

"Η κτηματολογική* χαρτογράφηση ύποβοηθεΟ γενικά τη*ν ανά

πτυξη, διευκολύνει την εφαρμογή τίΐς φορολογικές πολιτικές και 

συμβάλλει στη* νομική προστασία της ιδιοκτησίας. 

Ειδικο'τερα, είναι απόλυτα απαραίτητη στις πολεοδομικές 

μελέτες, όπως π«χ. εφαρμογή ρυθμιστικών σχεδίων, επεκτάσεις σχε

δίου πο'λεως, πολεοδομικές αναμορφώσεις (αναπλάσεις), διανοίξεις 

οδικών αρτηριών, δημιουργία ζωνών πράσινου, κατασκευή μεγάλων 

έργων υποδομές (αεροδρόμια, μέτρο'), ζώνες ένεργοο πολεοδομίας 

κ.λπ., καθώς και σέ απογραφές οικοδομών και λοιπών ακίνητων. 

Επίσης, άπο την άποψη τη"ς φορολογικής πολιτικές, το Κτηματολο'-

γιο συμβάλλει στη'ν αναδιάρθρωση τοϋ συστήματος συλλογές φο'ρων 

πάνω σέ ασφαλέστερη και δικαιο'τερη 3άση, στην αποτελεσματική φο

ρολόγηση τ'ής ακίνητης περιουσίας, στη δικαιότερη αποζημίωση των 

απαλλοτριώσεων κ.λπ. Τέλος, το Κτηματολο'γιο συμβάλλει αποφασι

στικά στη* νομική προστασία της ιδιωτικές καί κρατικές περιου-

1. Land Data Banks (LDE). 
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aCciss δυευκολύνευ τη*ν κυνητυκο'τητά της (μετα3ι>3ά*σευς κ . λ π . ) καυ 

εΰδυκότερα προστατεύει, το πράσυνο άπο* κάθε ευδους αύθαυρετες 

ε ν έ ρ γ ε υ ε ς . 

Μ-.2. Πο^εοδομΰκη^νομοθεσυα 

Ό έκσυγχρονυσμο'ς της πολεοδομικής νομοθεσίας θα πρέπει« 

να άντυμετωπυζευ πληρέστερα δλο τό* φασμα τής πολεοδομυκής οργα

νώσεως, άπο το*ν προγραμματυσμό καυ τη* μελέτη μέχρυ τη*ν εφαρμο

γ ή , καυ* να* άναφέρεταυ σέ μέτρα γυα αλλαγές στο* ύφυστάμενο θεσμυ-

κό" πλαυσιο γυά* τα* ρυθμυστυκα, πολεοδομυκά, ρυμοτομυκά κ . λ π . σχέ· 

O t a , τού*ς πολεοδομυκους καυ* οΐ,κοδομυκοΰς κανονυσμο\5ς, τη* ρύθμι

ση των ορών καυ συντελεστών δομήσεως, τη*ν πολυτυκη* γ ή ς , τη* δυα-

δυκασυα δυαλόγου μεταξύ δυουκη*σεως, μελετητών <> τοπυκής αύτοδυ-

ουκήσεως, κατουκων κ . λ π . Έπύ*σης, ε£ναυ απαραίτητο να κατοχυρω

θούν νομσθετυκα* καυ άλλες κατηγορίες πολεοδομικών σχεδυων (η 

καλ\5τερα μελετών) δπως είναι, π . χ . τα σχέδια γενυκής δυαταξεως, 

τά "σχέδυα χρη*σεως εδα*φους'%κ.λπ., γυά τυ*ς όποϋες πρέπει, να* 

θεσμοθετηθεί ενα minimum προδυαγραφων (σχετυκα μέ τό* άντυκευ'με-

ν ο , τυ'ς έπυδυώξευς, τό $ασυκο περυεχόμενο, το*ν τρο*πο επεξεργα

σ ί α ς καυ παρουσυάσεως τής μελέτης κ . λ π . ) , ώστε να εξασφαλυζεταυ 

ή πουό*τητα τών μβλετδν καυ* η υπευθυνότητα των. μελετητών. 

Γενυκα*, 3ασυκη* κατεΰθυνση γυά* τη*ν αναθεώρηση καυ τον 

έκσυγχρονυσμό τής πολεοδομυκής νομοθεσίας, θα* ε υ ν α υ ή μεγαλύ

τερη έμφαση πο\5 πρέπει, νοΓ δοθεϋ στη* θέσπυση δυαδυκασυων γυά τη*ν 

εφαρμογή* συλλογυκών λΰσεων στα δυα*φορα πολεοδομυκά προ$λη*ματα 

τοο οΰκυσμοϋ, άντυ* τής πολεοδομικής πρακτυκής πού* εφαρμόζεται, 

μέχρυ σή*μερα καυ πού* στηρυ*ζεταυ, κυρυ*ως, στη* ρΰθμυση τον επυμέ-

ρους περυπτώσεων κάθε άκυ*νητης ί,δυοκτησυ*ας καυ εΰδυκότερα κάθε 

οΰκοπέδου. 

Τά κυρυότερα άπο* τα προτευνόμενα σχετυκα* μέτρα είναι, 

τα' εξής : 
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V.2,i". ' ?υθ^^άτυκά_σχ^υα "•'·'* ,.·•;,·,..::,· .;;-V 

Σχετικοί με τα ρυθμι,στυκά σχέδυα,, θα πρέπει, να* ανα

θεωρηθεί) Mat να* συμπληρωθεί η άντυ'στουχη νομοθεσυα (Ν.Δ. 

1262/72, 198/73)
 Γ
 συμφωνά προς την άντι'ληψη ρτΐ τα ρυθμυστυ-

:
 κίά σχέδυα'η ό "ρυθμυστυκο'ς σχεδιασμός" ε£ναυ βασυκά μυά συνε

χής δυαδυκασυα ουαυτησυ'ας καυ συμβυβασμοϋ άντυτυθέμενων συχνά 

άναγχων'καυ' συμφερόντων πού* υπάρχουν μεταξύ δυαφόρων παραγον-

•των καύ:ìκοινώνϋκων ομάδων, στα πλαυσυα των συγκεκρυμένων δε-

"--δομένων "το\3 χώρου τ?ίς πο'λεως η του οΰκυσμοϋ^ καυ* προσπάθευα 

• -γί,ά άμβλυνση.των άντυθέσεων αύτων, μέ σκοπό* την εύρυθμη όρ-

• ·;γάνωση Ηαυ'Λάνάπτυξη τοΟ συνο'λου. Με βάση τά πυό* πάνω, τά μέ-

~ *ΐρα που προτευνονταυ γυά την αναθεώρηση της νομοθεσυας. "περύ* 

~, ρυθρυστυκων;σχεδυων" είναυ τά έξης: 

- Προσαρμογή* τΤ\ς σχετυκτίς 'νομοθεσίας προς τα προτευνόμενο 

σύστημα φορέων πολεοδομυκίίς οργανώσεως καυ* τυς άντυστου-

χες αρμοδιότητες σε* έθνυκο% περυφερείακο* καυ ;ΐοπυκο*> επυ--
*•*:., J J !\ ,; ·•'.'.· :' ·"• ,• . • • 

π ε δ θ . ' '• •' ' '"'' '•• ''' } • > · : : · : . · -

-" 'Επανεξέταση του περιεχομένου των ρυθμυστυκώνσχεδυ*ων; καυ

τών σχετι,κόδν προδυάγραφων στά πλαυσυα τΐ^ς· ανάγκης γυά. .*< 

συνεχή δυαδυκασυα'σχεδυασμου (continuous p l a n n i n g ) καυ* .. 

»καθορυσμο'ς του βαθμοο λεπτομε.ρ.ευ'ας, καυ δεσμευτικο'τητας 

των προτάσεων γυά τους ένδυαφερο'μενο.υς φορείς . ...,.,..• 

- - Αποκατάσταση συνεργασίας, σε μονυμότερη βάση, του" μελε-

- : τητη* τοΟ ρυθμι,στυκου" σχεδίου με* το*- ,φορέα παρακολουθή

σεως καυ* εφαρμογές του γυά τήδυασφάλυση συνεχούς δυαδυ-

κασυας μελέτης, αναθεωρήσεως καυ παρακολουθήσεως, των στα

δίων εφαρμογής του σχεδυΌυ με ,ούσυαστυκο*τερη συμβολή 
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τοο μελετητή . 

- Βελτύοση τ€?ε δυαδϋκασ&χς έγκρυσεως naC αναθεωρήσεως τοο 

ρυθμυστυκου
-
 σχεδυ'ου. 

- Δημυουργυα μηχανισμών εφαρμογής ρυθμυστι,κων σχεδίων naC ει-

δυκο*τερα τρο'πων αποκτήσεως, δεσμεύσεως η έλεγχου της γής, 

καθορυσμοο των χρη*σεωυ καιί των ορών αναπτύξεως της καιί 

εξασφαλίσεως ούκονομυκών με'σων γυά ττί χρηματοδότηση τής 

εφαρμογής. 

- Διεύρυνση τής συμμετοχής των ένδυαφερο'μενων Όργανι,σμων 

Τοπυκής Αύτοδυοι,κησεως καύ τών τοπυκων παραγόντων στα δυά-

φορα στάδυα τής δυαδι,κασύας μελέτης καύ εφαρμογές ρυθμυ-

στυκων σχεδύων καύ τής ενημερώσεως και,' συμμετοχής τοο το-

πυκοϋ πληθυσμοΟ στη* δυαδυκασύα αύτη*. 

U.2.2. ?Χ^δϋα_πολεοδομυκής δυαταξεως_(η^σ^εδυα_γενυ-

Σχετοκά με* TO' σχε'δυα πολεοδομυκής διατάξεως . προτεύ-

νεταυ να συγκεκρι,μευοπουηθεΟ καύ να* καθορυστευ μέ προδϋαγρα-

φε*ς το έλάχι,στο ανεκτό* περιεχόμενο των σχεδέων αυτών (πού πρέ

πει,, έξαλλου, va' έξελι,χθοϋν σέ ολοκληρωμένες μελέτες ποι5 θα* 

συντάσσονταυ άπο' υπευθύνους μελετητές, ύδυωτες η στελέχη ύπη-

ρεσυδίν), ώστε μο'νο αν πληρούνται, où σχετυκε'ς προδιαγραφές να* 

1. Στα πλαύσυα τής Όμα'δας Έργασυ'ας, υποστηρίχτηκε έπύσης 

ή άποψη οτυ δέν θεωρεΟταυ άναγκαύα, ούτε πρακτυκά έφυκτη*, 

η συνεργασία τοο δημο'συου φορέα μέ τό* μελετητή* τοΌ ρυθμυ-

στυκοο σχεδίου μετά από* τη*ν παραλαβή* καυ' τη*ν εγκρυση τής 

μελέτης σύμφωνα μέ τυς προβλεπόμενες δυαδϋκαούες. 

2. Μέ τη*ν εννουα πού αναφέρονται, στο Κεφ. 1.2.3. παρ. στ. 

καυ στο' Παράρτημα 5. 
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γυ'νονταυ δεχτά άπο' τους άρμάδυους φορείς γυά τυ'ς περαυτέρω 

δυαδυκασυ'&ς έλε'γχου καυ' έγκρυσεως. 

Τα σχέδια αύτά
9
 τα οποία πρεπευ νά κατοχυρωθούν νο-

μοθετυκά, άπαυτευταυ να περυλαμ$άνουν, (α) ανάλυση καυ άξυολο'-

γηση ύφυστάμενης καταστάσεως., (Β) προγραμματυσμο' αναπτύξεως 

(έναρμονυξόμενο πρό*ς τυχόν υπάρχοντα ευρύτερα σχέδυα η προγράμ

ματα), (γ) το' κυρυως σχέδυο με' τυ'ς δυατάξευς κτυρυ'ων
9
 ελευ

θέρων χώρων, έπυφανευών κυκλοφορίας καυ δυκτύων υποδομές καυ 

(δ) προγραμματυσμο' καυ οργάνωση εφαρμογές. 

Ή μελέτη αύτη* πρεπευ νά εϊναυ προυον συλλογυκης 

έργασυ'ας δυεπυστημονυκης ομάδας στην όπου'α θα συμμετέχουν, 

έκτος άπο' τους κΰρυους μελετητές, καυ' εύδυκου συνεργάτες ανά

λογα προ'ς το' με'γεθος καυ' το' είδος τοϋ προτευνόμενου έργου. 

Στο* σημείο αύτο', πρεπευ νά δοθεί άπο την ελέγχουσα αρχή υδυ-

αυ'τερη σημασυ'α ώστε νά έξασφαλυ'ζεταυ στή μελέτη ύκανοπουητυ-

κή πουο'τητα. 

4.2.3. Ρυμοτομυκά σχέδυα (η_ρυμοτομυκες__μελετες) 

Σχετυκά με τά ρυμοτομυκά σχέδυα, προτευνεταυ
;
 ή ανα

θεώρηση καυ ό έκσυγχρονυσμο'ς της ύφυστάμενης παλαυοτερης σχε-

τυκτίς νομοθεσυ'ας (πού δέν επαρκεί σήμερα γυά νά κατοχυρώσευ 

την πληρότητα καυ τήν πουύτητα των άπαυτούμενων μελετών καυ' 

τήν ευθύνη των μελετητών) ώστε τά σχέδυα αυτά νά έξελυχθοΰν, 

έπυ'σης, σε' ολοκληρωμένες "ρυμοτομυκές μελέτες" ούκυστυκών 

περυοχών . Ου μελέτες πρεπευ νά $ασυ'ζονταυ σέ λεπτομερή άπο-

1. Γυά το'ν τρο'πο συντάξεως
3
 κατοχυρώσεως καυ εφαρμογές ρυ-

μοτομυκών σχεδυ'ων βλέπε Ν.Δ. 17.7.1923, Π.Δ. 3.Η. 1929 

κ.λπ. 

2. Βλέπε έπυ'σης Παράρτημα 5. 
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τύπωση (τοπογράφηση) της περυοχίΐς πού έξετάζεταυ, voi συσχετυ-

ζονταυ μέ χωροταξυκά, ρυθμυστυκά καυ λουπά σχέδυα καύ προγράμ

ματα η κατευθύνσευς γυά τη*ν περυοχη* καυ νά συγκεντρώνουν επαρ

κή άναλυτυκά στουχευα των δεδομένων τΤ\ς ευρύτερης περυοχης, 

του πληθυσμόΟ κ.λπ. Εύδυκάτερα, όσον άφορα τη*ν υδυα την έκταση 

που* εξετάζεται,,, στύς περυπτώσευς π.χ. τη"ς άστυκΙΊς επεκτάσεως η 

pυμoτoμtκτî μελάτη πρέπευ νά περυλαμβάνευ συστηματυκη ανάλυση 

τί\ς ύφυστάμενης καταστάσεως καυ κυρυως νά περυλαμβάνευ λεπτο

μερές δυάγραμμα ύδυοκτησυων. 

Ώς προς τυς προτάσευς, η ρυμοτομυκη μελέτη πρέπευ 

νά περυλαμ3άνευ: 

- Κατάρτυση προγράμματος προβλεπομένης αναπτύξεως (πού στην 

περύπτωση π.χ. rffs κατουκυ'ας θά αναφέρεται, σε άρυθμο κα-

τουκων, άρυθμο' κατουκυων, πυκνότητες, κουνοχρηστες λευτουρ-

γυ'ες κ.λπ.). Εύδυκάτερα, σε θέματα εγκαταστάσεων και* έργων 

τεχνυκής καυ κουνωνυκίΐς υποδομές, ή μελέτη πρέπει, νά συσχε

τίζεται, μέ τά προγράμματα των άντυστουχων φορέων. 

- Εύνταξη τοϋ καθαυτό' ρυμοτομυκοϋ σχεδυου, πού θά περυλαμ-

βάνευ τους δυάφορους κουνο'χρηστους καυ κουνωφελε€$ χώρους, 

άλλες εύδυκε'ς χρησευς (έκτσ*ς κατουκύας) μέσα στά ούκοδομυκά 

τετράγωνα, δυαμορφωση έπυφανευων κυκλοφορίας (π.χ. χώρους 

σταθμεύσεως κ.λπ.). 

- Καθορυσμο' τών ορών δομήσεως καυ συσχέτυση τους μέ τά προ-

τευνο'μενο πρόγραμμα αναπτύξεως καυ τυ*ς προτευνάμενες χρη*-

σευς. 

Έπύσης, θά πρέπευ νά έξασφαλυ'ζεταυ ή συμμετοχή* των 

μελετητών στυ*ς δυαδυκασυας έγκρύσεως καυ* εφαρμογές Tfjs μελέ

της. Εύδυκάτερα, κατά τη*ν εφαρμογή* τοϋ σχεδύου έπυ του έδά-
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φους, άπαυτουνταυ συχνά τροποπουησευς καυ αλλαγές τυς οποίες 

πρέπευ νά έκτυμησευ•· ό μελετητής, ώστε να όρυστυκοπουηθευ το 

ρυμοτομυκό* σχέδυο Mac να έφαρμοστευ άκρυβως. 

4.2.4·. Σχέδυα χρήσεως εδάφους (η καυ γενυκης πολεο-

Γυά ττίν κατηγορυα αύτη των πολεοδομυκων σχεδυων δεν 

ύπάρχευ σήμερα έξευδυκευμένη πολεοδομική' νομοθεσία, 'Από έπυ-

στημονυκή* άποψη τα σχέδια αυτά άποτελοον αναπόσπαστο-, τμήμα ... 

των ρυθμυστυκών σχεδυων. 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν άπόψευς σύμφωνα με τυς όπουες 

θεωρευταυ αναγκαία ή θέσπυση αύτης τή"ς κατηγορίας σχεδυων καυ 

στη* χώρα, που* όπως ε£ναυ γνωστά εχευ μεγάλο άρυθμό ούκυσμών 

γυά τονίς όπουους δέν είναυ δυνατό νά συνταχθοΟν πλήρη ρυθμυ-

στυκά σχέδυα. 

Με μ uà τέτοια κατηγορυα σχεδυων χρηΌεως εδάφους (η 

καυ γενικής πολεοδομυκη"ς έξελύξεως) είναυ δυνατό νά δυαπυστω-

θοϋν, στους παραπάνω ουκυσμοΰς, όρυσμένα φαυνόμενα καυ' κατα-

στάσευς (ΐ.χ. μέ το' σχέδυο ύφυστάμενης χρήσεως εδάφους), άλ

λα καυ νά τεθευ ύπό έλεγχο καυ παρακολούθηση η πολεοδομυκη 

έξέλυξη (π.χ. με το σχέδυο προτευνόμενης χρη'σεως εδάφους). 

Συγκεκρυμένα, με' τά σχέδυα αυτά θά μπορούν νά έπυλέγονταυ 

σχετυκά όρθο'τερες θέσευς γυά τη χωροθέτηση των δυαφόρων λευ-

τουργυων (π..χ. σχολεΠα
3
 Βυομηχανυες κ.λπ.), νά δυασφαλυ'ζον-

ταυ où βασυκου άξονες κυκλοφορυ'ας κ.λπ. 

4.2.5. Λουπη_πολεοδομυκη^νομοθεσυα 

Σχετυκά μέ τη βασυκη πολεοδομυκη νομοθεσυ'α καύ τυς 

λουπές δυατάξευς που* είναυ συναφευς προς την πολεοδομυκη' 

1". Βλέπε ανάλυση στο Παράρτημα 5. 
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οργάνωση, δπως π.χ. δυατάξευς περυ δασυκοϋ κώδυκα, άρχαυοτη*-

των, λατομευων, 3υομηχανυ*ας κ.λπ. προτευνεταυ αναθεώρηση, εκ

συγχρονισμός καυ κωδικοποίηση τους. Έπυσης, προτευνεταυ, στα 

πλαυσυα τών παρεχο'μενων ούσυαστυκών δυνατοτήτων άπο" τυς δυα

τάξευς των άρθρων 17, 18, 2*4 καυ 117 τοΟ Συντάγματος γυά τη* 

δυαμΰρφωση καυ άσκηση πολύτοκες γη"ς, ή προώθηση, κατά* προτε-

ραυο'τήτα, των σχετυκών νομοθετημάτων πο\5 άπαυτοονταυ γυά τη*ν 

εφαρμογή* των άρθρων αυτών. 

Έξαλλου, είναυ άναγκαυ'α ή σΰνταξη και* κατοχύρωση πο

λεοδομικών προδυαγραφών στά πλαυσυα Γενυκοϋ ΠολεοδομυκοΟ Κα-

νονυσμοΟ ποΰ θα περυλαμ$άνευ δυατΰπωση καυ κωδυκο.πούηση πολεο

δομικών προτύπων (standards) κατά κατηγορυες ούκυσμών καυ πρ-

λεοδομυκές λευτουργυ'ες, καθώς καυ τόντρΰπο παρουσυάσεως των 

μελετών ρυθμυστυκών, πολεοδομυκων, ρυμοτομυκών κ.λπ. σχεδίων. 

OÙ προδυαγραφές αυτές χρησυμεΰουν γυά τη* σΰνταξη συναφών με

λετών καυ* γυά τη'ν εφαρμογή τους σε* περυ'πτωση ποΰ δε*ν υπάρχουν 

ευδυκο'τερες πολεοδομυκές μελε*τες. 

·'···: Έπυσης, προβλέπεται, αναθεώρηση τοΰ Γενυκοο Ουκοδομυ-

κοΌ Κανονυσμοϋ (ΓΟΚ), ώστε να περυορυστευ σε γενυ^ές δυατά

ξευς περυ ύγυευν?ίς, άσφαλευας, πουο'τητας των κατασκευών κ.λπ. 

καυ' θεσμοθέτηση Ευδυκοϋ" ΟυκοδομυκοΟ Κανονυσμοϋ. OÙ εύδυκου 

αύτου κανονυσμοϋ θά συμπληρώνουν τΰς κατευθΰνσευς τών ρυθμυ

στυκών καυ πολεοδομυκων σχεδυων. 

Όρυσμένες άπο* τυ'ς κυρυΰτερες θεσμυκές αλλαγές ποΰ 

προτευνονταυ στη* 3ασυκη* πολεοδομυκη* νομοθεσυα είναυ ου άκο'-

λουθες: 
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- Κωδυκοπουηση της πολεοδομυκης νομοθεσυας καυ' νομαλογυ'ας ' 

καυ αποκατάσταση ένας συστήματος δυαρκοϋς ενημερώσεως της 

με' γνωστοποίηση των μεταβολών στυς ύπηρεσυες καυ τό κουνό. 

- Έκσυγχρονυσμός του βασυκοϋ" Νόμου "περυ' σχεδυ'ων πόλεων 

κ.λπ." τοΰ 1923 με' τη ρύθμυση των συναφών προς τυ'ς πολεο

δομικές λευτουργυες θεμάτων, την έναρμόνυση προ'ς τη* νομο

θεσία πεpu χωροταξυκών, ρυθμυστυκών, πολεοδομυκών κ.λπ. · 

σχεδυ'ων καυ' προ'ς τυς θεσμυκές αλλαγές που προτείνονται, πυό-

πάνω, τή ρύθμυση του τρο'που ένεργοϋ συμμετοχές των πολυτών 

στυ*ς δυάφορες φάσευς της δυαδυκασυ'ας προγραμματυσμοΰ, με

λέτης, εγκρυ'σεως καυ' εφαρμογής πολεοδομυκων σχεδυων καυ' 

προγραμμάτων κ.λπ. 

- Αναθεώρηση καυ ρύθμυση της νομοθεσυ'ας γυά τη* δόμηση "έκτος 

σχεδυ'ου" πόλεως, "εντός ζώνης" πο'λεως καυ γυά τη δο'μηση 

στους άγροτυκοΰς καυ' κυρυ'ως στους παραθερυστυκους ουκυσμοΰς 

που* στεροϋνταυ σχεδυου πο'λεως. Καθυε'ρωση των σχεδυων ζω

νών ευδυκων χρήσεων. 

- Τροποπου'ηση καυ' συμπλήρωση των δυατάξεων περυ "κτηματυκών 

ομάδων" τοϋ Ν'.Δ. τοο 1923, ώστε ό θεσμο'ς αυτός νά μπορεί" 

νά έπεκταθευ καυ' σέ περυοχες ποΰ περυλαμ$άνουν κτυ'σματα. 

- βέσπυση μέτρων γυά το'ν έλεγχο της αναπτύξεως καυ' δομήσεως 

κατά μί1κος
:
 των ακτών καυ' των έθνυκων, έπαρχυακων κ.λπ. 

όδων. Ευδυκότερα, αναθεώρηση των δυατάξεων "περυ εγκατα

στάσεων προ'ς ποφαθερυσμο'ν" (λυο'μενα) καυ' τοο A.N. 625/68 

γυά\την ουκοδο'μηση εκτάσεων πάνω άπό 6 στρέμματα.. 

- Θέσπυση μέτρων γυά τήν άπο.τελεσματυκή απαγόρευση της κα-

τατμήσεως της γή'ς καυ' αναμόρφωση της σχετυκίΐς νομοθεσυας.. . 

- 'Αναθεώρηση τοΰ A.N. 395/68 "περυ του ύψους τών ούκοδομών 

κ.λπ." καυ' γενυκά ρύθμυση τών όρων καυ' συντελεστών δομή-
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σεως
9
 ώστε να προκύπτουν κατάλληλες πυκνο'τητες στους ο£~ 

κυσμούς. 

- Αναθεώρηση το\3 Νο'μου 5269/31 "περύ άδείων ούκοδομίΐς επύ 

ρυμοτομουμένων άκυνητων", ώστε να* έξασφαλύζεταυ ή απαλλο

τρίωση τών κουνο'χρηστων καύ κουνωφελων χώρων με* το*ν έπι,με-

ρυσμό τον συναφβν επιβαρύνσεων σέ ευρύτερο άρυθμό* ύδι,οκτη-

συών καύ οχυ μόνο στους παροδύους. Λη'ψη πρόσθετων μέτρων 

γυα* τη* γρήγορη πραγμάτωση τών αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. 

- Τροποποίηση καυ συμπλήρωση τοϋ Ν.Δ. 1003/71 "περυ ένερ-

γοΟ πολεοδομυ'ας" με* δυατάξευς γυα τη διεύρυνση της συμμέ

τοχης τΐίς τοπυκης αύτοδυουκησεως
9
 όπως π,χ. επέκταση τοο 

δυκαυώματος της κατά προτίμηση αγοράς άκυνήτων "έπυ ίσους 

ορούς" η κήρυξη των άπαυτούμενων απαλλοτριώσεων καυ υπέρ 

τδδν Όργαννυσμων ΤοπυκίΊς Αύτοδυουκη'σεως, δυευκύλυνση τΐ̂ ς 

συμμετοχές τους στυς έταυρευες ένεργόυ πολεοδομίας πού . 

προβλέπεταυ να* συσταθοον. '„ :·'? 

- Έκσύγχρονυσμο'ς τΐ\ς νομοθεσίας σε θε'ματα κτηματυκων 3υ-. 

$λυων, έκτυμη'σεως άκυνητων, απογράφων κ.λπ. 

- Αναθεώρηση καύ έκσυγχρσνυσμος του. .θεσμυκου πλαυσυου "πε

ρυ αύγυαλοϋ καυ παραλυας" με τη θέσπυση αυστηρότερων δυα-, 

τάξεων γυα' τη\> προστασία τους καυ την προσπέλαση* τους άπο' 

το' κουνο*. •·;- · 

- Έκσυγχρονυσμος τίΐς νομοθεσίας "περυ προστασίας πολυτυστυ-

κβν μνημείων καύ παραδοσυακώλ) ούκυσμων", κατοχύρωση εύδυ-

κών κτηματολογίων προστ
ν
*σύας έθνυκτίς κληρονομυας καυ σύν

ταξη εύδυκών. κανονισμών ορών. δομήσεως. Σαφέστερη ρύθμυση 

των περυορυσμων πού πρέπει να έπυβληθοΘν στυς ύδυοκτη-

σύες. κοντά στους άρχαυολογυκούς κ.λπ. χώρους καυ μέσα 

στους δυατηρητέους παραδοσιακούς ούκυσμούς καύ, εύδυκ/)-

τερα
9
 δυατη*ρηση της εκμεταλλεύσεως των ούκοπέδων (συντε-
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λεστη δομήσεως) προκειμένου γιά νέες οικοδομές στους οικι

σμούς αυτούς, στα ίδια περι'που επίπεδα μ'αύτη πού εζχε 

πραγματοποιηθεί στα* παραδοσιακά κτίσματα στο παρελθο'ν. 

Τέλος, προτείνεται ή λτίψη ορισμένων ευδι,κότερων. μέ

τρων πού αναφέρονται σέ επιμέρους ρυθμίσεις πολεοδομικών λει

τουργιών όπως π.χ. υπαγωγή των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στίς 

διατάξεις περί κοινωφελών κτιρίων τοο άρθρου 29 τοϋ Ν»·Δ. του 

1923 "περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.", σύνταξη ειδικών κανονισμών 

κατ.α είδος κτιρίου καί κατά περιοχές πόλεων γιά ΤΤ) ρύθμιση 

τώυ θεμάτων σταθμεύσεως αυτοκινήτων κ.λπ. 

4.3. Ρ£*2
ν
.2Η^*!ΐ_Ηί?Ι£

α 

Μέ βάση (α) την άποψη οτι· πρέπει νά αποδίδεται στην 

πόλη μεγαλύτερο ποσοστό' εσόδων πού προέρχονται άπό* την πύλη 

(π.χ. άπό τη* φορολογία ακίνητων καί άπο' τη* φορολογία επιχει

ρήσεων πού επιβαρύνουν ιδιαίτερα τη*ν πύλη κ.λπ.) καί ($)·.τη\> 

ανάγκη για δικαιότερη κατανομή των δαπανών για έργα αστικής 

υποδομής και των φορολογικών βαρών πάνω στα έσοδα άπύ.ττίν 

εκμετάλλευση των ακίνητων ,·... τά κυριότερα οικονομικά μέτρα 

πού προτείνονται γιά τη βελτίωση xfjs πολεοδομικής όργανω-
 ν 

σεως είναι τα εξής: ·. ,
 : 

- Εξασφάλιση επαρκών πάγιων πύρων, είτε μέ αύξηση: των αμε*-

σων πολεοδομικών έσο'δων, είτε μέ διάθεση στους'.φορείς 

πολεοδομικής οργανώσεως,' (δη'μους ̂ •'κοινότητες κ.λπ.)-με

γαλύτερου ποσοστού έσο'δων άπο τη φορολογία ακίνητων και 

ειδικότερα της γης. 

- Πρόβλεψη μεγαλύτερης οίκονΌμική*ς συμμετοχής του ^ξυπηρε-

του'μενου τοπικοΟ πληθυσμού στά μεγάλα έργα αστικής ύπο-
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ôoyfis άλλα, καί των άμεσα ωφελούμενων άπό συγκεκριμένα τοπυ-

Mct έργα. Παράλληλα, στίς περι,πτώσευς που* τά „όφέλ̂ η άπό τά 

έργα άστυκί5ς υποδομές καί γενι,κά άπό τός παρεχόμενες κου-

νωφελεϋς υπηρεσίες, τά καρπούνται, και* άλλου έκτος άπό το'ν 

τοπυκό πληθυσμό (π.χ. τουρίστες
 s
 παραθερυστές κ.λπ.),. 

πρέπευ νά έξευρεθοΟν τρόπου γυά τη*ν ούκονομυκή τους συμβο-
. ' . . " . - ' , " ' · . ' • ' · " ' * · * * ' • " . . 

λή στίς δαπάνες των έργων αύτ&ν, όπως π.χ. έπυβολη* εύδς-

κοΟ τέλους κ.λπ. Επίσης, τό σύστημα αυτό τ?1ς φορολογίας 

(άμεσης η* έμμεσης) τουριστών, παραθεριστών κ.λπ., δυαφορο-

πουοόμενο κατάλληλα κατά περυοχές καί κατά εποχές (π.χ. 

υψηλότερο τε*λος τη* θερυνή περίοδο στίς περυσσότερο κορε

σμένες περιοχές όπως είναυ ή περυοχή ττ}ς πρωτεύουσας, ^ 

. ' Μύκονος κ.λπ;) μπορεΟ να συμβάλευ στη*ν πυό ύσο*ρροπή κατα

νομή* τοΟ τουρυστυκοΟ και* παραθερυστι,κοο ρεύματος,*ένω 

συγχρόνως θα* ανακουφίσει, τίς κορεσμένες πο'λευς και* ουκι*-

σμούς άπο' πολλά προβλήματα που* σχετίζονται, μέ τή*ν ανεπάρ

κεια των έργων υποδομές καί τήν παροχή* ύπηρεσυων κατά τίς 

'-- περυόδους αύχμΠς. ·•':•·•: 

f 'Επανεξέταση και* δυκαυότερη κατανομή* των δυαφόρων επιβα

ρύνσεων ττίς ακίνητης ύδυοκτησίας, αναμόρφωση χαί άπλού-

• στευση του" συστήματος φορολογίας άκ-ύνήτων καί δυασύνδε-
— — — — — r — — — — — — — —— 

1. Τό κουνωνι,κό κόστος που προκάλέΟ ό τουρισμός (π.χ. από 

' τή χρησυμοποίηση τοϋ όδυκοΟ δυκτύου κ.λπ.) δέν λαμβάνε

ται, συνήθως υπόψη. ΙΙρέπευ νά έπυβάλλεταυ είτδυκ,ό τέλος 

στους τουρίστες γυά τήν κάλυψη του" κόστους αύτοϋ,δπως 

.τό καλύπτουν ού κάτουκου xtìs χώρας μέ τή φορολογία και* 
τίς λοι,πές έπυβαρύνσει,ς τους. 

2. Π.χ. στίς.εύρωπαϋκές λουτροπόλεις επιβάλλεται, φόρος εξυ

πηρετουμένων (kurtäxe), ενώ" στην Ελλάδα προβλέπεται, τέ
λος δυαμονής παρεπυδημούντων πού αποτελεί* έσοδο τον Ό ρ -

γανί,σμων Τοπυκίίς Αυτοδιοικήσεως. 
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σή του μέ τιΐς έπυδυώξευς τ?ίς πολεοδομίας οργανώσεως. Χρη-

σι,μοπουηση τοϋ" φό*ρου ακίνητης περυουσύας (καύτου" φόρου 

προστυθέμενης άξιίας που προβλέπεταυ voi έπυβληθεε) σέ àvxt-

κατάσταση τοΟ φόρου μεταβιβάσεως. 

- Αυστηρότερος καθορισμός καυ συστηματικότερη σ\5λληψη τ^ς φο

ρολογητέας ύλης στιίς περι,πτώσευς τοο φόρου άκυνητης περυου-

σ£ας, τοο φόρου εισοδήματος έξ οικοδομών κ.λπ., και? μάλι

στα στι*ς περυπτώσευς άκυνήτων προς εκμετάλλευση, ώστε νά 

άποθαρρΰνονταυ ου επενδόσευς κερδοσκοπι,κοΟ χαρακτήρα σε* 

ακίνητα (ούκόπεδα, πολυτελεες ούκοδομές κ.λπ.). 

- Ανάπτυξη εναλλακτικών δυνατοτήτων τοποθετήσεως των αποτα

μιεύσεων τοο κοι,νοΌ (π.χ. οργάνωση τοΟ χρηματιστηρίου κ.λπ.), 

ώστε νά γ.υνουυ λυγο'τερο ελκυστυκέςού επενδύσεις σέ άκυνητα 

και* εύουκότερα σε γϋ. 

- Συνδυασμός TÎÎS χρηματοδοτήσεως, από τό δημόσυο και* τόν τρα-

πεζυκό τομέα, τον έπυμέρους πολεοδομικών λευτουργυον (κατοι,-

κύα, κέντρα ύπηρεσυών, τουρυσμός, βυομηχανιία, μεταφορές, δυ-

κτυο υποδομές κ.λπ.), μέ συγκεκριμένους στόχους και* προγράμ

ματα πολεοδομίας οργανώσεως. Εύδυκότερα, συγκέντρωση τ?ίς 

έπενδοτυκίΐς δραστηρυότητος τοΟ δημοσυου καιί συνδυασμός προς 

τι*ς έπενδύσευς της ύδυωτυκής πρωτοβουλίας, σέέπυλεγόμενες 

θέσει,ς καύ πόλους αναπτύξεως μέσα στύς. πόλευς (π.χ. σέ κέντρα 

περΟφερευακΰν συνουκιΛΰν η άλλες στρατηγικές θέσει,ς, πο\5 θα 

μποροΟν νά έξελι,χθοΟν σέ άνταγωνι,στι,κοΰς πόλους έλξεως μέσα 

στην άστυκή περυοχή). 

- Χρησιμοποίηση ούκρνομι,κων κινήτρων γυά τήν έπύλυση η πε

ριστολή δυαφόρων αστικών προβλημάτων, όπως π.χ. γιά τήν 

καλύτερη χρονυκή κατανομή τί\ς ζητήσεως μεταφορυκόδν ύπη-

ρεσυων στά άστι,κά κέντρα (μείωση των αυχμων), η τήν άπο-
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θάρρυνση χρησιμοποιήσεως ιδιωτικών αυτοκινήτων στίς κεντρι

κές περιοχές ή τον περιορισμό* τον αποβλήτων κ.λπ. Επίσης, 

χρήση αντικινήτρων π.χ. για* τη* μείωση της αλόγιστης δη

μιουργίας απορριμμάτων (επιβολή φόρου έπι' τοο ύλικοϋ συ

σκευασίας) κ.λπ. 

- Παροχή των οικονομικών κινήτρων (χρηματοδότηση, φορολογι

κές απαλλαγές κ.λπ.) τοϋ Νόμου "περί ενεργού πολεοδομίας", 

μέ^κοπό τή δραστηριοποίηση ιδιωτικών καί μικτών φορέων 

αναπτύξεως γιά τήν εκτέλεση έ'ργων πολεοδομικές οργανώσεως. 

- Παροχή οικονομικών κινήτρων στους ιδιοκτήτες αξιόλογων 

κχισμάτων στους παραδοσιακούς οικισμούς για τήν προστα

σία, συντήρηση και' εκμετάλλευση τους. 'Επίσης θά πρέπει 

να* οργανωθεί ή εκμετάλλευση τοο ακατοίκητου οικοδομικοί 

πλούτου στους παραδοσιακούς οικισμούς, με συμμετοχή δη̂ -

μόσιων φορέων, 'Οργανισμών Τοπικές Αυτοδιοικήσεως η είδι-

κδδν εταιρειών πού θά αναλαμβάνουν τήν αγορά η μίσθωση 

των κατοικιών, τίς όποιες θά επισκευάζουν, θά εκσυγχρονί

ζουν και θά εκμεταλλεύονται στά πλαίσια ειδικών προγραμ

μάτων (όπως π.χ. του" EOT) και συστηματικής μέριμνας για. 

τή συντήρηση καί προστασία τοΟ παραδοσιακοϋ χαρακτήρα· 

τους. 

- Βελτίωση και ενεργοποίηση τοΟ 'Έίδικοο Ταμείου Εφαρμο

γές Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων*'. 

4Λ. 'Εκπαίδευση^^ερευνα^καί^πληρο^ 

Προϋπόθεση γιά τήν πραγματοποίηση τον μακροχρό

νιων στόχων καί επιδιώξεων τ?ΐς πολεοδομίας, εζναι ή κατάλ

ληλη εκπαίδευση τοο απαιτούμενου επιστημονικοί) προσωπικοϋ, 

η προώθηση τής έρευνας στην πολεοδομία καί η κατάλληλη πλη-
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ροφόρηση φορέων, καυ' κουνοϋ στά πολεοδομυκά θέματα. Στα πλαυ*-
\ . • . . . . . · • • 

συα αυτοί, τά κυρυότερα από τα προτεινόμενα μέτρα είναυ: 

- "ίδρυση συστηματυκοο δυετοΌς μεταπτυχυακοο κόκλου εύδυκό-

τητας πολεοδομυ'ας (η πολεοδομυας-χωροταξυ'ας) με* τη* μορφή* 

νέου τμήματος σε* μυά άιό τυ'ς συγγενέστερες ανώτατες σχο

λές των ύφυστάμενων έκπαυδευτυκων υδρυμάτων. Στή*ν περί

πτωση ποό θα καλυφθεί μαζυ' καυ η ευδυκότητα τΤ\ς χωροτα

ξίας θοΓ πρέπευ να προβλεφθευ η δυνατότητα συμμετοχές πε-

ρυσσότερων σχολών τοΟ υδυου η δυαφορετυκων Ανώτατων Έκ

παυδευτυκων Ιδρυμάτων στην προσπάθευα αύτη*. Θεωρεΐταυ 

έπυ'σης σκόπυμη ή ένεργη συμβολή* τον άρμόδυων φορέων τΐίς 

δυουκη'σεως πού ασκούν την πολεοδομυα η τη χωροταξυ'α (π.χ. 

Υπηρεσία ΟΰκυσμοΌ τοΌ Υπουργείου Δημοσίων "Εργων, Ύπουρ-

γευΌ ΣυντονυσμοΟ κ.λπ.)
5
 καθώς καυ κρατυκων έρευνητυκδδν 

φορέων (ΚΕΠΕ, ΕΚΚΕ κ.λπ.). Ή φοίτηση στο' μεταπτυχυακό 

κΰκλο θα είναι, δυνατή σε διπλωματούχους έπυστη'μονες σχε-

τυκών ευδυκοτητων, στο\5ς όπου*ους θα συμπερυλαμβάνονταυ 

καυ ηδη εντεταγμένου στυ'ς ύφυστάμενες σχετυκές υπηρεσίες 

καθ* φορεϋς. Τέλος, θά πρέπευ νά ύπάρξευ δυασυνδεση το\3 

κόκλου αύτοϋ με ξένα έκπαυδευτυκά καυ έρευνητυκά υδρ\5-

ματα καυ έναρμόνυση μέ σχετυκά προγράμματα καυ' πρότυπα 

τΫ\ς Ευρωπαυκτίς Κουνο'τητας. 

- Σέ δεότερη φάση, καυ* μετά άπό συστηματυκη δυερεόνηση 

τόδν σχετυκων προβλημάτων, θά εξεταστεί η σκοπυμότητα 

υδρόσεως 'Ανώτατης Σχολές Βάσυκων Σπουδών Πολεοδομυας 

(η πολεοδόμυ*ας-χωροταξυας) 5ετοϋς φουτησεως. Ή σχολή* αύ

τη θά μπορευ προφανώς νά άποτελέσευ έξέλυξη του τμήμα

τος που προαναφέρθηκε. 
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- Επαγγελματική κατοχύρωση ττίς εύδι,κο'τητας τοϋ" πολεοδόμου και* 

άμοί,$αι*α αναγνώριση των σχετι,κων σπουδών μεταξύ ξένων χω

ρών και* τΐΐς 'Ελλάδας. Αυτό' ε£ναυ δυνατό' μο'νο μετά την κα

θιέρωση καύ στη χωρά μας σπουδών πολεοδομίας,'έστω κάιΓ'μέ 

τη μορφή* μεταπτυχιακού
-
 κύκλου, ώστε να* μπορεί να* αναγνωρί

ζεται ή ειδικο'τητα τοο πολεοδο'μου άπο' τά άρμο'δια όργανα 

(π.χ, το' ΕΜΙί και το* Τεχνικό* Επιμελητήριο) και vcî χορηγεί

ται, ή σχετική άδεια άσκη*σέώς επαγγέλματος. Κατ'αύτο* τ<5ν 

τρο*πο θά άρθ'όϋν οί άνωμάλι'ές πού πρρξενοϋνται σε* "Ελληνες 

διπλωματούχους ξένων σχετικών σχολΩν πού έπιθυμοον'νά* έρ-

γαστοον στή*ν Ελλάδα και δέν θα προκληθούν σχετικά επαγ

γελματικά προΒληματα,, ιδιαίτερα μέ τΐ*ς χώρες τ%$ ΕΟΚ, 

- Ενίσχυση επιστημονικών κλάδων, επικουρικών της πολεοδομίας* 

όπως οικολογία,, οικονομική* τοο χώρου, αστική* κοινωνιολο

γία, άστικη* γεωγραφία, πολεοδομικό' δίκαιο κ.λι. καιθέσπι- .
 ; 

ση σχετικών μαθημάτων στίς διάφορες Ανώτατες Σχολές. 

- 'Οργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων σέ θέματα πολεοδομίας 

για το επιστημονικό* προσωπικό των δημο'σιων υπηρεσιών και* 

λούπων φορέων μέ πολεοδομικές άρμοδιο'τητες. 

- Ενίσχυση τΐ̂ ς $ασικης και* εφαρμοσμένης έρευνας στα πλαίσια 

τδ5ν Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και-' ειδικών ερευ

νητικών οργανισμών. Προώθηση συστηματικών ερευνών σέ θέ

ματα πολεοδομικών προτύπων, οργανώσεως Τράπεζας στοιχείων, 

τυπολογίας ελληνικών οικισμών, κοινωνικών και οίκονομικδν 

επιπτώσεων τ?ίς πολεοδομικής πολιτικές, διαμορφώσεως των 

τιμών αστικές γ?ίς, αναλύσεως του μηχανισμοϋ λήψεως αποφά

σεων στη*ν πολεοδομική οργάνωση κ.λπ. Επίσης, θά πρέπει νά 

άναληφθοϋν έρευνες σχετικές μέ το' περιεχόμενο και τις επι

διώξεις των μελετών ρυθμιστικών σχεδίων πού έγιναν μέχρι, 
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σήμερα καυ τα αποτελέσματα ττί$ εφαρμογές τους, τό*ν κουνω-

νυκό. έξοπλυσμό
-
καυ' τήν υποδομή των έλληνι,κδν ούκι,σμων

9
 τύς 

επυδράσεος άπο' τήν ανάπτυξη τί}ς βυομηχανύχς, τον έπυθυμη-

τό* βαθμό πολεοδομυκφν επεμβάσεων στο\5ς ύφυστάμενους ούκυ-

σμοΰς κ.λπ. *0 σύνθετος χαρακτήρας των θεμάτων αύτων άπαυ-

τεΖ, στά πλαυ'συα τών προτευνόμενων έρευνητυκών κέντρων, 

τή δημυουργυ'α έρευνητυκών ομάδων δυεπυστημονι,κή'ς συνθέ

σεως γι,ά τήν κάλυψη δλων των άπο'ψεων τοΟ προβλήματος καυ 

τή συνεχή παρακολούθηση τον τάσεων καυ τδν σχετυκωυ έξε-

λυξεων. 

Τέλος, πρε'πευ νά άναληφθευ συστηματική ενημέρωση 

τοΟ κοννου γυά τά πολεοδομυκά προβλήματα καυ τι,'ς έπΐ/δυώξευς 

τή*ς πολεοδομίας στά
;
 πλαυ'συα τη*ς δυουκήσεως, καυ των φορέων ·' 

τοπι,κή"ς
:
 αύτοδυουκήσεως. 
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Iïè-52i£2è25ï!£_§ï;ffiïè 

' (ΡϋΦμυστΛ,κα σχέδυα καιί σχεδϋα πόλεως, ορού καυ κανονυ-

σμοιί δομη*σεως, πολεοδομική νομοθεσυα, έκδοση ουκοδο-

μι,κίΰν άδευών κ . λ π . ) 

1 . 1 . ' ΥΐΡυ£γεϋο^_Δημοσ^ων^^'Ερ^ων 

α . 'Υπήοέσύχ Ουκυσμοϋ -

- Έγκρϋ'σευς ρυμοτομυκων σχεδυ*ων καιί δρων δομήσεως ού-

κυαμών μέ πανω^απ^^δ^ΟΟΟ κατοίκους . 

- Τροποπο^σε υ ς ρυμοτομικών σχεδύων naC όρων δομήσεως 

ούκυσμων με' πάνω_άπο' 20^000 κατουκους. 

, - Έγκρυ'σευς καυ τροποπουησευς ρυμοτομυκων· σχεδυ'ων και,' 

δρων δομήσεως στο\5ς δήμους καυ τ£ς κοϋνο'τητες τ!\ς 

nepuo-xffs τ . δ , πρωτευούσης καθ* τοΟ πολεοδομικού* 

συγκροτη'ματος Θεσσαλονίκης. 

- Σνίνταξη ρυμοτομυκων σχεδοων με* πρωτοβουλία, τοο 

Ύπουργευου ( Υπηρεσία Ούκι,σμοϋ) και? γνωμοδότηση τοο 

δη*μου η τίης κοινότητας. 

- Έγκρυσευς καυ τροποποι,ηΌευς ρυμοτομικών σχεδίων καιί 

δρων δομήσεως σε' ούκυσμούς με* κατω^άπο^ίκΟΟΟ κατοί

κους, où όπουου έ'χουν χαρακτηροστεε ως λΡΜτροπύλευς 

^4β&-^2*2ϊ ! ϊ * 0 ! ^5&2 1 ' ( σ τ τ ί ν τελευταυα περύπτωση, συν

αρμοδιότητα με την 'Αρχαιολογική' Υ π η ρ ε σ ί α ) . 

- Έγκρυσευς καό τροποποιήσεις ρυμοτομυκον σχεδυων καυ 

1. Στουχεεα που* έδωσε ή Υπηρεσυ'α Οιίκυσμοϋ τοΰ Υπουργείου 
Δημοσυ'ων "Εργων καυ' η ΥπηρεσιΓα Τοπογραφησεως καυ Μηχανο-
γραφηΌεως τοΟ Υπουργείου Γεωργυ'ας. 
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δρων δομήσεως στοιίς παρακάτω ούκυσμοΰς καυ περιοχές 

τοο .'^22^2iiï2y_iÎ2H29_lûTI l 'M0S : Παραλι,ακη ζώνη Βου-

λυαγμε'νης-Σουνύ)υ, περυοχη Βραβρωνος, περυοχη κου-

νο'τητας Νέας Μάκρης, κουνο'τητα Ραφήνας, ούκυσμου Μά

τι, Νέας Μάκρη ς , Μαραθώνας, Βάρκυζα, Πο'ρτο Γερμένο, 

Άλεποχώρυ, παραλυακη' ζώνη $άθους 1.500 με'τρων άπο' 

τη\> άκτη* Tfjg Άνατολυκης Άττυκή"ς από* το Λαύρυο μέ-

χρυ τα opta τοο Νομού Βουωτοας. 

- Έγκρυσε.υς καυ τροποποιήσεις ρυμοτομικών σχεδίων naC 

δρων δομήσεως στους παρακάτω ούκι,σμοΰς καυ περι,οχές 

τοΟ 'Υπολοίπου Νομού Θεσσαλονίκης: Παραλι,ακη ζώ

νη μεταξύ* όδοο θεσσαλον£κης-Μηχανι>ώνας και? παραλυας, 

ή όπουα περι,λαμβάνευ τυς περυοχές των κοι,νοτητων 

Περαι,'ας, Νε'ων Έπι,βατών καυ 'Αγοας Τρυάδας, τους ού-

. ^κι,σμου'ς Ώραι,οκάστρου, Πανοράματος, ΣταυροΟ, Άσπρο-

$άλτας και,' την περι,οχτί τΐ\ς κοινότητας Γυνδου. 

- Έγκρυσευς ρυμοτομυκών σχεδυων και,' δρων δομήσεωςs σε* 

περυπτώσευς δημι,ουργυ'ας ούκυσμοο άπο' Ούκοδομυκο' Συνε-

ταυρι,σμό, σε' δασυκη η άν'αδασωτέα έκταση, ό όπουος θα 

προ'κει,ται, νά στεγάσει, (μόνι,μα η προσωρινά) κάτω άπο 

5.000 κατοίκους (συναρμοδι,ο'τητα 'Υπουργείου Γεωργυ'ας-

προέγκρι,ση άπο τη* Γενυκη Δι,ευθυνση Δασων-Δυεΰθυνση 

Β.' - συνυπογραφη υπουργού Γεωργίας γυά την εγκρι,ση 

τοΟ ρυμοτομικού σχεδίου καυ των σχετυκων δρων δομή

σεως). 

- "Εγκρι,ση ρυμοτομυκων σχεδι,'ων καο' δρων δομήσεως oùxu-

σμοο με κάτω άπο 5.000 κατουκους'που* προ'κεοταυ νά 

εξυπηρετήσει, οίποκλευστι,κά 3ι*ομήχανι,κη περυοχη* (συν

αρμοδι,ο'τητα Ύπουργει,'ου Βυομηχανυας - συνυπογραφη 

ύπουργοΟ Βι,ομηχανύχς). 
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- "Εγκριση τοπυκων ρυμοτομυκων σχεδίων γυά τη* δυευκόλυν-

ση της έποκουνωνύας μέ τη*ν παραλυα-αυγυαλό (ôôot 

προσπελάσεως.M4dè^^iûa^àaa).'itL-.'.x\. ... .;' . -.-' 

- Περυορυσμοό δομήσεως σε* παραθεριστικές εγκαταστάσεις 

(λυόμενα) στό Νομό Άττι,κης. 

- Έγκρυσεος ρυμοτομυκων σχεδίων, ορών δομήσεως και* τρο

ποποιήσεων σε* ούκυσμοΰς μέ_ύδυαϋτερο_ενδθά5)έρσν^και' 

μέ πληθυσμό κάτω άπό .5.Q0Q κατοίκους, κατά περίπτω

ση, ανάλογα μέ τη* σημασυα τους. Μποροον νά έξαυρε-

θόυν άπρ* τύς αρμοδιότητες του νομάρχη με* απόφαση 

. τοϋ· 'Υπουργείου Δημοσυ'ων "Εργων (A.N.. 31"+/6β -

άρθρο 4 ) . > . ' · . . . " • > . ' .' • 

- Τροποποιήσεις ρυμοτομυκων σχεδυων παλαυων προσφυγν-

* κων συνοι,κυσμων .τοΟ Ύπουργευου Κοι,νωνμκων Ύπηρε-

, . συδδν.* .
 ;
-...._•_ • ·. . \ * 

- Μελέτη κ α ι Μ κ τ έ λ ε σ η ουκι,σμων γυά τη^ στέγαση δυκαυ-

οόχων αρμοδιότητας *Υπουργευου; Κουνωνυκων "Υπηρε-

συων (θεομηνυόπληκτου, πρόσφυγες, δυκαυοοχου λαί*-

κ^ς κ ^ τ ο υ κ υ α ς ) . . . . . . . . 

-' Προδιαγραφή*, σόντάξή, εγκρι/ση, εφαρμογή, τροποποιίη-
· ' . ' . - • · * < 

σ η , αναθεώρηση ρυθμυστυκδν σχεδίων'άστι,κων περι,οχων 

(συναρμοδυότητα με*" Ύπουργεϋο Συντονισμού* καθ* τ ό 

' ''Υπόυργέϋ'ο Έσωτερι/κδ'ν). 

- Ζώνες ένεργόϋ πολεοδομίας (συναρμοδυότητα με* τ ό 

' "Υπουργείο ΟΪ-κονομυκων). 

-·" Μελέτη καό εφαρμογή* όρων δομήσεως - Γενι/κός Οί,κο-

δομυκός Κανονυσμός. Σόνταξη εύδυκων κανονυσμΰν 

όρων δομήσεως γυά τη*ν προστασία 'των παραδοσοακών 

• ούκίσμών. 
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- -Μελέτη-πολεοδομικής νομοθεσίας και έλεγχος εφαρμο

γές -της. . \ .. 

- Σύνταξη Κτηματολογίου 'Ελλάδας 

Σύνταξη Κτηματολογίου περιοχές πρωτεύουσας 

1.2. 'ΥΐουρχεΕο^Γεωργυ'οις 

α. Υπηρεσία Τοπογ_ρα^ησεως και Μηχανογ^αφ^σεως 

- Προγραμματισμό^, συντονισμο'ς, εποπτεία καί έλεγχος 

τΐ^ς αποκαταστάσεως προσφύγων καί ακτημόνων σε' αγρο

τικούς οικισμούς με κατοίκους μέχρι 4.000 (βάσει 

ττίς απογραφής τοΟ 1951). 

( Ή αποκατάσταση πραγματοποιείται άπο το' 1922 αέ 

2500 περίπου οικισμούς κυρίως της Θεσσαλίας, Μακε

δονίας και Θράκης, σε εκτάσεις του 'Υπουργείου Γεωρ

γ ί α ς και για δικαιούχους πού έχουν τ ίτλο κυριότητας 

γ ι ά παραχώρηση οικοπέδου). 

$. Γενυκ^Δυεύθυνση_Δασων_-_Δυεύθυνση__Β ",«.···. ••.• .··.·..· 

- -Εγκριτική* γνωμοδότηση γ ι ά χρήση 'εκτάσεως δασικές η 

άναδασωτέας γ ι ά οικιστικούς σκοπούς. Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α , 

εγκριτική* γνωμοδότηση όταν προ'κειται γ ι ά κτήση εκτά

σεως, άπο' Οικοδομικό Συνεταιρισμό, σε δασική η άνα-

δασωτέα περιοχή. Κατά περίπτωση, προηγείται και 

σχετική αλληλογραφία με τ ι ς κατά τόπους Διευθύνσεις 

Γεωργίας τοϋ Υπουργείου Γεωργίας η με* τά δασαρχεία. 

Συνυπογραφη του ρυμοτομικοί) σχεδίου καί των όρων 

δομηΌεως τοϋ οίκισμοο πού δημιουργείται σε* δασική 

η άναδασωτέα έκταση, άπο' Οικοδομικό' Συνεταιρισμό, 
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άπό τον Υπουργό Γεωργίας (και* το'ν 'Υπουργό' Δημοσι'ων 

"Εργων) μετά άπο* την π LO', πάνω ε γ κ ρ ι τ ι κ ή γνωμοδότηση 

; ΊΤ\Ζ Γενική"ς Δυευθϋ*νσεως Δασών - Διευθΰνσεως Β. 

1 .3 . Υπουργείο Συντονι,σμου καΙ"_ΓίρογραμματισμοΌ 

α . Γενυκη_Δυε^θυνση_Χωροταξυας_Μ 

- Συναρμοδιότητα με' το* ΎπουργειΌ Δημοσίων "Εργων 

και το* 'Υπουργείο Έσωτερικίονoé ορισμένες δ ι α δ ι -

κασι'ες προγραμματισμοί, εκπονήσεως, παραλαβής και' 

έφαρμογή"ς ρυθμιστυκων σχεδι'ων άστικφν "περυοχ(3ν. .· 

2 . 1 . Δ ^ ν ο μ α ^ ι α κ ό επίπεδο »; :• ν -"?;..>":.;: / 

2 . 1 . 1 . 'Υπ^υρ^ε^_Δημο2^ϊ-Γ?Η^> 

'Επυθεωρι1σευ|_Δημοσυων_^Εργων (Σε καθεμιά άπο' τι*ς 7 π ε ρ ι φ ε ν · 

ρεύε s τ?)5 χωράς, δηλαδή' Α τ τ ι κ έ ς και Νήσων/ Πε^ο-ττοννηχτου, Μα

κ ε δ ο ν ί α ς , Θε^σαλι'ας, 'Ανατολικές Μακεδονίας καί Θράκης, Η π ε ί 

ρου, Κρήτης - "Εδρες των 'Επιθεωρήσεων Δημοσίων "Εργων οι πάλ

λ ε ι ς Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Καβάλα, ' Ι ω ά ν ν ι ν α / '· 

Η ρ ά κ λ ε ι ο . ) . . ^ 

- Δεν άσκοΟνται πολεοδομικε'ς αρμοδιότητες.. '- Λειτουργούν στίςν 

έδρες των 'Επιθεωρήσεων 5μελεϋς 'Επιτροπές Ασκήσεως 'Αρ

χιτεκτονικού' Έλεγχου γ ι ά άρίκτμ£ν$δ περιπτώσεις, εκδόσεως 

οικοδομικών α δ ε ι ώ ν . : „· .".ν 

2 . 1 . 2 . 'Υ22^£¥£ΐ:2-ΐ£ίίί£ϊίί2!5 

'Επιθεωρήσεις Γεωργίας (Σε* καθεμιά από* τ ι'ς πιδ πάνω 7 περιφέ

ρεις τ?ίς χώρας. - "Εδρες των Επιθεωρήσεων Γεωργίας οί πιο* πά

νω 7 πόλεις») 
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- Σύνταξη,καυ έγκρυση ρυμοτομικών σχεδίων καύ ορών δομήσεως 

σε* ούκι,σμούς μέ χ^του'κους_με'χρυ_{+:,000 (Βάσει, τΨ[ς απογρα

φές τοΟ 1951) γι,ά τη*ν αποκατάσταση προσφύγων και! άκτημο'-

νων. ; ; 

- Τροποποίηση των ρυμοτομυκων σχεδίων μο'νο σε δτυ άφορα έπου 

χυστυκά θέματα (θέματα αποκαταστάσεως). OÙ λούπες τροπο-

πουη'σευς είναι, ττ^ς άρμοδυοτητας της Νομαρχυας (Δυευθυνση 

Τεχνυκδδν Ύπηρεσι,ών Νομοϋ - ΓραφεΠο Πολεοδομίας). 

2 . 2 . Νομαρχυακο' | ; ^ ε δ ο 

2 . 2 . 1 . 'Χ53Ρεσυες_^Υπου£γευου Δημοσυων^^Ερ^ων 

ρεσυδν_Νομοο_-_Γρα2ευο_Πολεοδομΰας σέ^κάθε Νομαρχία 

- "Εγκρυση ρυμοτομι,κων σχεδύων καύ δρων δομήσεως ούκι/σμΰν 

με ^ατου'Μου^^μέ^ρυ^δ^ΟΟΟ. 

- "Εγκρυση ρϋμοτομυκων σχεδύων καιί δρων δομήσεως νέων oûxt-

σμων πού προορυζονταυ να στεγάσουν (μο'νυμα η προσωρυνά) 

μέ^ρυ^δ .000 κατουκους. 

- Τροποποίηση ρυμοτομυκων σχεδυων καυ δρων δομήσεως ούκυ-

σμων μέ κατοι^Μους_μεΤχρυ_20
:
. 000. 

- Τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδυων καυ δρων δομήσεως oÙMt-

σμοο με* Nâ 2Î*2y£_ÎiËX9i;_!ii25Î! π ο
^ έ'χουν έγκρυθε£ άπό το' 

Υπουργείο Γεωργυας γυά τι,'ς περυπτώσευς αποκαταστάσεως 

προσφύγων καύ άκτημο'νων. 

- "Εκδοση ρύκοδομυκων άδευίΰν σε δλες τυς περυπτώσευς. 

- "Εκδοση ούκ.οδομυκων άδευών· εύδυκών κτυρύων μετά άπο γνω-

μοδο'τηση του" κατά περυπτωση άρμοδυου φορέα (π.χ. Ύπουρ-. 

γευου Παυδειίας, 'Υπουργείου Κοι,νωνυκών Ύπηρεσι,ών, EOT, 
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'Υπουργείου Βιομηχανίας κ*λπ,). Ευδυκότερα, yud την έκδοση 

άδευας fcTtpu'ou, κουνης ώφελευας (δυουκητη*ρυο, νοσοκομευο, 

σχολυκο*· κτυ'ρυο κ.λπ.) άπαυτεϋταυ προηγουμένως ή εγκροση 

τΐ̂ ς θέσεως του διά-Π.Δ. 

- "Εκδοση ούκοδομυκων άδεοων στυς, συμφωνά με' τυ*ς κευμενες 

δοατάξει,ς
9
 άρχαυολογυκές περιοχές,, ύστορυκου'ς το'πους καυ' 

τόπους ύδυαυτέρου φυσυκοϋ κάλλους, μετά άπό* εγκρυση τ?1ς 

Άρχαι,σλογυκίΐς Υπηρεσίας. 

- "Εκδοση ουκοδομυκων άδευων σέ παραδοσιακούς ούκι,σμούς με-

τοί άπο' εγκρι,ση τ?ϊς οόκευας Έπυτροπίΐς ΈνασκηΌεως Άρχυ-

τεκτονυκοϋ 'Ελέγχου,, ή όπουα έδρεΰευ είτε στη*ν έδρα τΤ\ς 

οςκευ'ας επυθεωρη'σεως Δημοσυων Έργων
 3
 είτε σέ εύδυκές πε

ριοχές δπως π.χ. στη* Ρόδο, Κέρκυρα, Βσλο (Ητίλυο) küt Ρέ

θυμνο.' ·
 7
-
;
 •'•·'' 

- Πολέοδομυκές εφαρμογές. 

. β. Νομαρχία ^Αττυκής^ 4 Δυακε^ρι-μενες lïïD££2!;iES_!!2^E2~ 

δούκας σέ κάθε Δυαμέρί,σμα ('Αθήνας9Πει,ραϋ5, Άνατολυκίΐς 

Άττυκη*ς, Δυτυκη*ς Άττυκίίς). 

- Έγκρυση ρυμοτομικών σχεδίων >tcxiT ορών δομήσεως σέ ούκυσμοΰς 

μέ κατοίκους μέ^ρυ 5.000 τοΟ Ύπο'λουπου Νομοΰ Άττυκίΐς, où 

όποΕου δέν περιλαμβάνονται/στίς έξαυρεθεϋσες άπό τη*ν άρμο-

δυο'τητα τοϋ* Νομάρχη περυοχές (βλέπε προηγουμένη παράγρα

φο 1.1.) . 

- "Εκδοση οίκοδομυκων άδευών σέ Μάθε περίπτωση. 

- Πολεοδομυκές εφαρμογές. 

3. Τοπικό* επίπεδο ('Οργανισμοί 

Tontxîis Αύτοδι,ουκίΐσεως) 

3.1. Συνδέσμου Δη*μων καυ Κουνοτη'των 
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- Άπο' κοινοϋ" εκτέλεση καί συντήρηση έργων και παροχή υπηρε

σιών πού ανάγονται στ ίςάρμοδιο 'τητες των δήμων καί των κοι

νοτήτων. . 

- Επιβολή* φορών J τελών καί δικαιωμάτων υπέρ του Συνδέσμου 

γ ι ά την. εκτέλεση xfjc; αποστολής του. 

3 . 2 . Δήμο ο καί Κοινότητες 

Σύνταξη καί υποβολή* σ τ ι ς Νομαρχίες προτάσεων ρυμοτομικών 

σχεδίων. 

- Σύνταξη και υποβολή' στυς Νομαρχίες προτάσεων τροποποιήσεως 

ρυμοτομικών σχεδίων. 

- Γνωμοδο'τηση γ ιά ρυμοτομικά σχέδια πού συντάσσονται μέ πρω

τοβουλία τ^ς Κεντρικές Υπηρεσίας Οικισμού. 

- 'Εφαρμογή ρυμοτομικών σχεδίων. Διαδικασία απαλλοτριώσεων. 

- Συμμέτοχη* σέ έταιρεΟες μικτής οικονομίας (ΝΠΙΔ), μέ σκοπό* 

τη*ν ανάπτυξη η" την ανάπλαση ορισμένης ζώνης ενεργού" πολεο-

.. δομίας_κάί εκμεταλλεύσεως των ακίνητων; πού .υπάρχουν, σ'αύτην 

^(αρμοδιότητα πού δέν έ χ ε ι ακόμη α σ κ η θ ε ί ) . .....!. ......1., 

- Εκπόνηση μελέτης γ ι ά τη' σύνταξη ρυθμιστικόΟ σχεδίου μετά 

άπο* απόφαση τοο υπουργού" Δημοσίων "Εργων και τοΌ συναρμό-

'.διου υπουργόϋ' ( Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν ) . , . . . , . . ' 

- "Ελεγχος εφαρμογές εγκεκριμένων ρυθμιστικών σχεδίων μετά 

άπο* τη μεταβνβαση των σχετικών αρμοδιοτήτων τοϋ 'Υπουργείου 

Δημοσίων "Εργων. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1971-1975 

(Πυνακες 1-7) 

Εύδυκτΐ έρευνα φορέων 

Έϋεξεργασυα στβυχευων: ΚΕΠΕ 

Σεπτε*μ3ρυος 1976 
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ.·ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ 

Π.Δ. 933/ 975 (ΦΕΚ Α'297/31-12-75) "Περυ' κωδυκοποι,τίσεως εύς 

ένυαΕ,ον κευ'μενον νόμου τον ύσχύουσων δυατάξεων περυ τοο δήμο 

TUMOÖ και* κοονοτι,κου" κωδικός" . 

ΜΕΡΟΣ_ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ_Δ 

"Αρθρον_22 

Γενυκα^άρμοδυ^τητες 

•'Eus ττίν άρμοδυότητα τδν δή*μων καυ' κουνοττίτων άνηκευ 

η δυουκησυς των τοπυκών υποθέσεων. 

"Αρθρον_23 

'Αποκλευστυκαυ_άρμοδι*ο^τητες 

Ι.-····'Ανήκουν είς ττίν άποκλεΐστυκτίν άρμοδυότητα των δτΐμων καθ* 

κουνοτ^των au έξ?|ς τοπυκαυ ύποθέσευς: 

α . Ή κατασκευή, συνττίρησυς καϋ* λευτουργύα συστημάτων 

υδρεύσεως. 

Β. Ή κατασκευή, συντηρησυς και,' λευτουργυ'α συστημάτων 

υπονόμων καθ* αποχετεύσεων. 

γ . Ή κατασκευή καϋ* συνττίρησυς δημοτυκών η κουνοτυκών ... 

όδων, πλάτευών και* γεφυρών, 

δ . Ή μέρυμνα δυά τη*ν εν γε*νευ καθαριότητα. 
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ε. Ή κατασκευή, συντη*ρησυς καυ λευτουργυ'α: συστημάτων αρ

δεύσεως καυ έγγευο3ελτυωτυκών έργων. ' 

στ. Ή κατασκευή*
9
 συντη'ρησυς καυ' λευτουργυα δημοτυκών καυ' 

κουνοτυκών αλσών, παυδυκών κήπων, ύπαυθρυων κουνοχρη-

στων χώρων αναψυχής καυ έν γε*νευ έργων εξωραϊστικών. 

ζ. Ή υδρυσυς καυ* συντη'ρησυς κουμητηρυ'ων. 

η. Ή κατασκευή καυ συντη'ρησυς ζωαγορων καυ ή ρυ*θμυσυς 

τΤ\ς λευτουργυας αυτών,. -• -'-·-· 

θ. Ή κατασκευή και,' συντη'ρησυς δημοτικών η κουνοτυκών 

αγορών καυ' το'πων αγορών καυ' ή ρυ*θμυσυς τ?ίς λευτουρ-

γυ*ας αύτων. 

υ. Ή μέρυμνα δυά τη*ν έξασφάλυσυν γαυών προς 3οσκτ)ν των 

ζώων τών δημοτών καυ ή 3ελτυ'ωσυς τών 3οσκησυ'μων του*-
: 

των εκτάσεων. 

uà. Ή κατασκευή*, συντη'ρησυς' καυ' λευτουργυα δημοτυκών καυ' 

κουνοτυκών λουτρών καυ άποχωρητηρυ'ων. 

υ3. Ή κατασκευή, συντηρησυς καυ' λευτουργυα εγκαταστάσεων .. 

θαλασσυ'ων λουτρών καυ ή δυευθέτησυς παραθαλασσυ'ων τα

πών αναψυχής. 

υγ. Ή κατασκευή παντο'ς δημοτυκοϋ η κουνοτυκοΟ κτυρυακοο 

έργου, προορυζομένου δυ'ούονδη*ποτε κουνωφελη* σκοπό*, 

ως καυ' δημοτυκών η κουνοτυκών καταστημάτων. 

Δυ'αποφάσεως τοΟ δημοτυκοΟ η κουνοτυκοΟ συμ3ουλυου δυ*ναν-

ταυ νά παραχωροϋνταυ μυ'α η πλευΌνες τών άνωτε*ρω άρμοδυο-

τη*των τ?\ς ύπο* στουχευΌν δ'περυπτώσεως, εύς το' κράτος» Π 

εύς νομυκά προ'σωπα έφ'οσον τοοτο ήθελε ζητηθη* παρ'αυτών 

nçxC ò δίΐμος η ή κουνοτης δε*ν δυ*ναταυ νά δυαθε*ση τάς 
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άπαυτουμένας ύαπάνας δυά την εκτέλεσαν των ούκευων έργων. 

3.- 'Η απαλλοτρίωσες, δυάθεσυς, δέσμευσυς η οίοσδη'ποτε πέρυο-

ρυσμός T?VS δυουκη*σεως, δυαχέυρυσεως καύ δυαθέσεως δημο-

τυκων η κουνοτυκων κτημάτων, έργων„ υπηρεσιών καυ υδάτων 

αρδεύσεως η υδρεύσεως δεν έπυτρέπεταυ άνευ προηγουμένης. 

. γνωμοδοτήσεως το\3 ούκευου δημοτυκου η κουνοτυκοΟ συμβου

λίου. 

ΜΕΡΟΣ_ΤΡΙΤΟΝ 

ΚΕφΑΛΜΟΝ^ΣΤ 

"Αρθρον_139 

Ι . - Ou δΐΐμου καυ' αύ κοονο*τητες δύνανται, δυ*αποφάσεως των συμ

βουλίων των, εγκρινομένης δυά Προεδρι,κοΟ Δυατάγματας νά 

συνυστοϋν νομυκά πρόσωπα τελοϋντα υπό τη*ν αμεσον έξάρτη-

συν καυ επόπτευαν αυτών. 

2 . - Σκοπο'ς των νομυκών τούτων προσώπων ε£ναυ ή εύδυκωτέρα 

όργάνωσυς ώρι,σμένης δημοτυκη*ς η κουνοτυκή'ς υπηρεσίας η 

τοπυκοΟ έργου η η ύκανοπουησυς τοπυκ?ίς τυνος ανάγκης 

(υδρεύσεως, φυλαρμονι,κη*ς, βι,$λυοθη*κης, θεάτρου, νεκρο

τ α φ ε ί ο υ ) . 

3 . - Πόρου αύτων ε ί ν α υ : α) έτησυ'α έπυχορη*γησυς τοϋ δη*μου η 

TflS κουνότητος, β) πάσης φύσεως εύσφοραύ, δωρεαύ, κλη-

ρονομυ'αυ καύ κληροδοσυ'αυ, γ ) εύσπράξευς εκ του" άντυτύ-

μου των.παρεχομένων ύπό τών νομυκων προσώπων πραγμάτων 

η ύπηρεσιΛδν, δ) προσόδου εκ τ^ς ύδύας των περυουσύας. 
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Δυά xfjs' περυ συστάσεως τοΟ νομυκοο προσώπου αποφάσεως τοΰ 

δημοτυκοο η κουνοτυκοϋ συμ3ουλυ'ου όρύζονταυ το' όνομα, ό 

σκοπο'ς, τά όργανα τής δυουκη'σεως, où πόρου καυ ή υπέρ 

αύτοο τυχο'ν άφυερουμένη περυουσυ'α. 

AÙ δυατάξευς τοο άρθρου 135 καύ των παραγράφων 1 καυ' 3 

του" άρθρου 136 έφαρμο'ζονταυ καυ έπυ' των νομυκων προσώ

πων. 

Δυά κανονυσμοο ψηφυζομένου ύπά τοϋ δημοτυκοο η κουνοτυ-

τυκοο συμ3ουλυου καυ' εγκρινομένου ύπό τοο νομάρχου ρυ-

θμιίζονταυ τά τίΊς δυουκη*σεως και,' δυαχευρυσεως του νομυκοϋ 

προσώπου. 

Τά νομυκά πρόσωπα καταργοΰνταυ καθ'ον τρόπον συυεσττίθη-

σαν
9
 ή δε* περυουσυ'α αύτων περυέρχετάυ εύς το'ν συσττΐσαν-

τα δΐίμον η κουνο'τητα. Ad ύδυωτυκαυ' περυουσυαυ au πε-

ρυελθοοσαυ δυά πράξεων εν ζω^ η αύτυα θανάτου έξακολου-

θοον δυατυθέμευαυ ύπά τοο δήμου η της κουνο'τητος εύδυ-

κος καυ άποκλευστυκβς υπέρ τοϋ
9
 δυ'όν άφυερώθησαν, τοπυ-

κου* σκοποΰ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ^Ζ · 

"Αρθρον_1Λ0 

ΔυΌ η πλείονες δήμου n κουνότητες δν5νανταυ δυ'αποφά

σεως λαμ3ανομένης ύφ'έκάστου των δημοτέκων'η' κουνοτύ-

κων συμ3ουλυων νά συστήσουν σΰνδεσμον δτΐμων η κουνοττΐ-

των η δη*μων καυ κουνοτητων δυά τη*ν από κουνοο έκτέλεσυν 

καυ συνττΐρησυν £ργων καύ ττΐν παροχών ύπηρεσυων άναγο-
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μένων εΰς τάς άρμοδυότητας των δη%ιων καυ κουνοτήτων. 

"Αρθρον_1{+3 

Πόρου τοο συνδέσμου είναυ αΟ αΰ έκ xfjs περυουσυ'ας αύτοΌ 

προ'σοδου^ 3) αΰ ύπο* των δη*μων η κουνοτή*των όρυσθευσαυ έτησυ'ως 

εύσφοραυ'
9
 γ) δωρεαυ', έπυχορηγη*σευς καυ' εύσφοραυ, παρεχομεναυ 

ύπο' τοΌ δημοσίου η παρ'άλλων φυσικών η νομυκων προσώπων η 

όργανυσμων, δ) αυ προσόδου τον ύπε*ρ αύτοΟ επιβαλλομένων φά

ρων, τελών καυ' δυκαυωμάτων καυ ή προσωπυκη* εργασία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ_Β Λ ,..:.. 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

"Αρθρον_188 . ̂..'- κ · 

Έκπουησυς ούκοπέδών άνευ δημοπρασίας 

Ι.- Ου δ^μου καυ αυ κουνάτητες διΪνανταυ δυ'άποφάσεως τοΟ συμ

βουλίου αύτδδν, έγκρυνομένης ύπο τοΟ νομάρχου, νά έκπου-

οϋυ ουκάπεδα αύτ<3ν, άπ'εύθευ'ας καυ' άνευ δημοπρασυ'ας εύς 

άστεγους άπάρους δημο'τας των. 

Ου δυκαυοΟχου όρυ*ζονταυ: ύπο' έπυτροπίίς συγκροτούμενης δυ' 

αποφάσεως τοΌ νομάρχου καυ* αποτελούμενης έξ ενός πρωτο-

δυ'κου, ώς προ&ορου., Ορυ'ζ'ομ̂ νου μετά τοο αναπληρωτού* του 

ύπο' τοΌ ουκευ'ου προέδρου πρωτοδυκων, εκ τοΟ δυευθυντοϋ 

έσωτερυκδν καυ' τοΟ δυευθυντοΌ τεχνυκών ύπηρεσυών τ?|ς 

νομαρχυ'ας, αναπληρούμενων υπό τον νομυ'μων αναπληρωτών 

των καυ' δύο δημοτυκών η κουνοτυκων συμβουλών, ένο'ς τΐ̂ ς 

πλευοψηφυ'ας καυ' έτερου τ?)ς μευοψηφυ'ας, όρυζομένων μετά 
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τώΛ> αναπληρωτών των ύπό τοο δημοτϋκοΟ η κουνοτυκοϋ συμ-

βουλυου. 

Κατά πασαν περυ'πτωσυν έπυ £σους ορούς γυνεταυ κλη'ρωσυς 

μεταξύ* των δοκαυοιίχων. Μετά τη\> ύπο" τη"ς έπυτροπης σι5ν-

ταξυν τοϋ πιίνακος των δυκαυο\3χων
3
 το δημοτυκόν η κοονο-

;
 τυκόν συμβουλυον προβαίνει, δυ'άποφάσεώς του εις τη\>, βά

σει, αύτοΐΐ, παραχώρησαν ούκοπέδων. 

2.- Το' τυμημα των ούτω έκπουουμένων οικοπέδων, καθορυζό-

μενον ύπο' της έπυτροπίίς της προηγουμένης παραγράφου κα

ταβάλλεται, εύς πέντε όσας έτησυ'ας δο'σευς, δυατυθεταυ 

δέ άποκλευστι,κως διά τη*ν έχτέλεσυν έργων έντο'ς τοΟ πα-

ραχωρρυμένου χώρου. Οί, ευ£ ους παραχωροΟνταυ τά ούκό-

πεδα ύποχρεουνταυ, όπως εντός πενταετίας άπο' τΐΐς παρα

χωρήσεως
 9
 ανεγείρουν ούκοδομην έπυ πουνΓί αύτοδυκαυ'ας 

εκπτώσεως. Μετά την τηρησυν των δυατάξεων των προηγου

μένων έδαφύον συντάσσεται, το συμ$ο*λαΜ3ν περί,' μεταβι,βά-

σεως τ?ίς κυρι,ο'τητος. 

3.·̂ ·, Έπι,τρέπεταυ ή su μέρους τοϋ ούκεύου δη'μου η κοινότητος 

παραχώρησυς τοϋ δι/χαι,ώματος έγγραφες υποθήκης προ'ς λf|— 

ψυν ύπο' τοΟ υπέρ ο\5 ή έκπουησυς στεγαστυκοο δανευου. 

χ;
''Αρθ£ον_196

 :
'' 

*Û ÊÎ£E2kŜ AotC-xéav κατοι,κι,ων ,καυ διδακτηρίων. 

Ι . - Ού δ?|μου και,' αύ κουνοτητες δύνανται, νά ανεγείρουν λαϋ-

κάς κατοϋκϋ'ας καυ νά έκμυσθοϋν η έκπόϋοον τάρτας εύς 

άστεγους άπο'ρους δημο*τας. Ή έκμυσθώσις η έκποϋ'ήσος 

γένεται, άνευ δημοπρασυας κατά τά Οι,ά Ιΐρ. Δ/τος* ορυζό-

μενα. 
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2 . - Ωσαύτως δύνανται, νά άνεγευρουν καύ συντηρούν δι,δακτηρι,α 

στουχει,ώδους τεχνικής η ετέρας euôuKfjs εκπαιδεύσεως. Ή 

κυρυο'της των διδακτηρίων τούτων παραμένει, πάντοτε ευς 

τους δϊίμους καύ τας κουνο'τητας. · 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ̂ Δ 

'"•' * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΪΣ 

"Αρθρον^ΟΘ 

Ι . - Δυο* τΚν. έκτέλεσον έργων άπο$λεπο'ντων εύς τήν έξυπηρέτη-

συν τοϋ κοι,νοο ως καυ δοά τη*ν ουκονομι,κη'ν έκμετα*λλευσι.ν 

αύτίδν où δήμιου καύ α£ κοι,νο*τητες δύνανται, να\ συνυστοον. 

υδύας έπυχει,ρη'σει,ς n vex συμμετέχουν εύς.τοι,αύτας συνυ-

στωμένας παρ'αλλων νομι,κών η φυσυκον προσώπων. Ή σύστα-

συς" έποχευρ^σεως fi η συμμέτοχη* εύς τοοάύτην αποφασίζεται/ 

δι,'απολύτου πλει,οψηφιΪας τοϋ νομυμου άροθμοο τών μελών τοΌ 

δημοτο'κοΟ η κούνοτυκοο συμβουλίου, η δε* άπύφάσυς αύτου" 

έγκρι^εταν δΐ'α-Π'ρ. Δ/τσς. Audi τΐίς αποφάσεως όρύζόντάυ 

6 σκοπός1 τΐϊς έπυχεοράσεως , oi δϋκαυολογοΟντες τη*ν σύ-

σ*ασυν αύτ!5ς λόγοι», τα* παραχωρούμενα ε us aùtfiv περυουσι,α-* 

κά στουχεία, σ τρο'πος εκμεταλλεύσεως τον έργων fi υπηρε

σιών ,κα£ τά.έ.ξ αύτων έσοδα, ώς καύ πδισα αναγκαία λεπτο-

μέρευα άφορωσα; εύς την σύσταση ν , 

2 . - Ai* δημοτΛ,καύ fi κουνοτι,καύ έπΐ,χευρηΌει,ς είναι, ίδυαυ ύπη ·̂ 

ρεσ^α^, άνεξά^τητον τον λοι,πβν τουούτων τον δήμων καύ 

κουνοτ^των, ύπύ των^όπούων ύδρύονταυ καύ έχουν υδυσν ' 

δυκαύωμα παραστάσεως ένώπι,ον των δυκαστηρ^ων. 



- 2Ö2 -

I.- Au έποχευρηΌει,ς δυουκουνταυ ύπο'' πενταμελούς έπΐίτροπ^ς 

αποτελούμενης εκ τοο δήμαρχου η προέδρου τή"ς κουνάτητος 

ώς προέδρου, δΰο δημοτι/κ©ν η' κοίνοτυκων συμβουλών καυ' 

δύο δημοτών έχο'ντων πευραν τον) άντυκευμένου της έπυχευ-

ρηΌεως. Τα' μέλη ττίς έπυτροπης όρυζονταυ μετά των ανα

πληρωτών των ύπό τοο δημοτικοί) η, κουνοτυκοο συμβουλυου. 

•Ή. θητίέ̂ α της* έπυτροπίίς άκολουθεΟ τη*ν Tôtî δημοτικοί} η-

κουνοτοκοο συμ'βόυλυου. - '•· 

'Αναπληρωτές του προέδρου είναι, 6 αναπληρωτές τοο δημάρ

χου η τοϋ προέδρου τΥ\ς κουνότητος. 

2.-. Μέλη. τ̂ ς. έπι,τροπί̂ ς δέν δύνανται νά· ε£ναι, συγγενείς μετα-

......ξϋ':ΤΓων εξ αίματος η άγχυστεύχς μ^χρυ τρυ'του βαθμοΌ; συμ

περιλαμβανομένου, ουδέ νά είναυ ύπο',οιίονδηποτε ,ιυτλον 

εργολάβου η πρρμηθευταύ τ?ίς έπυχευρησεως η μέλη δυο^κη-

τυκοϋ\ συμβουλίου η υπάλληλου όμοευδοϋς έπυχευΡύσεως, 

3.-· Ευς τον προέδρσν της έπυτροπης δυ*ναταυ νά καταβάλλητάί,, 

δυά τα*ς παρεχομένας εύς την'έπυχευρή'συν ύπηρεσυας του;· 

άποζήμύώσυς όρυζσμένη δι/άποφάσεώς τοϋ νομάρχουνμεΐά 

προ'τασυν xf>s δυουκουσης έπυτροπ?|ς της επυχευρη'σεώς.·'
: : 

4·.- Εύς τα'ν προέδρσν καύ τα μέλη ττΊς επιτροπής δϋναταί,' νά 

παρέχηται;^ 6'4ά τη*ν συμμετοχη'ν των εύς τάς συνεδριάσεις 

αύτΐίς άποζημύωσυς όριίζομένη κατά τη'ν δυαδυκαΟυαν τΨ^ζ ;;; 

προηγουμένης" παραγράφου. ·»'·" • ' - ' · ' ' ;. '••••• Ι- ;••*•,•· 
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"Αρθρον_211 

' Αρμοδ ϋοτητες__ειυτροπ5£ 

Ή έπι,τροπη' δυοι,κευ καυ δυαχευρύζεταυ τάς άφορώσας εύς τη*ν 

έπυχευ'ρησυν ύποθε'σευς, πλη̂ ν των περυπτώσεων δυ'ας καθυ-

σταταυ άρμο'δυον το* δημοτυκόν η κουνοτυκόν συμβου"λυον. 

Ευδυκώτερον: α) δυορυζευ καυ άπολ\5ευ τό* ύπαλληλυκον καυ* 

έργατοτεχνυκρ'ν προσωπυκάν. καυ' άποφαυνεταυ έφ'ολων των 

μεταβολών της όπηρεσυακίίς αύτοϋ καταστάσεως, 3) συντάσ

σει, τον προϋπολογυσμον καυ τόν άπολογυσμόν, γ) καθορυζευ 

έπυ' τΐ) βάσευ των υσχυουσων δυατάξεων τάς τυμάς καυ τους 

δρους δυαθε*σεως των προϋόντων τ?ίς έπυχευρηΌεως η τΐ̂ ς χρή

σεως των υπηρεσιών άύτ?}ς, δ) έγκρυ'υευ τάς μελετάς έργων 

καυ* προμηθευων καυ' άποφασυζευ περυ* τοϋ" τρόπου εκτελέ

σεως αύτων, ε) έγκρυνευ την άγοράν καυ μυ'σθωσυν άκυνή*-

των χρησυ'μων εύς τη*ν έπυχευ'ρησυν, στ.)» έξουσυοδοτεϋ τον 

πρόεδρον νά έγευ'ρη άγωγάς, άσκη" ενδυκα μέσα, έπάγη άντε-

πάγη καύ δύδη ορκον, ζ) γνωμοδοτεϋ έφ'ολων των άφορώντων 

τη'ν έπυχευ'ρησυν θεμάτων επύ τών όπου'ων ή άποφασυστυκη 

άρμοδυο'τητης άνηκευ ευς το δημοτυκο'ν η κουνοτυκον συμβοΰ-

AUOVV : ? . - · : · · Λ ! 

.".Αρθρον j!12 

2i:*2¥2Ìiì:*lLaJ;2ìi*D2ì:S 

Το* Δημοτυκο'ν η Κουνοτυκον συμβούλυον: α) ψηφυ'ζευ τον 

προυπόλόγυσμόν καυ άπολογυσμόν τ?ϊς έπυχευρη*σεως, β) άπο

φασυζευ περυ τΐΐς έκπουηΌεως άκυνήτων κτημάτων τ?ίς έπυ-

χευρ'η*σεως, γ") άποφασυζευ περί? τ?ϊς έπυβαρΰνσεως των άκυ-

νη*των τΤ\ς έπυχέυρη*σέως δυ'εμπραγμάτου δυκαυώματος, δ) άπο-
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φασιίζευ περυ συνάψεως δανεύων καυ ε) αποφασίζει, περιί επε

κτάσεως τΨ\ς επιχειρήσεως. 

"Αρθρον_213 

Κανονισμού 

Ι.-
;
 ..Δι,ά κανονι,σμών συντασσομένων ύπο' τΐ̂ ς έπυτροπή*ς, ψηφυζο-

με*νων ύπο\ τοΌ δημοτυκοϋκαυ' κουνοτι,κοΌ συμβουλυου nàC 

εγκρινομένων ύπο τοΟ νομάρχου ρυθμίζονται τά τΐ̂ ς ÔLOU-

κτίσεως καυ' δι,αχευρη*σεως των έπι,χευρτίσεων. 

2.- Δυά των κανονι,σμών όρυ'ζονται, καύ ό κατ'άνώτατον ορυον 

άρι,θμο'ς του προσωπυκοΰ κατά κατηγορυας ώς καυ το* ποσόν 

των αποδοχών αύτου. 

3.- Το* προσωπυκον των επιχειρήσεων συνδέεται μετ'αύτων διά 

συμβάσεως εργασίας ύδυωτυκοο δυκαιου. 

"Αρθρον_214 

^H^xe^-Si:! 

Ι.- Ή δυαχειρισις των επιχειρήσεων ενεργείται επί τ'ζΐ βάσει 

ίδιου προϋπολογισμού" εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρ

τητος ττ̂ ς λοιπές δημοτικές na£ κοινοτικής διαχειρίσεως. 

Διατάκτης των δαπανών των επιχειρήσεων είναι, ό πρόεδρος 

τ?ίς επιτροπές η ό νόμιμος αναπληρωτής αυτοί). 

2.- Το' εκ ττίς διαχειρήσεως των επιχειρήσεων προκΟπτον περίσ

σευμα μετά την κάλυψιν των εν γένει αναγκών αύτων κάί 

τήν δημιουργίαν τοϋ* απαραιτήτου αποθεματικού δύναται 

να διατεθη" μο'νον δια τήν έκτε'λεσιν κοινωφελών έργων 
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έν τφ δη*μψ η κοινο'τητι 6t'αποφάσεως τοο δημοτικοο η κοι-

νοτικοο συμβουλίου υποκείμενης είς τη*ν εγκρισιν τοΰ νομάρ

χου. 

"Αρθρον_215 

Ταμυακη_^Υπηρεσι5α < 

Ι.- Ή ταμιακή* ύπηρεσι'α των επιχειρήσεων είναι ανεξάρτητος 

Tfìs δημοτικής η κοινοτικής και ένεργεΠται είτε κυρίως 

είτε προσθέτως ύπο' ειδικώς προς τούτο οριζομένου υπαλ

λήλου. 

2.- Ίό οίκονομικο'ν έτος της διαχειρίσεως των επιχειρήσεων 

αντιστοιχεί προς το οίκονομικο'ν έτος τής δημοτικής η κοι

νοτικής διαχειρι'σεως αμα τ% λήξει τοΟ όποιου κλει'ονται 

où ένιαυ*σιοι λογαριασμοί και ένεργεϋται ή απογραφή* τής 

περιουσίας των επιχειρήσεων. 

3.- "Ο άπολογισμο'ς των επιχειρήσεων μετά των παραστατικών τής 

διαχειρίσεως έγγραφων υποβάλλεται διά τοο δημοτικοΟ συμ-

βουλι'ου εις το' Έλεγκτικόν Συνέδριον προς ελεγχον. 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ M· 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ 

' , ; ; · ' • Επεξεργασία στουχευων: 

Ύπηρεσύχ Οοχυσμου Ύπουργευου Δημοσυων "Εργων 

' Ιο-υλί,όδ 1976 
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ 

Δ.- Δ±2±*$Ι^*ΒΛ±®£^Ρ^2^ίζ1άΈ2*ύνΐ£®2]ίίί 

1. Β.Δ. 863/22-12-60 ΦΕΚ 210 Α/60 

"Περί? διαρθρώσεως του Υπουργείου Συγκουνωνυων και? Δημο

σίων "Εργων και? περί? οργανισμού* τη*ς παρ'αύτψ Γεν» Δ/νσεως 

Δημ. "Εργων11. 

2 . Β.Δ. 469/27-5-66 

"Περί? δυαρθρώσεως και? οργανώσεως τ?ίς πάρα τψ Ύπουργει?ω 

Δημοσίων "Εργων Ύπηρ. Γ.Ε. Δημ. "Εργων (Ύπηρεσύχ ΣΤ). 

3 . Ν.Δ. 1147/72 ΦΕΚ 66Α/72 

"Περί? δυουκη'σεως τΨ\ς Μείζονος Πρωτευούσης". 

4. Άρ. Α2/3/01/9/ΦΘ.2.1/23-1-74 ΦΕΚ 116 Β/74 

"Περί? αναδιοργανώσεως τ?}ς Ύπηρεσυας ΟύκυσμοΟ τοϋ 'Υπουρ

γείου Δημοσυων "Εργων". 

5. Ν. 3200/55 ΦΕΚ 97 Α 

"Περί? δυοϋκητυκίΐς αποκεντρώσεως". 

6. A.N. 314/68 ΦΕΚ 47Α/68 

"Περί? παροχές εύς το'ν Ύπουργο'ν Β. Ελλάδος και? το\5ς Νο-

μάρχας άρμοδυο'τητος έπι? θεμάτων έγκρι?σεως επεκτάσεως η* 

τροποπουη'σεως σχεδι?ων πο'λεων και? κωμών". 

7 . Ν.Δ. 1018/71 ΦΕΚ 220 Α/71 

"Περί? τροποποιήσεως και? συμπληρώσεως τοϋ A.N. 314/68". 

Β.- Πολεοδομυκη* Όργάνωοχς- Βρισυχοι? Νόμου και? Δ^ατάξει,ς 

1. Ν.Δ. 1262/72 (ΦΕΚ 194Α/72). 

"Περί? ρυθμυστυκων σχεδι?ων άστι,κων περυοχων". 

1. 32ϊΐ ί : Ύπηρεσυ'α ΟύκυσμοΟ Ύπουργευου Δημοσι?ων "Εργων. 
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Ν.Δ. 198/73 (ΦΕΚ 267Α/73) 

"Περύ τροποποκτίσεως καυ συμπληρώσεως του Ν.Δ. 1262/72 Μ.λπ. 

Ν.Δ. 17-7-23 ΦΕΚ 228Α/23 

"Περυ σχεδυων πόλεων χ.λπ*. ώς έτροποπουη'θη κάυ συνεπληρώθη 

μεταγενεστέρως. " 

Ν.Δ. 1003/71 ΦΕΚ 198Α/71 

'ΉεριΓ ένέργοΟ πολεοδομίας". 

Ν.Δ. 8/73 ΦΕΚ 124 Α 

»'Περί,' Γ.O.K." 

Ν.Δ. 205/74 ΦΕΚ 363Α/74 

"Περυ αντικαταστάσεως τροποποιήσεως καύ συμπληρώσεως τοΟ 

Ν.Δ. 8/73 περιί Γ.Ο.Κ. 

Β.Δ. 3-4-29 ΦΕΚ 155Α/29 (προδι,αγραφαό 

Γενυκοιί κανόνες δυά την σύνταξυν καυ εγκρυσυν των σχεδυων 

ρυμοτομυας. 

Ν.Δ. 690/1948 ΦΕΚ 133Α/48 

"Περί? συμπληρώσεως τδν περυ σχεδύον πόλεων δυατάξεών11·. 

A.N. 625/68 ΦΕΚ 266Α/68 

"Περί? συμπληρώσεως κα£ τροποπουη'σεως των γενυκοδν περυ σχε

δίων πόλεων δυατάξέων"'. 

Π.Δ. 23-10-28 ΦΕΚ 231Α (ώς έτροποπουηθη καυ συνεπληρώθη) 

"TïepJ καθορυσμοΟ τω*ν ορών καυ περι,ορι,σμβν της εντο'ς καύ · ' 

εκτός ζώνης των πόλεων κ . λ π . τοΌ Κρότους ανεγέρσεως ού-

κοδομων". .; 

Ή.âl ' %-ì&Ì$$ÉK 252Ά/59 ' Γ ί '*-: Ζ ' 

"Περί? με*τρων τυνων etcì την άσφαλευαν ιΥ\ς ύπεραστυκτϊς συγ

κ ο ι ν ω ν ί α ς " . 
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Ν. 3741/1929 

"Περί/ ύδυοκτησυας κατ 'ορόφους". 

Ν.Δ. 1024/71 (ΦΕΚ 232Δ/71) 

"Περϋ' δυηρημένης ύδυοκτησύχς έπΟ* οικοδομημάτων ανεγειρο

μένων έπυ ενυαϋου ούκοπέδου". 

A.N. 395/68 ΦΕΚ 95Α/68 

"Περυ τοο ύψους ούκοδομων καυ' τοϋ συστήματος Tf\s ελευθέ

ρας δομήσεως". 

Ν.Δ. 917/71 ΦΕΚ 140Α/71 

"Περϋ' εγκαταστάσεως Δημοσυων Θεαμάτων εύς Κοινοχρήστους 

χώρους". . _ . ;£".··• 

Ν.Δ. 272/1969 ΦΕΚ 171Α 

"ΠερΟ* των ορών ανεγέρσεως κτLpυων παρά τοϋ Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. 

καϋ* άλλων έπυχευρ. n εκμεταλλεύσεων". 

Ν.Δ. 194/60/69 ΦΕΚ 103Α/69 

"Περυ' τροποποιήσεως Πολεοδομικών τυνων δυατάξεωυ". 

Ν
1
; 5259/1931 (ως έτροποποι,τίθΐΐ καϋ συνεπληρώθη). 

"Περυ άδειων ουκοδομίίς έπυ ρυμοτομουμένων άκυνητων". 

Ν.Δ. 761/70 ΦΕΚ 283 Α . 

"Περϋ* ρυθμυσεως όφει,λων προς άποζημύοσυν κατά τη*ν πατ 

:
ραγρ. .3

;
.τοο άρθρου 6 τοο Ν. 5269/31".. 

Ν.Δ. 797/70 ΦΕΚ-1·Α/71. 

"Περυ' άναγκαστυκων άπαλλοτρυώσεων"; . 

Ν.Δ. 1203/72 ΦΕΚ 123Α/72 ,; --·.. , 

"ΠερΟ* ρυθμίσεως θεμάτων τυνων περυ άναγκαστυκων άπαλλο- . 

ΐρυωσεων". ',.·' .-.>Π. 
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A.N. 321/68 ΦΕΚ 56Ä/68 

"Περυ τηρητέας συαδυκασ^ας περιί άναγκαστι-κ&ΐν άπαλλοτρυώ-

σεων". 

Ν. 212/75 ΦΕΚ 252Α/75 

"Περί? τροποποι,ησεωε τοΌ Ν.Δ. 797Λ71 περύ άναγκαστυκον 

απαλλοτριώσεων". . · 

A.N. 1731/1939 (κατηργήθη omo' 1-2-71) πλτίν ύσχύεϋ δυά 

παλαυοτέρας πράξευς 

"Περυ αναγκαστικών απαλλοτριώσεων". 

A.N. 549/68 (ΦΕΚ 211Α) 

"Περυ; συμπληρώσεως διατάξεων περυ αναγκαστικές απαλλο

τριώσεως", -• •. 

Ν-.Δ. 161/69 <ΦΕΚ 82Α/69) -- Λ· . 

"Περ£ τροποποιήσεως δυατάξεων περυ άναγκαστυκων άπαλλο-

τρυώσεων". 

Ν.Δ. 280/74 (ΦΕΚ 11Α/74) 

"IïepC τροποποιήσεως τοΟ άρθρου 11 του" Ν.Δ. 797/71" 

,^ερ^ αναγκαστικών απαλλοτριώσεων",. 

Ν.Δ. 446/74 ΦΕΚ 1Ö4A/74 

"Ιϊερυ άντυκαταστάσεως παραγρ. 4 τον) άρθρου 17 τοϋ Ν.Δ.. 

797/71". 

A.N. 162/67 

"Περυ τρσποπουησεως και,' συμπληρώσεως των διατάξεων περυ 

απαλλοτριώσεων". •·-*' • • .ι 

Ν.Δ. 3979/59 ΦΕΚ 191Α 

"Περί/ τρσποπουηνεως ένυων δυατά*ξεων τοΟ A.N. 1731/39 

"περιί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων"." 
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31. Ν.Δ. 104/69 ΦΕΚ 25Α 

"Περυ* άναγκαστυκον άπαλλοτρυώσεων πρό*ς στέγασυν δημοσυ'ων 

ύπηρεσυων". 

32. Ν.Δ. 632/70 (ΦΕΚ 173Δ) 

"Περυ' αναλήψεως ύπο' τοο Δημοσίου ίων έπυ Tfîs εφαρμογές των 

πολεοδομυκων σχεδυων δυκαυωμάτων καυ υποχρεώσεων των Art— 

μων καυ Κουνοτητων". 

33. Ν.Δ. rf)S 1-11-1923 ΦΕΚ 330/23 

"Περυ συστάσεως εύδυκων ταμευ'ων δυά την έφαρμογη*ν των σχε

δυων των πο'λεων". 

34. Β.Δ. ύπ'άρυθ'. 1059/66 (ΦΕΚ 287Α/66) (εχέυ ΰσχ\5ν Νο'μου) 

"Περυ τοΟ περυεχομένου της έποπτευας καυ τοο έλεγχου των 

Ούκοδομυκων Συνεταυρυσμων πάρα ToOl· ΎκουργευΌυ Κουνωνυ-

κΕδν Ύπηρεσυων 1. · : . '- Γ : 

35. Α.,Ν. 201/67 (ΦΕΚ 215Α/67) 

"Περυ εύδυκων δυατάξεων έπυ Ούκοδομυκων Συνεταυρυσμων". 

36. Ν.Δ. 886 ΦΕΚ 109Α/71 

"Περυ* δυατάξεων τυνών άφορωσων εύς Ούκοδόμυκοΰς Συνεταυ-

ρυσμο^ς". ·.·...:*·.-

37. Άρ. Δ4 1169/ΦΕΚ 30-1975 Ì41B '' 

"Περυ συμπληρώσεως κουνης αποφάσεως "περυ' των ύπό^λητέων 

δυκαυολογητυκον καυ της τηρητεας δυαδυκασύ'ας δυά την πα-

ροχην τ?ίς έγκρυ'σεως κτήσεως έδαφυκδν εκτάσεων
 ;
παρΌύκοδο-

μυκώ\> Συνεταυρυσμων"." . · ·;.·, 

38. Ν.Δ. 158/73 ΦΕΚ 22Α/73 

"Περυ άντυκαταστάσεώςτ?ίς παρ.-'Ι τοΟ-αρθ.ρου 6 καυ* συμπλη

ρώσεως τοο άρθρου 8 τοο Ν.Δ. 886/71,"περυ' δυατάξεων τυνων 
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άφορωσων εύς θύκοδομυκοϋ*ς Συνεταυρυσμούς".. 

Ν.Δ. 2906/1954 ΦΕΚ 155Α/54 

"Περί Α.0 .0 .Α." . 

Βασυκοί_ Νο'μου^ετέρων <£ορε'ων έπηρεάζοντες_την^πολεοδομι.-

κη*ν_όΡϊί·?νωσ!:ν 

' ϊΞ22Ρ.ϊίΕΪί2 Ei^ßl^S 

Περί Δασι,κοΟ Κώδυκος 

Ν.Δ. 3880/58 

A.N. 431/68 ΦΕΚ 115 Α 

'Υπουρ^εϋο ΠολυτυσμοΟ_καί Έπυστημδν 

Π.Δ. 9-8-1932 ΦΕΚ 275Α/1932 

"Περί κωδυκοπουη*σεως των διατάξεων τοϋ Ν. 5351 ώς καί των 

έν ύσχΰυ σχετι,κων διατάξεων των νόμων κ.λπ.". 

Ν. 1469/2-8-50 ΦΕΚ 

"Περί προστασίας ευδίας κατηγορίας οικοδομημάτων καί 

έργων τέχνης μεταγενεστε'ρων τοΌ 1830". 

"Περί άθλητυκων εγκαταστάσεων". 

Ν. 4171/61 ΦΕΚ 93Λ/61 

"Περί λη*ψεως γενυκβν μέτρων δυά τη*ν ύποβο^θησυν Tfis ανα

πτύξεως τ̂ ς ούκονομίας τ?ίς χώρας". 

Ν.Δ. 916/71 ΦΕΚ 137Α/71 

"Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ Ν. 4171/61 "Πε

ρί λήψεως γενυκων με'τρων κ.λπ.". 
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Ν. 4458/1965 ΦΕΚ 33Α/65 

"Iïepc 3οομηχανυκών περυοχών". 

Ν.Δ. 2687/1953 ΦΕΚ 317Α/53 

"Περυ έπενδΰσεων καο προστασυας κεφαλαίων έξωτερυκοο". 

A.N. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α/67) 

"Περί? εγκαταστάσεως έν Ελλάδι, αλλοδαπών έμπορο3υομηχανυ 

κων έταυρευων". 

A.N. 378/1968 (ΦΕΚ 82Α/68). 

"Περο συμπληρώσεως του A.N. 89/67 κ.λπ.". 

Ν.Δ. 1313/1972 (ΦΕΚ 232Α/72) 

"Περυ μέτρων ένι,σχΰσεως ττ\ς τουροστι,κίΐς άναπτΰξεως". 

Ν.Δ. 1378/1973 (ΦΕΚ 80Α/73) 

"Περϋ' τροποποιήσεως καΐ' συμπληρώσεως του Ν.Δ. 1313/72 

"ΐϊ.εριί με'τρων ένυσχΰσεως κ.λπ."." 

Ν.Δ. 203/1969 (ΦΕΚ 109Α/69) 

"Περυ παραχωρήσεως η μυσθώσεως έπουκυστι,κων εκτάσεων έπιί 

τφ σκοπψ τής $υομηχανυκης αναπτύξεως". 

Ν.Δ. 221/74 ΦΕΚ 368Α/74 

"Περυ αντικαταστάσεως δυατάξεων τόνων καυ συμπληρώσεως 

τοϋ Ν.Δ. 203/69". 

Ν. 3206/1955 ΦΕΚ 

"Περυ καθορισμού 3^ομηχανυκών ζωνών εύς διαφόρους πολευς 

ηα£ περυοχάς της χώρας". . 

Ν.Δ. 433/1970 ΦΕΚ 32Α 

"ItepC έκμεταλλευ'σεως λατομείων μαρμάρου"-. 
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13. Ν.Δ. 1006/71 ΦΕΚ 203Α/71 . 

"Περυ τροποποιήσεως καυ συμπληρώσεως τοϋ Ν.Δ. 433/70". 

14. -Ν.Δ. 528/70 ΦΕΚ 101Α/70 

"Περυ άντι,καταστάοεως τοϋ" αρθρόυ 32 τοϋ Μ. Κώδυκος καυ 

συμπληρώσεως των δυατάξεων τοϋ Ν.Δ. 1520/42 "περιί απαλ

λοτριώσεως ξε'νης άκυνητου ύδυοκτησυας υπέρ τον αναγκών 

τΤ\ς εκμεταλλεύσεως τον μεταλλευων"," 

15. Ν.Δ. 1005/71 ΦΕΚ 203/71 

"Περυ' οδρυ*σεως Σφαγευ'ων καυ Ιϊτ η νο σφαγείων". 

16. ,Β•• Δ4; 464/70. ΦΕΚ 150Α/70 ,. 

"Περυ' ορών καυ' προϋποθέσεων εγκαταστάσεως καυ λεϋτουργυ'ας 

άντλυών καυσίμων καυ πρατηρίων κευμένων έντο*ς έγκεκρυμε*-

νων σχεδυ'ων πο'λεων καυ κωμών έντο'ς κατωχημένης περυοχη*ς". 

17. Ν.Δ. 511/70 ΦΕΚ 91Α/70 

"Περυ ύ,δρΰσεως καυ' λευτουργυας πρατηρίων υγρών καυσύμων 

σταθμών αύτοκυνητων-πλυντηρυων αύτοκυνη*των καυ περύ κυ

κλοφορίας συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών". 

'Υπουρ^εϋο Ούκονομυκών 

1. A.N. 2344/194.0 (ΦΕΚ 154Α/50) 

"Περυ αύγυαλοϋ καυ παραλυ'ας". 

2. Ν.Δ. 393/74 ΦΕΚ 110Α/74 

"Περυ* συμπληρώσεως των δυατάξεων τοο A.N. 2344/40 "περυ* 

αύγυαλοο καυ παραλυας". " 

3. Ν.Δ. 439/70 ΦΕΚ 36Α/70 

"Ιίερυ' συμπληρώσεως των δυατάξεων περύ αύγυαλοϋ". 



-216 -

A.N. 1539/1938 ΦΕΚ 488 

"Περύ προστασύας των δημοσυ'ων κτημάτων". 

Ν. 3800/1957 ΦΕΚ 256Α 

"Περυ τροποποιήσεως καυ συμπληρώσεως των περί? προστασίας 

χαυ δυουκτίσεως των δημοσίων κτημάτων κευμένων δυατάξεων 

κ.λπ.". · 

A.N. 263/1958 ΦΕΚ 12Α
 ; 

"Περυ τροποποιήσεως καυ συμπληρώσεως των δυατάξεων "περυ* 

δημοσυων κτημάτων"." 

Ν.Δ. 1154/72 ΦΕΚ 76Α/72 

"Περυ' δυουκησεως καυ δί,αχευρυ'σεώς δημοσυων κτημάτων".' 

Ν.Δ.. Η16/7Η ΦΕΚ ltmA/74 , 

"Περυ' τροποπουηΌεως καυ συμπληρώσεως δυατάξεων περυ δυου· 

κηΌεως των δημοσυων κτημάτων". 

A.N. 522/68 ΦΕΚ 196Α/68 

"Περυ' παραχωρη'σεως προς έκμετάλλευσυν θαλασσυ'ων περυο-

χων καυ άλλων συναφών δυατάξεων". 

'Ελλη^υκος_^Οργ^νυσμος_Τουρυσμοϋ 

Συντακτυκη πράξυς ΦΕΚ 33Α/68 

"Περυ παραχωρήσεως άκυνητων τοϋ Δημοσυ'ου προ'ς έκτε'λεσυν 

έργων τουρυστυκίίς αναπτύξεως". 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Εύστΐγηση Ά θ . Ά ρ α $ α ν τ υ ν ο υ 

ΚαθηγητοΟ ΕΜΠ 

ΣΧΕΔΙΑ (ΜΕΛΕΤΕΣ) ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 
(Η ΣΧΕΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ) 

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ
ΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΣΧΕΔΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΔΑΦΟΥΣ (Η ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΟ
ΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ) - Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς 1976 
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Α. ΣΧΕΔΙΑ (ΜΕΛΕΤΕΕ) ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ^ ΔI AT Α ΞΕΩ Σ / ···.· 

1. Γενυκά - *Η άν«γΜαυοτητα__προδι.αγραφων '* 

Στην ύσχύουσα νομοθεσία τα σχέδυα πολεοδομυκίίς δια

τάξεως οΰτε κατοχυροΟνταυ, ούτε προσδιορίζονται, ΰκανοπουητυχά. 

Βέβαυα, γυ'νεταυ μνευα σχετυκων πολεοδομικών σχεδυων 
:. •-"• . 9** 

σέ ουάφορα νομοθετήματα (π.χ. Ν.Δ, 1262/72"περύ βυθμυστι,κων 

σχεδυων"η καυ παλαυο'τερα) άλλα πουθενά δέν καθορίζεται, τυ* θά 

περιλαμβάνουν αυτά τά σχέδυα. 

Movo στο' Ν.Δ. 1003/71"πεpu ένεργοΌ πολεοδομίας" 

(άρθρο 15: στουχεϋα μελετών), αναφέρονται, όρυσμένα στουχεΐα 

άλλα καυ* αυτά ανεπαρκέστατα, ένώ έξαλλου ή "ενεργός πολεοδο-

μυα", άποτελεϋ ένα μηδαμυνο' μέρος των πολεοδομυκων αναπτύ

ξεων, γυά τυ*ς όποϋες σήμερα υποβάλλονται, σχετυκές προτάσεις, 

προς εγκρυση άπο' τσ* ΎπουργεΟο Δημοσυ'ων "Εργων (π.χ. συγκρο

τήματα κατουκυων οργανωμένης δομήσεως, παραθερυστυκά κέντρα, 

τουρυστυκές εγκαταστάσεις, κέντρα εμπορίου καυ* ύπήρεσυών 

κ.λπ.), τόσο άπο' ύδυοτες οσο καυ' από* δημάαυοϋς ^ορέϋς. -

".-..y Euvau επομένως.απαραίτητο νά συγκεκρυμενοπουηθευ' 

καύ νά προδυαγραφεϋ τό* έλάχυστο άνεκτο' περυεχάμενο των σχε-

δυ*ων αυτών, πο\5 στη*ν ούσυ*α δέν πρέπευ νά παραμείνουν "σχέδυα" 

αλλά νά έξελυχθοϋν σε όλοκληρωτίένες
 Μ
£ελέτες", où όποϋες θά 

συντάοσο^ταύ καυ θά υπογράφονται άπο* υπεύθυνους μελετητές, 

είτε ελεύθερους επαγγελματίες, είτε στελέχη υπηρεσιών. Έφσ*-

σον δέν τηρεϋταυ τ<5 έλάχυστο αυτό' περυεχο'μενο άπο* τους μελε-
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τητές, εζναι προφανές ο*τι ού αρμόδιοι κρατικοί φορεϋς δέν θά 

πρέπει νά δέχονται,, γ ιά παραπέρα έλεγχο, τέτοια σχέδια. 

2. Αντικείμενο 

To' 0χέδιο (δηλ. η μελέτη) πολεοδομικής διατάξεως, 

όπως έχει και διεθνώς επικρατήσει η καί θεσμοθετηθεΟ (αγγλ.: 

Urban design, η lay-out pian, Γαλλ.; plan masse, γερμ. 

Bebaungsplan ) αναφέρεται, σέ περιοχή περιορισμένης εκτάσεως, 

ε£τε έντό*ς του οίκισμοΟ (π.χ. τμήμα συνοικίας, κέντρου κ.λπ.) 

ε ίτε έκτο*ς αύτοΰ ( π . χ . οργανωμένη επέκταση, τουριστικές εγκα

ταστάσεις κ .λπ. ) . 

To' σχέδιο αύτύ περιλαμβάνει τη*ν πλη*ρη πολεοδομική* 

συγκρο'τηση των κτιριακών καί λοιπών εγκαταστάσεων καί καθο

ρίζε ι το* συγκεκριμένο τρόπο αναπτύξεως τής περιοχής, προβλέ

ποντας μέ ακρίβεια όλες τ ι ς απαραίτητες λειτουργίες. Παράλ

ληλα, είναι, σκόπιμο νά προδιαγράφουν άπότό σχέδιο αυτό οί 

επιμέρους μελέτες και εργασίες πο\5 ε£ναι απαραίτητες γιά νά 

ολοκληρωθεί καί νά λειτουργήσει τ<5 όλο έργο. 

Είναι, προφανές ότι αυτό το ίδιο το σχέδιο, πρέπει νά 

είναι εδραιωμένο, ώστε νά αποτελεί) τη\> εικαστική έκφραση μι3ς 

πλήρους πολεοδομικές μελέτης καί συγκεκριμένα της διερευνή

σεως, τοΟ προγραμματισμού" τη*ς οργανώσεως καί τής συνθέσεως 

ενός πολεοδομικού" συνόλου. 

·3· Π^Ε^ΧΟΗ^ίί-Ιο^^σχεδιου^ίιιελέττ}^) 

Ή όλη μελέτη άπαιτεϋται νά καλύπτει τά έξης μέρη: 

α. Ανάλυση και? αξιολόγηση υφιστάμενης καταστάσεως 

β. Προγραμματισμό* αναπτύξεως, 

γ . To' κυρίως σχέδιο. 
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• Ô.. . Ηρογραμματυσμσ*καύ οργάνωση εφαρμογές. 

Στη* συνέχευα άναφέρονταυ ένδευκτυκά σημευα πού θα" 

πρέπέυ να* καλύψευ TO' κάθε μέρος: 

α. 'Ανάλυση^καυ^άξϋολ^γηση^ύ^ΐ-σταμε 

Το μέρος αύτο περυλαμβάνευ: 

\i. Γενικευμένη δυερεύνηση τοϋ περιβάλλοντος χώρου' 

στον όποζο έντάσσεταυ ή περυοχη* μελέτης (φυσυκά. δεδομένα, γε-

νυκά πληθυσμιακά καυ' ουκονομυκά στουχεΟα, ύφυστάμενες χρή*σευς, 

κυκλοφορυακές συνδέσευς, στουχεΟα γυά τά δυ'κτυα καυ' τυς έγκα-

ταστάσευς τεχν.υκίϊς υποδομές, ύ.φυστάμενου περυορυσμου, προβλή

ματα, τάσευς, προοπτικές, έγκεκρυμένα προγράμματα). 

υυ. Συστηματυκτί ανάλυση καυ άξυολάγηση τΐ̂ ς περυοχη*ς 

μελέτης (μορφολογία, πουο'τητα εδάφους, στουχεϋα κλάματος καυ* 

μυκρρκλυ'ματος., ύφυστάμενες χρη*σευς π.χ. δασοκάλυψη, άγροτυ,κές 

έκμεταλλεύσευς, κτυ'ρυα δυατηρητέα η μη*, προσβάσεις, δυ'κτυα, 

ύδυοκτησυακο' καθεστώς, ύφυστάμενου ορού δομήσεως, περυορυσμου* 

χαυ δούλευες και* γενυκά σχολαστική έπυση*μανση προβλημάτων πά

σης φύσεως (χωροταξυκώλ), πολεοδομυκων, κουνωνυκων, ουκονομυ-

κόδν, τεχνυκών, αύσθητυκών κ.λπ.). 

Στο' μέρος αύτο* * ρ έπε ι νά έδραυώνονταυ αυ στίχου 

πού βάζευ ό μελετητές, νά παρουσυάζονταυ καυ νά άξυολογοϋν-

ταυ où - τυχάν εναλλακτικές - λύσευς καυ* έπυλΌγές καυ' νά αύ-

τυολογοϋνταυ όυ τελυκές προτάσευς αναπτύξεως, δηλαδή* το* όλο 

έργο καυ' ου προτευνομενες νέες λευτουργύες. 

Ό προγραμματυσμος αυτός πρέπευ-, ..εκτο'ς απ'δλα τ 'αλ

λά, νά άποδέυκνύευ οτυ έλη*φθηκαν ύπο'ψη ου κατευθύνσευς άπό* 
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τα προγράμματα, γενυκής άναπτΰ'ξεως ευρύτερων χώρων (π.χ. ρυθμυ-

στυ.κά .η χωροταξικά*) η "έπι,μέρους τομέων (π.χ. αρμοδιότητας EOT, 

Υπουργείου Βιομηχανίας, Ύπουργεί,ου Γεωργίας, * Υπουργείου Με

ταφορών κ.λπ.). 

Στην περίπτωση που* υπάρχουν αποκλίσεις άπό τά έν λό

γω προγράμματα εΪναυ απαραίτητο να επισημαίνονται, σαφέστατα από* 

το' μελετητή*.ού άποκλίσευς αυτές, στο* υπόψη μέρος, άλλυώς ή με

λέτη θά πρέπει, νά θεωρηθεε ως έλλυπη*ς η* καί εσφαλμένη. 

Γυα* κάθε μυά άπό τίς προτευνόμενες λευτουργίες - κύ-

ρυές Mat' ύποδομή"ς - πρέπει, νά υπάρχει, λεπτομερές προγραμμα-

τυσμός μέ πουοτι,κά καί ποσοτυκά στουχεΕα καί μέ περιγραφή* τοΟ 

μηχανι,σμοϋ οργανώσεως της. 

Ή όλη πρόταση - στην οποία έξαλλου ύπάγεταυ και* τό 

κυρίως σχέδι,ο (Βλ. κατωτέρω γ) - πρέπει, νά αυτι,ολογηθευ ως 

προς τη*ν έπυλεγεΟσα πολεοδομυκη διάταξη καί νά δίνονται, καί 

έδω" γ εν υκά ποσοτικά* στοι,χεΟα (πληθυσμός, πυκνότητες, συντε

λεστές δομτίσεως, ποσοστά καλΰψεως κ.λπ.) καθώς καί διάγραμμα 

κατανομές - απόλυτης καί ποσοστιαίας - των διαφόρων χρήσεων 

στό σόνολο τή*ς έπιφοίνειας τοϋ συγκροτήματος. 

Τέλος, θα έπισημανθοϋν où επιφάνειες où οποίες θα 

παραχωρηθούν στη*ν κοινότητα^ où τυχόν κοινόκτητες επιφάνειες, 

où τυχόν περιορισμένης χρη*σεως καί où ιδιωτικές. 

Τά στοιχεϋα ποΰ θά πρέπευ νά παρουσιάζονται στό κυ-_ 

ρίως σχέδιο πολεοδομικής διατάξεως είναι, τά ακόλουθα: 

υ
'· 'ë_-!:2I2§D_IÎÎ!y.-2TL£u'ïv ^έ σαφή* προσδιορισμό: 

χρη*σεως. (προορισμός), θέσεως καί μορφές (περίγραμμα κατόψεως), 
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ύψους (άρυθμός ορόφων, μεγυστα ύψη,, χαρακτηρυστυκά υψόμετρα 

άφετηρυών μετρήσεως) καυ .δυναμυκοΟ (π*.χ. χωρητυκότητας σε* άτρο

μα, κατουκυ'ας η άλλης μονάδας μετρήσεως). 

συνο - σε* κατηγορυες - σε* παυδυκες χάρες, άθλοπαυδυές, υδάτινες 

έπυφάνευες, λουπου έλενίθερου χορού. 

tut. 'Η δυαταξη^καυ^δυαμ^ρ^ωση^των^επ 

güoig: όδου τροχοφόρων, χώρου σταθμεύσεως (με* ένδευξευς χω

ρητικότητας), πεζόδρομου, πλατεϋες, τυχόν λεωφορευακό δυκτυο 

καυ στάσευς, τυχόν άλλες έγκαταστάσευς χερσαυ'ων η λουπών με

ταφορών. 

δυκτύων^ύποδομΠς: "Υδρευση, αποχέτευση, (περυγραφη* συστήμα

τος), ήλεκτρυσμός, τηλεπυκουνωνυες, άποκομυδη* απορριμμάτων 

(με ένδευ*ξευς των σημείων συγκεντρώσεως τους, μπροστά, μέσα 

η κοντά στά κτυ'ρυα), τηλεόραση (τυχόν συλλογυκη' κεραυα καυ 

τοπυκό δίκτυο), τυχόν κεντρυκη* εγκατάσταση θερμάνσεως oòièti-

σμοΟ, τυχόν δυκτυο πυρασφαλείας κ.ο.κ. ·«.·.; 

Ολα τά πυό πάνω στουχεΟα ποΰ περυλαμβάνονταυ στο σχε-

δυο μποροον προφανώς νά κατανεμηθούν καυ νά παρουσυαστόϋν σε* 

περυσσότερα από ενα σχεδυαγράμματα γυά λόγους εύκρυνέυ*ας καυ* 

πληρότητας. 

Το σχε'δυο πολεοδομυκή*ς δυατάξεως συντάσσεταυ σε κλύ-

μακες 1:200, η 1:500, η 1:1000 κα,ύ* θά πρε'πευ νά είναυ άκρυβέ*-

στατο (άρα όχυ ένδευκτυκά η δυαγραμματυκό) ύδυαύτερα μάλυστα 

νά άνταποκρυνεταυ απόλυτα πρό£ τυ'ς πραγματικός δυαστάσευς 

καθ* τη* σημερυνη* μορφή* τσΰ"-γηπέδου. · " 
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Επάνω στο* σχέδυο θα σημευώνονταυ où βασικότερες δια

στάσεις των στοιχείων πού παρουσιάζονται, , ώστε να είναι γενι

κά δυνατή
9
 στη* συνέχεια, ή εφαρμογή έπι τοϋ" εδάφους. 

Το' κυρίως ·σχε*διο μπορεί να συνοδεϋ*ετα-ι άπο προ'πλασμα 

η και* λεπτομερε'στερα σχέδια. 

Ή ολη μελέτη πρέπει να συμπεριλαμβάνει ικανοποιητι

κά οικονομοτεχνικά και',οργανωτικά στοιχεϋα, με' τα οποία θά 

αποδεικνύεται οτι έχει εξασφαλιστεί* η συντονισμένη πραγματο

ποίηση τοΟ ολοκληρωμένου έργου, καθώς και ή λειτουργία του. 

.Σε* περι'πτωση που* θα πραγματοποιηθεΠ αυτό .κατά φά

σεις πρέπει επίσης να καθορίζονται τα τμη*ματα των εργασιών 

- θα* συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε και τά έργα ύποδομΓίς -

που* θά άποτελοΟν τη*ν κάθε φάση. 

Τέλος, έχει ίδιαι'τερη σημασία νά έχει έξασφαλιστεϋ 

ή συμβολή* των είδικων φορέων προκειμένου γιά εξειδικευμένα 

έργα - ώς π.χ. άρμοδιο'τητας ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΕΥ, δήμων κ.λπ. - ώστε 

να.μην υπάρχει έμπο'διο γιά τη*ν ένταξη των έργων αυτών στα 

προγράμματα τον είδικβν φορέων και την έγκαιρη πραγματοποίη

ση.τους. (Βλε'πε συνημμένο ύπο'δειγμα πίνακα προγραμματισμού" 

καυ δαπανών εργασιών και* οργανώσεως εφαρμογές - Παρόμοιος 

πι'νακας θά πρέπει, νά συνοδεύει τη* μελέτη καυ να* περιλαμβά

νει συμπληρωμένες τουλάχιστον τις Στήλες (α) προσδιορισμοί* 

τοϋ είδους των κτιρι'ών η εγκαταστάσεων, (3) ποσοτικών στοι-

χει'ων και* (γ) φορέων οι όποιοι θά αναλάβουν δράση;) 

4. ^^ΐ^ΐΕδ.ϊ^δ^ΐιελέτης 

Ή ολη μελέτη φυσικά πρέπει νά είναι αντικείμενο 
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συλλογυκΠς έργασυας πολυεπι,στημονι,κή"ς ομάδας, στην όποι*α κατά 

περυπτωση είναυσκόπιμο, να* συμμετέχουν εκτός άπο* τους κΰρυους 

μελετητές και* έύδίΤκοιΓ συ"νεργα*τες - ανάλογα με* τ<5 μέγεθος και* 

το* tZ^^M^:^^Un£\\iéy)OO ± δπως σύ^όνομοΑογου, κουνωνυολό-

γοι»,,-.youvKoC χ.α. > ' 

ν Εύδί/κατερα όμως, ως προ*ς τους υπογράφοντες τη* μελέτη, 

είναυ προφανές δτύ στο* σημεϋο αυτό* πρέπευ νά δοθεΟ ύδυαύτερη 

σημασύα,άπο* τι*ς ελέγχουσες Αρχές, ώστε νά εξασφαλίζεται, στη* 

μελέτη ή Οπεΰθυνη συμμέτοχη* τόσο πολεοδόμου η* έξεοδυκευμέ-

νουν^χ^ΐζέχτονα δσο και*, διπλωματούχου πολυτυκοΌ μηχανικού", 

δ>πλωματου*χου μηχανολόγου-ηλεκτρολσγου καυ δυπλωματού*χοΰ 

άγρονάμου-*τ,οπογράφου-μηχανι*κόΌ γι,ά τά έργα υποδομές, γυά 

τ ύς άπογ ραφές δε,δομ ένων . κ. λ π. 
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Β. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

ΑΝΑΓΚΗ^ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Παρά ττΐν ύπαρξη στη\> Ελλάδα μοδς τάσο εκτεταμένης 

νομοθεσίας γυά τά ρυμοτομυκά σχέδυα
9
 où ρυσμενεϋς έπι,πτώσει,ς 

τους πάνω σττίν πο'λη καυ' στο κουνωνι,κο* σ\5νολο είναυ τεράστιες. 

Μεγάλο μέρος τής εύθυ*νης γυά τά αποτέλεσμα άύτά φέ

ρουν ou συντάκτες τώ*ν σχεδίων αυτών καϋ
9
 ασφαλώς, καυ' τά δυά-

φορα κυκλώματα ενδιαφερομένων - έμπάρων γή*ς'- έπυχει,ρηματι,ων 

ποϋ* προωθούν τη* νομυμοπουηση' τους, δηλαδή* τΐΐν ένταξη των πε*· 

ρυοχον στά έγκεκρομένο σχέδι,ο πο'λεως. Στυς περυσσάτερες πέ-

ρυπτώσει,ς δέν υπάρχει, καμμι,ά κ ο όνων u κ η* η εύρΰτερη ανάγκη γυά 

τη*ν ένταξη στο' σχέδι,ο. 

Λόγω άνεπαρκοϋς νομοθεσίας ώς πράς το φάρο υπεραξίας, 

το κυνητρο γι,ά τη σύνταξη τον ρυμοτομικών σχεδίων είναι, καθα

ρά ούκονομι,κό καιί μάλυστα κερδοσκοπικό. Πηγάζει, δηλαδή είτε 

άπο' τη*ν τάση πλουτυσμοΰ τοο υδυοκτητη γή*ς> ευτε συνηθέστερα 

άπο κερδοσκοπυκους στο'χους έπυτηδευων (κτηματομεσιτών, κατα

σκευαστών κ.λπ.), που* θέλουν α κ ρ u 3ίϊ> s νά καρπωθοΟν τη*ν υπερα

ξία αύτη*. 

Τά έκτελεστυκά όργανα σ'αύτη* τη*ν "έπυχευ'ρηση" είναι, 

έμπει,ροτέχνες, υπομηχανικού, αλλά οχι, σπάνι,α και* δι,πλωματοϋ-

χου μηχανι,κου (συνηθέστερα άγρονομου-τοπογράφοι,). Τά σχέ-

δι,α τά όποϋα τελι,κά συντάσσονται, είναι, απλά μι,ά πρόταση 

γυά ούκοπεδοπου'ηση καυ' δέν έδραυώνονταυ άπα καμμυά άναλυ-

τυκη* η ερευνητική' έργασύα. 

Μυά συνηθισμένη τακτυκη* που* άκολουθευταυ άπα τους 
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έπυχευρηματυες είναι, ή αγορά άγροτι,κίΐς εκτάσεως - προφανος 

έκτος σχεδίου - καθ* στη* συνέχει,α η σύνταξη ένο'ς σχεδίου οί-

κοπεδοπουηΌεώς της καθ* ή προσφορά μέρους τον '*οί,κοπέδων
Μ 

(αγροτεμαχίων) στην αγορά, (βλ. καυ σχετυκες δι,αφημύσει,ς στύς 

έφημερυδες, στά γραφεΟα κτηματομεσιτών, εκπομπές πευρατι,κΩν 

ραδι,οφωνυκών σταθμών κ .λπ. ). 

Μυά υποτυπώδης δυάνουξη μερυκων όδδν καύ ή έπύ τάπου 

τοποθέτηση μυδς μπουλντόζας (ύδυως κατά τιίς ήμερες έπυσκέ-

ψεως άπό* τους ενδιαφερομένους), δημυουργοϋν κλύμα έργων και? 

ταχεο'ας αναπτύξεως. 

"Οταν κατορθωθεϋ νά πουληθοΌν, προφανώς σέ φτωχούς 

ανθρώπους (κυρύως εσωτερικούς μετανάστες), μερυκά άπό* τά οι

κόπεδα αυτά, τότε γύνεταυ μυά έντεχνη προβολή τοϋ κουνωνυ-

κοϋ" προβλήματος (τό όποΕΌ πράγματι, γυά όρι,σμένους αγοραστές 

υπάρχει,) καύ τη*ς ανάγκης νά νομυμοπουηθοϋν τά ούκόπεδα, ώστε 

νά μπορέσουν ού φτωχού αυτού άνθρωπου νά χτύσουν. 

Ό δ?ίμος η ή κουνότητα, στη*ν όπούα υπάγεται, ή περυο-

χη*, τυς περισσότερες φορές συνηγορεϋ καύ τελυκά καυ το Càio 

το ΎπουργεΟΌ Δημοσίων "Εργων μετά τη\> "κουνωνυκοπουηση" τοΟ 

προβλήματος καυ τύς πι,έσευς των αγοραστών καθώς καυ πολύτο

κων παραγόντων φθάνει, στο' σημεΠο νά δεχτεϋ τη*ν ένταξη στό 

σχέδι,ο πόλεως και? νά έκδόσευ τό σχετικό Προεδρυκό Διάταγμα. 

Ετη*ν καλύτερη περυπτωση πετυχαύνευ ίσως, τη*ν τελευταύα στυ-

γμη% νά αυξήσει, κάπως τους κουνόχρησοτυς χώρους. 

"Ή περυοχη* πλέον έχει> άλλαξεu "*α£ τυπυκά χρη*ση. Ή 

άξυα της άνά μ αυξάνει, απίστευτα. "Αν μάλυστα έχουν άρχΟ*-

σευ έκε£ κοντά έργασύες γυά έργα υποδομές άπό τους όργανυ-

σμούς κουνάς ώφελευ'ας (ΔΕΗ, ΕΕΥ, ΟΤΕ), où τυμές γή*ς δι,αμορ-
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φώνονταυ ακόμη TCLÓ ψηλές, ένω μετά τιίς πρώτες άνοι,κοδομη*σευς 

αυξάνονται, καυ πάλυ. Ou έπυχευρηματυ'ες yfjs αρχίζουν τότε τϋ*ς 

πωλησευς τον νομυμων πυά "εντός σχεδυου" οόκοπέδων πον5 τους 

έχουν άπομευνευ και* που* άποτελοΟυ συνήθως το' "ψαχνό'" τής όλης 

περι,οχή*ς. 

Tei κέρδη είναυ τεράστια
9
 άκο'μα καθ* στυ'ς άνεκτο'τερες 

περυπτώσευς ούκοδομυκον συνεταυρι,σμων, οπού είναυ δύσκολο' 

τερο να αποκρύβουν ού τι,μές καυ τά κέρδη. 'Αγροί? άξυ'ας 5.000-

10.000 δρχ. άνά στρέμμα αγοράστηκαν προ' δεκαετίας άπο συνεται,-

ρυσμοιίς στυ'ς πυό* πάνω τυμές. 

Ή ούκοπεδοπουημένη έκταση χρεώθηκε στα μέλη τοϋ 

συνεταυρυσμοϋ 20.000 δρχ. ανά στρέμμα. Τά μέλη επιβαρύνθη

καν μέ 30.000 δρχ. άνά στρέμμα γυά τά έργα υποδομές. Μετά 

τη*ν ένταξη στο' εγκεκριμένο σχέδυο έπυ$αρύνθηκαν ακόμη μέ 

8.000 δρχ. άνά στρέμμα σάν φο'ρο υπαγωγές στο' σχέδυο, δηλα

δή* ύπεραξυ'ας. 

"Ετσυ, ού δαπάνες τοϋ κάθε μέλους γυά ενα νόμυμο ού-

κόπεδο ενός στρέμματος δέν ξεπερνοον τυς 60.000 δρχ. Λύγους 

μ?ίνες μετά τη*ν ένταξη στο' έγκεκρυμένο σχέδυο, μέ τυ'ς αγορα

πωλησίες πού* εγυναν σέ τέτουες περιοχές, πυστοπουοΟνταυ τυ-

μές ούκοπέδων άπο' 500.000 - 700.000 δρχ. άνά στρέμμα. 

Δηλαδή* μέσα σέ έλάχυστα χρόνυα έχουμε περυ'που ενα 

δεκαπλασυασμό τοο επενδυμένου κεφαλαίου. 

Το' κράτος η η κουνότητα όχυ μο'νο δέν καρποΌταυ 

σχεδόν τυ'ποτα άπ'αύτη* τη*ν ύπεραξυα άλλα στη συνέχευα καλευ-

ταυ νά οργανώσει, το' χώρο μέ τόν άπαραυτητο κουνωνυκό καυ' 

τεχνυκό έξοπλυσμό, ού δέ δαπάνες γυά ο λα αυτά* είναυ τερά-
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στυεζ κ α ί , προφανίδς, Βαρύνουν το χουνωνυκο' σύνολο. 

Άλλο» Hat' ou προβλεπόμενου άπο το* τελυκο' και* έγχεκρυ-

με*νο ρυμοτομυκο' σχε*δυο κουνο'χρηστου χώρου ( π . χ . πλατεϋες, πρά

σ ι ν ο , θε*σευς γυο? σχολεϋα, παυδυκε'ς χάρες κ . λ π . ) , δέν μπορούν 

τελυκα vet δοθοον σε" ελεύθερη χρη*ση, γυατυ où χόδρου αυτοί προ

φανώς σε* καπουον θα* ανήκουν. 

Ή πολυτευα όμως είναυ υποχρεωμένη - σύμφωνα καύ με* 

το* Σύνταγμα τίίε 'Ελλάδας - να άποζημυώσευ τους ύδυοκτίίτες 

των οποίων παυρνευ TT*J γη*. Έα*ν αύτο δε*ν γυνευ εγκαυρα - α 

πλούστατα γυατιΓ το' κρα*τος η ου κουνύτητες δέν διαθέτουν χρή

ματα γυα άποζημυώσευς κουνο'χρηστων χώρων - ό υδυοκτι^της εχευ 
1 

δυκαυωμα, σύμφωνα με* τη*ν ισχύουσα νομοθεσία , να ζηττίσευ να* 

τοϋ χορηγηθεΟ αδευα ο£κοδομη*σεως. "Ετσυ βλέπουμε, προνομυοο-

χες πολυκατουκυ'ες vet κτυζονταυ έπα*νω στά γήπεδα πού* προβλέ

πονται άπο' το' σχε'δυο γ^α* πλατευες η παυδυκές χαρές κ . λ π . , 

ένδδ πολλές φορές, τόσο το* με'γεθος τΐΐς εκμεταλλεύσεως, όσο 

καί ou α ξ ί ε ς των δLaμεpLσμa*τωv εLrvaL OL υψηλότερες τ?ίς π ε -

pLoχfίς. 

MLCÌ μεpLκη' άν^μετώΊ^ση τοο θε*ματος κaτopθώvετaL 

τελευταία με* το' να* έπυβάλλεταυ άπο το Υπουργεϋο Δημοσίων 

"Εργων - δταν πp(5κεLτaL γLά ένταξη στο' OX«*ÖLO πό*λεως - στους 

ύδυοκτ^τες vet πapaLτηθoυv άπο τη*ν κυριότητα των κουνο'χρηστων 

χώρων. Αυτό* έίχευ εφαρμοστέε με σχετυκτ^ έπL·τυχίa στην π ε ρ ί 

πτωση τον OLκoδoμLκfi5v συvετaLpLσμωv καί κaτopθώvετaL πράγμα-

TL ve' με^ ι^ ένα ποσοστό* τής έχτοίσεως, περίπου 50%, ως XOL-

1. Ν . . 5269/10,8.1931 "Περί άδεLffiv ούκοδομίίς ε π ί ρυμοτομου-
με*νων άκLvη'τωv". (3λ. Δομυχη* Ενημέρωση - Το'μος Α . Ι , σ ε λ . 
4 3 7 ) . 
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νο'χρηστο, άλλα καύ νά δυασφαλύζεταυ τούτο. Πλην όμως ή δρα

στηριότητα τον συνεταυρυσμδν αύτ<0ν έντοπύζεταυ κυρίως σε* πα-

ραθερυστυκούς ουκυσμούς. 

'Αντίθετα, σε* περυπτώσευς μάυυμης κατουκύας - εκεί 

δηλαδή πού υπάρχουν άμεσες στεγαστικές ανάγκες - ύδυαύτερα σε 

περυοχές πού έχουν κατατμηθεΟ σε* ουκοπεδα (τύπους: άγροτεμά-

χυα) καύ où ύδυοκτητες είναι, πολλού, τά πράγματα περιπλέκον

ται, (α) άπο ηδη προΰφυστάμενα κτύσματα καύ ($) γυατύ όίλλου 

υδυοκτ?ίτες δέν πλήττονται, καθο'λου άπο* το* σχέδιο, άλλου λύγο 

καύ άλλου πολύ,εάν έπυχευρη'σουμε νά έξασφαλύσουμε τ<5 50% της 

γης γυά κουνάχρηστα. 

Είναυ φυσυκό" λουπον οτυ αν où θυγύμενου δέν άποζη-

μυωθοϋν, θά έπυχευρτίσουν με* το Ν. 5269/31 νά κτύσουν άκάμα 

καυ τυς περυοχές πρασύνου, πλατευίδν, σχολεύων κ.λπ. 

To' προ'βλημα επομένως άπαυτευ ταυτόχρονη 2k2i2̂ 2Hil2;2~ 

οργανωτυκη ρύθμυση συντονυσμένη μέ τη*ν πολεοδομυκη' πρόταση, 

άλλυώς ή πρόταση είναυ άνέφυκτη. 

Tu θά ?ίταν δυνατό' νά γύνευ στη*ν περύπτωση αύτη; 

..·. α. Μυά πρώτη λύση θά ^ταν νά κατα3ληθευ ή ύπεραξύα πού 

θά πρέπευ νά καταβάλουν où ωφελούμενου σέ ενα κουνο' ταμευο 

(τοπυκίΐς η κεντρυκής κλύμακας), το' όπουο θά άποζημυώνευ τους 

θυγομενους καύ υσως θά κάνευ καύ τά έργα. 

0. "Αλλη λύση εϊναυ νά άποκτηθευ (άγοραστευ η άπαλλο-

τρυωθεΐ άναγκαστυκά) ολη η έκταση άπο* κάπουο φορέα, νά όργα-

νωθευ" καύ νά κατατμηθεΟ καύ στη συνέχευα νά πουληθεί, μέ 

προτεραυάτητα στους πρώην ύδυοκτίΐτες. 
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γ. Βελτιωμένη παραλλαγή τή*ς (3) λύσεως είναι ή ανάγκα·*-

στικη* αντιπαροχή*, οίου όμως 6 φορέας vex είναι κουνάς εμπιστο

σύνης και αποδοχές, και όχι μιά απρόσωπη κρατική* εξουσία, άλ

λα ούτε και μιά υδιωτικη* έταιρεύα (όπως προβλέπει ό Ν. 1003/71 

περί' ένεργοο πολεοδομίας). Δηλαδή ό φορέας νά ίταν η ή τοπι

κή* αυτοδιοίκηση, η μιά εξαρτημένη άπ'αύτη*ν εταιρεία η ένας 

συνεταιρισμός στον όποΟον νά συμμετέχουν où υδιοκτίϊτες γη*ς, 

άλλοί καί ό δή*μος. 

δ. Υπάρχει και' ή* δυνατότητα où ίδιου où υδιοκτ?ΐτες (ξέ

ροντας οτι θά πρέπει να προσφέρουν το' 50% στο' δη*μο, άλλιδς 

δέν μπαίνουν στό σχέδιο) νά 3ροϋν μυοΐ δίκαιη ρύθμιση τοΟ θέ

ματος. Γι'νεται κτηματογράφηση και,' αποτίμηση των άξιων τον 

ιδιοκτησιών τους και' μετά αύτοι' πού χάνουν τη* λιγότερη γή" 

η και δέν χάνουν καθόλου, αποζημιώνουν αναλογικά αυτούς πού 

αποστερούνται άπό ένα τμη"μα η και άπό ολόκληρη τη*ν υδιοκτη-

σια τους. 

σχεδίων 

To* ρυμοτομικ^_σ^έδιο
 σ τ τ

ί
ν
 πραγματικότητ ., καύ στη*ν 

πλειονότητα των περιπτώσεων, περιορίζεται σέ ενα και μόνο 

2XEÊi;Î]Î£2fliH°f ρυμοτομικών γραμμών και' απέχει πολύ από τό νά 

χαρακτηριστεί; ώς μια' έστω και' στοιχειώδης πολεοδομική* μελέτη. 

Τό σχέδιο αυτό αποτελεί συνη*θως "έμπνευση" τοΟ ίδιου τοΟ.κερ

δοσκόπου γής, ένω, όπως προαναφέρθηκε, τά "εκτελεστικά όργα

να" μπορεϋ νά είναι ακόμη και' διπλωματοΟχοι μηχανικοί. 

Où συντάκτες των σχεδίων αύτων πολλές φορές δέν άπο-

τολμοΌν ούτε νά τά υπογράψουν. 

Γενικά ή υπογραφή* αύτων των σχεδι'ων - εάν υπάρχει -
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είτε γυνεταυ άπο τους συντάκες, εύτε άπό άλλους, χαρακτηρίζε

ται, δε* άπο* άνευθυνο'τητα καυ άπο' το' "θάρρος τη"ς άγνούας". 

Bó$ata, μέρος xfjs ευθύνης φέρνουν καύ ou δημοτυκε'ς 

Mat χουνοτϋκές Αρχές - αν καύ συνήθως δεν έχουν στελέχη γυα 

νά κρυ'νουν τα σχέδυα αυτά -, ενώ μεγαλύτερη εύθΰνη άνηκες στϋ'ς 

άρμοδυες κρατικές υπηρεσίες, άπο' τη* στυγμη άκο'μη πού δέχονταυ 

νά συζητήσουν την προ'ταση, ένω θά έπρεπε νά την έπυστρέψουν 

"λόγω μη* πληρο'τητος της μελέτης". 

Ή πρόταση σχεδόν στ^ν ολότητα των «ερυπτώσεων δε'ν 

έδράζεταυ σέ μυα έστω καύ στουχευώδη ανάλυση. Συγκεκριμένα, 

δε'ν συνοδειίεταυ ούτε άπό μ tei έστω μaκpoσκoπtκη θεώρηση των 

κotvωvtκώv
^
 oύκovoμtMώv, καύ χωpoτaξtκώv δεδομένων Kat' προ

γραμμάτων τ?ίς ευρύτερης περ^οχΠς, άλλα ούτε καιί άπό OTotxctoS-

δη άναγνώ^ση των 3aσtMÓτεpωv φυσtκώv και,' λούπων δεδομένων 

τη*ς περ^χη"ς μελέτης. 

"ETOt τά σχε'δta αυτά xapaK^pi^ovTat άπό: 

α.
 ,
Έλλεtψη συσχετίσεως τοϋ ανάγλυφου εδάφους με.την. 

πρόταση. Αποτέλεσμα εζvat νά έμφavtζετat συχνά σέ òptCovTto-

γραφύα ένα όρθογοΛ^κό <£πποδάμε^) σύστημα οδών, ένω όταν σ' 

αυτό. τοποθετηθούν ύσοϋψεΟς καμπύλες, ot óóou λόγω κλάσεων 

άποδε^νύοντοχ άδυάβατες, μέ κλώτευς 40% καύ πάνω, τά ούκό-

πεδα απροσπέλαστα, ένω λóφot καύ ρεμα^ές otκoπεδoπotoϋvτat. 

Kat μόνο τά..χωμaτoυpγtκά πού θά άπαυτηθοΟν κaθtστoöv τη*ν πρό

ταση απαράδεκτη. 

3. "Eλλεtψη χαρτών η άερoφωτoγpaφtώv ύφtστάμεvης δασοκα-

λύψεως. Αποτέλεσμα είναι οτι στη συvέχεta ξεptζώvovτat δέν

τρα γtά νά γίνουν δρόμου, η νά κτισθοϋν οικοδομές, ένω άλλες 
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κ&ριοχέέ πού χαρακτηριίζονταυ ως κοινόχρηστο πράσυνο είναυ. τε

λείως χε'ρσες. .-•·. ν. .'. , . 

γ. τΈλλεί/ψη.!προσαρμογής.προς το' ύφυστάμενο * γύρω η καύ 

μέσα - στην τιερυοχή μελέτης όδυκο' δυ'κτυο, και? γενυκάτερα πρ.ο'ς 

ττί διαμορφωμένη η νομοθετημένη κατάσταση. Χαρακτηραστυκά, 

υπάρχουν περι,πτώσευς "μωσαΐ'κών". ούκοπεδοπουήσεων, πού δέν 

συνδέονται, η μυά με. την άλλη. 

δ. Καμμυά προ'νουα γυά τα έργα υποδομές (ΕΕΥ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, 

ΟΑΠ, χ.νλπ.)..- Δέν αναφέρεται, δηλαδή*, ούτε. πο.Ο είναι, οί πλητ 

σι,έστερες άπ'ολήξει,ς τών δυκτύων, ούτε εάν, το* δυναμί/κό: τους. θά 

αρκέσει, γυά τήν επέκταση, ούτε αν ου άρμάδΑ,αι, φορεϋς έχουν 

γνώση. καύ είναι, σέ θέση νά εναρμονίσουν τά προγράμματα τους, 

Μένο ως πρές τήν αποχέτευση άρχυσε τελευταϋα το' ΎπουργεΟο 

Δημοσυ'ων "Εργων, προκειμένου ..vex έγκρυνευ ενα σχέδυρ κοντά 

στη* θάλασσα, νά άπαυτεΟ καθαρυσμο' τών λυμάτων. 

ε. "Ελλευψη τΠς παραθέσεως τών βασυκότερών προγράμματα-; 

κών στουχευων (π ,χ « αραθμο'ς κατουκων, νοακοκυρυών, πυκυρ'τητ.ες, 

πρόγραμμα κοινόχρηστων λευτουργι,ών κ.λπ ..), αλλά καθ* καμμαά 

υποψ&χ ώς προ'ς το' σχεδυασμο' τΐ\ς εφαρμογές σε* συνάρτηση με 

φορείς",- δαπάνες, χρονακ-ά όρι,'ςοντα κ.λπ. .':*.'..':. L·.. 

ζ. "Ελλευψη συσχετίσεως τών ορών δομήσεως και,' τών εύδν-

κών ^ρήσεων; Συγκεκριμένα, ού καθορυζο'μενου ôpot δομήσεως 

συσχετίζονται, '4ϊ$ν© προς τήν κατοακυά - fi έστω και* προ'ς τά •-' 

γραφεϋα και,' καταστήματα - ενώ άλλες εύδακές χρήσεας σΛως
: 

βυομηχαναες, κλι,νι,κές, φρονταστήραα κ.λπ. καλούνται, νά ευ

θύγραμμα GTT ο Qv πρρ'ς αυτούς, με* απαράδεκτα αποτελέσματα. 

'· '• Πρόκει,τάι, δηλαδή συμπερασματικά απλώς καυ* μόνο γαά :" 

μαάστεγνή άπευκόνι,ση των έπυδυωκο'μενων ούκοδομι,κών τετρά-* 
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γώνων, μέ σκοπό την στο* έπακρο ουκονομυκη* εκμετάλλευση γης καυ 

με* πλήρη άδυαφορυ'α γυά τυ'ς έπυπτώσευς. 

Βέβαυα
9
 στα υδυα πλαυσυα κυνοονταυ καυ où προτευνο-

μενου άπο* το' συντάκτη δρου δομηΌεως, χωρύς να τηροϋνταυ ούτε 

où σ'το.υχευώοευς προδυαγραφές ποι5 θά εξασφαλίσουν μυά ανεκτή* 

πουοττιτα ζω?ίς καυ περυβάλλοντος. 

Σημευώνεταυ δτυ où δρου δομήσεως
9
 άναφέρονταυ μο'νο 

σέ ποσοτυκά στουχευα (άρυθμο'ς ορόφων
3
 ποσοστό* καλύψεως, ού-

κοδομυκο' σιίστημα κ.λπ.) καυ σχεδο'ν σέ καμμυά περυ'πτωση δέν 

συνδέονται, με* συγκεκρυμένες χρη*σευς. "Ετσυ παρουσυάζεταυ το'"' 

φαυνο'μενο δρου δομήσεως που* άνταποκρυνονταυ πρό*ς τη* χρήση τ?ΐς 

κατουκυ'ας νά'πρέπευ νά ύσχΰσουν καυ γυά όπουαδη*ποτε άλλη χρη*-

ση π.χ. βυομηχανυκά κτυ'ρυα, έκπαυδευτη*ρυα η θεραπευτη*ρυα. 

Καυ δμωςϊ où δρου αύτου δχυ μο'νο δεν καλύπτουν τυς 

λευτουργυκές ανάγκες των εύδυκών λευτουργυών αλλά καυ παράλ

ληλα επαυξάνουν
3
 στυ'ς περυσσότερες περυπτώσευς, τη*ν υπερεκμε

τάλλευση σε*- βάρος μυόΤς έστω καυ στουχευώδους συνυπάρξεως 

των λευτουρΥυων αύτων μεταξύ τους καυ' με* την κατου'κυα. 

3.Έργασυ'ες πού πρέπευ νά γυνουν στά πλαυ'συα της "ρυμοτομυ-

κ5ς_μελέτης" 

.Είναυ προφανές· δτυ γυά νά έξελυχθοον τά ρυμοτομυκά 

σχέδυα σε κατά το' δυνατό', ολοκληρωμένες πολεοδομυκές μελέτες 

θά πρέπευ· νά άπαυτηθευ άπο' τους συντάκτες τους ένα minimun · 

έργασυων, άπο* τυς όπουες νά εδραυώνεταυ η προ'ταση. 

"Έτσι, στη*ν περυ'πτωση λ.χ. πού άναλαμβάνεταυ ή σύντα

ξη ρυμοτομυκοΰ σχεδυ'ου γυά μυά συγκεκρυμε'νη περυοχή, π.χ. ά-

στυκή*ς επεκτάσεως, θά πρέπευ où έργασύες πού θά αποτελέσουν 
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τη*ν όλ,οχληρωμ^ν,η ρυμοτομυκη μελέτη να είναι, τουλάχυστον ót έξης: 

*. "fit. Προσωπί/κη* αύτοψυα άιο τους μελετητές, η όπουα σκοπευ*ευ 

στη*ν άπο'λυτη προσωπυκη* γνώση Tfis περιοχές μελέτης και* τής γύ**-

ρω περ'υσχή*ς της» του" πληθυσμού* της, τών χαρακτηρυστυκών της 

καC τωνν
 προβλημάτων της. 

β. Έδραύωση τοο οτυ άπαυτεϋται, ή επέκταση αύτη' και* τοο 

δτυ ή περϋοχη πον5 έπυλέχτηκε είναι, ενδεδειγμένη. Αυτό προϋπο-

θέτεύ>συσχέτι,ση μέ χωροταξυκά, ρυθμυστυκά και* λούπα* σχεδία 

και* προγράμματα η* έστω με* ένδευκτυκό σχέδυο χρη*σεων εδάφους. 

Άπό το σύνολο τών στουχευ'ων αυτών θα προκύψει, ή ύπο*ψη έδραυώ-

ση χωρι*ς νά άποκλει*εταυ καυ το* άντυθετο. Στη*ν τελευταία πε-

ο^πτωση θά πρέπει, 6 μελετητής νά ύπεραμυνθεϋ των έπι,στημονι,-

κών τόυ -θέσεων απέναντι, και* στο*ν εντολέα του και* νά έ*χευ το' · 

θάρρος νά δι,αχωρυσει, τη* θέση του άπ'αύτο*ν. 

γ. Συγκέντρωση επαρκών αναλυτικών στουχευων αναφερόμε

νων το'σο στον ευρύτερο χώρο, το'ν πληθυσμό* και* τους τ'ομεΟς
;
 πα

ραγωγές, δσο και* σ'αύτο* καθαυτό* το* γήπεδο μελέτης, 'γυά tó 

όποϋο εύδυκο'τερα. θά γι,'νευ συστηματική ανάλυση υπάρχουσας κα

ταστάσεως (έδαφος, υπέδαφος, κλυμα, ύδρογραφυκσ* δόκτυο,: δα-'.· 

σοκάλυψη, ύφυστάμενες χρήσεις και,' κτύσματα, προσβάσεις,- δου-: 

λευες κ .λπ. ). ·.-
 ? 

Σημευώνεταυ δτυ άκο'μα και* στην ύσχύουσα νομοθεσία 

περί* ρυμοτομικών ^σχεδι*ων, παρά τά κενά πού έμφανύζονταυ, προ

διαγράφονται, μερυκά βασυκά στοι,χεΟα αναλύσεως και* παρουσι,ά-j ' 

σεωςύφυστάμενης καταστάσεως, τά ρπο£α όμως δυστυχώςάπρ*· τους« 

περυσσάτερους συντάκτες δέν τηροϋνται, . -

— — — — — — — i - — — — — — — ? ~ — — — — — - • 

1. Βλέ*πε ΪΪΊΔ'. 3/3/1929 άρθρο 18,2Δ. .,,...· . . -..ΜΊ 
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'. Ί'δ·' ν Καταρτισμός .προγράμματος προβλεπόμενης -αναπτύξεως' 

(π.χ. προγραμματισμός κατουκυας.- με* ρίναφορά σε' άρυθμό πατού

χων, άρυθμό δυαμερυσμάτων, πυκνότητες κ.λπ. - καυ συγκεκρυ-

μένων κουνόχρηστων λευτουργυων). Ευδυκότερα, γ LÌ» τυ'ς έγκα-

ταστάσευς καυ έργα κουνωνυκής καυ τεχνυκής υποδομής θά πρε*-

πευ η μελέτη voi άποδευκνύευ οτυ εχευ συντονυστευ με τα προ

γράμματα των άρμόδυων φορε'ων. 

ε, Σύνταξη του καθαυτό* ρυμοτομυκοΟ σχεδίου,στό οπουο δμως 

θά παρουσυάζονταυ έκτος άπο' τυ'ς χρηΌευς των κουνόχρηστων χω-, 

ρων καυ' στουχευαπού θά άναφε'ρονταυ gì ευδυκε'ς χρηΌ;€:υς; εντός 

των ούκοδομυκων τετραγώνων, εφόσον,καυ οπού θα έπυτραποον άλ

λες χρησευς έκτο'ς άπό κατουκυ'α. 'Ακόμα, είναυ σκόπυμο va.na
w 

" • ' • • • ' • ' • '
:
; "

 :
' ' . ' " , ' " ' " . . " , / · · · · · · · ' · / » 

ρο
ν
υσυάζονταυ οχυ μονό ή ουκοδομυκη καυ ρυμοτομυκη* γραμμή, άλ

λα και* ou γραμμε'ς πεζοδρομυ'ων καυ η· δυαμόρφωση των έπυφα-τ-, y. 

νευων κυκλοφορίας π.χ. τά parkings κ.λπ. 

στ. Καθορυσμός ορών δομη'σεως με' αύτυολόγηση τους, καθώς 

καυ συσχε'τυση* τους με το καταρτυσμε'νο πρόγραμμα (πυό πάνω δ). 

ζ. Έξασφάλυση τής συμμετοχής των μέλετητον στη* δυαδυκα-

σύα έγκρυσεως τής μελε'της. Κατά το' δυνατό προσωπυκη' ύπόστη**·-

ρυξη τής μελε'της ένώπυοντοο δη*μου, τοϋ συμβουλυ'ο'υ δημοσύών 

έργων, τών ένδυαφερόμενων ομάδων πληθυσμοο κ.λπ.- ·
 ,,Γ 

η. Έξασφάλυση τής συμμετοχής των' μελετητών στη* δυαδυκα-

σύα.πραγματοποιήσεως τ?ίς μελε'της. Ή εφαρμογή* τοϋ σχεδυ'ου 

έπυ τοϋ εδάφους (άξονες οδών, κορυφε'ς ούκοδομυκων ίετραγώνων' 

κ.λπ.), πού συνη*θως γ.υ'νεταυ από τοπογράφους-μηχ'ανυκσύς, άπαυ-

1. Αυτό ηδη προ3λε*πεταυ, αλλά σε' πολλε'ς περυπτώσευς δε*ν τη-*' 

ρεϋταυ (Π.Δ. 3/4/1929, άρθρο '2Q-) · · - . · 
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τε£ πολλές φορές αλλαγές, τύς όπουες πρε'πευ να έκτυμη'σεϋ ό κύ-

ρϋος μελετητές· "Αλλωστε, μόνο μετοΓ τήν εφαρμογή. τοΟ σχεδυου 

έπυ τοΟ εδάφους είναυ δυνατή' η άκριτης κατάτμησηι και τυχο'ν 

δυανομη* οικοπέδων σε' δυκαυούχους. 
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:
 ' Τ.'

 :
' "5^ΔΙΑ_ΧΡΗΣΕΩΣ_ΕΔΑΦΟΥΣ_£Η_κΑΐ__ΓΕΝ±ΚΗΣ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ^;^ 

Γ'ΙΑ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛ'ΛΗΝΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

Άπό* αρκετές δεκαετίες, σε' πάρα πολλοΰς οικισμούς 

σ'ολο τον κόσμο συντάσσονται, ενημερώνονται καί χρησιμοποιοον-

ται γιά ποικίλα θέματα σχέδια χρήσεως εδάφους τών περιοχών 

άρμοδιο'τητάς τους (plans d
5
 utilisation du sol, land use maps, 

land use plans, Flachennutzungspläne, Flachenwidmungspläne, 

κ.ά.). Άκο'μα ή νομοθεσία ορισμένων χωρών προβλέπει, τη σύν

ταξη αυτών των σχεδίων, αν και το' περιεχο'μενέ τους καί ό σκο-

πο'ς πού* καλοΰνται να εκπληρώσουν ποικίλλει άπο χώρα σε' χώρα 

(π.χ. "γεωγραφικοί" χάρτες χρήσεων αστικών περιοχών, ίστορικο-

πολεοδομικά σχέδια χωρικές εξελίξεως, προτάσεις θεσπίσεως χρή

σεων κ.λπ.). 

Στην Ελλάδα, γυοΐ τη*ν κατηγορία αύτη των σχεδίων, 

δεν υπάρχει ειδική νομοθετική προ'βλε'ψη. Στο υφιστάμενο πάν

τως νομοθετικό' πλαίσιο τίΐς πολεοδομίας θίγεται το θέμα χρή

σεως του αστικού" χώρου το'σο στο παλαιο'τερο (Ν.Δ. 17.7.1923, 

Π.Δ. 3/4/1929) οσο καί πιο' συγκεκριμένα στους νεώτερους νο'-

μους "περί ρυθμιστικών σχεδίων αστικών περιοχών" (Ν.Δ. 1262/ 

1972) καί "περί χωροταξίας καί περιβάλλοντος" (Ν. 360/76). 

Πάντως, τά σχε'δια αυτά δεν αναγνωρίζονται σάν διακεκριμένες 

καί αυτοτελείς πολεοδομικές μελέτες. 

Πράγματι, άπο' καθαρά επιστημονική άποψη, το' σχέδιο 

χρήσεως εδάφους μιας πο'λεως αποτελεί άναπο'σπαστο τμη*μα τοϋ 

ρυθμιστικοΟ σχεδίου της πο'λεως. Επομένως, θά ί*ίταν θεωρητι

κά ορθο'τερο νά μη*ν άποτελοον τά σχέδια αυτά ιδιαίτερη κατη

γορία πολεοδομικών μελετών αλλά κεφάλαιο τών ρυθμιστικών 
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σχεδυων. Στη*ν πράξη όμως, τόσο στο παρελθο'ν οσο καυ ση'μερα 

ακόμη, έμφανύςονταυ σχέδυα χρήσεως εδάφους τά οποία συνδέον

ται, με άντυ'στουχο ρυθμυστυκό σχέδυο, γυατυ* απλούστατα τυς 

περισσότερες φορές ρυθμυστυκό σχέδυο δέν ύφύσταταυ. 

Έξαλλου, είναυ πολλές φορές σκόπιμο, κατά τη* διερεύ

νηση έπυμέρους πολεοδομικών, ούκονομυκων, η χουνωνυκών προβλη 

μάτων η φαυνομένων, νά συνταχθεϋ σχέδυο τη"ς ύφυστάμενης χρή

σεως εδάφους τοϋ σχετυκοϋ χώρου. 

Έπυσης στη\> περίπτωση πού προγραμματυζεταυ μυά πε-

ρυορυσμένη επέμβαση στο χΰρο, ένα σχέδυο ύφυστάμενης η καυ 

προβλεπόμενης χρήσεως εδάφους είναι ασφαλώς προτυμότερο από 

τη*ν πλήρη ανυπαρξία πολεοδομικού" σχεδίου, καυ οπωσδήποτε απο

τελεσματικότερο από τυχόν προσπάθευες γυά "θεμελίωση" των 

προτάσεων βάσευ το\5 "εγκεκριμένου ρυμοτομυκοΟ
4
', τοΰ όπου'ου 

ειναυ γνωστές ου άδυναμυ'ες. 

Σάν παραδείγματα τέτουων περυορυσμένων επεμβάσεων 

στό χώρο μποροον νά θεωρηθούν άρχυτεκτονυκά έργα μυδς κάπουας 

κλίμακας, πολύ δέ περισσότερο αν στά πλαύσυα τίΐς μελέτης ύπά-

γεταυ καυ ή έρευνα χωροθετήσεως, δηλαδή* η δυαδυκασύα γυά'τήν 

επιλογή τοΟ κατάλληλου γηπέδου. Έτσι, το σχέδυο χρήσεως εδά

φους συμβάλλει θετυκά λ.χ. στην έπυλογή τοο γηπέδου γυάτήν 

ανέγερση μυδς τεχνικές σχολές σέ μυά επαρχιακή πόλη, η των 

εγκαταστάσεων ενός γεωργικοϋ συνεταιρισμοϋ, κι'ακόμα βοηθάει 

στην κατά το δυνατό καλύτερη μελέτη. Άντύθετα, ή άνυπαρξύα 

τοϋ σχεδύου χρήσεως εδάφους, λόγω των περυορισμένων καυ ανα

κριβών πληροφοριών πού παρέχουν τά ρυμοτομυκά σχέδυα είναυ 

άσφαλδς σέ βάρος τοΟ τελικού αποτελέσματος, όχυ μόνο γυά τήν 

πόλη αλλά καυ γυά τό συγκεκριμένο περυορυσμένο έργο. 
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Βέβαι,α, κανευ'ς δεν αρνείται, οτυ το ύδανυκο' θα ifaav η 

ύπαρξη η ή σϋ*νταξη τοϋ" γενυκου ρυθμι,στυκοϋ σχεδυ'ου της όλης 

πόλεως, πον5 όμως προϋποθέτει, δαπάνες, οργάνωση, έπι,στημονες 

καυ χρο'νο. 

Τέλος
9
 ας μην ξεχνάμε οτυ ή Ελλάδα έχει, περυπου 

11.000 ουκυσμοιίς. Σε πάρα πολλοΰς άπ'αύτοΰς - καυ ανεξάρτη

τα άπό τη σκοπυμο'τητα δυατηρη'σεώς τους η οχυ - γυ'νονταυ ακό

μα και,' τώρα μικρές η μεγάλες, δημο'σι,ες η ύδυωτυκές επενδύσει, ς 

σε κτυρυα η λοι,πά έργα. 

ΙΙολλές άπο' τυς έπενδΰσευς αυτές δέν είναι, δ-υνατρ* 

νά ανασταλούν ώσπου où 11.000 έλληνι,κου ουκυσμοο να αποκτή

σουν τά ρυθμυστυκα τους σχέδυα - αν τά αποκτήσουν ποτέ. Βέ-

3<*υα, γι,ά τι,'ς μεγαλύτερες άπο τος έπενδύσευς το' θέμα ανάγεται, 

σε. χωροταξικό* έπι,'πεδο, άπο' το όποιο πυθανότατα νά αμφισβητη

θεί ή ούκονομυκη, αναπτυξιακή* η άλλη σκοπυμοτητά τους. 

Υπάρχουν όμως άλλες επενδύσεις, που* έτσι κυ'άλλυως 

θα γίνουν και* πρέπει νά γίνουν άκο'μα και,' γιά καθαρά ανθρωπι

στικούς η πολιτιστικούς σκοποΰς. 

"Ενα σχέδιο χρήσεως εδάφους εΕναι και σ'αύτές τις πε

ριπτώσεις προτιμότερο άπο' το τι'ποτε η άπο* ε να απλό ρυμοτομι

κό σχέδιο. 

Ειδικότερα, μια πιο εξελιγμένη μορφή σχεδίου αναλύ

σεως υφιστάμενης χρήσεως εδάφους και προβλέψεων πολεοδομικής 

εξελίξεως, που* θά συνοδευο'ταν η θα συνδεο'ταν μέ εντοπισμό των 

προοπτικών οικονομικοκοινωνικής άναπτΰξεως - αν μάλιστα 6 τε

λευταίος έπήγαζε άπο' στόχους εξαγόμενους άπο' το'ν περιφερεια

κό προγραμματισμό' - μπορεϋ
3
 έφο'σον δέν υπάρχουν ειδικοί λύγου, 
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να ύποχατασττίσευ προς το παρόν ενα πλήρες ρυμοτομυκο' σχέδιο. 

Ή άποψη δηλαδή αύτη' συνοψίζεται, στο OTL άντυ του" πλή

ρους ρυθμυστι,Ηου* σχεδυου - καυ οπού αυτό* είναι, εκ των πραγμά

των άνέφυκτο - με* βάση το σχεδυο χρήΌεως εδάφους θα μποροϋσε 

να δημυουργηθεί* Ινα νέο minimum πολεοδομυκοϋ σχεδυασμοΟ γυά 

δλους σχεδο'ν του*ς υπόλοιπους ουκι,σμοΰς της χώρας. 
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_. . ^ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΟΡΦΟΑΟΡΙΑ 

1. Είναι, γνωστό, άπο τι,'ς θεωρητυκές άναλύσει,ς πού έχουν γ£-

νει, στο τέλος του 19ου καυ τυς αρχές τοο 20ου αυώνα, οτυ
:
 η. 

κοι,νωνυκη* μορφολογυ'α τοο χώρου συνδέεται,. άρρηκτα με τη* χρη*ση 

της γίΐς. Σ'αύτο* το' θέμα τα σοβαρο'τερα προβλήματα δημιουρ

γούνται, στό*ν άστυχό* χώρο, δηλαδή* στα μεγάλα άστυκά συγκροτή

ματα.
 ?
Αλλά ή χρηΌη τΨ\ς γής είναι, ενα ευρύτερο πρόβλημα γι,ά 

τη* δι,αμάρφωση ένσ*ς δυκτύου ούκυσμων στο*ν έθνυκο* χδρο (στο* σύνο-

λο δηλαδή* τοΌ έθνυκοΟ εδάφους) και* γι,ά τη*ν όρθολογυκη* κατανο

μή* δραοτηρι«οτη*των καύ πληθυσμού". 

Τά τελευταία χρόνιζα εχευ δοθε£ ύδυαυτερη έμφαση στ$ν ,. 

επίτευξη λει,τουργι,κο'τητας και* στη βελτίωση των κοι,νωνι,κων ·, 

ορών συμβιώσεως στου*ς διάφορους ούκι,σμούς. Αύτο* ύπη"ρξε απο

τέλεσμα των μεγάλων προβλημάτων πού δημιουργήθηκαν άπο* χη*ν ανι,-

ση ανάπτυξη καύ συγκέντρωση πληθυσμοΟ μεταξύ* των ούκυσμών, κα

θώς και,' άπο* τά πρόβλη*ματα μη* άπότελεσματι,κή'ς λει,τουργύας των 

μεγάλων άστοκον κέντρων έξαυτι,'ας τ?ίς ύπερβολυκη'ς καύ ταχευας 

άναπΐύξέώς' "ίους. 

"Ομως, όλεςαυτές ού πρόσθετες δυσκολίες λει,τουργύας ,των 

ούκυσμων μας μεταφράζονται, σε' συνεχώς εντονότερο ρυθμό' ά,ναρχν 

κής αναπτύξεως ,μέ αποτέλεσμα τά προβλήματα άπο' τη*. χρήση. Tfjs ,, 

γ?ϊς νά γένονται, περυσσο'τερο έντονα καύ πολύπλοκα. ν, · .......χ. 

; Σ-τυ'ς σύγχρονες καπυταλυστυκές πο'λευς ή ύδι,οκτησι}α> xfig 

γτίς παραμένει, βασυκο'ς παράγοντας διαμορφώσεως τοΟ χώρου καύ, 

σέ συνδυασμό* μέ μυά όρθη* κατασκευαστική* πολυτυκη, άποτέλοΌν 

το* βα.συ*ο*~·με*λημα δχυ-μο'νο γ^ά τη*ν δσκηση κοι,νωνι,κης πολι,τυ-

κής, άλλα καύ γι,ά τη*ν επίτευξη 6ποι,άσδή*ποτε αποτελεσματικής 



:
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οργανώσεως >Μ&Αυτΰ"υργ£^ του έθνυ- • 

κοϋ χώρου. Ή έπυτευξτιυψηλών >ίε.ρδων.-μά. τ ην σε ύψος άνουκοδύ-

μηση, άπο' την ύδυωτυκη' έπι,χευρηματυκη πρωτοβουλία, εντεύνευ 

οί'π'λως 'Ύ
χ
ά προβλήματα, γυατύ ̂ δημι,ουργεΟ τεράστιες δυνατότητες 

κερθών (ύ-'ε'ραξΊ'α) άπο' την άξι,οποιϊηση μοδίς περυοχίΐς, άλλα πα

ράλληλα μέγυστοπουεΟ τύς κουνωνυκές άντυ.θεσευς καύ την μη απο

τελεσματική* λευτουργυκη απόδοση τοϋ χώρου. 

Το' πρόβλημα εχεϋ απασχολήσει, πολλούς κουνωννκυύς Ιτί,ΰΐύτ 

μάνες... Μέ την εμφάνυση. των μεγάλων άστυκων κέντρων στιΓς άρ-' 

χές τοϋ 2,0ου αύώνα« έχουν έκφραστεϋ άπ'ο'ψευς καύ έχουν πρρτα-· •-: 

θε€ λΰσευς πού καυ σήμερα άκο'μα ̂άποτελοϋν τη βάση γυά~τή*ν <·• 

άσκηση πολυτυκης γΠς. Ό Μ. Halbwachs, πού μελέτησε με ύδυ-

αύτερη επίμονη* τα προβλήματα καύ τύς λύσευ$ ποΰ δο'θηκαν στο', 

ϊϊαρύσι/τα*' τέλη του 19ου αυώνα, αναφέρεται, μέ* ύδυαύτερη έμφα

ση στο* ρολό των τοπυκ&ν άρχων γυά την αποτελεσματική* άσκηση 
•^ i* <A;Jy „ 1 ••••- •••

 ;
" '

Λ '-•-•••': 

πολιτικής γης . . . . . . . . 

Τά. μέτρα πού εφαρμόζονται είναι κ^'^ύτά,-.γν^τά^^/^λ.ά^ο^ 

εκείνο πού καθίστα περισσότερο δύσκολη x-iiyv'̂ <?̂ l'T*̂ 1irY%»'(.j!iÌ
,-r"JM 

τά σημερινά δεδομένα διαμορφώσεως των οικισμών,, >ε.&^νΛ:Η^;ώ4£ν>
ν 

ή γρήγορη και υπερβολική ανάπτυξη καύ „τά πολλαπλά,Λειτουργι

κά και κοινωνικά προβλήματα πού αύτη θέτει. Δεν σημαίνει ο-, 

μως οτι χωρίς την ύπαρξη συντονισμένης πολιτικής γής,μπορούν 

νά επιλυθούν τά προβλήματα πού έχουν σχε'ση με* το* χώρο
 ν
 ^έν 

έχουν δηλαδή υεταβληθευ οί μηχανισμού πού γεννοϋν τά προβλή

ματα ούτε έχουν αναφανεί άλλες άποτελ^σμάτυκε'ς
1
 μ'ίθσδον πτ̂ ύ 

1. *Ή πολιτική τής γής ε£ναι άρρηκτα συνδεδεμένη με| τις *Αρ-, 
χές τοπυκης αυτοδιοικήσεως. '-"'•• '·"''""

:Μ:
''"

>;
* '::,J 

Πρβλ.: Μ. Halbwac.hs, I*a Poiitigu^_Fônpiere_<te^ 
litës, en Classes Sociales .et Morphologie^ Παρίσι, Ï972. 
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να καθυστοον δευτερεύουσα την άσκηση πολυτι,κη*ς γη*ς. 

Ή άσκηση πολύτοκης γΠς ξεκυνάευ πάντοτε άπο τή*ν ύπερα-

ξυα των ούκοπέδων. To' κράτος η ή τοπυκη αύτοδυοι'κηση έπι,δοώ-

κουν με* δι,άφορους τρο'πους την ύδυοπούηση τη*ς ύπεραξύας, προ

κειμένου να καλυτερεύσουν τύς κοινωνικές καύ λειτουργικές 

δομές τοΌ χώρου. Μέτρα πού έφαρμο'ζονταυ είναι,: 

Ή έπανει'σπραξη της υπεραξίας με* φορολογικές μεθόδους. 

- Ή εξαγορά τον ακινήτων και' ή μακροχρόνια μι'σθωση* τους. 

- Οι περιορισμοί' πού τι'θενται στη'ν ανάπλαση εργατικών 

γειτονιών (TO' County Council εφάρμοσε τη*ν υποχρέω

ση του ίδιοκτη'τη μιδς περιοχη*ς νά ανεγείρει εργατι

κές κατρικιες κατά το 1/5 τ?ίς άξιας τοΟ συνόλου των 

« κατοικιών), 

(
 - * Η εφαρμογή γενικότερων ρυθμιστικών και* χωροταξικών • 

σχεδύων. ..·-.·? · •·•* »;
; 

"Ολα αυτά τά μέτρα στρέφονται, όπως βλέπουμε γύρω άπο τη* 

βελτίωση των κοινωνικών ορών διαβιώσεως των χαμηλών εισοδη

ματικών τάξεων» μέ παράλληλη,ορθολογική οργάνωση και καλύ--·
: 

τερη λειτουργική άπο'δοση τοο χώρου. Αυτός ό τελευταίος θεω

ρείται ότι αναπτύσσεται σάν ενα 2ΡΎ^νικο'_σύνολο · Μέσα *>'• 

αύτο'ν τό γενικότερο αντικειμενικό σκοπό' εντάσσονται τά πιό 

ισχυρά .μέσα ασκήσεως πολιτικη*ς γης, γιατί ή πολιτική τη"ς γ^ς 

πρέπει νά τείνει κατά τρο'πο συντονισμένο στην οργανική άνά-: 

πτύξη (κοινωνικά και πολεοδομικά τοΟ οίκισμοο τΥ\ς πύλης). 

ν '$. πολιτική έπι τη"ς υπεράξιας των οικοπέδων είναι μια 

αποτελεσματική μέθοδος πού δύσκολα εφαρμόζεται,. Μιά ακόμα 

1-.'.·.: Χαρακτηριστικές είναι, ou απόψεις του M. Poète .εύς 
"Introduction à Ι 9

 Urbani sine", Ed. Ant hropos, Paris. 
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πυο* άποτελεσματυκη μέθοδος όμως είναυ η απαλλοτρίωση των οικο

πέδων γυά ττΐν κατάλληλη δυαμο'ρφωση τοϋ χώρου. "Αν καυ άπαυτευ 

υψηλό* κο'στος είναι, έφαρμο'συμη παράλληλα με* ευρύτερους χευρυ-

σμο\5ς . Πυο ηπυες μεθόδου ευναυ τα συνδυκάτα εξυγυάνσεως μυας 

περυοχίΐς καυ ή δημυουργυ'α ζωνον χρη*σεως με' παράλληλη εξαγορά 

ούκοπέδων η άκυνήτων. 

Είναι, γεγονός οτυ ολα τα μέτρα που* προαναφέραμε συνδέ

ονται, μέ τυ'ς δυαδυκασυ'ες αναπλάσεως καυ επεκτάσεως του άστυ-

κοϋ χώρου. Γυά πολλούς θεωρητυκούς ή επέκταση τοο άστυκοο 

χώρου, παρά τά σο$αρά'προ#λη*ματα καυ τύς πουοτυκές άντυθέ-

σευς πού δημυουργοονταυ, άποτελεΟ τη* μόνη λύση, στή*ν όπου'α 

τεύνουν où πο'λευς μέ καπυταλυστυκη* δομή*. "Η ανάπλαση συνήθως 

δέν είναι, έφυκτη' παρά ύστερα άπο' μυά προγραμματυσμένη η επι

βαλλομένη άπο' την αύθο'ρμητη ανάπτυξη επέκταση τοΰ χώρου. 

Ιίράγματυ, ή επέκταση δημυουργευ άλλες σχέσευς στυς τυμές των 

ούκοπέδων στυς δυάφορες περυοχε'ς καυ καθυστδ τελυκά συμφέρου

σα την ανάπλαση ένο'ς τμήματος. 

Όπουοδη'ποτε άπο' τά δύο φαυνο'μενα (ανάπλαση καυ* επέκτα

ση) κυ'άν θεωρηθεϋ σάν αύτυ'α τοο άλλου, η γενυκη δυαπυστωσή 

είναυ οτυ où προϋποθέσευς ώρυμάζουν κάποτε γυά γενυκοτερη 

ανανέωση τοο άστυκοο χώρου, μέ παράλληλες έπεκτάσευς καυ' 

άναπλάσευς. Πολλές φορές το' έναυσμα προέρχεταυ άπο* την έξέ-

λυξη των τυμώλ) των ούκοπέδων, ένω άλλοτε où νέες έπεκτάσευς 

(π.χ. λο'γω τ^ς έσωτερυκη"ς μεταναστεύσεως προ*ς τά μεγάλα άστυ-

κά κέντρα) δημυουργόον συμφέρουσα τη*ν ανάπλαση όρυσμένων πα-

1. Έδω πρέπευ νά ένταχθοον ου προτάσευς γυά άντυπαροχη η αν

ταλλαγή* ούκοπέδων, où γενυκά συμ$υ3αστυκε'ς λύσευδ καυ' ή 
δημυουργυ'α κατάλληλου κλυ'ματος γυά νά καταστοϋν-ού άπαλ*· 

λοτρυώσευς" αποδέκτη* λύση άπο' τυ'ς ομάδες των ένδυαφερομέ-· 

νων καυ το κουνων^κο σύνολο. 
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λοών τμημάτων τοΰ άστοχου πλέγματος. 

"Οπως κυ'άν έξελυχθοΰν τά πράγματα, χούνη είναυ ή δυαπυ-

•στωση άπ<5 τ υ ς αρχές τοΰ αύώνα οτυ ή αύθο'ρμητη δυαμόρφωση των 

τομών των ούκοπέδων δέν συμβάλλει, στην επίτευξη ορθών πο

λεοδομικών καυ κουνωνυκών λύσεων σχετυκά με' τη δυαμόρφωση 

τοΰ χώρου. Ή ανάπλαση καυ ή. επέκταση παρουσυάζουν λουπύν 

ένδυαφέρον στά πλαυσυα ένο'ς ευρύτερου κρυνωνυκοΰ σχεδυασμοΰ 

τοΰ άστυκοΰ χώρου, πού θά χρησυμοπουευ" ,σάν κίνητρα ,τούς μηχα

νισμούς .τΤ\ς άγορδίς τών ούκοπέδων (χαυ κατ 'έπέ,κταση τήν έπυ-

χεορηματυκή δραστηριότητα τον κατασκευών), Ό σχεδυασμο'ς αυ

τός είναυ άπαραυτητρς χωρύς νά σημαυ'νεο οτυ θι̂ γευ κατ'άνάγκη 

τά ύδυωτυκά συμφέροντα. Αύτο' αποδείχτηκε με' τήν κλασυκή έρ-

γασυα τοΰ Μ. Halbwachs πού αναπτύχθηκε μέ βάση την έμπευρυ'α 

από* τήν ανάπλαση τοϋ Παροσυοΰ άπο'.το'ν. Haussmann , 

Στην εξυπηρέτηση μυδς τέτουας ευρύτερης κουνωνοκΓίς καυ 

χωροταξυκίΐς διευθετήσεως έχουν τεθευ ού μεθόδου ασκήσεως πο-

λυτυκ^ς γη"ς πού προαναφέραμε. Où άπαλλρτρυωσευς παραμένουν 

το'. ύσχυράτερο μέσο, γυατο' έπυτρέπουν την άμεση επέμβαση στον 

άστυκο,χώρο. Δυάφορες μεθόδου χρησομοπουοΰνταυ γυά τη μευω-

ση του κόστους τών άπαλλοτρυώσεων χωρυ'ς γα θυ'γονταυ τά πρα-

γματυκά δυκαυώματα τών ύδυοκτητών.. 

2. Τά μέτρα ασκήσεως πολυτυκή*ς γη"ς, καυ ύδυαυτερα ή απαλ

λοτρίωση αστυχδν ούκοπέδων, άποκτοον ύδυαυτερη σημασυ'α μέ 

τά σημερυνά δεδομένα αναπτύξεως τών πόλεων καυ* τά προβλήμα

τα πού αυτή δημυουργεΟ. 

1. Μ. HaiBwachs: Le^_Exrjrgpriation^_et^ 

a Paris, These de Doctorat, Éd. Société Nouvelle, Paris, 
Î9Ô9."" 
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Πράγματυ, με τυ'ς σημερυνε'ς συνθήκες, ταχευ'ας επεκτά

σεως καυ άναρχυκης αναπλάσεως δημυουργοϋνταυ άμεσα προβλήμα

τα οργανώσεως τοϋ χώρου. Παράλληλα, où τυμές των ουκοπε'δων 

αυξάνουν το*σο πολύ πού. εζναυ σχεδόν άνε'φυκτες où άπαλλοτρυώ-

σευς γυά ττίν οργάνωση του χώρου καυ* την έξασφάλυση της απαραί

τητης άστυκής υποδομής. 

Ή πολυτυκη γης βε'βαυα άποβλε'πευ στην άρμονυκη σύνθε

ση μεταξύ των επεκτάσεων καυ των αναπλάσεων. Ένώ συγχρόνως 

καυ τα δ\5ο αυτά φαυνόμενα συνδέονταυ με* ευρύτερους στίχους κου 

νωνυκούς καυ" όργανωτυκούς το€ χώρου. OÙ άπαλλοτρυώσευς απο

τελούν ετσυ βασυκο* τρόπο επεμβάσεως άλλα où άποφάσευς παυρνον-

ταυ ύστερα από* έπυστάμενη μελάτη της πορεύας τον τυμόδν των. 

ουκοπέδων.\, Γυ'αύτο, συνήθως, où αντυ*στουχες μελέτες στα με

γάλα άστυκά κέντρα (της έξελύξεως τών τυμων των ουκοπέδων) 

γύνονταυ με προοπτυκη ασκήσεως πολυτυκής γης καυ άδυάλευπτα, 

ώστε νά καλύπτουν μεγάλες χρονυκές περυόδους. 

Σε' περυπτώσευς δμως απροόπτων μεταβολών
3
 όπως συμβαυ-

νευ μεταπολεμικά στη' χώρα μας,.τά προβλήματα έπυβάλλουν τ-ην 

άσκηση πολύτοκης γης με άμεσους καυ βραχυχρονυους στόχους. 

OÙ άπαλλρτρυώσει,ς καυ ό καθορυσμος ζωνών χρη*σεως, πού εφαρμό

ζονται, συνήθως παράλληλα, δημυρυργοϋν τύς προϋποθέσευς γυά 

όρθολσγυκη* ανάπλαση η έπε'κταση του χώρου στυ'ς παραπάνω περυ

πτώσευς. 

, Ου δύο μεθόδου πού προαναφέραμε εζναυ περυσσο'τερο 

άποτελεσματυκές δταν έφαρμο'ζονταυ προληπτυκά. Άλλα καυ κα.-

τασταλτυκά ή εφαρμογή είναυ δυνατή καυ πολλές φορές μάλυ
4
-

στα αναπόφευκτη. Έπυβάλλε-ταυ πάντως* δταν προ'κευταυ γυά · 

κατασταλτυκή πολυτυκη*, ή έπυλογη* τής κατάλληλης στρατηγυ-
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«fis σε' συνάρτηση με" τυς δυνατότητες τοο συγκεκρυμε'νο.υ χώρου 

πού* θέλουμε να διαμορφώσουμε,, τυς κουνωνυκε'ς ανάγκες καυ το; 

συμφέροντα που έχουν δημυουργηθεϋ. 

Στυς περυπτώσευς αυθόρμητης καυ άνάρχυκίΐς αναπτύξεως 

των μεγάλων άστυκών κέντρων σε μυκρά χρονυκά δυαστη%ιατα^ ή πο-

λυτυκη* ττ̂ ς γίΐς κατ'ανάγκη γυνεταυ κατασταλτική'. Καταβάλλεταυ 

πάντοτε προσπάθεια να δυαφυλαχτοον τα υδυωτυκά συμφε'ροντα τών 

κατόχων ούκοπε*δών, αν καυ δε*ν πρε'πευ στυς περυπτώσευς αυτές 

νά μδς δυαφεΰγευ το* ευρύτερο κουνωνυκό καυ ούκονομυκό όφελος 

από την άσκηση πολυτυκ?|ς γης με άντυκευμενυκά κρυτη*ρυα. Πο

λύ* περυσσότερο μάλυστα δταν δημιουργούνται, δυνατότητες ύπερ-

βολυκοο πλουτυσμοο των ύδυοκτητων από* τη*ν ύπεραξυα' πσιί εδναυ 

αποτέλεσμα τ?ΐς ταχευας καυ άναρχυκής αναπτύξεως τοΟ άστυκοΟ 

χώρου. 

Έκευνο που* μπορευ νά δυατίίπωθευ σαν γενυκη δυαπυ'τ 

στωση άπο διάφορες έμπευρυες είναι,: 

α. "Οτυ η άσκηση πολυτυκής γη*ς είναι, «αντοτε δυνατή* KÛIC 

μέ τα σημερυνά δεδομένα έντονης μεταβολές (επεκτάσεις καυ ανα

πλάσεις) εζναυ άναπο'φευκτη. 

3. Τά με'τρα γυά άσκηση πολυτυκής γης ( άπαλλοτρυώσευς, 

καθορυσμός ζωνΰν χρήσεως, ύπεραξυα κ.λπ.) δέν άποτελοΌν, δπως 

πυστεύ*εταυ
9
 μευωση τ?ίς δραστηριότητας της ύδυωτυκής πρωτοβου

λίας. Αύτη* βρυσκευ πάντοτε τον τρόπο νά προσαρμόζεται, στά 

νέα δεδομένα καυ νά έπωφελεϋταυ άπό τυ'ς νέες εύκαυρυες πού* 

δημυουργοονταυ. 

γ. Ή πραγματυκη δυσκολυα γυά την άσκηση πολύτοκης γής 

(προληπτυκά η κατασταλτικά) προέρχεταυ άπ.ό τά μεγάλα άκρυβώς 
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κ-ερδη πού έχουν où υδυωτες καύ υδ.ύως ot κερδοσκόποι δταν ή πό*~ 

λη αναπτύσσεται, καύ άναπλάσσεταυ αναρχικά καυ χωρύς συγκεκρι

μένο σχέδι,ο. Πραγματυκά η ελεύθερη ανάπτυξη δημυουργευ τε

ράστιες δυνατο'τητες κερδών ποΰ où κερδοσκόπου δε'ν θέλουν να 

στερηθοϋν. Άλλα σήμερα τα προβλήματα κοϋνωνυκοϋ κο'στους καύ 

γενυκύτερων πλεονεκτημάτων πού έπι,τυγχάνονταυ άπο' την άσκηση 

πολυτυκης Ύ^)ζ καύ το σχεδιασμό* της αναπτύξεως τοϋ* χώρου εί

ναι, το'σο σημαντυκά πού σε* καμυά περύπτωση δεν επιτρέπεται, ή 

ασύδοτη κερδοσκοπία. Άλλωστε, ό'πως είπαμε, αποδείχτηκε έμ

πρακτα δτι ή άσκηση πολιτικές γης δχυ μόνο δε'ν έβλαψε τα υδυω-

τι,κά συμφέροντα (με* τη*ν έξαύρεση τΐ\ς αθέμιτης κερδοσκοπίας) 

αλλά δημιούργησε καύ περισσο'τερες ευκαιρίες γιά ..την ιδιωτική" 

πρωτοβουλία. 

3. -, Μένει* νά εξετάσουμε τις ειδικές συνθήκες πού έχουν δη

μιουργηθεί* στη χώρα μας μεταπολεμικά άπο τις αύθο'ρμητες ανα

πλάσεις και επεκτάσεις, καθώς και τις δυνατο'τητες .πού ύπάρ-

χουν γιά την εφαρμογή μιας πολι,τικης γης και μιας γενικοτετ 

ρης ρυθμιστικής προσπάθειας. 

α. Ή περίπτωση της Άθηνας: 

ι. Ή μέσα σε* βραχυχρο'νιο διάστημα ύπερβολυκη ανά

πτυξη με* μορφή επεκτάσεων και' αναπλάσεων δημιούργησε τη γνω,<-

στη μονοκεντρικη μορφή της σημερινής πρωτεύουσας. ' Έκτο'ς ό

μως άπο' τις οικιστικές και κουνωνικές αντιθέσεις στο* χώρο "•··.• 

παρέμειναν "λακουβες", τμη'ματα δηλαδή αναξιοποίητα γιά διά- , 

φόρους λύγους. Άπο έκει επιβάλλεται, νά αρχίσει ή άσκηση πο

λύτοκης γης, άπο' την αξιοποίηση δηλαδή αυτών των τμημάτων. 

Τέτοια τμη'ματα στην πρωτεύουσα είναι ή βιομηχανική ζώνη κα

τά μήκος της όδοϋ Πειραιώς και κατ'επέκταση ολόκληρο το* Ν.Δ. 

τμήμα. 
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OL άπαλλοτρυώσει,ς των βυομηχανυκών χώρων έδω θα πρέ

πει, $έ$αυα να συνδυαστούν με' τη μεταφορά των 3ι>ομηχανυων στη*ν 

περυφέρευα, σε* $ϋομηχανι,κές ζώνες που* δε'ν υπάρχουν καύ ε£ναυ 

άπαραυτητο να δημι,ουργηθοϋν. Ή υδι,α η περυοχη θά μπορεί* νά 

άξοοπόι,ηθεΠ γύοΐ την επέκταση των τρυτογενων δραστηρυοτη'των 

μεταξύ των κέντρων 'Αθήνας καέ Πευραι,δί, γυά τη*ν επέκταση τοο 

δι,ουκητι,κου' καιί πολυτυστι,κοϋ κέντρου χτίς 'Αθήνας, γυά τη* δη-

1 
μυουργύα θυλάκων πρασυνου κ.λπ. . 

tu. Ή δημυουργύα ανάλογων προϋποθέσεων στη ζώνη πού 

προαναφέραμε θά δημυουργησευ, σέ δεύτερη φάση, δυνατο'τητες 

άποσυμφορη'σεως καύ διαμορφώσεως του κεντρυκοϋ χώρου τοο λε

κανοπεδίου, μέ βάση τον άξονα πού προαναφέραμε. Αντίθετα, 

μέ τύς σημερινές προϋποθέσευς,οποιαδήποτε επέμβαση στο κέν

τρο ττίς πρωτεύουσας είναι, απαγορευτική άπο τύς τυμές πού ε-

2 

χουν διαμορφωθεί άλλα καυ αναποτελεσματική . 

*»tt, Στη'ν περυφέρευα δπου où πυκνότητες πληθυσμού- εί-

ναυ μακρές πρέπει, άπο' σήμερα νά έξασφαλυστρ-ΰν où κοινόχρηστοι* 

χώρου, δρύμοι, ταχευ'ας κυκλοφορύας κ.λπ. καύ νά δυαφυλαχτεΕ 

ή μορφολογία τοο χώρου πού εχευ διαμορφωθεί; μέ βάση τα μυκρά 

κτύσματα-κατουκύες. 

1. Γυά δυεξοδυκότερη ανάπτυξη Πρβλ.(a) Eust. Sorokos: La 

Morphologie Sociale du Pirëe à travers son Evolution,-, 
Paris"~l974~"""Sûô~"ΔΐάτρΙΒΓΓ κάΤΓΤΒ1~^ΰ^μΰστΙκο*"Τχ'?ο^ο"' * Αθη
νών:, Κοι,νωνυολοΥι,κη' μελέτη, ΕΚΚΕ.·

 r?
-

2. Où υψηλές πυκνο'τητες πληθυσμού" στά κεντρυκά σημεϋα TfiV-
Άθη'νας δημυουργοον συνθήκες ανάλογες μέ αυτές πού περυ-, 

γράφει, ο Μ. Hälbwachs' γ'ι,ά το* Παρύσυό Πρβλ. Μ.Hälbwachs: 
Les Expropriations et les Prix des Terrains S Paris. 
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αδ. Ή σε ΰψος άνουκοδο'μηση πρε'πευ να έφαρμοζεταυ μέ 

πολλή προσοχή Mab σε εύδυκές ζώνες . 

Με οσα προαναφέραμε καθυερώνονταυ ou βασυκές αρχές 

ασκήσεως πολυτυκης γης στην περυοχη της πρωτεύουσας με' βάση 

την κουνωνυκη μορφολογία τοϋ" χώρου .καυ τα προβλήματα πού* έχουν 

δημυουργηθευ ατό τη μέχρυ ση*μερα ανάπτυξη. Τά μέσα ε£ναυ ανά

λογα μέ τυς άντυστουχες περυπτώσευς. Αναφερθήκαμε πάντως κα

τά προτεραιότητα στυς άπαλλοτρυώσευ,ς συγκεκρυμένων ζωνών, πο\5 

μπορευ νά γυνουν νιε βάση άντυπαροχη οΰκοπέδων γυά τυ'ς βιομη

χανίες στη\> περυφέρευα, καύ στο'ν καθορυσμο'.ζωνών χρη'σεων καυ 

κατουκυας (zoning). 

β. Θεσσαλονυκη: ,!,.*·. · · 

Ή Θεσσαλονίκη δέν παρουσυάζευ την ςξΰτητα των προ

βλημάτων ττίς 'Αθήνας. Πάντως, επυβάλλεταυ καυ εδώ* η άσκηση 

πολυτυκης γης καυ ή καθυέρωση ρυθμυστυκου σχεδυασμου. • 

t». Μέ τυς έπεκτάσευς καυ άναπλάσευς τά τέλευταϋα 

15 περυπου χρόνυα, μυά κουνωνυκη καυ ουκυστυκη-λευτουργυκη 

πόλωση σέ σημαντυκό* βαθμό' είναι, εμφανής. 'Ανατολικά άπο' το 

Λευκό' Πύργο εχευ δημιουργηθεί
-
 μυά νέα Θεσσαλονίκη μέ την έντα-

τυκη ανέγερση πολυκατουκυων καυ μέ τη συγκέντρωση μεσαυ'ων 

καυ ανωτέρων εύσοδημάτων. Δυτυκά άπο ..το*, παραδοσυακό κέντρο, 

αντίθετα, ή ανάπλαση καυ σέ ύψος άνουκοδο'μηση περυορυ'στηκε 

στυς κεντρυκές άρτηρυ'ες καυ κατέληξε σέ επέκταση προ'ς τη 

νέα βυομηχανυκη ζώνη. "Ετσυ, γϋ*ρω άπο' το συδηροδρομυκό στα

θμό* καυ το λυμάνυ συγκεντρώθηκαν κάθε είδους βυοτεχνυκές καύ 

έμπορυκές δραστηρυο'τητες. Ή συγκέντρωση πληθυσμοο χαμηλής 

1. Πρβλ. καυ χάρτη β φάσεως έρευνας Κατουκυας (ΕΚΚΕ·). 
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εύσοδηματυκής. στάθμης καυ ανάλογης έπαγγελματυκής ενασχολή

σεως, στο* δυτικό τμήμα Mat στην παλυά πόλη είναυ έντονη. 

Παρόλο πού η άνουκοδόμηση σε ύψος είναι, η πυσ" δυα-

δε-δομένη υπάρχουν άκο'μα δυνατότητες άναμορφώσεως καύ αναπλά

σεως τοΌ χώρου. OL δυνατο'τητες αυτές στο' δυτυκο' τμήμα υπάρ~-

χουν πυσω άπο τυς κεντρυκές λεωφόρους, στά στενά δρομάκια με 

τά. χαμηλά παλυά κτ.υ'σματα. Άντύθε.τ.α., στο' άνατολυκό τμήμα 43ù 

δυνατο'τητες πρέπευ να άναζητηθοΟν κυρυ'ως στο\5ς παλυούς προσ-

φυγυκούς συνούκυσμούς της Τούμπας καυ τής Τρυανδρύας προ'ς 

το Βορρδ καυ τής Καλαμαριάς άνατολυκά. 

Lt
?
 'Αντυ'θετα άπο δτυ εχευ συμβευ στην περυοχη* τής 

πρωτεύουσας ή.-Θεσσαλονίκη δεν επεκτάθηκε με* Βάση τά αυθαί

ρετα μυκρά κτυσματα (κατουκυες εκτός, σχεδυ'ου,). Ή σε ύψος άνου

κοδόμηση τοΟ άνατολυκοο τμήματος εχευ συντελεστεΕ, ου δυ

νατότητες γυά ανάπλαση τοο κέντρου είναυ γυά τον υδυο λόγο 

περυορυσμένες. "Ομως, υπάρχουν πάντοτε δυνατο'τητες στην πα

λυά πόλη γυά μυά άρμονυκη ανάπλαση με δυατη'ρηση των παλυών 

κτυσμάτων. Πρό$λημα άπαλλοτρυώσεων στο' παλυο' κέντρο καυ 

την περυοχη τοΟ συδηροδρομυκοϋ σταθμού" καυ τοο λυμανυοο 

ασφαλώς ύπάρχευ. "Οχυ δμως τής υδυας εκτάσεως με' τής Άθη*-

νας. Θά μποροϋσε ασφαλώς νά λυθευ άπο' την τοπυκη αύτοδυου-

κηση πού θά ένεργοΌσε στά πλαυ'συα ενός ρυθμυστυκοΟ σχεδυ'ου, 

γυά τόν καθορυσμό ζωνών (δραστηρυοτιίτων κατουκυας κ.λπ.). 

n,L. Έκεϋνο πού εχευ όμως ύδυαυ'τερη σημασυ'α γυά την 

δργανυκη* ανάπτυξη τής περυοχής Θεσσαλονύκης ε£ναυ η αποσύν

δεση τής κατασκευαστυκής δραστηρυότητας ( πολυκατουκυών) 

άπο μυά ζη*τηση πού έλάχυστα εχευ σχέση μέ τυς πραγματυκές 

στεγαστυκές ανάγκες. Πραγματυκά ενα μεγάλο ποσοστό" τον 
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κατασκευών καλύπτει, τη ζήτηση άποταμυευτών της ύπαύθρου Μακε

δονίας καύ 'Ελλήνων εργατών της Γερμανίας, που είναι, προτυμο'-

τερο να στραφούν σε' άλλου εί,'δους έπενδύσευς. 

γ. Με' τι,'ς παραπάνω ,δυαδυκασύες διευκολύνουμε .τη'ν οργά

νωση τοϋ χώρου στα δύο μεγάλα άστυκά μας κέντρα καύ περι,ορυ-

ζουμε την ανάπτυξη τους σέ ανεκτά πλαύσι,α. Kau τά δΰο ε£ναυ 

προΰποθε'σευς γυά την όργανυκη τους ανάπτυξη (ούκυστ.υκη'-λευ-

τουργυκη καυ κουνωνυκη'). 

Συγχρόνως δμως δημυουργευταυ η ανάγκη όργανυκή*ς εν

τάξεως-των δύο άστυκών μας κέντρων στο'ν ευρύτερο γεωγραφυκο* 

χώρο.. Αυτό* μπορευ νά έπυτευχθευ με' τη'ν άσκηση γενυκο'τερης 

πολυτυκή*ς δυευθετησεως καυ αναπτύξεως τοο χώρου ττ\ς έπυκρα-

τευ'ας, πού σημαυ'νευ την προγραμματισμένη ανάπτυξη ένος ολο

κλήρου δυκτύου άστυκών κέντρων καυ ούκυσμών. 

•To' προ'Βλημα αύτο εχευ άποκτη'σευ υδυαυ'τερη οξύτητα 

στη χώρα μας λο'γω της σημαντυκης πληθυσμιακής μευώσεως των 

μυκρο'τερων ούκυσμών μας άπό* τη'ν έσωτερυκη καυ έξωτερυκη με

τανάστευση', Ή ανασύσταση τοο παλυοο δυκτύου τών ούκυσμών 

μας δέν είναυ έφυκτη πάντοτε έξαυτυας ττ̂ ς μετα$ολης τών γε-

νυκο'τερων κουνωνυκοουκονομυκών συνθηκών καυ των μεθο'δων πα

ράγωγης. 'Αλλά ούτε καυ η αποδοχή τών αύθο'ρμητων τάσεων πού 

παρατηροονταυ γυά συγκε'ντρωση καυ γυά άποψυλωση Tfjs περυφε-

ρευ'ας μπορευ νά δώσευ άποδεκτε'ς λύσευς. 

Έδώ το', προ'βλημα συνδέεταυ με' την ΰεράρχηση, κατά 

μέγεθος καυ λευτουργυ'ες
9
 τών ούκυσμών γύρω άπο' νέες αστι

κές ζώνες στην περυφέρευα, ανάλογες μέ τυς σύγχρονες προϋ

ποθέσεις εκμεταλλεύσεως τών πλουτοπαραγωγικών πηγών καυ ύσο'ρ-

ροπης αναπτύξεως του χώρου. 
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Ή προσπάθευα γυά το σύνολο τοΟ έθνυκοϋ" μας εδάφους 

παρουσιάζει, υδυομορφύες, άπο* άποψη μεθόδων, τόσο γυά τη'ν άσκη

ση πολύτοκης γης
9
 δσο γι,ά την καθυε'ρωση όρθων χωροταξυκών στό*-

χων γυά τη'ν έπύτευξη xfjs αρυστης (σύμφωνα με τυς κουνωνυκοοϋ-

κονομι,κε*ς μεταβλητές) κοι,νωνυκής μορφολογίας γυά το σύνολο τοΟ 

έθνυκοο μας χώρου. 

Θά πρέπει, τέλος νά τονυστευ δτυ τά πυό πάνω αποτελοον 

το γενυκό* πλαύσυο που συνοδεύεται, άπο* σύνολο πληροφορυων (σχε-

τυκά με* τον πληθυσμό, τυς χρησει,ς τοο εδάφους, τυς δυαθέσυμες 

πλουτοπαραγωγυκές πηγές κ.λπ.). Άλλα ή κουνωνυκη θεώρηση απο

καλύπτει τη* δυναμυκη τοΟ προβλήματος, δηλαδή την έξέλυξη του 

σύμφωνα με* τυς μεταβαλλο'μενες κουνωνυκές συνθήκες. ΑυτοΟ τοϋ 

ευδους ή θεώρηση άκρυβως μδς όδηγεΟ σε* μυά λυγο'τερο τεχνυκή 

καό* κερυσσύτερο μέ άνθρώπυνα μέτρα άνάδευξη καυ άξυοπουηση 

τοϋ χώρου. 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1961-1975 

(ΠΙΝΑΚΕΣ 1-4, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1-3) 

Έπεξεργασυα στουχευων ΚΕΠΕ 

Νοε'μ$ρυος 1976 
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Πίναχας 1 (συνέχεια) 

-Βοσοσχά οίκοπεδων καί διαμερισμάτων -έπί του" συνόλου τΟν ακίνητων τη"ς χώρας 
0txé*we6a Διαμερίσματα 

"Βτη 

1961-1965 

1966-1970 

1971-1975 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

'Αριθμός ft 
οίκοπεδβν 

23,69 

22,48 

27,00 

24*79 

23,93 

23,61 

26,69 

22,19 

21,32 

21,04 

23,37 

23,40 

23,27 

24,99 

26,73 

27,81 

27,17 

28,18 

Ά ξ ί « ^ 

23,16 

21,89 

22,27 

24,43 

23,72 

23,73 

24,40 

20,94 

23,37 

19,41 

20,05 

22,58 

23,08 

21,48 

25,18 

22,38 

19,45 

.22,19 

Αριθμός 4 

διαμερισμάτων 

11,31 

14,17 

21,03 

9,70 

10,64 

10,86 

12,94 

11,84 

10τ24 

13,38 

13,71 

15,67 

17,79 

19,90 

20,49 

21,26 

22,22 

21,48 

Άδί« # 

36,48 

43,95 

46,01 

31,80 

33,95 

35,70 

39,94 

37,24 

37,29 

45,64 

44,90 

45,73 

44,65 

48,46 

44,10 

47,31 

46,19 

.44,90 

Πηγή' *Π1, Στατιστική" Δημοσίων Οζκονομικω» \ 'ϊκετηρίς καί Μηνιαίον Δελτίον). 
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Δυαγροψρα_1 

Έξέλυξη Μέσης Ttyfis 'Ακυντίτων κατά Κατηγορυες 
("Ολες ot στάλες αρ. 3 τοΟ ΠιΓνακα 1) 

Περυοδος 1961-1975-Συνολο Χωράς 

Δρχ 

50QOOO-

'Υπόμνημα 

Σύνολο άκυνητων 
Ούχο'κεδα 

40Q000 
- \ 

Ούκοδομε'ς 
Δυαμερυσματα 

Αγροκτήματα 

300.000 

200000 

100.000 

19C1 62 79 t i . 
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Πίνβχβς 2 (συνέχει*) 

Ποσοστά οίκοπεδων καί δια-μεριαμάτων επί τοϋ συνόλου τον ακίνητων διαμερισ· Πρωτευούσης 
Οικόπεδα Διαμερίσματα 

"Κτη 

1961-1965 

1966-1970 

1971-1975 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

'Αριθμός -
οικοπέδων * 

40,66 

44,90 

42,26 

52,89 

50,54 

50,43 

47,06 

44,59 

42,59 

43,05 

44,69 

46,76 

46,97 

47,44 

46,97 

34,37 

45,20 

45,60 

'Αξία ^ 

27,96 

25,82 

26,62 

29,79 

28,25 

29,63 

28,70 

25,24 

28,85 

.22,94 

22,88 

25,74 

27,69 

24,30 

29,71 

24,32 

25,56 

28,36 

Αριθμός % 
διαμερισματ«ν 

29,32 

38,16 

39,93 

25,92 

28,31 

29,26 

30,89 

30,87 

29,27 

38,43 

38,84 

40,08 

43,94 

45,61 

46,00 

28,98 

46,13 

45,21 

'Αξία J 

47,52 

59,78 

57,56 

40,45 

44,62 

44,96 

50,83 

50,63 

53,05 

64,29 

61,89 

61,54 

58,20 

63,75 

57,41 

51,68 

62,41 

57,53 

Πηγή: BOT, ΣττΗσηκη* Δημοσίων Οικονομικών ( 'ΐκετηρίς καί Μηνιαίο ν Δελτίον) . 
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Δϋά^ροφμα 2 

Έ ξ έ λ υ ξ η Μέσης Ttyfig Άχυνητων κατά Κατηγορυες 
("Ολες ού στάλες ά ρ . 3 τοΟ Πιλκχχα 2 ) 

Περίοδος 1961-1975-Δυαμέ*ρυσμα Πρωτευούσης 
ι 1375 : 821.5?0δρχ 

ΔΡΧ 

300000-

' Υτιόρνηρα 

Σύνολο άχενη'των 

Οί,χόπεδα 

Ούχοδομε'ς 

Δεοψερυσματα 

Ά γ ρ ο χ τ η ' μ α τ α 

ιοο.οοο 

5 0 Ο Ο Ο - -

2QOOO--

10 OCX)- -

S 

4- Η Η 
1901 62 63 6 3 66 67 68 6 9 7 0 7 2 73 74 * t . 
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ì lf νάκας 5 (συνέχεια) 

Ποσοστό οΙκοπεδων και διαμερισμάτων έπί του- συνόλου των.ακίνητων λοιπές χώρας 

' *τη 

1961-1965 

1966-1970 

1971-1975 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

? Αριθμός < 
οικοκεδων 

13,54 

14,54 

19,51 

13,75 

13,89 

13,09 

13,78 

13,28 

13,47 

13,51 

16,21 

14,53 

13,81 

15,13 

17,64 

21,78 

20,80 

22,53 

Ά ξ ι α jt, ' 

15,46 

16,53 

16,69 

15,30 

16,26 

15,77 

15,83 

14,72 

15,45 

14,91 

16,31 

18,16 

16,79 

16,92 

1S,Ö2 

18,52 

13,66 

16,16 

'Αριθμός * 
διαμερισμάτων 

3,98 

5,35 

11,75 

3,33 

3,92 

3,64 

4,52 

4,28 

3,21 

4,78 

5,26 

6,20 

7,34 

8,61 

9,04 

14,16 

13,86 

13,77 

'Αξία 5 

17;36 

22,39 

31,17 

16,98 

16,42 

16,33 

18*23 

17,90 

14,53 

21,83 

22,49 

23,58 

26,14 

27,54 

25,43 

38,62 

30,83 

32,62 

ΠητΦ *ΣΥΕ, Στατιστική Δημοσίων Οικονομικών ('Βπετηρίς χαί Μηνιαΐον Δελτίον). 
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Δυάγραμμα 3 

Έξέλυξη Μέσης Τυμή*ς *Ακυνη*των κατά Κατηγορύες 

("Ολες ου στήλες αρ. 3 τοο Πυνακα 3) 

Περυοδος 1961-1975-Σ\5νολο Λουπης Χώρας 
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2ÊXSSSSJL («»νίχβι«) 

1961-1965 

1966-1970 

1971-1975 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 Ν 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

Ποσοστό $ί Περ 

Ποσοστό" «ριβμοϋ 
δηλώοτων Περ.Πρωτ. 
προς to' σύνολο 
τϊίςΧιΐρβς 

( 1 1 ) · ( 6 ) Ι ( 1 1 ) 

30*Î3 
23,86 

• Τ 

43,45 

34,89 

3*>2β 

36,27 

34,25 

28*45 

29,18 

29,72 

2?*70 

26,65 

1,51 

25,5« 

31,06 

32*47 

ιφέρεια Πρωτευούσης ως 

Ποσοστύ. οριστικ% 
if. ι ας ακινήτων Hep. 
Πρωτ. κρύς το* σύνο
λο τ% Χώρας 

(Ι2)β(7):(2) 

« 

59,86 

47*55 

-
70,54 

56,58 

39,70 

69, to 

68; 52 

62746 

63,24 

59,53 

61,59 

60,02 

5,30 

55·, 77 

58,16 

51,68 

προς τό Σύνολο Χώρας 

Ποσοστό οριστικού 
φόρου μεταβ. ακινή
των Περ. Πρωτ. πρύς 
το* σύνολο της Χώρας 

(13Μ9):(4) 

.. 

72,54 

49,23 

-
75,37 

58,40 

39,39 

59,ν2 

63,39 

55,96 

75,06 

61,66 

6ΐ,9β 

62,27 

5,00 

53/61 

61,20 

35,61. 

Ποσοστό* *jg._Agat$ 

αρ. δηλ&εΜν flic 
Περ. Πρωτ. . 
πρύς όρ.Αξά; 

αρ. δηλ&εβν τ·0 

συνόλου Χ«]ρας 

(14)» (8),(3) 

9 

198,63 

199,30 

-
166,50 

160*76 

186*27 

183,36 

Î89,83 

203,(0 

207,32 

194*63 

Î9S,60 

22X1,62 

332,55 

204,50 

183,53 

160,99 

Πηγή·» BETE, Στατιστική Δημοσίων Οικονομικών ('&κτηρίς καί Μηνιαϊον Δελτίον). 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΓΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 

Εύσηγηση Έλευθερυου Ελευθεροπούλου, Έπυστημονυκοΰ 
Συνεργάτη ΓενυΜής.Δυευθ\5νσεως Χωροταξύχς 
MOIL Δημοσύον Επενδύσεων, Ύπουργεύου 
Συντονισμού" 

ΌχτώΒρυος 1976 
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To' συνοπτυκο' αυτό σημείωμα, πού άναφέρεταυ σε* όρυ-

σμε*να συστήματα άσκη*σεως έγγευ'ου πολυτυκή*ς, δπως έφαρμο'ζονταυ 

σε' δυάφορες άλλες χώρες, συντάχθηκε βάσει στουχευ'ων πού άναφε'-

ρονται, στο β. τόμο τ?ίς έργασύας τοΌ κ. Ιωάννου Μ. Μοχαηλ " Ή 

δι,αχεϋρι,συς τοΰ έγγειου παράγοντος έντο'ς τοο Ρυθμοστυκοΰ Σχε-

δυου 'Αθηνών" (έρευνα καυ ανάλυσες στουχευων της αλλοδαπής), 

'Αθήναι, 1972 9 καυ συμπληρώνεταυ με* αναφορά στον πρόσφατο γαλ

λικό* νομό (Loi Galley), 

1. Δυκα^ωμα προτυμη*σεως ύπερ^τοο Δημοσίου 

Ή ευρύτερη εφαρμογή τοο δι,καυώματος προτυμησεως τοΟ 

Δημοσυ'ου με* υσους δρους, στην αγορά άκυνητων,γυά τη*ν απόκτηση 

τής απαραίτητης γης με' σκοπούς πολεοδομικής αναπτύξεως συναν

τάται, στη* Σουηδύα. Ou κουνότητες μποροον νά άσκοον το' δι,καύ-

ωμα αυτό σε* δλές τύς μεταβι,βάσει,ς άκυντΐτών πού έχουν έκταση 

πάνω άπο 3.000 μ η άξι*α πάνω άπό SK 200.000, με* τη̂ ν προϋπό

θεση etat ρ χρο'νος κτήσεως τοο άκυνη*του ξεπερνάει, τά δύο χρόνυα. 

^
τι
^ $„ΐ££Η2Υΐί^

 δ
^

ν
 Υ^νεται, εύρεϋα χρήση τοο δυκαυώ-

ματος. Ό νόμος έπι,$άλλεϋ δρυσμένους περυορυσμούς y id τή*ν 

άσκηση τουj-«ito· τυς κοινότητες,'δπως π.χ. την ύπαρξη εγκεκρι

μένου πολεοδομικού" σχεδύοϋ τής περυοχής,στην όπόιία βρι,'σκεταΐ 

το' μεταβιβαζόμενο ακίνητο η τη*ν ανάγκη άποκτη*σεως τοο άκυ-

νη*του γ ι, ά* τ η* ν εκτέλεση έργων υποδομής. 

Στη Γαλλύα η άσκηση τοο δμκαυώματος περιορίζεται, μόνο 

γυά περυοχε*ς αναπτύξεως η αναπλάσεως. Εντούτοις, αυτό είναι, 

πυό αποτελεσματικό,δεδομένου δτΊ το' Δημόσυο η όποι,οσδη'ποτε 

φορε*ας ύπε*ρ τοϋ όπούου υπάρχει τό δυκαιΪωμα μπορεϋ νά άποκτη*-

σει, τελι,κά τά ακίνητα με* απαλλοτρίωση.
 ν
Επι*σης, δ καθορϋσμός 
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της τομής, σε περυ'πτωση άσυμφωνυ'ας μεταξν5 δημοσυων υπηρεσιών 

καυ πωλητή ύπο'κευταυ σε' σοβαροΰς περυορυσμους υπέρ τοΟ Δημο-

συ'ου, καυ η άξυα καθορυζεταυ, σέ περίπτωση δυαφωνυας, άπο τ υ'ς 

δυκαστυκές η δυουκητυκές αρχές, ένω π.χ. στη'Δ. Γερμανυ'α το 

δικαίωμα αύτο' περυορυ'ζεταυ στην άξυ'α που* συνομολογεΰταυ μετα

ξά τοο αγοραστή καυ' τοο πωλητή. 

Λέγω ελλείψεως δυαθέσυμων κεφαλαίων, ή άσκηση τοο 

δυκαυώματος στην Ίταλυ'α δεν είναι, συχνή. 

·£τη Νορβηγυα το δυκαυ'ωμα αύτο ισχύει δταν προ'κευταυ 

γυά μεταβίβαση δασογεωργυκων περυοχον και* χρησυμοπουευταυ 

γυά τη δημυουργυ'α αποθεμάτων γης. 

Στην απόκτηση αποθεμάτων γης, γυα να άσκηθευ ένερ*-, 

γές πολεοδομυκη πολυτυκη,προβαυνουν συστηματυκά τα βορευο-

ευρωπαυκά κράτη. ,
 ν 

ΕτηΣουη^υα ή δυνατότητα δημυουργυ'ας αποθεμάτων γής 

ύφυσταταυ άπό τυ'ς αρχές τοο αΰώνα·. Ού κουνο'τητες μποροΟν να 

παραχωρρον τα άκυ'νητα ποό άποκτοον με ελεύθερη άπ'εύθεύ*ς αγο

ρά η με* άναγκαστυκη άπαλλοτρυωση, με έτησυο μυ'σθωμα σε ύδυωτ 

τες έπυχευρηματυ'ες, γυά δόμηση, γυά χρονυκη περυ'οδο τουλάχι

στον 60 χρόνων.καυ με' δυκαυωμα αναπροσαρμογής τοο μυσ.θώμα-· 

τος κάθε 20 χρόνυα. Σε περυπτωση νέας έκμυσθώσεβις,νό. παλυός 

μυσθωτη'ς ευτε προτυμδίταυ ευτε άποζημυώνεταυ γυά την άξυ'α τον 

εγκαταστάσεων ποΰ" κατασκεύασε στο' μυσθ^υο. ·'·• 

Στη Δανυα έφαρμόζεταυ ή υδυα μέθοδος, αλλά δμως ου 

κουνότητες ύποχρεώνονταυ νά δημυουργρΡν αποθέματα γής άπο' 

την έλεΰθερη αγορά, γυατυ' δέν έχουν τη δυνατρ'τητα νά άποκτη-
"·· • : . ; . ) • • • : • • • ·.

 :
- ·' '='- ·'·'

 Α :
· " '

7
" · · · · · · 
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σούν γη* με* απαλλοτρίωση. 

Στη* Νορβηγ_υα το Δημόσυο άσκεε το' δυκαυωμα τΐίς κατά 

προτυμηση άγορας με* ίσους δρους στυς δασογεωργυκες περυοχές, 

και* μπορεε έτσι. να τύς αποχτά έγκαυρως, εάν άπαυτοϋνται, π.χ. 

γυά τη*ν επέκταση ούκυσμων. 

Στη* Δ. Γερμανία έπυχευρεεταυ έπυ'σης η δημυουργυα απο

θεμάτων γης, άλλα σε* μι,κρότερη κλυμακα, λόγω χοδν περυορυσμων 

ποΰ υπάρχουν γυά τήν άσκηση τοΌ δυκαυωματος άγορδς με* υσους 

δρους. 

Στη* Μ^^ρετανύχ ου 'Οργανυσμου Τοπυκη^ Αύτοδι,ουκη-

σεως αποκτούν άκυνητα μελλοντικής χρήσεως, είτε μέ άπαλλο* > 

τρ£ωση είτε με ελεύθερη αγορά/
 ?
Επυσης εφαρμόζεται, σε* μεγά-. 

λη κλυμακα ό θεσμός Tris μακροχρόνιας έκμυσθώσεω.ς, των γαι,φν. 

Στη* Γαλλία ή μέριμνα γυά τη* δημι,όυ'ργι'α αποθεμάτων 

Yfl'îT» νέ σκοπούς .πολεοδομικούς;, αρχυσε την τελευταυα -δεκαπεν-

ταετυαν με* την είσαγωγη των θεσμών των "ζωνών πολεοδομυκίίς: 

διευθετήσεως κατά προτεραιότητα
5
^ 2UP) ,"ζωνών σύντονυσμε'νης 

διευθετήσεως" CZAC) και* "ζωνών μελλοντικές δι,ευθέτησεως"
 ; 

(ZAD). Τ<£· πςό πάνω συστήματα έχουν βασυκό σκοπό' τη* δυευκό-· 

λυνση τ?ίς πολεοδομικής αναπτύξεως. Ή δυνατότητα δημυουρ-

γία ς έγγ ε ίων αποθεμάτων από το Δημόσυο καί το\5ς 'Οργανισμούς 

Τοπυκής Αυτοδιοικήσεως παρε'χεταο καί με το νόμο 67-1253/1967 

>
"πε.ρ^.^προσανατολι,σμοΟ. τ?ίς εγγείου πολυτυκης", γι,ά δοάφορους 

πολεοδομικούς σκοπούς, δπως γυά επέκταση ούκυσμων, ανάπτυ

ξη, ανάπλαση, δημυουργία νέων πόλεων, πράσυνο, τουριστικές 

έγκαταστάσευς κ.λπ. 

Στίς £άτω_Χωρες ου κουνότηΐες άσκοϋν πόλυτυκη γης, 

καί προβαίνουν στη* δημυουργία ίκανων εγγείων αποθεμάτων, 
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με* το σκοπό' να δημυουργησουν ουκυστυκά συγκροτήματα που* να* 

δ-ι,αθε'τουν αρτι,ο πολεοδομοκο περυβάλλον. Ή ανάπτυξη η ανά

πλαση περυοχων συντελεϋται,, συνήθως, σε' ύδυο'κτητες εκτάσεις 

των κουνοτητων. Γυ'ά τον πι,ο* πάνω σκοπό' στο' "Αμστερνταμ, απο

κτώνται, συστηματικοί, έκτο'ς άπο' την άγροτυκη γη γΰρω άπο'; τΐυς 

πόλευς» καυ πεπαλαιωμένες περυοχές έντος πο'λεως. 

3. Ό θεσμο'ς των άναγκαστυκών απαλλοτριώσεων 

Ό θεσμός τον άναγκαστι,κων άπαλλοτρυώσεων έπαυσε πυά 

νά θεωρευταυ ως το' κυρυο'τερο μέσο γυά την άπο'κτηση ύπο' τοΟ 

Δημοσίου των άναγκαύων γυά την άσκηση'πολεοδομίας πολύτο

κες άκυνη'των. Στην πολυδάπανη αύτη δοαδυκασυ'α OL δημόσυές 

Αρχές καταφεύγουν άφοο εξαντλήσουν προηγουμε'νως το\5ς άλλους 

τρόπους αποκτήσεως των απαιτουμένων άκυνη'των. 

"Ετσι, στη* Σουηδία οί κουνότητες μποροον νά προβαί

νουν στην άναγκαστυκη' απαλλοτρίωση ακίνητων, μετά άπο' έγκρι

ση τη"ς σχετοκής αποφάσεως άπο' τη*ν κυβέρνηση. Έντοΰτοος δέν 

προσφεύγουν άμε'σως στο' μέτρο αύτο'. Προηγουμε'νως, γυά πολι5 

καυρό πριίν άπο' την πολεοδομική ανάπτυξη η ανάπλαση μι,δς πε-

puoxris, προβαίνουν στη* συστηματική αγορά των άναγκαυών άκυ-

νητων. 

Στη Νορβηγυα ou κουνο'τητες μποροον έπυ'σης νά απαλ

λοτριώνουν τά άκυνητα μυδς περυοχης, έστω καυ εάν δε'ν ύπάρ-

χεο .γν'αύτην λεπτομερές πολεοδομοκο' σχε'δι,ο. Ή ανάγκη εξασφα

λίσεως
 τ

^
ν
 κατάλληλων ούκοπεδοκων εκτάσεων γοά την ανέγερ

ση κατοι,κυών άποτελεε αύτοα απαλλοτριώσεως. 

.. Έπυσης στη* Γαλλυα άπο' το' 1953, ή κατασκευή κατοοκι,ων, 

καθώς και? ή εκτέλεση οποιουδήποτε έργου γενυκοΟ ένδυαφέρον-

τος συνυστδ δημο'συα ώφε'λευα. 
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Στύς ' Ηνωμένες_Πολι,τευες εφαρμόζεται, το* μέτρο τ?ίς 

άναγκαστι,κτίς άπαλλοτρυώσεως με* το* σκότιο* άναμορφώσεως η ανα

πτύξεως περυοχων. 

Σττΐ Μ.^Βρετ^νι'α ή δυαδυχασύα των άπαλλοτρυώσεων 

ε£ναι, ταχεϋα καυ δέν προϋποθέτει, άπαραυτητα τήν ύπαρξη πο-

λεοδομυκοΌ σχεδίου. Ό άρμο'δυος ύπουργάς μπορεε έντούτοι,ς 

νά άρνηθεε τήν εγκρι,ση èvds σχεδίου πολεοδομι,κίΐς αναπτύξεως 

περι,οχίίς έάν κρύνευ δτυ ου άπαλλοτρι,ώσει,ς άκυνήτων ιού προ

βλέπονται, γι/αύτό* δέν θά έχουν συντελεσθεϋ μέσα σε* μύα 6ε-

καετυα άπό τήν εγκρι,ση (σέ πενταετία γυά γεωργικές γαίες). 

Γι
 /^Αντυθετα σττίν Δ

1β
Γε£^ανύα ή δυαδυκασύα είναυ μακρά 

και* πολύπλοκη. Γυά την απαλλοτρίωση δέ σχετυκά. μεγάλων 

εκτάσεων πρέπει, οπωσδήποτε νά προηγείται, ή σύνταξη και* εγ

κρυση λεπτομεροΌς πολεοδομι,κοΌ σχεδύου. 

* Στη Δανυα ό νόμος δεν προβλέπει, δημο'συα ώφέλευα 

γυά τήν κατασκευή* κατοι,χι,ων. "Ετσι, où κουνο'τητες είναυ ύπο-, 

χρεωμένες νά άποκτοον την άναγκαυα γη\ άπο* την ελεύθερη αγορά. 

. Ή άποζημυωση των ύδυοκτητων άκυνήτων όρυζεται, συνή

θως βάσει, τ?}ς άξυας τ?ίς ελεύθερης άγορδς, δπως π.χ. στ,ή* Δ. 

Γερμανύα, ΗΠΑ, Σουηδυα, Νορβηγύα κ.λπ. 

Στή Γαλλύα, κατά το*ν καθορι,σμο' τ?ΐς άξύας τοο άκι,-. 

νήτου λόγω άπαλλοτρι,ώσεως, δέν λαμβάνονται, υπόψη où διάφο

ρες μεταβολές πού επήλθαν, δπως ή αλλαγή των χρήσεων γ^ς, 

η γνωστοποίηση εκτελέσεως έργων κ.λπ. 

· · . . · ' · · ·; •• ' -·τ. 

Στή Μ^^Βρετανυα από το 1959 ή αποζημίωση καθορυ'-

ζεταυ θεωρητυκά βάσει, των τυμων ελεύθερης άγορδς. To' υδι>ο: ; 

προβλέπεν και* ό νομός τοο 1961, ό δποΟΌς συμπληρώνει, δτυ η 
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άξια τοΌ ακίνητου δεν προσαυξάνεται μετά άπό τη γνωστοποίηση 

τΐΐς εκτελέσεως έργων διευθετήσεως η μετά άπο την απαλλοτρίωση. 

Στή*ν '.Ιταλία έπισης ή τιμή* αποζημιώσεως υπολόγιζε-

ταυ Βάσει της αγοραίας άξι'ας τοο άκινη*του. 

• "ι '• • • ' . . . - . 
• ' • ' - • ' ' ' ' ί .'• •• ' L ' i ' ' . • · ' '· ' · • ' ' · . ' • • ' · • . ' • . 

q. Ή ανέγερση οικοδομής μέ συντελεστή δομήσεως πού υπερ

βαίνει τον εκάστοτε καθοριζόμενο ύπό τοο νόμου., επιτρέπεται, 

υπό* τον δρο δτι ό δικαιούχος της άδειας οικοδομές, κατ.άβάλ-

λει ποσό* ίσο με* την άξύα τοΟ οικοπέδου, τοο όποι'ου ή πρόσκτη

ση θά ?ιταν αναγκαία, ώστε ό.συντελεστής αυτός νά μην υπερ

βαίνει το'ν νόμιμο '(άρθρο 3). 

β. Σύμφωνα με* τόν π to' πάνω νόμο, συντελεστής δομη*σεως 

(densité de construction) τιαλεϋται ό λόγος τοΟ αθροίσματος 

Tfìs οικοδομημένης επιφανείας μιας κατασκευές.προς τη*ν δλη 

eutφάνεta τοο οικοπέδου στο όποιο έχει άνεγερθεϋ η πρόκειται 

νά ανεγερθεί ή ούκοδομη. ' ' 

"'Ή συντελεστής δομη'σεως 1 αποτελεέ τό νόμιμο δριο. 

rta τÓ Παρίσι τό δριο αυτό ορίζεται σέ 1,5 (άρθρο 2). '•• 

γ. Τά 3Α των εσόδων άπό τις συμφωνά με* τα πιο πάνω 

εισπράξεις, λόγω συντελεστών δομη'σεως μικρότερων η ίσων προς 

τό διπλάσιο τοο νόμιμου ορίου, διατίθενται στη*ν κοινότητα 

η, αν υπάρχει,στό δημόσιο οργανισμό, στον οποϋο υπάγονται 

περισσότερες κοινότητες και πού έχει αρμοδιότητες σέ θέματα 

πολεοδομίας τΠς περιοχές δπου Βρίσκεται ή οικοδομή (άρθρο 9). 

Τά έσοδα αυτά προορίζονται για πολεοδομικούς σκοπούς. 

δ. Συνιστώνται ζώνες κτηματικές επεμβάσεως (zones d' 
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intervention foncière), σε* άστοχες περοοχές, où όποϋες καθο-

ριίζονταυ άπό" εγκεκριμένα σχέδι,α χρήσεων γ?ίς (plans d" occu

pation des sols), κοονοτητων με* πληθυσμό* πάνω άπό 10.000 κα

τοίκους η ενώσεων κοινοτήτων. 

Κάθε μεταβίβαση άκονητου πο\5 3ρι*σκεταϋ μέσα σ'αύ-

τε*ς τ£ς ζώνες μπορεε νά αποτελέσει, άντυκειίμενο ασκήσεως ενός 

δυκαοώματος άγορδς κατά προτίμηση, με* ίσους δρους (droit de 

prëemtion), γοά τη* δημυουργύα δημόσυων χώρων πρασίνου, κοονω-

νυκών κατοοκυων η έργων κουνης ωφελείας και* αποθεμάτων γης 

(άρθρο 25), καθώς και* γι,ά τή*ν ανανέωση ούκοδομων και* αναμόρφω

ση συνουκι,ων. 
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. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

;
ν
..-, r ..-.·•• ΔΙΚΤΥΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ .. -

1. £ενικά 

1.1. Τά δίκτυα τεχνικής υποδομής εξετάζονται σάν βασικό' λει

τουργικό* στοιχείο της πρλεοδομικ?ίς οργανώσεως. Ή συμβολή, 

τους είναι, αποτελεσματική σττ*ν ανάπτυξη τφν άξιων και των δο

μών εκείνων πού* είναι απαραίτητες γιά τη σωστή* λειτουργία τοΌ 

πολεοδομικοϋ συνρ'λου. 

.1*2. Επιβάλλεται νά διατηρεΟται Ινας ύψηλο'ς βαθμός προσφο-

ρδς υπηρεσιών από* τά δίκτυα, στους οικιστές τοΟ πολεοδομίτ·..·.: 

κοο συνόλου το όποϋο προορίζονται να εξυπηρετούν. Αυτ.ο πρα-r 

γματρποιεεται μο'νον δταν ή πυκνότητα και ή κατάσταση λειτουρ

γίας τους διατηρεεται σε ικανοποιητικό* επίπεδο. 

1.3» .'Απο*. τό πλήθος των δικτύων εξετάζεται στη συνέχεια ο,τι 

έχει» σχέση με* τη*ν ύδρευση και* τη* διάθεση ύγρδδν και στέρεων
 :
. 

άποβλη*τ.ων,
 :
Τά υπόλοιπα δίκτυα εντάσσονται στη* μελέτη-άλλων . 

γενικών προβλ.ημάτων της πολεοδομικές οργανώσεως, δπως
 ;
κυκλθίτ 

φρριακων (δίκτυα οδοποιίας), 'επικοινωνίας-(τηλεφωνικά,,; τα-, τ 

χυδρομικά.καί τηλεγραφικά· δίκτυα) και διανομής ενεργείας -. 

(δ̂ ίκτυα ήλεκτρισμοο, καυσίμων, .θερμάνσεως κ»λπ.) και θά πρέ

πει νά έξεταστοϋν σέ συσχετισμέ με αυτά; · . ",>: ·ν 

1.Μ-. Σάν βασική* επιδίωξη των δικτΰων ποΰ εξετάζονται πρέ

πει νάθεωρηθεε. η προστασία της δημοσίας υγείας.. Πολλά 

βαριά λοιμώδη ν,οση*ματα (τυφοειδη*ς πυρετός, δυσεντερίες,: ....,.' 

χολέρα, λοιμώδης ηπατίτιδα κ.λπ,) μεταδίδονται μέ τέ μαλυ-. · ' 

σμένο νερέ και ένδημοϋν σέ περιοχές που* ύδρεΰονται. και ,άπθΓ*
:
-, 

χετε4ονται άσχημα.. ., \ ··.·>,·..- ',,·,< 
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"Εχει- άποδευχθεϋ οτυ yuci σοβαρή μείωση των κρουσμά

των των νοσημάτων ύδρυκης προελεύσεως άκολουθευ την κατασκευή* 

τον έργων ύδρεΰσεως καυ αποχετεύσεως. 

1.5. Παράλληλα, δεν πρέπει, νά παραγνωρίζεται, ή σημασυ'α της 

υδρεύσεως καυ αποχετεύσεως στη*ν τουρυστυκη και* βυομηχανυκη* 

ανάπτυξη. Τόσο ή βυομηχανυα-βυοτεχνυ'α δσο και* ό τουρυσμο'ς 

καταναλίσκουν μεγάλες ποσο'τητες νεροΟ καυ δημυουργοον στη 

συνέχευα μεγάλο όγκο υγρών αποβλήτων, που* πρέπευ νά άποχετευ-

θεε καυ νά δυατεθεϋ σε κάπουο αποδέκτη, κατά τρόπο ασφαλή 

ύγευονομυκά καυ αποδεκτό' αύσθητυκά, γυά νά μην προκαλέσει, ζη-

μυά στο* περιβάλλον. ' τ ·-?•• 

1.6. Στύς έλληνυκές συνθήκες, μέχρυ σήμερα, γυνεταυ μονομε

ρής προσπάθευα νά έπυλυθευ το' πρόβλημα ττίς ύδρεΰσεως καυ πα-

ραμελεϋταυ η μετατυθεταυ χρονυκά η έπυ'λυση τοο προβλήματος 

της αποχετεύσεως. Ή άρχη αύτη είναυ λαθεμένη. Ή ύδρευση 

καυ η αποχέτευση άποτελρον ενα. ένυαΙΌ σύνολο καυ ετσυ πρέ*-

πευ νά άντυμετωπυζονταυ..'Η αποχέτευση αποτελεί την ύποχρεω-

τυκηνεπέκταση της υδρεύσεως. 'Η έξασφάλυση αυξημένης πσσο'τη-

τας νεροΟ καυ η ΐΐανονυκη δυανομη του, μέ το* δυ'κτυο τή"ς υδρεύ

σεως,, κάνευ άπαραυτητη τη σύγχρονη κατασκευή τοο'δυκτύου απο

χετεύσεως γυά τη γρήγορη απομάκρυνση των ακάθαρτων νερών καυ' 

την τελυκη τους διάθεση μέ τρόπο ύγυευνο καυ αύσθητυκά απο

δεκτό'. 

1.7. · Το' περυβάλλον, καυ' ύδυαυ'τερα· το' θαλάσσυο, δυατρέχέυ 

άμεσους κύνδ\^νους μολύνσεως καύ ρυπάνσεως, μέχρυ καυ τή'ν Γ 

ολοκληρωτυκη καταστροφή του, άπο' την τυχο'ν πλημμελή άπο-

χέτευση καυ δυάθεση των λυμάτων κ α υ τ ώ ν στερεών αποβλήτων, 

μέ τρόπο πού δέν συμφωνεί" μέ τους κανόνες τΐίς ύγυευν?ίςκαυ *"'·· 

τίίς τεχνυκή*ς. 
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...;. 2, Υφιστάμενη κατάσταση. Προβλήματα- Αδυναμίες 

2'.1. Ανάλυση γενικών προβλημάτων. 

2.1.1. Στις τελευταϋες τρείς δεκαετίες ò ελληνικο'ς χώ 

ρος παρουσίασε μιά δυναμική διαφοροποίηση μέ κύρια χαρακτη

ριστικά: 

α. Υπέρμετρη διόγκωση των μεγάλων αστικών κέντρων, 

β. βαθμιαία εγκατάλειψη των προβληματικών περιοχών, 

γ. ανάπτυξη της βιομηχανίας και? τοϋ τουρισμοϋ, 

δ. συνεχή άνοδο τοϋ βιοτικοϋ επιπέδου τοϋ πληθυσμοϋ. 

Άπο' τη* διαφοροποίηση αύτη, σάν συνέπεια παρουσιά

στηκε μιά συνεχής αύξηση στις ανάγκες και στις απαιτήσεις 

εξυπηρετήσεως άπο' τά δίκτυα τεχνικές υποδομές. Οι σχετικές 

πιέσεις είναι πιο έντονες στά μεγάλα αστικά κέντρα, στις βιο

μηχανικές χαί τουριστικές περιοχές. 

2.1.2. Οι ρυθμοί αναπτύξεως καί πληθυσμιακές συγκεν

τρώσεως που πραγματοποιήθηκαν σ'ολες τίς παραπάνω περιπτώ

σεις είναι μεγαλύτεροι άπο τοι5ς ρυθμούς αναπτύξεως των δι

κτύων πού* εξυπηρετούν τίς συγκεκριμένες περιοχές. Δημιουρτ 

γηθηκε έτσι Ινα σοβαρό* άνοιγμα ανάμεσα στη* ζήτηση καί τη*ν 

προσφορά υπηρεσιών των δικτύων, μέ τίς πιδ κάΐω δμεσες εκ

δηλώσεις; 

α. Ή επέκταση των οικισμών προηγείται, κατά μεγάλα 

χρονικά διαστήματα, άπο* την επέκταση των "δικτύων. 

β. . Στις περιπτώσεις διαρθρωτικών πολεοδομικών αλλα

γών,-πού συνήθως έχουν σάν αποτέλεσμα αύξηση της οικιστι

κές πυκνότητας, τά δίκτυα δέν ανταποκρίνονται, μέ ικανο

ποιητικό* βαθμό* αποδόσεως, στίς νέες ανάγκες πού δημιουρ·'-
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γηθηκάν. . * Απο* ελλευψη . προγραμματυαμάί].„.H&C .συντονυσμοο ανάμε

σα στους αρμο'δυους φορεϋς, où άποφάσευς καύ où ενέργειες εγυ 

ναν με μονομέρεια καύ δεν εξετάστηκαν σε καμμυά περύπτωση où 

τεχνικές καύ ουκονομυκές προϋποθέσευς καύ δυνατότητες προσαρ 

μογτίς των δυκτΰων στύς νέες συνθήκες που* καλοονταυ vet εξυπη

ρετήσουν. 

γ. Άπό ελλευψη προγραμματυσμοϋ καύ συντονυσμοΟ δέν 

ύφύσταταυ ύσορροπη ανάπτυξη των δυκτΰων. OÙ πο'ρου. που δυα-

τύθενταυ δέν κατανέμονται, όρθολογυστυκά. "Ετσυ, άλλου τομεϋς 

προχωροον καύ άλλου ύστεροΟν σημαντυκά. 

δ,. Ό κάθε φορέας δυκτΰου ένεργεϋ μο'νος στον προγραμ-

ματυσμο' καύ στύς κατασκευές του. Αύτο' εχευ σαν αποτέλεσμα 

τη σπατάλη χρο'νου καύ πο'ρων, καταστροφυκέ.ς ζημυές στο* Ινα 

δύκτυο άπο' τη δυαφορά φάσεως στην κατασκευή', ταλαυπωρύα των 

εξυπηρετουμένων, εξέγερση της κουνης γνώμης. 

2.1.3. Γυά τά έπο'μενα χρο'νυα, έκτος άπο' τοι5ς ούχυ-

σμοΰς ποΰ φθύνουν, σέ όλους τους άλλους προβλέπεταυ αύξηση 

των αναγκών ποΰ πρέπευ να εξυπηρετήσουν τά £ύχτυα καυ τά 

παραπάνω προβλήματα, αν δέν βρουν τη λΰση τους, θα όδηγηΌουυ 

σέ ανάσχεση της αναπτύξεως η ύποβάθμυση του έπυπέδου ζωής 

καυ του περυβάλλοντος. Ή αύξηση των αναγκών θά προέρχεταυ 

άπο' δΰο παράγοντες. Το'ν άτομυκο', άπο' τυς έπυπτώσευς τΐίς 

γενυκης αναπτύξεως τόϋ τό'πο'υ στην άτομυκη* ·ζώη* καύ τόν συλ-

λογυκο', άπο' την έμφάνυση νέων συλλογυκων αναγκών. 

2.1.4·. Ίδυαύτερα προβλήματα προκΰπτουν άπο' τη δη-

μυουργύα βυομηχανυκδν καύ τουρυστυκων συγκεντρώσεων, ανεξέ

λεγκτα η καύ μέ την κρατυκη βοηθευα, σέ περυσχές πού* δέν 

δυαθέτουν τά άπαραύτητα έργα τεχνυκης ύποδομηςν 
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3. Υφιστάμενη κατάσταση. Εύδυκά προ0λη*ματα 

Το^εας^υδρεύσεως, 

3.1· Ή παροχή ύπηρεσυων στον τομέα αύτο* βρύσκεταυ σε ύψηλη* 

στάθμη. Ή χώρα μας άπο την άποψη αύτη* τοποθετεί; ταυ στο έπυ-

πεδο των προηγμένων χωρών. 

Ποσοστό" 90% τοΟ πληθυσμού" ύδρεύεταυ .με* νερό ύγυε**-

vo'j σε* υκανοπουητυκη ποσο'τητα, με* το* έπυθυμητο ,φορτύο (πύεση), 

πού ερχεταυ τουλάχυστο μέχρυ τη'ν αύλη τοΟ σπυτυοϋ του, 

3.2. Ύπάρχευ άκομη θέμα υδρεύσεως γυά μυκρούς φθίνοντες ού-

κυσμούς
9
 σε* προβληματυκές όρευνε*ς και* νησυωτυκε*ς περυοχές 

γυά τύς οπουες ή έπυλυση του προβλήματος είναυ δύσκολη τεχνυ-

κά και* δαπανηρή. 

3.3. Δυσκολύες έπυσης παρατηροϋνταυ σε περοοχές νόμυμων καύ 

αύθαυρετων όύκυστϋκων επεκτάσεων,, καθώς και* σε περυοχές γρη*-

γορ'ης βυομηχανυκίΐς-βυοτεχνυκίΐς και* τουρυστυκίίς αναπτύξεως. 

3.4. Βασυκού παράγοντες γυά τη στάθμη πού βρυσκεταυ ό το

μέας θεωροΟνταυ: 

α. Εφαρμογή' σωστές και* μέ* συνέπευα κρατυκης πολύτο

κες (προγραμματυσμο'ς σωστο'ς, ΰκανοπουητυκη ως ενα έπυπεδο 

χρηματοδο'τηση, τεχνική συμπαράσταση ) . 

β. Άποκε'ντρωση τοΟ θέματος άπο τους Όργανυσμούς Το-

πυκΐ|ς Αύτοδυουκη*σεως (ύδυαύτερα στύν τομε*α προγραμματυσμοο 

και* κατασκευές). Μ'αύτο τον τρόπο εγυνε με* έπυτυχυ'α κυνη-

τοπούηση των τοπυκων δυνάμεων καυ πο'ρων. 

γ. Εύδυκη μεταχευρυση στην κατασκευή συλλογυκων έρ

γων, πού περιλαμβάνουν πολλούς ούκυσμούς (συνδέσμου δήμων 
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καυ κουνοτητων).,. μέ αποτέλεσμα καλύτερες κατασκευές καυ πυό 

χαμηλό* κόστος στην κατασκευή καυ εκμετάλλευση. 

• 6 . Ύποβυβασμός τοΟ κόστους κατασκευές στα έργα με τη 

συλλογυκη προμη'θευα των σωλήνων άπό το Υπουργείο των Έσ.ωτε-

ρυκων καυ εύσαγωγη* σε' χρήση προυόντων νέας τεχνολογίας (πλα-

στυκου σωλήνες), πού δυευκολύνουν τυ'ς κατασκευε'ς. 

3.5« Σαν αδύνατα σημεCa έπυσημαυ'νονταυ r 

α. Ή ελλευψη μελετών γυά μυά όρθολογυκη ανάπτυξη καυ 

άξυοπου'ηση τοο ύδατυκοο δυναμυκοο της χώρας (ύπο'γευου καυ 

έπυφανευακου). . 

3. 'Η ελΧευψη συντονισμού στο'ν προγραμματυσμό τής κα

τανομής καυ' δυαθε'σεως τον ύδατυκών πο'ρων. 

γ. Ή καθήλωση τής χρηματοδοτήσεως των έργων σε έπυ-

πεδα πού δε'ν έπυτρέπουν την ανάπτυξη των έργων, στο'ν υδυο 

3αθμΟ μέ τη*ν ανάπτυξη Τ ων αναγκών σέ πόσυμο νερό'. 

Ή μυκρη αύξηση του" ρυθμοο χρηματοδοτήσεως δε'ν έπυ-

τρέπευ καυ την κάλυψη όλο'κληρου του πληθυσμοϋ τη"ς χώρας. 

6. Ή ελλευψη οργανωμένου ύγευονομυκοϋ ελέγχου (μέ 

έξαυ'ρεση τη*ν ' Αθήνα καυ τον Ιΐευραυά). 

ε. Άνά*μυξη σέ πολλές περυπτώσευς πολλών φορέων στη 

δυαδυκασυ'α κατασκευής των έργων (ΎπουργεΙΌ Δημοσυ'ων "Εργων 

καυ*"' Εσωτερυκων, Νομαρχυες, Νομαρχυακά Ταμεϋα, Όργανυσμόυ 

Τόπυκίΐς Αύτοδυουκησεως). 

στ. Δυσκολυες στη χρηματοδότηση των μεγάλων έργων, 

μέ αποτέλεσμα η κατασκευή τους να έπεκτευ'νεταυ σέ απαράδε

κτα μεγάλο χρονυκό δυα*στημα. 
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,4. Ύφυστάμενη κατάσταση. Ευδυκά προβλήματα 

;,, Τομέας αποχετεύσεως , ' .·
 f •••; 

4.1. Στον τομέα τ?\ς αποχετεύσεως με εξαίρεση την περυοχη 'τί|ς-

πρωτεύουσας, ύπάρχευ όλοκληρωτυκη* σχεδόν ελλευψη συστηματυκδίν 

έργων, γυά τη*ν εξυπηρέτηση των αναγκών. 

Σποραδυκάεργά, τα ρποζα.κατασκευάστηκαν μέχρι, ση*-

μερα
9
 εγυναν χωρύς ολοκληρωμένη'μελέτη καύ πολλές φορές χωρύς 

καθόλου μελέτη. Τά Ιργα αυτά δέν ανταποκρίνονται, στύς σημε-

ρυνές ,ύγεί/Ονομυκές καυ τεχ.νυκές άπαυτη*σευς καύ ου υπηρεσίες 

πού προσφέρουν (μέ έξαύρεση την περυοχη* τίίς πρωτεύουσας), εί-

ναυ χαμηλοο έπυπέδου. 

4.2-.' Σε δλες τυς περυπτώσευς η δυάθεση των λυμάτων γύνεταυ 

χωρυ'ς καμμυά έπεξεργασυ'α, μέ. αποτέλεσμα νά
Γ
 ρυπαυ'νεταυ το* π̂ .-

ρυβάλλον.. Στους μυκρο'τερους ούκυσμούς έπυκρατευ η δυάθεση 

των. λυμάτων άπ'εύθευ'ας στο* έδαφος (ύπεδάφυα δυτ^θηση), η όποι*α 

δημυουργευ σοβαρούς κυνδύνους μολύνσεως τοο ύπογευου υδροφό

ρου όρύζοντακαυ* τοΟ υπεδάφους πυό γενυκά. 

4.3. Ή δυαμόρφωση αύττ̂ ς της καταστάσεως όφεύλεταυ βασυκά 

στους.παρακάτω λογούς: 

4.3*1» Το θέμα της αποχετεύσεως θεωρεΠταυ πυρ* μυκρής,ση-

μασυ'ας καύ δέν τό άντί,μετωπυ'ζευ σοβαρά το' κράτος.
 %
 .* , 

4.3.2. Δέν ύπάρχευ μακροχρόνυο πρόγραμμα άντυμετωπυ*σεώς 

του, σε* δλη του τη*ν έκταση.
 ν
 «. • 

4.3.
#
3. Ή χρηματοδότηση είναυ περυορυσμένη κάυ* συμπτωμα*-

τυκη*. , .;•>_. 

4.3.4. Τό κόστος των έργων είναυ πσλυ* υψηλό. 
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4 . 4 . Ή -υφί;σταρενη-κάτ^σΐοΐσή"σί^ν'"τομ^α "τωΛΓ'αποχετεύσεων απο

τ ε λ ε ί άνασταλτυκο' πάοα'γΟντα;στ,^ν-αν^ίτυξη της χώρας. Ή συυε'-

χυση" της θά êjçtL ,ααβαρΧδ: έπ,υπτωσευ,ς στήΊδημο'συα:,,ύγε£4.·??ίτη\>. 

,δυατ.ήρηση του περί,βαλλον,τοδ^καυ' την έπυ'τευξ'ηντων στόχων 3υο~ 

μηχανυκής Mat τουρυστυκης αναπτύξεως της χώρας*, ?., ν,:-

?' . . · . 5•=.''·.•;•'Υφιστάμενη κατάσταση. ΕυδΟκά προβλήματα 

; ' Ï2HÎ-Sαπορριμμάτων " Λ ον 

5.1* Ή άποκλευστυκή άρμοδυο'τητα στο' θε*μα συλλογής καυ. δυα-

,θέ*σεως των άπορρυμμάτων άνήκευ στους Όργ.ανυσμοΰς Τοπυκής. 

Αύτοδύουκήσεως. Το' σχετυκο' έργο συντελείται* με τη με'ρυμνά 

τους καυ με δυκά τους τεχνυκά με*σα. Γυά την παροχή των υπη

ρεσιών τοΟ τομέα έπι/βάλλεταυ κάθε ; χρόνο ανάλογο ανταποδοτι

κό τέλος καθαρυότητας στους κατοίκους. -

5 .2 . "Ολο το' κύκλωμα τοϋ τομέα πραγματοπο^εϋται, σέ Tp.eCς. φά-

σ'ευς: συλλογή, μεταφορά, δυάθεση. 'Υπάρχευ καυ μυά προκα

ταρκτική φάση τής εναποθηκεύσεως κα,ύ προσωρινής δυαφυλάξεως. 

Ή τελευταύα πραγματοπουεϋταυ άπο' τους υδυους τους εξυπηρε

τούμενους. '•' "''--·:"' Λ ' ; - ' · > - -: -

5 . 3 . Εναποθήκευση: Ιΐραγματοπουευταυ σήμερα με' πλαστυκούς 

σάκκσύς καύ πλαστυκά η μεταλλυκά δοχεεα. Στην προκατάρκτυ-

κή αύτη φάση * υπάρχουν δυό βάσυκά προβλήματα ύγέυόνομυκής 

μορφής/., ν-'·/,.-·."-' -••,.-.'•••'••••-'•·· •,;••Λ- ·.•·.··.:•·•..:•• - J •.- < \> : ·' ,• v.S 

a. Ou σάκκου καυ τά δοχεϋα πρέ*πεο να κλείνουν με* ' 

άσφάλευα, έτσι, πού νά μην μαζεύονται, ζ&α η .έντομα, σε ανα

ζήτηση τροφής. / :
f
- • 

β. Ή εναπόθεση μπροστά στά σπ^τυα νά γύνέταυ γυά .δσο TO' 

δυνατό πύο μικρό χρονυκό δυάστημα, γυά λόγους ύγυευνης καυ 

αύσθητυκης. 

http://Tp.eC
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5Λ. Συλλογή: Γύνεταυ κατά κανόνα, δύο η τρεϋς φορές τήν 

έ$δομάδα καύ στα έμπορυκά τμήματα τον μεγάλων πόλεων κάθε μέ~ 

ρα. Καύ στύς δύο περυπτώσευς τά χρονυκά δυαστήματά είναι, ito' 

λύ υκανοπουητοκά. Ύπάρχευ μόνο το' πρόβλημα νά γύνεταυ η συλ

λογή-σε αυστηρά όρυσμένες ίρες, πράγμα πού άπαυτεϋ βελτυωμέ-

νη καύ ποό δαπανηρή οργάνωση καύ τεχνυκό εξοπλισμό. 

5.5. Μεταφορά:Ό έξοπλυσμός πού χρησι,μοπουεεταυ γυ'αύτό το* 

σκοπό* βελτυώνεταυ συνέχευα, με όμαδυκές προμήθευες εύδυκων 

αύτοκυνήτων, άπορρυμματοφόρων, πού δυενεργοϋνταυ άπό* τό 

Υπουργείο Έσωτερυκων καύ άπό* τους μεγάλους δήμους. 

Παρά τύς προμήθευες πού έγυναν στό παρελθόν καυ' 

τό τρέχον έτος (τρέχον έτος 200 περύπου οχήματα άξύας 150 

εκατ. δραχμών), ύφύστανταυ ακόμη σοβαρές έλλεύψευς καύ χρευά-

ζεταυ η προμήθευα νέων αύτοκυνήτων καύ η αντικατάσταση πα- - - :" 

λυων. Αυτό θά συντελέσει, καύ στή μεύωση τοΟ κόστους μεταφο- ; 

ρας, τό όπουο συντελευ πολύ στή δυαμόρφωση τοΟ κόστους άπο-

κομϋδΐίς. · ·. j-

5.6. Δυάθεση_άπορρυμμάτων: Γενυκώς εφαρμόζεται, γυά ούκονο-

μυκούς λόγους, η μέθοδος της ελεγχόμενης εναποθέσεως (ύγευο-

νομυκης ταφίίς), στό λεκανοπέδιο 'Αθηνών καύ στους περυσσότε- .;, 

ρους δήμους τί̂ ς χώρας. Μέ τήν παραπάνω μέθοδο καλύπτεται πε

ρύπου συνολυκός πληθυσμός 4.50Q.000 κατούκων. Σέ όλους τους ; 

άλλους ούκυσμούς εφαρμόζεται, ή ελεύθερη δυάθεση, κυρύως εξαυ-

τύας μεγάλων ούκονομυκων δυσκολυών πού συναντδ ή ελεγχόμενη ; 

δυάθεση. Σοβαρά προβλήματα πού χρευάζονταυ μελέτη είναυ τό 

θέμα τίίς μευώσεω'ς τοο κόστους μεταφορδς, καθώς καύ τό θέμα 

τή"ς δυαλογίΊς, προς ανάκτηση χρήσυμων ύλδδν. 

5.7. Συνοπτυκά ή κατάσταση τοΟ τομέα έμφανύζεταυ στον πύ-

νακα τ?1ς επόμενης σελύδας (στουχεΕα 1973). 
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" oßjaycojLxoü καύ^θεσμυκοο πλαυσυου 

6 . 1 . Τομε^ας_υδρε\5σεως 

6 , 1 . 1 . Ου.,συνέπευέ,ς της ύφυστάμενης καταστάσεως στον τομέα υ 

δρεύσεως είναι, ύκανοπρϋ.ητ'υκε'ς.,.Οι. νο'σου ύδρυκης προελεύσεως πε-

ρυορύστηκαν έντυπωσυακά καο η βελτυωση τή*ς υδρεύσεως συνε'βα-

λε κυρύως στην ανύψωση τοο Βυοτυκοϋ" έπυπέδου τοΟ πληθυσμοϋ, 

τη*ν άνοίπτοξη τ'οΟ τουρυσμοο, την ανάπτυξη τής βυομηχανυ'ας και? 

βυοτεχνύας καυ τέλος σττίν ούκυστυκη ανάπτυξη. 

-' 0é ;.4Ì.2v. : ϊττίν πενταετ ία πού πέρασε (1971-1975) άπο* τα προγράμμα

τα δημο'συων επενδύσεων (περυφερευακό καύ έθνυκο*), διατέθηκαν 

στη*ν κατασκευή* έργων-υδρεύσεως τα παρακάτω ποσά καυ ενσωματώ

θηκαν ou .σωλήνες πού αναφέρονται,:· 

Ποσά_σε'__^ι::λυαδες>_δραχμες_ Συνρλυκα Σύνολο • 
»~ „ »„.. ,,„ ποσά πού σωλήνων 
Ετος :ΠεΡυφερευα-. : ...Εθνυηο,- Εργο ^ C a H % ^ è}it6i 

κο προγραμ- προγραμ- Μόρνου ^ ,περυοχ^ 
:,;•;.μα. —ν-κ·.;?; :-' μα·· •"' ' » ' . » _ " 

ΐΓ-'---!*-'— __. . . _~ _. ,__ . , ,__ - èiny^y. , 
1971 " 527.478 17.046 179.000 7.23.524 2.3̂ 0.·-;, 

1972 706.449 26.906 665.000 1.398.355 2.527 

1973' 650.521 ν
 64.400 587.300 1.302.221 ,2.479

 ν
. 

19-74 -915.566 107.493 850.000' 1.873'. 059 1.686 

1975 1.102.320 193.991 2.000.000 2.193.991 1.771, 

. ι ·. ' ι „' '. •> ~·,·. ··· 

Σύνολο 3.902.334 409.836 4.281.30Q . 8.5^3,470 . 10.7̂ -3. . ' 

Παρο'λα αυτά, αν εξαιρέσουμε το' έργο τοο Μόρνου.?tau :•• * 

υπολογίσουμε τύς χρηματοδοτηΌευς σε* χρο'νο άναφορδς το* 1973, 
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παρατηρευταυ στο περυφερευακο' προ'γραμμα στασυμρ'τητα, η όποι,'α 

είναι, δυνατό, αν συνεχυσευ, να οδηγήσει, σε' οπισθοδρόμηση την 

πρόοδο τοο τομέα. 

Ακόμα καυ ή αύξηση που παρατηρείται,'στο' έθνι,κο' πρό

γραμμα είναι, σχετική, αν σχεφτοομε δτυ αύτο' οφειΓλεταυ σε κα

τασκευή έργων έπευγουσας μορφής στη Θεσσαλονυκη. 

Στα ποσά του περι,φερευακοο προγράμματος θά πρέπει, νά 

προστεθεϋ Ινα ποσό' 10% τουλάχυστον που προέρχεται, άπό τακτυ-

κοΰς πόρους των ΟΤΑ. .. ..· 

,6.1.3. Ποι,οτι,κά η εύκόνα ττίς ,ύφι,στάμενης καταστάσεως έμφανυ-

ζεταυ στο'ν πυ'νακα της επομένης σελυδας. 

Ό μέσος δρος των κατουκων των ουκι,σμων πονί υδρεύον

ται, μέ άνεπάρκευα είναι, 250. Πρόκειται, δηλαδή γυά μι,κρούς 

ούκυσμοΰς μη ,βυώσι,μους, δπου ή έπυ'λυση τοο προ$λήματος πα-

ρουσυάζευ εύδυκές δυσκολυες. 

6^1^. Γυά τά έργα τοο Μόρνου δέν υφίστανται, σοβαρά ούκονομι,-

κά
ν
ΐφοβληματα. Το' υδι,ο συμβαύνε«^, αν καυ σε* μυκρότερη κλίμα

κα, καυ γυά άνακαυνυσευς καυ έπεκτάσευς του έσωτερυκοο δυ-

κτΰου υδρεύσεως της πρωτεύουσας. 

Τό
:
ύφυστάμενο σύστημα χρηματοδοτήσεως τοο έργου τοο 

Μόρνου αποδείχτηκε άποδοτυκό καυ θά πρέπευ νά έφαρμοστευ καύ 

στη Θεσσαλονίκη. Στην τελευταυα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα 

καν συνε*βήσάν πολλές παλυνδρομησευς στην έπυ'λυση' τους μέ 

αποτέλεσμα où καταναλωτές να ταλαυπωροονταυ στιΤς θερυνές αύχμές. 

'Η χρηματοδο'τηση των έργων
s
 που όρυστυκοπουηθηκαν άπο' 

το προ'γραμμα Δ.Ε. θά έπυτρέψευ τη γρήγορη κατασκευή τους. 
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6.1.5. α. Στους υπόλοιπους οικισμούς ή χρηματοδότηση εμφα

νίζει κάποια στασιμότητα, η όποια πρέπει να ξεπεραστεί προκει-

μένου ό τομέας να μπορέσει* υά
!
 ανταποκριθεί:σέ ταχύρρυθμη οίκι-

στικη, βιομηχανική και τουριστική ανάπτυξη, μπροστά μάλιστα 

στην ένταξη της χώρας στη*ν ΕΟΚ. 

3. Σοβαρό ρόλο στη*ν ανάπτυξη, συντήρηση καό ανακαί

νιση των έργων θα παίξει ή ανάπτυξη των πόρων των ΟΤΑ, η όποια 

θα επιτρέψει τη* διάθεση ποσών,άπό τοπικούς απόρους-η τηνπροσφυ-

γη* σέ τραπεζικό δανεισμό σέ πιό μεγάλη κλίμακα. 

γ. Στους μικρούς οικισμούς, πού δέν έχουν ικανοποιη

τική* ύδρευση, ή επίλυση των προβλημάτων είναι δύσκολη· και δα

πανηρή. 

Σέ* πολλούς (νησιά, άνυδρες περιοχές) το' κόστσς είναι 

σχεδόν απαγορευτικό» ιδιαίτερα ύστερα από την αύξηση τ?ίς τι-

μΐίς τοϋ πετρελαίου, πού κατάστησε ανεφάρμοστη, από την οικονο

μική* πλευρά, την κατασκευή εγκαταστάσεων άφαλατώσεως θαλασσι-

voö νερού με θερμική ενέργεια. 

6.1.6.. ,α. „,,Μέ εξαίρεση την ύδρευση της ' Αθήνα ς où ύφιστάμε-

νες μορφές διοικήσεως, δπως εμφανίζονται σήμερα και δπως προ

βλέπεται από τη νομοθεσία πού ίσχύει, με' τη μορφή* οργανισμών . 

η υπηρεσιών, πού υπάγονται στο Δημόσιο η στους QTÄ κατευθείαν, 

είναι, αναχρονιστικές, δέν ανταποκρίνονται σέ εξελιγμένες σύγ

χρονες μορφε'ς και άποτελοΟν ανασταλτικό παράγοντα στην εξέλιξη 

το\3 τομέα. 

3. Σέ γενικότερο επίπεδο λείπει ò συντονισμός' στον 
ι 

προγραμματισμό τον έργων, σέ συνδυασμό μέ τά γενικά προγράμμα

τα αναπτύξεως (τουριστικά, βιομηχανικά), τις οικιστικές άνάγ-
ι 

κες καί τίς δυνατότητες των ΟΤΑ. 
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γ. Μεγάλο έμπόδυο στην οργάνωση τοΟ τομέα άποτελεϋ ή 

ελλευψη φορέα με* άποφασυστυκές άρμοδυάτητες στην ανάπτυξη, 

δυαχευρυση καύ προστασύα τον ύδατυκων πο'ρων. 

6.2. ï2HË2S-2ï22i£II!?2Eiii S 

6.2.1. Γευυχά, TO' επίπεδο τον ύπηρεσυδν που παρέχεται, είναι, 

πολύ χαμηλό*, με' έξαύρεση τμήμα της περιοχής xf|s πρωτεύουσας, 

πού έξυπηρετεϋταυ ί,κανοποι,ητυκά με δύκτυα (όμβρύων καύ ακα

θάρτων) πού* κατασκευάστηκαν τελευταυα. Ένδευκτι,κά αναφέρεται* 

δτι> στην π-ενταετύα 1970-1974 τοποθετήθηκαν έκτος «ερι,οχίϊς πρω

τεύουσας, 730 χλμ. σωλήνων αποχετεύσεως εναντυ 11.000 χλμ. πε

ρίπου υδρεύσεως. 

6.2.2. Στουχεεα μέ λεπτομέρευα γι,ά την περιοχή* πρωτεύουσας 

αναφέρονται στη συνέχεια. 

α. Πληθυσμο'ς περιοχές πού καλύπτεται άπο' αρμοδιότητα 

0ΑΠ 2.540.241 >'.,' 

$. Κατασκευασθέντα δύκτυα (σε ποσοστά): 

- όμβρύων 10% 

- ακαθάρτων 34% 

γ.. Πληθυσμο'ς περιοχής πού εξυπηρετείται, άπό δίκτυα ά-. 

καθάρτων 0ΑΠ 1.750.000 (ποσοστό* περύπου 70%). . -.,. 

Το* υπόλοιπο τοο πληθυσμοϋ εξυπηρετείται άπό βόθρους 

πού αδειάζουν με* βυτιοφόρο. To' πιο σοβαρό προ'βλημα δμως εί

ναι δτι δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις καθαρισμοί) καύ μεγάλη 

θαλάσσια περιοχή* τοΟ ΣαρωνικοΟ έχει πάθει ρύπανση. 

δ. Δαπανηθέντα ποσά (σε* χυλυάδες δραχμές). 
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Δαπανηθέντα ποσά 

ν
 / Προέλευση _, . 

Χρονυκη
 c !

 Σύνολο 
,

 c
 Άπό πόρους Άπο' δημ. Άπο' δα-

περυοδος · _ » Ä « _____ opYotvuayoO ^_^__ε5ενδυσευς __ ü£k2H2 « „__.__ 

Ι. Δύκτυο όμβρυων 

1970-74 25.650 533.950 - 559.600 

1975 - 28.125 - 28.125 

Σύνολο 25.650 562.075 - 587.725 

II. Δυκτυο ακαθάρτων 

1970-74 1.751.930 208.850 60.000 2.020.780 

1975 398.640 790 -. .. ,3.99.430 

Σύνολο 2.150.570 209.640 .-"60.000 .2.420.210 

Γενυκο' 

σύνολο 2.172.220 771.715 60.000 3.007.935 

6.2.3. Στη Θεσσαλονίκη μυκρο* κεντρυκο' τμημά ττίς πο'λης, με έκτα

ση 300-400 περυπου έκτάρυα, άποχετεύεταυ μέ παντορροϋκο' δυκτυο. 

Μεγάλες όμως περυοχές τ?ίς πο'λης άποχετεύονταυ κατευθεΓαν στη 

θάλασσα, η στα ρεύματα πού δυασχιΓζουν την περυοχη, με τοπυκά 

παντορρουκά δύκτυα η εξυπηρετούνται, μέ βόθρους. "Ολα αυτά,, σε 

συνδυασμό* καύ μέ τά βυομηχανυκά άπο'βλητα, έχουν σάν αποτέλε

σμα τη βαρευά ρύπανση τοϋ Θερμαϋκοϋ κο'λπου. 

6.2.4. Στά άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, υπάρχουν στου-

χευώδη παντορροϋκά δίκτυα,, πού παρέχουν μυκρη εξυπηρέτηση καυ 

δημυουργοΟν σοβαρά προβλήματα άπο' δυσοσμύες, ρυπάνσει,ς καυ μο-
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λύνσεις, μέσα στίς. πόλεις καί στίς περιοχές εκβολές. 

6.2.5· '.οί·;·. Έκτος από τή*ν περιοχή* τ1\ς πρωτεύουσας, γιά τη*ν 

οποία* έχουν εξασφαλισθεί σέ κάποια κλίμακα οικονομικοί πόρου, 

σ'δλη την άλλη χώρα η χρηματοδότηση τδν έργων είναι συμπτωματι

κή καί υποτυπώδης καί δέν καλύπτει οΰτε τίς στοιχειώδεις ανάγκες 

τοΌ τομέα. 

β. Σοβαρό ρόλο στις δυσκολίες αναπτύξεως το\3 τομέα 

παίζει τό γεγονός δτυ τα* έργα του είναι πολ\5 δαπανηρά καί-απαι

τούν υψηλά ποσοστά επιδοτήσεως η δανεισμοί. 'Απ'αύτά, τά έργα 

ομβρίων δέν είναι καί ανταποδοτικά. Έτσι γιά τά τελευταία υπάρ

χουν καί σοβαρές δυσκολίες γιά τη* χρηματοδότηση* τους με* δάνειο. 

γ*
ν
'Από άποψη διοικήσεως καί οργανώσεως où ελλείψεις 

τοϋ τομέα υδρεύσεως υπάρχουν σε* πολύ πύο μεγάλο βαθμό στον το

μέα αποχετεύσεως. *Η ενοποίηση των φορέων υδρεύσεως καί αποχε

τεύσεως καί η αντιμετώπιση κάτω άπό μιά διαχείριση του* κυκλώμα

τος τ οΌ νεροΌ, μέσα στους οικισμούς, πού αυτή* τη* στιγμή* δύσκο- ' 

λεύεται άπό τη νομοθεσία πού υπάρχει* θά διευκολύνει πολύ τίς 

δυνατότητες αντιμετωπίσεως των οικονομικών προβληνάτων τό*ϋ\ το<-> 

μέα καί θά δώσει, διέξοδο στή*ν ,κατάσταση πού έχει διαμορφωθεί. 

6.3. Τομέας απορριμμάτων 

6.3.1. α. Ή μέθοδος ττ̂ ς υγειονομικές ταφτίς, πού εφαρμόζε

ται στη* διάθεση των απορριμμάτων-, είναι η πιό οικονομική* άπό 

δσες υπάρχουν καί προσαρμόζεται, ικανοποιητικά στίς ελληνικές 

συνθήκες, μέ τά πληθυσμιακά μεγέθη πού υπάρχουν. 

β. Εμφανίζονται δυσκολίες στή*ν εξεύρεση τον. χώρων 

πού χρειάζονται γι'αύτό, γιατί πρέπει νά είναι μακρυά άπό κα

τοικημένες περιοχές, μικρές παραγωγικότητας καί νά μη*ν προκα-
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λοϋνται προβλήματα ρυπάνσεως- περιβάλλοντος (ατμόσφαιρας και* υπό

γειων νερών). Άπό* τήν άλλη πλευρά,
Α
ή απομάκρυνση των χώρων δια

θέσεως των απορριμμάτων άπο* τι*ς περιοχές κατοικίας έχει σά.ν απο

τέλεσμα τήν αύξηση του" κόστους μεταφοράς.. 

, 6..3.2. ,, Κάλο* παράδειγμα, στην οργάνωση τοϋ τομέα, αποτελεί 

6 Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής, ποΰ ιδρύθηκε στή*ν 

περιοχή* λεκανοπέδιου Αττικής, μέ συμμε.τοχ.η 63 δήμων και κοινό-

τήτων. Σκοπέ του έχει τη μέριμνα γιά την τελική* διάθεση 2.«5.00 

τέννων περίπου την ήμερα στέρεων αστικών και, βιομηχανικών απο

βλήτων, σέ τρείς χώρους εναποθέσεως (χωματερές Ν. Λιοσίων·^ Σχ,ι-

στοο, Βάρης).
 t %

 , ·..···, 

6.3.3. α. Δέν υπάρχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα στον 

τομέα, γιατέ ή χρηματοδότηση του αντιμετωπίζεται, άπό τή νομο

θεσία πού* Εσχύει, μέ την επιβολή άνταποδο,τικων τελών. 

... β. Άπα στατιστικά στοιχεια,πρσκύπτει οτ'ι τό κόστος 

απορρίψεως ενός τόνου απορριμμάτων είναι σήμερα κατά μέσον δρο 

300 δρχ. περίπου. Ά π * αυτές, μέ προσέγγιση, τό* 60% χρειάζε

ται γιά τή συλλογή, 30% γιά τή·μεταφορά κα£ 10% γιά τή διάθε

ση. Ό υπολογισμός δ**νει δτι σέ δλη τή χώρα, γιά τήν οικονομι

κή αντιμετώπιση το\3 τομέα, χρειάζεται ένα ποσό τ?ίς τάξεως 

500.000.000 δραχμών. 

6.3.4. Μελλοντικά θά φανεί το* πρόβλημα εξευρέσεως των κα

τάλληλων χώρων διαθέσεως. Γι'αύτό πρέπει από* τώρα νά μελετη

θεί τό* θέμα τ?ίς παραπέρα έπεξεργασέας μέ μιά σύγχρονη μέθοδο 

(κάψιμο, λιπασματοποέηση κ.λπ.), σέ συνδυασμό μέ τήν ανάκτηση 

χρήσιμων υλών. 
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ΜΕΡΟΣ_ΔΕΥΤΕΡΟ • 

BSSSîïSLi^îïSSSS-iî1
 ΕΠΙΔΙΏΞΕΙς 

ΕΤΗΝ^ΠΡΟΣΕΧΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ (1976-1980) 

1. Γενικά 

1.1. Οι ανάγκες καί οι δυνατό*τητες. αναπτύξεως των .δικτύων τε- . 

χνικ^ς υποδομές» ·στη*ν προσεχή πενταετία, εξετάζονται» με* πνευ-

μα συντηρητικό*, μέσα- ατά πλαίσια τ?ίς( σημερινές .ελληνικές πραγμα
τικότητας καί.τωΛ>; δυνατοτήτων της, . · , . ·,, 

· ' · ' · • • · , * . · . · . ' < ' • . ' 

1.2. Δέν μπορεί όμως νά παραβλέψει κανείς τι5 σ̂ Λιβολί̂  τους crrrfy 

ανάπτυξη τ?ις χώρας καί τή*ν ανασταλτική* επίδραση πού. μπορεΤ νά 

έχει πάνω της, το γεγονός τυχό*ν ασύμμετρης ,άναπτύξεως .των TOT 

μέων υδρεύσεως, αποχετεύσεως, σε* σχέση με' τους υπόλοιπους το

μείς οικονομικές αναπτύξεως καί μεταξύ τους. 

»... . 2 . - ' Επυ.θυμητού_π£οσανατολυσμοC . . 

α. Στο* τέλος τ?\ς πενταετίας θα πρέπει ποσοστό* τουλάχιστον 

95% τ ο ti πληθυσμοί τΐίς χώρας, να έχει νερό* συνέχεια μέσα στο* 

σπίτι του, μέ εξασφαλισμένες υγειονομικές συνθήκες. Ή ποσότη

τα πού θά παρέχεται θά πρέπει νά φθάνει στά 200 λίτρα τή*ν ήμέ- ' 

ρα για* κάθε ατομο'ι (σάν μέση ημέρή*σια κατανάλωση), όταν πράκει-

ται για* αστικούς οικισμούς, βιομηχανικά ς fi τουριστικές Περιο

χές- καί σέ 15*0' λίτρα στίς ημιαστικές fi αγροτικές. ^Στίς παρακάνω 

καταναλώνεις περιλαμβάνεται καί ή εξυπηρέτηση βιομηχανίας »καί, βιο 

τεχνίας, έκτό*ς άπό τ ί ς περιπτώσεις ειδικών υδροφόρων βιομηχανιών. 

Β." Στους φθίνοντες οικισμούς των προβληματι'κων περιοχΏν, 
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πρέπει, νά δυαμορφωθουν βασι,κές συνθήκες υδρεύσεως, πο\5 νά δια

σφαλίζουν ττ5 δημόσια υγεία καί τη*ν κοινωνική* εξυπηρέτηση. 

γ. Χρειάζεται-η πλη*ρης μελέτη του* ύδατικοϋ δυναμικού" τ*ής 

χώρας καί προγραμματισμένη, συντονισμένη καί ορθολογική κατα

νομή, διάθεση καί προστασία των υδατικών πόρων. 

δ. Πρέπει, voi γίνει ενοποίηση τ?ίς διοικήσεως των έργων 

υδρεύσεως και? αποχετεύσεως σέ κάθε επίπεδο (κατασκευές, λει-. 

τουργίας καί εκμεταλλεύσεως), σε* κλίμακα πού' θά διευρύνεται 

συνέχεια. Όι ανάλογου φορείς θά πρέπει, νά οργανωθούν σέ μορ

φή* επιχειρήσεων κοινές ωφελείας, κάτω άπό τή*ν εποπτεία τη*ς το-!· 

π.ικί1ς αύτοδιοικησεω-ς, εντελώς δμως αποκεντρωμένου καί αύτο-

δ tot κ ούμε v o w - .·,,.· ·>,.. · .. ,« ·.--..». 

2.2. Ï2H^S-2fî2KSI£^2£iîÎS " · ' · •- •-•·. . · ··' .• .:• 

α. Κατασκευή*, μέχρι το τέλος της πενταετίας, των βασικών 

έργων αποχετεύσεως ακαθάρτων στά μεγάλα αστικά κέντρα καί 

στους πόλους έλξεως δυναμικών περιοχών, (τουριστικών καί βιο

μηχανικών). 

3. Αύξηση στην 'Αθήνα, τοΐ3 ποσοστού" του" πληθυσμοί) πού 

εξυπηρετείται, άπό* το δίκτυο ακαθάρτων στο 90% χαί επέκταση 

τ*ής δικαιοδοσίας του" ΟΑΠ στην ευρύτερη περιοχή* του ρυθμιστι

κού" σχεδίου. 
_ ' · · " . ' . • . . • \ • ^ 

-γ. · Κατασκευή* έργων επεξεργασίας λυμάτων, καί. γενικά .έργων 

προστασίας του" περιβάλλοντος καί των φυσικών αποδεκτών r άπό* 

ρυπάνσεις'καί μολύνσεις. Σάν έργα άμεσης προτεραιότητας .πρέ-. 

nei νά προταχθούν τά έργα εξυγιάνσεως. του^Σαρωνικοΰ καί ·τοΌ 

Θερμαϊκού. , 

δ. Ανάπτυξη εν ο* ς προγράμματος κατασκευής, έργων άπρχετεύ-
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σεως. σέ μακρούς ούκυσμούς, μέ,τήν. εφαρμογή άπλων -συστημάτων 

Mat εγκαταστάσεων χαθαρυσμοΰ των λυμάτων. 

2.3. Τομέας_απορρομμάτων 

α. Έπυδίωξη χαθολυκτίς χρησι,μοποι,ή*σεως πλαστυκων σάκκων, με* 

σύστημα έρμητι,κοΰ κλευσύματος γυά τήν προσωρ^ή εναποθήκευση. 

β. Συστηματυκ^τερη συλλογή> σε* «to* συχνά χρονυκά διαστή

ματα, δπου χρευάζεταυ. 

γ. Επέκταση τής ελεγχόμενης δυαθέσεως και* σέ πι,ό* μυκρο\5ς 

οικισμούς-καί ή εγκατάσταση, στην περυοχή* της πρωτεύουσας,» 

μυδς πευραματ̂ κΐ\ς μονάδας διαλογής και* it εξεργασία ς, μέ μιά 

μέθοδο σύγχρονης τεχνολογίας. . · : \ 

3. *Ανάλυση_τδν_προοπτυκδν_$ελτίωσ 

3.1. Στην προηγούμενη παράγραφο εγυνε μυά σύντομη γεvtκή 

περυγραφή των επιθυμητών τροσανατολυσμων. Πλήθος δμως άπο* 

παράγοντες έπυδρουν άνασταλτυκά στην επίτευξη των στόχων τής 

έπtθυμητ11ς αναπτύξεως. θ", παράγοντες αυτού είναυ θεσμυκου, 

οί-χονομυκοι*, όργανωτυκοι*, τεχνικοί, δυαθέσυμου τεχνυκοΐ3 κάύ 

ßtoμηχavtκoυ' δυναμυκοΌ. 

3.2. Στά κεφάλαυα 2, 3, Μ· και* 5 το\3- πρώτου μέρους τ?\ς εκθέ

σεως αυτής επισημάνθηκαν τά ύφυστάμενα και* δυαφαυνύ^ενα προ-?. . 

βλήματα,- τά όποια έχουν άνασταλ^κή επίδραση, στην επίτευξη 

του̂  έιπ,θυμητοϋ προτύπου. 

3.3. Έκτάς δμώς άπο* δσά γενυκά εξετάστηκαν, υπάρχουν καί 

πολλά άλλα π tó* εύδυκά προβλήματα πού έχουν άνασταλτυκή έπύδρα1* 

ση. Ή επισήμανση τους' ξεφεύγει, από* τα opta αυτής της εκθέσεως 

καί πρέπει νά αποτελέσω άν^κεύμενο μελέτης εtδtMής επιτροπής. 
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3.4. Γενικά οι προοπτικές βελτιώσεως, κάτω. από τίς σημερινές 

συνθήκες τΤ\ς οικονομίας τη1 ς χώρας, εμφανίζονται περιορισμένες, 

έκτος εάν μεταβληθούν où συνθήκες χρηματοδοτήσεως. Άπό την άλ

λη πλευρά* δμως, ή εφαρμογή μιας πολιτικής μέ συνέπεια" κάί ή 

λη*ψη των κατάλληλων θεσμικών καί οργανωτικών μέτρων, θά συντε

λέσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη των τομέων καί στη βελτίωση τΐίς 

κοινωνικές εξυπηρετήσεως που παρέχουν, παρά tri διάθεση περιο

ρισμένων οικονομικών μέσων. 

3.5. "Οπως σέ κάθε άλλη περίπτωση, έτσι καί στά δίκτυα τεχνι

κές υποδομές, ύστερα από 'μελέτη τδν δυσχέρευΏν, εοδυκων συνθη

κών καί δυνατοτήτων,-'Τίρέπευ νά καθοριστοΰν τά κατώτατα χαρα

κτηριστικά μεγέθη καί η έκταση εφαρμογές ενός προγράμματος, πιό 

κάτω άπό το* όποιο δέν είναι δυνατό νά πλαισιωθεί το γενικό πρό

γραμμα αναπτύξεως τΤίς χώρας. Βάση αναπτύξεως καί επιτυχίας 

ενός τέτοιου προγράμματος θά αποτελέσει, από τη* μιά πλευρά 

έπαρκή*ς χρηματοδότηση από τίς δημόσιες επενδύσεις καί δανει

σμός, καί από την άλλη δημιουργία σύγχρονου θεσμικού" καί ορ

γανωτικοί υπόβαθρου. 

4. Επιδιώξεις καί συγκεκριμένοι στόχου 

γιά την περίοδο 1976-1980 

4.1. Γενικά 

α. Μετά άπό εκτίμηση της υφιστάμενης καταστάσεως σέ εθνι

κό καί περιφερειακό επίπεδο, των δυνατοτήτων διαθέσεως ,πύστώ-. 

σεων από τίς δημόσιες επενδύσεις, τοπικούς πόρους και δάνεια, 

δίνεται ένας πίνακας στό τέλος ττίς εκθέσεως μέ τά ποσά πρύ 

υπολογίζεται δτι· πρέπει νά .διατεθοϋν, στη*ν πενταετία 1976~ 

1980 γιά δίκτυα τεχνικές υποδομές, ώστε νά κρατηθεί ή προσφο

ρά υπηρεσιών σέ ικανοποιητικό επίπεδο. 
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β. Άπό τή*ν εξέταση τδν υφιστάμενων αναγκών καί τών'βασί-

κών στίχων αναπτύξεως χΤ\ς χώρας, όπως καθορίστηκαν, γίνεται 

στη* συνέχεια- è καθορισμός καί ή ιεράρχηση των στόχων, της πεν

ταετίας^ 1976-1980. 

4.2, Ηεβίοχτί^Αθηνξίν - ; ' . · " · ' V ,· 

α. Αποπεράτωση υδρεύσεως άπό τό Μόρνο. 

Κάλυψη των αναγκών τ1\ς περιοχής τ^ς πρωτεύουσας καί επέκταση 

των εργών·στίς περιοχές Ε λ ε υ σ ί ν α ς , Μεγάρων, Λαυρεωτικής και? 

Α ν α τ ο λ ι κ έ ς Α τ τ ι κ έ ς ^ 

β. Επέκταση των εσωτερικών δικτύων ακαθάρτων σέ ολη τή*ν 

περιοχή τοΌ λεκανοπεδίου. 

γ . Κατασκευή* έργου επεξεργασίας και τ ε λ ι κ έ ς διαθέσεως λυ-

μάτων καί εξυγίανση τοϋ Σαρωνικού μέ σύγχρονη κατασκευή* έρ

γου αποχετεύσεως ακαθάρτων περιοχές Σκαραμαγκά-*Ασπροπύργου-

'Ελευσίνας. 

δ. Συμπλήρωση κατασκευές άντι,πλημμυρυκων έργων, χ έ π ε ί -

γουσας μορφές. 

4 . 3 . Περιο^^^εσσα^ο ν ίκης 

α. Αποπεράτωση έργου ενισχύσεως τ?ίς υδρεύσεως άπό τ ί ς 

πηγές Άραβυσσον). "Εναρξη κατασκευές έργων γυά τή*ν κάλυψη 

άναγκβν επόμενης 15ετίας (Μεταφορά νερο\3 άπό φράγμα 'Αλιάκ

μονα, δ ιυλιστήρια κ . λ π . ) 

β. Κατασκευή (Α φάση) κεντρικού" άγωγοΌ ακαθάρτων μέ δλα 

τά "άλλα συναφή* έργα. Κατασκευή* έργων καθαρισμού* καί δ ι α θ έ 

σεως ακάθαρτων καί βιομηχανοκών αποβλήτων (πόλεως, σ υ ν ο ι κ ι 

σμών καί βιομηχανικών περυοχών). Απομάκρυνση εκβολών άκαθάρ*-

των άπό τό Θερμαϊκό κόλπο. 
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γ, Διευθέτηση της. κο ίτης τοΟ Δένδρο ποταμού καί< κατασκευή* 

έργων επείγουσας, μορφές, αποχετευτικών καί αντιπλημμυρικών»
 :
· 

Μ·.^. Μεγάλα_αστ^κά_κε'-ν^ρ^ 

α. ΠρΏτα-πρωτα στον καθορισμό τΨ\ς προτεραιότητας στην κα

τηγορία αύτη* των οικισμών, πρέπει να ύπολογίσθρΡν τυχόν Ιδι

αίτερες δυσμενείς υγειονομικές συνθήκες καί-αν υπάρχουν ορι

στικές, μελέτες. 

-0. Σε* κάθε περίπτωση πρέπει να* προγραμματιστεί καί νά 6o**r 

θε£ προτεραιότητα στή*ν κατασκευή έργων υδρεύσεως καί άποχετέύ- ' 

σεως σε* πόλεις γρήγορης οικιστικές και* βιομηχανικές αναπτύ

ξεως και* οικισμούς σοβαρές τουριστικές σημασίας. 
J · . · , ·• . • " •'·'•· 

γ. Ειδικά σε* έργα αποχετεύσεως ακάθαρτων, εξαιτίας του" 

μεγάλου κόστους, πρέπει νά δοθεί προτεραιότητα στη*ν κατασκευή* 

των κεντρικών αποχετευτικών άγωγίδν, των εγκαταστάσεων πρωτο

βάθμιου καθαρισμού" και τη διάθεση των αποβλήτων σε* φυσικό 

αποδέκτη, χωρίς κινδύνους ρυπάνσεως καί μολύνσεως. 

ί+,5. Μικροί οικισμοί 

α. Πρέπει νά προτιμηθούν έργα σέ οικισμούς πού αποτελούν 

πόλους έλξεως, προβληματικών περιοχώνκαί σέ οικισμούς-ιού 

δημιουργούνται άπό μεταφορά σέ νέα θέση.
 ν

 •••
ι
· •.•.«. . 

β. Νά δοθεί προτεραιότητα σέ έργα ομαδικά, πού εξυπηρε

τούν πολλούς οικισμούς. 

α.·. Καθολική -χρησιμοποίηση σάκκων μέ ερμητικό κλείσιμο γιά 

τη*ν προσωρινή* εναποθήκευση. - .. V· ·. · . ; -· 

β. Προγραμματισμένη συστηματική* συλλογή σέ κατάλληλες δρές 

ττίς ημέρας. 
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γ . Συμπλήρωση τοϋ" έξοπλισμοΰ μεταφοράς με κατάλληλα μέσα, 

σύγχρονα. Κατάργηση τδν ανοικτών μέσων 'μεταφοράς:'. 

δ . Επέκταση .Top συστήματος διαθέσεως μέ υγειονομική* ταφή* 

σε* δλες τ ί ς πόλεις μέ πάνω άπό 10,000 κατοίκους. 

ε· Κατασκευή καί λειτουργία πειραματικοί σταθμοϋ διαλο·? 

γ^ς καί επεξεργασίας απορριμμάτων, για τη μελέτη του* προβλή

ματος καί συναγωγή συμπερασμάτων γιά τό* μέλλον. 

5. Μέτρα πολιτικής - Θεσμικές αλλαγές 

5.1, ?K^£££L2£2fi:ìli!SSS - : ' ' 

α. Νάτεθεΐ^σάν Βασικό μέτρο, δ προγραμματισμός σέ Βάθος 

καί σέ χρονική" έκταση, μέ συντονισμένη προσπάθεια δλων των 

αρμόδιων φορέων, άφο\3? πρώτα καθοριστούν οι επιθυμητοί στίχοι . 

Β.'Νά γίνεται ισόρροπη η ανάπτυξη των τομέων ύδρεύσεως-

άποχετει3σεώς καί νά'μη*ν αναπτύσσεται 6 ένας τομέας σέ Βάρος 

τοΰ 3λλού. *Η δλη ανάπτυξη ίων τομέων πρέπει νά παρακολου

θεί τά πλαίσια τ?ίς γενικές αναπτύξεως τ?ίς χώρας καί νά μή*ν 

υστερεί ,άπ'αύτην. 

γ', Νά διατηρείται δ καθορισμένος ρυθμό*ς χρηματοδοτήσεως 

των Ιργών του" τομέα καί παράλληλα νά εξευρεθούν καί νά δρα

στηριοποιηθούν τοπικοί πόροι, κάί τραπεζικός δανεισμός (από 

τό εσωτερικό καί τό εξωτερικό). 

δ, Νά γ ίνε ι αποδεκτό απ*δλόυς ©τι-η- παροχή υπηρεσιών άπΟ'~ 

τά δίκτυα αποτελεί τοπική* υπόθεση καί γ ι ' α ύ τ ό πρέπει νά πε

ράσει σέ :ολα. τά.στάδια, εκτός από τό γενικό προγραμματισμό 

καί τό συvτovtσμój στά^χέρια των άμεσα ενδιαφερόμενων φορέων" 

τ!\ς τοπικές α,ύτοδιοικη*σεως. 
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ε. Νά ληφθούν ειδικά μέτρα για τη*ν επιδότηση τ?ίς λειτουρ

γίας αντιοικονομικών έργων, σε φθίνοντες καί προβληματικούς 

οικισμούς, η αυτών που λειτουργούν κάτω άπό ειδικές συνθήκες, 

σε βάρος τοϋ κοινωνικού" συνόλου. 

5
·2· §£2Η!;*!ί.ΗΗ£2ί -

α* Θεωρείται, σαν βασική προϋπόθεση επιτυχημένης διαχειρί

σεως των τομέων ύδρεύσεως-άποχετεύσεως, νά ύπαχθοϋν και οι δύο, 

σε* μεγάλες περιοχές τη"ς χώρας* κάτω από ενιαίο ανεξάρτητο φο

ρέα, με τή*ν επόπτευα των 'Οργανισμών Τοπικές Αυτοδιοικήσεως. 

Ό φορέας αυτός θα λειτουργεί με* χτί μορφή* επιχειρήσεως κουνάς 

ωφελείας. 

β; Στ.ό εθνικό επίπεδο νά δημιουργηθεί φορέας με* αποφασι

στικές αρμοδιότητες στά θέματα υδατικές οικονομίας (ύδρομετεω-

ρολογια , διαχείριση καί ανάπτυξη των υδατικών πόρων, προστα

σία άπό τίς ρυπάνσεις κ.λπ.). Απόλυση προτεραιότητα πρέπει νά 

δοθεί στην εξυπηρέτηση των αναγκών υδρεύσεως. 

γ. Νά μη*ν οριστικοποιοονται επεκτάσεις στά ρυμοτομικά σχέ

δια αν δέν έχει αντιμετωπισθεί προηγουμένως ή κατασκευή* των έρ

γων τεχνικής υποδομές. Τό ίδιο θά πρέπει νά γένεται καί σέ πε

ριπτώσεις δ ιαρθρωτυκων πολεοδομικών μεταβολών, πού έχουν σάν 

αποτέλεσμα αύξηση της πυκνότητας. 

..α. Νά καθορισθούν σταθερές ανεκτής ποιότητας λυμάτων, πού' 

έχουν ηδη υποστεί επεξεργασία καθαρισμοΌ καί βιομηχανικών απο

βλήτων, καθώς· καί χο; επιτρεπτά .όρια. στους φυσικούς αποδέκτες. 

β. Νά εξασφαλισθεί, μέ τι*ν ίδρυση κατάλληλων εργαστηρίων 

στίς έδρες των νομαρχιών, ή τακτική* παρακολούθηση καί ό ύγειο-
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νομικός έλεγχος των υδρεύσεων καυ των άποχετευόμενων λυμάτων. 

Πίνακας υπολογιζόμενων δαπανών για κα

τασκευή δικτύων τεχνικής υποδομής στην 

πενταετία 1976-1980 

(Σ£ εκατ. δρχ.) 

Κατηγορία οικισμών 

Ύδρευση Αποχέτευση Σύνολο 

Περιοχή* πρωτεύουσας 

Περιοχή* θεσσαλονίκης 

Περιφερειακά κέντρα 

Λοιποί οικισμού 

3.000 

1.550 

400 

6.000 

5.000 

2.500 

700 

7.500 

8.000 

4.000 

1.100 

13.500 

10.900 15.700 26.600 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ευσιίγηση Ήλ£α Μπύρη,ΔηροτυκοΌ ΣυμΒοΰλου, 
Άρχι,τέκτονα Μηχανυκοϋ 

Δεκέμβριος 1976 
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Στόχος κάθε άδιάΒλητης προσπάθειας γιά πολεοδομική 

οργάνωση πρέπει νά είναι η άνοδος ττ̂ ς πριο'τητας" ζώ?)ς στο' $αθμό 

πού αύτο* έξαρτδται άπο' τον συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας. 

Άπο* διαδικαστική άποψη, σαν συντελεστής στην έννοια "ποιότητα 

ζωΐίς** ενέχεται και ή ελεύθερη συμμετοχή* στη* λήψη των αποφάσεων. 

Σέ τελική ανάλυση tòta - δπως και* σέ άλλες περιπτώσεις - η ελευ

θερία αύτη* συνι*σταται σαν "£2ί
-
ΐδϋ_ΐ2ϊ"-^22ί^ίΐΟΙ2-2ί2!ί-."ΐ2ί-ΐ5^ 

Ι§ϊ--.έ^2ΐίΐ2Ϊ-» επιλογές ανάμεσα σέ περισσότερες άπο* μ uà κοι-

vωvtκά αποδεκτές μεταβλητές. 

Κάθε προσπάθεια μέχρι τώρα γιά αδιάβλητη πολεοδομική 

οργάνωση στο*ν ελληνικό χώρο συγκρούστηκε μέ την αντίδραση μιδς 

ανθρώπινης υποδομές: . 

Α. Μη* ..ικανές "εκ των εσω" γιά πι*εση προς η παραδοχή τΐίιξ όρθίίς 

επιλογές (λόγω άνύπαρτκτης πληροφορήσεως και* πρακτ·ικ?ίς ασκή

σεως) "'. · . 

Β. Μή ελεύθερης "εκ των εξω" νά κατάληξη στην ορθή επιλογή 

(λόγ') νομοθεσίας) 

OL "διαδοχικές αναδράσεις" τών μεταβλητών Α, και* Β οδήγησαν σέ.· 

Ινα σύστημα στο* οποίο: ... 

1. 'Ατόνησε στην πληθυσμιακή υποδομή το* σύστημα "αύτοεξυ-

γειάνσεως" πού ·θά προερχόταν άπο' μ ta "εξισορρόπηση τάσεων και? 

απαιτήσεων" σάν αποτέλεσμα, ενός συνεχοΌς κουνωνι,κοΌ αυτοελέγ

χου. Παράλληλα αναπτύχθηκε ή προδιάθεση γιά προαγωγή ατομι

κών η τοπικών μικροσυμφερόντων. 

1. Ά θ . 'Αραβαντινός: Παρατηρήσεις έπ^ τοΟ σχεδίου κειμένου τής 

προκαταρκτικής εκθέσεως πολεοδομική^ οργανώσεως. 
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2. Αύτο καθιερώθηκε ή κρατική εξουσία σάν: 

α. φορέας τών εκάστοτε αποφάσεων, πού* .παρουσιάζονται σαν ex 

,. o f f i c i o ορθές. (Τό δ τ ι συχνά ε ί ν α ι ορθές δεν επηρεάζει την . 

έννοια των αναφερομένων έδώ. ) 

β. Τιμητής των δραστηριοτήτων τοΰ ι δ ι ω τ ι κ ο ί φορέα άλλα και τΐίς 

Τοπικές Αύτοδιοικησεως( Τ.Α,) . Οικειοίωιοόμενος τον μηχανι? 

σμό κριτηρίων - πού* θά έπρεπε νά λε ιτουργεί αυτόματα σε* 

μιά ώριμη κοινωνική ύποδομην. ;··'•·."'*• 

Ή προσέγγιση, στη*ν έννοια της Ηοινωνικ?ϊς υπευθυνότητας, ^ -,.?. 

απόρροια τ?ίς οποίας θά ?ίταν η εξάλειψη τών "Μή'·! άπό τά . . 

, σημεία Α και Β σημαίνει "άσκηση επαναφοράς" αφετηριακή 

προϋπόθεση τ?ίς ο π ο ί α ς , τώρα, ε ί ν α ι μόνον α ν τ ί σ τ ο ι χ ε ς νομό- . 

θ ε τ ι κ έ ς προβλέψεις. 

'Η ανάγκη τών νομοθετικών .αυτών προβλέψεων δέν έ χ ε ι 

τ ο ν ι σ τ ε ί ~στη*ν έκθεση Πολεοδομικές 'Οργανώσεως 2 ΐ £ £ ^ Ι 2 5 _ Ι τ 2 ί : 

προϋπόθεση .ύλο.ποι.ησεώς του. ., : 

Τό Πενταετές Πρόγραμμα ε ί ν α ι τό πρώτο καί χρονικά ση

μαντικό βτίμα ενός οργανωτικοί) χρονοδιαγράμματος του μέλλοντος,. 

Σάν πρώτο β?ίμα καί μ ι α ς ανανεωμένης δ ιο ικητικές, πρακτικής θά 

πρέπει νά καθορίζει καί στον τομέα της πολεοδομικής π ο λ ι τ ι κ ή ς : 

- "Εναν "εύρέος φάσματος" απώτερο στόχο. * 

V . . - •.' :-ϊ' • '. ::'y :.• ν • <·•,· .:'•> •'..!· "••-• ; · / , . •. ^ ·.; < 

- Τ.ό σαφές περίγραμμα των μεταβατικών μέτρων ,πού* εμπίπτουν 

στη* χρονική τομή* .πού αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας άπό 

τη*ν Όμάδα. 

Τό Μάρτιο τοϋ" 1976 εΖχε υποβληθεί άπό τον· γράφοντα -

ενα σχ^μα-στόχος'. Ηέ βάση'τό σχη*μα' αυτό* οι, πολεοδομικές "λει- ' 

τ ο υ ρ γ ί ε ς , αν καί θά άποτελοΰσαν ε ν ι α ί ο σύστημα, θά διάφορο-
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ποιούνταν στή*ν εκάστοτε εξάρτηση τους άπό κυκλώματα αποφάσεων 

αρμόδια ve? επέμβουν, στο Βαθμό πού oc, λειτουργίες αυτές θα . 

άφοροϋσαν θέματα ενδιαφέροντος κυμαινόμενου άπό το' γενικό . 

στο* περιφερειακό' επίπεδο, με φορέα, στή*ν περίπτωση αύτη, τή*ν 

Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αύ\ό δέν θα* εμπόδιζε δραστηριότητες αρ-

μοδί'οτητ'βίδ κεντρικές διοικήσεως '- δπως η πληροφόρηση η η δια

χείριση πολυπλοκότερων θεμάτων παραδοσιακών οικισμών - να* εμ

φανισθεί αποτελεσματική δπως κα,ί Λ περιφέρεια. 

'Η προτεινόμενη στη*ν "Εκθεση ενίσχυση ·τ<Βν περΛίρερ-ειατ-

κδν, νομαρχιακοί επιπέδου φορέων, χωρίς νά στερείται αξίας ? 

αναφορικά με τή*ν ανάγκη ευελιξίας ττίς κρατικ^ε εξουσίας ^καί. : 

εναργέστερης ςπαφτίς της μέ τά επιμέρους προβλήματα, μονό μέ 

το* ρό,λο.των "αισθητηρίων παροχής πληροφοριών" (sensors) μπο

ρεί νά γ ίνε ι δέκτη σάν αποκεντρωτικό" σχήμα. 

Κάθε_τα\^τ ιση_των_ "|§αρτη]αάτων"_αύτων-της->)ΐεντ£ ι*Ι}£ 

Ιΐ2Ησ1ί2£ Η- °^2!;22Ii-1^ άποκέντ£ωση_στά_κυκλώματα »ΰί!ί5ω.§-2:12~ 

^άσεων^οδη^ε^σέ^σύγχυση καί δεν ανταποκρίνεται στ'Ι^^.τίροι^μα— 

*λειστι*ά_η_τουλαχ^ 

χίης -μόνοι αρμόδιοι για τη* "διαχείριση τοπικών υποθέσεων" '. •"•• 

Κρίνεται επομένως σάν απαραίτητος 6 αναπροσανατολισμός τδν'
 ν
-

προτάσείων'τΐ|ς 'Εκθέσεως σχετικά μέ τά μέτρα όργανω.τ,ι,κ ti ς πολι

τικές στο* σημείο αυτό; · ·
 ;

, - · ν .ν. 

Οι σχετι,κές προτάσεις θά αποτελέσουν το* μεταβατυκό 

οργανωτικό 'σχ-Γ>μα, . προ ς μια μέθοδο ,γιά ,τι̂ ν επίλυση .Προβλημάτων 

πού απα,ιτοΟν "... τη* δραστηριοποίηση τ.οπικδν κέντρων λή*ψεωςν . 

αποφάσεων καί ενεργείας ..."
2

#
 r.-;.•-.·.-.. .: ....... 

— — — - » _ — · τ — — — — — — - ———— ; 

1. ' Σύνταγμα ; 1927 : ϊ'
7 i\'. "'• .. !

 ' . ' 
: y Γ; ••».....•; *•'.·: ν UQ-; ~3·"'"·':* ':- • •'• '·' JTi'

r
-/ ·,····'· · " «Π *• 

2. Εύστ. Σορωκος: "Εισηγηση-Πολεοδομικη* 'Οργάνωση" Δεκέμβριος 

1976. 
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Παράλληλα θα* πρέπει, r 

- Να υπάρχει, δυνατότητα εύελι,ξυας πει,ραματυκο\3 χαρακτήρα γι,ά 

επανόρθωση η όρι,στι,κοπουηση κατευθύνσεων. 

- Νά υπάρξει, σταδιακή* δι,αφοροποΐηση τον5 υφιστάμενου μονοκεν-

τρι,κοΏ προ*ς πολυκεντρικό σύστημα λήψεως αποφάσεων γι,ά την 

αποφυγή* "κλονι,σμοΌ". . 

Συγκεκριμένα προτείνεται: 

Ι · Ή επιλογή* ένας αντιπροσωπευτικοί συνόλου βιώσιμων φο

ρέων Τ.Α. στά πλαίσια ενός υφιστάμενου Συνδέσμου Δήμων και 

Κοινοτήτων'« ι ; : 

2. Παροχή'οικονομικών καί υπηρεσιακών δυνατοτήτων χ ε ι ρ ι 

σμοί) πολεοδομικών θεμάτων τοπικοϋ ενδιαφέροντος. Παροχή ου

σιαστικών αρμοδιοτήτων. 

3. -Εντατική* "επιμόρφωση" τόσο τδν.τοπικών υπηρεσιακών φο

ρέων (TiA*) δσο και; του" πληθυσμού" (άντικείμενο-δίαδικασίες). 

Μ·.· *Ασκηση στις διαδικασίες της πολεοδομικής πρακτικής τό

σο .των υπηρεσιακών φορέων(\ Τ.Α. ) δσο. κάί τόΐ> πληθυσμοί) σέ θέ

ματα μικρές κλίμακας (γειτονιά, οικοδομικό τετράγωνο, δρόμος) 

καί ενθάρρυνση των σχετικών πρώτοβουλιων _ * 

5. Συμμέτοχη τοΰ πληθυσμοί σέ προγράμματα άπό τά οποία ' 

πρέπει νά αφαιρεθεί 6 κερδοσκοπικός καί νά. "τονισθεί 6 χαρα

κτήρας κοινωνικής σκοπιμότητας.. 

6, '*Εναργη*ς παρακολούθηση των διεργασιών 1-5 καί ανατρο

φοδότηση "τ^ς συνολικής ενέργειας μέ τ ί ς ανάλογες αποφάσεις. 

1. Άθ. Άραβαντινός: Παρατηρήσεις έπί τοο σχεδίου-κειμένου 
τΐ\ζ προκαταρκτικές εκθέσεως πολεοδομικής οργανώσεως. 
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7. Νομική* κατοχύρωση Mat διεύρυνση των μέτρων 1-6 σέ δλο 

τόν ελληνικό χώρο. 

8. Ανάπτυξη στον κεντρικό* φορέα δραστηριοτήτων βοηθητικών 

τοϋ ΟΤΑ στίς νέες αρμοδιότητες του (π.χ. Τράπεζα Πληροφοριών 

κ.λπ.). 

*Η ένταξη στην "Εκθεση αύτδν η ανάλογων προτάσεων, πού* 

σκοπό* τους έχουν να* απελευθερώνουν τή*ν άσκηση αρμοδιοτήτων άπό 

τους φυσικούς φορείς τους κάτω από* τη* συντονιστική* εποπτεία 

του" κράτους, κρίνεται απαραίτητη προκειμένου νά αντιμετωπισθεί 

τό πρόβλημα τ?5ς πολεοδομικές οργανώσεως στον μέχρι τώρα άθι

κτο πυρή*να του. Είναι επόμενο δτι, μέ Βάση τη* συλλογιστική* 

των προηγουμένων, σχή*ματα δπως ή ΔΕΠΟΣ και οι προτάσεις του* 

"Χωροταξικοί Άθηνδ3ν" εμφανίζονται ιδιαίτερα άκαμπτα καί αρ

νητικά στον μονοκεντρικό χαρακτή*ρα τους, ένω παράλληλα κατα

δικάζονται, σέ ατονία υφιστάμενες δομές δπως οι 'Οργανισμοί 

Τοπικές Αυτοδιοικήσεως. Είναι απλούστερο - ακόμη καί άπό 

στενά οργανωτική* πλευρά - νά ενισχυθεί ένας υφιστάμενος θεσμός 

παρά νά δημιουργηθεί ένας νέος. 
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