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Περίληψη

f ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΗΝ ΧΠΡ0ΤΑ3ΑΣ ΓΚ^ΟΔΟΛβΑΣ
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Οι χρήσεις γης είναι ένα ευρύ, σύνθετο και συνεχώς εξελισσόμενο 7ΐεδίο έρευνας, το οποίο 

άπτεται πολλών πλευρών των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερα στον εξωαστικό χώρο, 

οι χρήσεις γης παρουσιάζουν έντονο ρυθμό μεταβολής ενώ τα χωρικά φαινόμενα που 

συνδέονται με τις μεταβολές, παρουσιάζουν ολοένα και πιο ακαθόριστη δομή και οδηγούν σε 

δύσκολα προβλέψιμα αποτελέσματα.

Τα δεδομένα τηλεπισκόπησης αποτελούν πρόσφορη πηγή δεδομένων για τη μελέτη της 

διαχρονικής εξέλιξης χρήσεων γης. Η παρούσα εργασία αφορά στο συνδυασμό δεδομένων 

από διάφορες πηγές δημιουργώντας μια χρονοσειρά με διακριτές τομές στο χρόνο.

Η Λάρισα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μία από τις μεγαλύτερες πληθυσμιακές αυξήσεις 

που παρατηρούνται στις Ελληνικές πόλεις, με άμεσο αντίκτυπο στην οικιστική της εξέλιξη. Η 

εξέλιξη του αστικού κέντρου και η επέκταση του λειτουργικού του ιστού, διαμορφώνει 

απαιτήσεις εκτάσεων για χρήσεις όπως κατοικία, βιομηχανία, εμπόριο κ.α., οι οποίες 

ικανοποιούνται στην περιαστική ζώνη, λόγω των χαμηλότερων τιμών γης, αλλά και της 

δυνατότητας πρόσβασης στις βασικές μεταφορικές αρτηρίες.

Λέξεις κλειδιά:
Περιαστική ζώνη, χρήσεις γης, δορυφορική εικόνα, Λάρισα.
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Abstract
The land is a vast, complex and constantly evolving field of research, which touches many 

aspects of human activities. Particularly in peri-urban space, land use change are strongly 

territorial and phenomena associated with the changes, has become more elusive structure and 

lead to predictable results difficult.

Remote sensing data are adequate data source for studying the temporal evolution of land use. 

This work involves a combination of data from different sources creating a time series of 

discrete slices of time.

Larissa in recent years has one of the largest population growth in Greek cities, with direct 

impact on residential development. The evolution of the urban center and the expansion of 

functional tissue, creates demands for land uses such as housing, industry, commerce, etc., 

which met in peri-urban area because of lower land prices, but also access to basic transport 

arteries.

Key Words:

Peri-urban space, land uses, satellite image, Larissa.
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του, την καθοδήγηση και την ενθάρρυνσή του καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της 

παρούσας εργασίας.
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Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
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χωρικών δεδομένων.
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των σπουδών.

Στέλλα Παπακωνσταντίνου 

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός 

e-mail: papaste@gmail.com
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Εισαγωγή

Οι πόλεις σήμερα διαρκώς μεταβάλλονται, μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα 

οικονομικών, τεχνολογικών, διαρθρωτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών 

αλλαγών και εξελίξεων που διαδραματίζονται σε παγκόσμια και τοπική κλίμακα. 

Ο πληθυσμός τους αυξάνεται, η διάρθρωση της οικονομίας μεταβάλλεται, οι 

μετακινήσεις των πληθυσμών πραγματοποιούνται γύρω από τις ίδιες και οι τάσεις 

εξάπλωσης των αστικών κέντρων είναι έντονες. Τα όρια των πόλεων συνεχώς 

διευρύνονται και η επέκταση του δομημένου χώρου της πόλης στις περιοχές που 

την περιβάλλουν και η μετατροπή της αγροτικής γης σε αστική αποτελούν 

φαινόμενα πολυσύνθετα τόσο από χωρική όσο και από κοινωνικοοικονομική 

άποψη.

Στην Ελλάδα συγκεκριμένα, οι περισσότερες μεγαλουπόλεις ακολουθούν ένα 

χωρικά επεκτατικό μοντέλο με αυξανόμενες απαιτήσεις σε υποδομές και 

κοινωνικό εξοπλισμό. Αποτέλεσμα είναι οι δυσλειτουργικές πόλεις, υπερβολικά 

«απλωμένες» στο χώρο. Ταυτόχρονα οι μεσαίες πόλεις-πρωτεύουσες νομών των 

60-80.000 κατοίκων αυξάνουν συνεχώς τον πληθυσμό τους, την ώρα που οι 

μικρές πόλεις και κωμοπόλεις χάνουν συνεχώς δύναμη και επιρροή.

Η Λάρισα είναι ένα μεγάλο αστικό κέντρο και η τάση συγκέντρωσης πληθυσμού 

της εκφράζεται δυναμικά με αποτέλεσμα να κατοικούν σε αυτή το 44,8% των 

κατοίκων του νομού, ενώ την ίδια στιγμή συγκεντρώνει και το 16,5% του 

συνολικού πληθυσμού της περιφέρειας. Η τάση αστικοποίησης είναι έντονη 

ιδιαίτερα μετά το 1961 όπου η Λάρισα κατείχε το 1,53% του αστικού πληθυσμού 

της Ελλάδας, ενώ το 2001 το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε 1,93%.
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Η οικιστική εξέλιξη της Λάρισας παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και δημιουργεί 

ορισμένα ερωτήματα όπως σε ποιες εξωαστικές περιοχές της πόλης εμφανίζονται 

έντονες αλλαγές χρήσεων γης; Τι είδους είναι οι νέες χρήσεις γης; Ποια η στάση 

του κράτους απέναντι στις τάσεις που παρατηρούνται; Λαμβάνει μέτρα για να τις 

αποθαρρύνει και να τις αναχαιτίσει ή αντίθετα ενθαρρύνει αυτήν την τάση; Ποια 

αποτελέσματα είχε η μέχρι τώρα ρυθμιστική πράξη της Πολιτείας στην ευρύτερη 

αυτή περιαστική ζώνη;

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, θα παρουσίαζε ενδιαφέρον η μελέτη καταρχήν 

των μεταβολών στο χρόνο της ίδιας της εξωαστικής-περιαστικής ζώνης και εν 

συνεχεία σε αυτή την μεταβαλλόμενη ζώνη, η μελέτη-καταγραφή των χρήσεων

γης;

Η παραπάνω υπόθεση αποτέλεσε το έναυσμα της παρούσας διπλωματικής.

Στη συνέχεια, σημαντικό στοιχείο πρόκλησης αποτέλεσε ο συνδυασμός 

σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων για μια τέτοια χωρική και χωροταξική έρευνα. 

Η χρήση της επιστήμης της Τηλεπισκόπησης και των Συστημάτων Γεωγραφικών 

Πληροφοριών θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση μιας μεθόδου διάγνωσης, 

ανάλυσης και καταγραφής των χρήσεων γης σε μία συγκεκριμένη περίπτωση 

εφαρμογής; Αυτό ήταν η δεύτερη υπόθεση που διατυπώθηκε και προώθησε την 

εργασία.

Σκοπός της παρούσας εργασίας.

Κεντρικός στόχος στην παρούσα εργασία είναι η ανάπτυξη μεθόδου ανίχνευσης 

αλλαγών στις χρήσεις γης, ο τρόπος χαρτογραφικής τους απεικόνισης και βέβαια 

η ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Ο Στόχος αυτός θα διερευνηθεί, μέσω της ενσωμάτωσης δύο επιστημονικών 

εργαλείων, της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστημάτων 

Πληροφοριών, για το κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς ώστε να 

αποτιμηθεί η εξέλιξη των χρήσεων γης στην εξωαστική ζώνη μιας μεσαίας πόλης, 

όπως είναι η Λάρισα.
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Πρωτοτυπία·. Με τις εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής και την εισαγωγή 

νέων τεχνολογιών, οι επιστήμες που ερευνούν το χώρο βελτιώνονται συνεχώς και 

δημιουργούνται εργαλεία επεξεργασίας, ανάλυσης και απεικόνισης της 

πληροφορίας. Βασιζόμενοι σε νέες τεχνολογίες, θα επιχειρήσουμε την ανάλυση 

και καταγραφή των χρήσεων γης, ένα θέμα κρίσιμο στα πλαίσια του χωρικού 

σχεδιασμού. Η πρωτοτυπία της εργασίας έγκειται στα δορυφορικά δεδομένα που 

χρησιμοποιηθούν ως βασικές πηγές άντλησης χωρικής πληροφορίας και η 

απεικόνιση τους μέσω των σύγχρονων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 

θα απλοποιήσει την τελική απόδοσή τους.

Χρησιμότητα·. Η απόκτηση ορθής εικόνας της υπάρχουσας κατάστασης χρήσεων 

γης σε κάθε περιοχή παρέμβασης είναι ζωτικής σημασίας για τον εντοπισμό 

προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπισθούν και συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

που πρέπει να αξιοποιηθούν ώστε να είναι ρεαλιστικός ο σχεδιασμός θέτοντας 

στην ουσία τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του πλαισίου δράσης. Η 

επίδραση της ανάλυσης των χρήσεων γης είναι καθοριστική για τις άλλες 

συνιστώσες του χωρικού σχεδιασμού. Από τις υπάρχουσες χρήσεις γης 

φιλτράρονται οι επιδιώξεις του σχεδιασμού. (Σταθάκης, 2003)

Μεθοδολογία: Για την επίτευξη του στόχου της εργασίας, θα πρέπει να 

ακολουθηθούν, αρχικά, δυο κατευθύνσεις:

Α) Η συλλογή βιβλιογραφίας, όσον αφορά στο εννοιολογικό υπόβαθρο που διέπει 

το αντικείμενο και ιδιαίτερα στον περιαστικό χώρο και περιλαμβάνει το πώς 

αρχικά αυτός ορίζεται, από ποιους παράγοντες διαμορφώνεται και επηρεάζεται, 

ποιες οι επιπτώσεις του στον ευρύτερο χώρο και ποια είναι τα εργαλεία άσκησης 

πολιτικής ελέγχου των χρήσεων γης στην Ελλάδα.

Β) Η εύρεση και επιλογή των δορυφορικών δεδομένων για την περιοχή μελέτης. 

Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι υπάρχουν δορυφορικές εικόνες LANDSAT που 

καλύπτουν όλη την περιοχή της Αάρισας για ένα ευρύ χρονικό διάστημα, από το 

1975 ως και το 2005, και είναι δωρεάν διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Επίσης, από την 

βιβλιοθήκη δορυφορικών δεδομένων του Τομέα Τηλεπισκόπησης του Τμήματος 

Μηχανικών Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης υπάρχουν διαθέσιμες 

αεροφωτογραφίες της περιοχής της Λάρισας, για δύο ημερομηνίες. Επιπλέον θα
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εξεταστεί το ενδεχόμενο εξεύρεσης και χρησιμοποίησης αεροφωτογραφιών, είτε 

παλαιοτέρων χρονολογιών είτε μεγαλύτερης ευκρίνειας. Η εύρεση των 

καταλληλότερων για την περίπτωση εφαρμογής Γεωγραφικών δεδομένων, 

αποτέλεσε σημαντική δυσκολία της παρούσας εργασίας, δεδομένης της αποφυγής 

δεδομένων υψηλού κόστους.

Δομή της εργασίας.

Η διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται την μελέτη της διαχρονικής μεταβολής 

των χρήσεων γης στον περιαστικό χώρο στην πόλη της Λάρισας, με τη χρήση 

δορυφορικών εικόνων και αεροφωτογραφιών.

Το θέμα αυτό θα αναλυθεί σε πέντε θεματικές ενότητες-κεφάλαια.

Το πρώτο κεφαλαίο αναφέρεται στον εννοιολογικό προσδιορισμό του 

περιαστικού χώρου, δηλαδή του χώρου που βρίσκεται γύρω από το αστικό κέντρο 

ως χώρου με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαφέρει τόσο από τον αστικό χώρο 

όσο και από τον αγροτικό. Ο ορισμός του χώρου αυτού δεν είναι εύκολη υπόθεση, 

διότι αποτελεί μία ζώνη γύρω από την πόλη, το πλάτος της οποίας όμως εξαρτάται 

από το μέγεθος της πόλης, την ένταση ανάπτυξης του δευτερογενούς και του 

τριτογενούς τομέα, τα δίκτυα μεταφορών και πολλούς άλλους παράγοντες. Θα 

ερευνηθούν επίσης οι παράγοντες που προκαλούν τις μεταβολές των χρήσεων γης, 

επιφέροντας και ευρύτερες επιπτώσεις και οδηγούν στην εμφάνιση κάποιων 

φαινομένων - τάσεων.

Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει βασικά ζητήματα προβληματισμού γύρω από τις 

περιαστικές χρήσεις γης που εγείρονται από τις αξίες της αειφορίας και κατά πόσο 

αυτές εφαρμόζονται μέσα από τον σχεδίασμά και την πολιτική χρήσεων γης.

Το τρίτο κεφάλαιο είναι το βασικό μέρος της εργασίας, όπου εκεί αναλύεται η 

περιοχή μελέτης με τα χαρακτηριστικά της και περιγράφεται η μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε, η οποία έχει άμεση συνάρτηση με τα πρωτογενή δεδομένα τα 

οποία χρησιμοποιήθηκαν, τη διαδικασία επεξεργασίας και ανίχνευσης των 

αλλαγών στις χρήσεις γης καθώς και τον τρόπο της χαρτογραφικής απόδοσης του 

τελικού προϊόντος.
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Στο τέταρτο κεφάλαιο και σημαντικότερο γίνεται η αποτίμηση της διαχρονική 

εξέλιξη των χρήσεων γης, ο σχολιασμός και η ανάλυση των βασικότερων τάσεων 

και διαπιστώσεων.

Τέλος, στο πέμπτο κεφαλαίο θα παρουσιαστούν βασικά συμπεράσματα, όσον 

αφορά στην μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε και κατά πόσο αυτή μπορεί να 

αποτελέσει εναλλακτική πηγή ανάλυσης χρήσεων γης, και στην ερμηνεία των 

αλλαγών που παρατηρούμε διαχρονικά για την περίπτωση της Λάρισας.
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Παπακωνσταντίνου Στέλλα Ο περιαστικός χώρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

1. Ο ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι χρήσεις γης είναι ένα ευρύ, σύνθετο, προκλητικό και συνεχώς εξελισσόμενο 

πεδίο έρευνας που κατορθώνει να κεντρίζει -διαχρονικά- το ενδιαφέρον μεγάλου 

μέρους της επιστημονικής κοινότητας, καθώς άπτεται πολλών πλευρών των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Στην επιστήμη της πολεοδομίας, η οργάνωση του 

χώρου -μέσω της παρέμβασης στις χρήσεις του εδάφους- κατέχει κεντρική θέση, 

σε διεθνή κλίμακα.

Ιδιαίτερα στον εξωαστικό χώρο των Ελληνικών πόλεων, οι χρήσεις γης 

παρουσιάζουν έντονο ρυθμό μεταβολής ενώ τα χωρικά φαινόμενα που συνδέονται 

με τις μεταβολές, παρουσιάζουν ολοένα και πιο ακαθόριστη δομή και οδηγούν σε 

δύσκολα προβλέψιμα αποτελέσματα.

Κατά τις δεκαετίες του '50 και '60, υπήρξε περίοδος ανασυγκρότησης, ανάπτυξης 

και αστυφιλίας του πληθυσμού για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. 

Εγκαθιδρύθηκαν καθολικά συστήματα αστικής ανάπτυξης, με εμφανή επιρροή 

από της αρχές της λειτουργικότητας του Διεθνούς Συνεδρίου Μοντέρνας 

Αρχιτεκτονικής((Ζοι^Γε8 Internation aux d'Architecture Moderne : CIAM), με 

στόχο την εξασφάλιση της ισορροπίας στον ανταγωνισμό των διαφορετικών 

χρήσεων γης και τη διαχείριση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης όλου 

του αστικού συστήματος. Έτσι, στις ανεπτυγμένες χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά 

(με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Γερμανία) διαμορφώθηκαν τεχνοκρατικά και 

άκαμπτα ρυθμιστικά πλαίσια και θεσμοί, που έθεταν τους όρους των μηχανισμών 

της αγοράς στον αστικό χώρο. Εξαίρεση αποτελεί η Βρετανία, όπου δόθηκε 

έμφαση στον έλεγχο της αστικής εξάπλωσης μέσω της χάραξης των πράσινων 

ζωνών (green belts) γύρω από τις πόλεις, της φορολογίας της γης, αλλά και της 

διακριτικής ευχέρειας των τοπικών θεσμών να διαμορφώνουν τους όρους της 

αστικής ανάπτυξης (Γετίμης 1994:.312-314).

Αντίθετα με το Βορρά, στον ευρωπαϊκό Νότο (Ελλάδα, Πορτογαλία, Νότιος 

Ιταλία) οι αστικές πολιτικές διαμορφώνονται με αποσπασματικές ρυθμίσεις οι 

οποίες ανταποκρίνονται επί τούτου, κάθε φορά, σε προβλήματα, που προκύπτουν 

από τους μηχανισμούς της αγοράς και δεν εντάσσονται σε κάποιο συστηματικό
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Παπακωνσταντίνου Στέλλα Ο περιαστικός χώρος.

πλαίσιο. Ενδεικτικά παραδείγματα της έλλειψης ρυθμίσεων αποτελούν η 

παράνομη κατάτμηση και οικοπεδοποίηση της γης, η αυθαίρετη δόμηση, οι μη 

ρυθμιζόμενοι μηχανισμοί χωροθέτησης δραστηριοτήτων, ειδικά στον περιαστικό 

χώρο (Γετίμης 1994 : 314).

1.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Περιαστικός χώρος είναι ουσιαστικά ο «ενδιάμεσος χώρος» μεταξύ της πόλης και 

της υπαίθρου, ο οποίος χαρακτηρίζεται και ως «περιοχή εκτός σχεδίου». Με το 

ν.δ. της 17.7/16.8.1923 οι περιοχές της χώρας διακρίθηκαν σε εντός και εκτός 

σχεδίου. Η δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές καταρχήν επιτρέπεται, αλλά υπό 

αυστηρότερες προϋποθέσεις συγκριτικά με τη δόμηση εντός σχεδίου.

Ο περιαστικός χώρος δεν είναι στατικός και τα όρια του μεταβάλλονται συνεχώς, 

προκαλώντας δυσκολίες στον προσδιορισμό τους, διότι αποτελεί (Οικονόμου, 

1995) έναν υβριδικό χώρο, συμμετοχής οικιστικού και υπαίθριου χώρου, στον 

οποίο ωστόσο, δεν υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στην πόλη, το προάστιο και 

την ύπαιθρο.

Ο τρόπος με τον οποίο η προαστικοποίηση αναπτύσσεται στο χώρο, η ζώνη 

δηλαδή που την ορίζει, δεν μπορεί να καθοριστεί με ενιαίο τρόπο καθώς ποικίλει 

ανάλογα με τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της κάθε 

πόλης. Ωστόσο θεωρείται ότι η περιαστική ζώνη καθορίζεται ως το απόθεμα γης 

του αστικού κέντρου σε απόσταση 20-25 χλμ από τον πυρήνα της πόλης 

(Καρανικόλας, 2000).

Όσον αφορά στις χρήσεις γης απαντώνται τόσο αστικές χρήσεις, όσο και χρήσεις 

υπαίθριου χώρου- αγροτικές και δασικές, με σαφείς τάσεις, όμως, κυριαρχίας των 

πρώτων, λόγω του ότι ο προνομιακός αυτός χώρος (Βλαντού, 2009) αφέθηκε 

ανοχύρωτος και ανυπεράσπιστος στους ρυθμούς της ανάπτυξης, αφού ποτέ δεν 

νοήθηκε ως αυτόνομη, χρήζουσα στρατηγικό σχεδίασμά και προγραμματισμό, 

χωρική ενότητα.

Αποφασιστικό ρόλο για τη μορφή της πόλης παίζει ο τρόπος με τον οποίο 

εκτυλίσσεται η ένταση της ανθρώπινης δραστηριότητας σε έναν συγκεκριμένο 

χώρο. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός καλείται να καθορίσει τα πλαίσια ανάπτυξης,
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κυρίως μέσα από την κατανομή και διάρθρωση των χρήσεων γης και των 

μεταφορικών δικτύων στην πόλη (Σερράος 1999/2002: 508-509).

Η χρήση της αστικής γης αποτελεί σοβαρό ζήτημα σε όλες τις χώρες, απλά διότι η 

προσφερόμενη γη είναι περιορισμένη και υπόκειται σε πολλές και 

ανταγωνιζόμενες απαιτήσεις. Γ ι' αυτό -παράλληλα με άλλες επιδιώξεις- 

αναγνωρίζεται η ανάγκη εξασφάλισης ότι η αστική γη χρησιμοποιείται για τη 

εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος (Dunkerley 1983: 4,29).

Η συνεχής, όμως, εξέλιξη των αστικών κέντρων και η επέκταση του λειτουργικού 

τους ιστού, διαμορφώνει συνεχώς απαιτήσεις εκτάσεων για χρήσεις όπως η κύρια 

ή παραθεριστική κατοικία, η βιομηχανία, οι τουριστικές εγκαταστάσεις κλπ., 

απαιτήσεις που εύλογα ικανοποιούνται κυρίως στον περιαστικό χώρο, λόγω των 

συγκριτικά χαμηλότερων τιμών της γης, αλλά και τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

βασικές αρτηρίες της χερσαίας μεταφορικής υποδομής, για τη σύνδεση με το 

παραδοσιακό κέντρο (Γετίμης 1989/1994: 56).

1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες της αστικής γης σε σύγκριση με την 

περιαστική γη, τα οποία θα βοηθήσουν στην κατανόηση των διαφορών μεταξύ 

των δυο χώρων, συγκεντρώθηκαν στον πιο κάτω πίνακα:

Πίνακας 1.1 : Χαρακτηριστικά της αστικής και περιαστικής γης.

Αστική γη Περιαστική γη

Η αστική γη δεν αποκτά ποτέ ένα 

μόνιμο και σταθερό μόρφωμα, αλλά 

βρίσκεται σε μια διαρκή διαδικασία 

αλλαγής και μετασχηματισμού.

0 περιαστικός χώρος δεν είναι 

στατικός και τα όρια του

μεταβάλλονται συνεχώς, προκαλώντας 

δυσκολίες στον προσδιορισμό τους.

Προσδιορισμένες, έστω και

σχεδιαστικά, οι κοινόχρηστες εκτάσεις 

και το οδικό δίκτυο.

Αραιότερο οδικό δίκτυο και

περιορισμένοι προσδιορισμοί

κοινοχρήστων εκτάσεων.
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Κυριαρχία των λειτουργιών της 

κατοικίας και του τριτογενή τομέα 

τόσο στην πραγματικότητα όσο και 

στο σχέδιο.

Απαντώνται τόσο αστικές χρήσεις, όσο 

και χρήσεις υπαίθρου χώρου, με 

σαφείς τάσεις, όμως, κυριαρχίας των 

πρώτων. 0 περιορισμός των

"αγροτικών" δραστηριοτήτων, στον 

περιαστικό χώρο, προκαλεί ένα ευρύ 

φάσμα κοινωνικών, οικονομικών, 

περιβαλλοντικών κλπ. επιπτώσεων.

Η πολιτική χρήσεων γης αναφέρεται 

κυρίως στις χρήσεις των κτιρίων και 

όχι τόσο στις χρήσεις του εδάφους (με 

εξαίρεση -φυσικά- τις κοινόχρηστες 

αδόμητες εκτάσεις).

Η πολιτική χρήσεων γης αναφέρεται 

κυρίως στις χρήσεις του εδάφους και 

όχι τόσο στις χρήσεις των κτιρίων (με 

εξαίρεση -φυσικά- τις δομημένες 

εκτάσεις).

Περισσότερες δυσκολίες άσκησης 

πολιτικής χρήσεων γης (σε σχέση με 

τον περιαστικό χώρο), λόγω των 

ισχυρότερων συμφερόντων, που

απορρέουν από τις υψηλότερες αξίες 

γης.

Ιδιαίτερη ανάγκη άσκησης πολιτικής 

χρήσεων γης, λόγω έντονων

φαινομένων πίεσης και σύγκρουσης 

και "απαίτησης" χωροθέτησης των 

ασύμβατων -για την πόλη- χρήσεων

πηγές : Γετίμης (1989/1994): 56,61-62 | Ντύνκεν (22-4-2002).
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1.3 ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα όρια μεταξύ του αστικού και εξωαστικού 

χώρου τείνουν να καταρρεύσουν (Burchell et al., 1998). Αυτό οφείλεται, όχι τόσο 

στην φυσιολογική και αναμενόμενη άλλωστε μεγέθυνση των αστικών 

σχηματισμών, αλλά στο φαινόμενο της «αστικής διάχυσης» δηλαδή της ανάδυσης 

αστικών μορφωμάτων στον ευρύτερο χώρο της υπαίθρου και όχι απλώς στον 

περιαστικό χώρο (Theobald, 2001). Παρόλο που στους κόλπους της 

επιστημονικής κοινότητας, ο σαφής ορισμός του φαινομένου της αστικής 

διάχυσης παραμένει ένα πεδίο διαμόρφωσης διαφορετικών απόψεων (Fujita, 

1996; Burchell et al., 1998; EEA, 2006), η πλειοψηφία των ερευνητών 

συμφωνούν ότι το φαινόμενο χαρακτηρίζεται από τρία βασικά στοιχεία (Zhang, 

2000):

■ Τη μεγάλη χωρική διασπορά αστικών δραστηριοτήτων και μορφών στον 

ευρύτερο εξωαστικό χώρο, ακόμη και σε σχετικά απομακρυσμένες χωρικές 

ενότητες,

■ τις εμπορικές γραμμικές αναπτύξεις κυρίως κατά μήκος οδικών 

μεταφορικών αξόνων και,

■ την εμφάνιση μεγάλων, ανοιχτών εκτάσεων με αστικές μορφές σε χαμηλή 

πυκνότητα, προσανατολισμένες συνήθως σε μια χρήση όπως για παράδειγμα οι 

αραιοδομημένες εκτάσεις με χρήση κατοικίας ή ανάλογες εκτάσεις με χρήση 

τουρισμού ή βιομηχανίας (Μινέττος, 2009).

Το φαινόμενο της αστικοποίησης είναι ιδιαίτερα έντονο στον περιαστικό χώρο, 

στην περίοδο μετά το 1980, σύμφωνα με έκθεση του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (1996) σε διεθνή 

οργανισμό, η οποία έγινε αποκλειστικά με αυθαίρετες κατατμήσεις περιοχών και 

παράνομη δόμηση, που θεσμοθετήθηκε στη συνέχεια. Το ποσοστό των 

αυθαιρέτων κτισμάτων στη συνολική παραγωγή α' και β' κατοικίας στην περίοδο 

1985-1995 εκτιμάται εξάλλου στο επίπεδο τουλάχιστον του 20-25% (Οικονόμου- 

Πετράκος, 1999).

Έτσι, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η αστική διάχυση μεταβάλει όχι μόνο τις 

χρήσεις γης της υπαίθρου, αλλά επίσης και τις περιβαλλοντικές ισορροπίες και τις
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κοινωνικές μορφές διαβίωσης (Glaeser and Kahn, 2004; Fan et al., 2008; Grimm 

et al., 2008). Η ανάδυση τοπίων όπου οι αγροτικές και μη αγροτικές 

δραστηριότητες σχηματίζουν πολύπλοκες περιφερειακές χωρικές συνθέσεις, 

συνεπάγεται μια νέα πραγματικότητα τόσο για τα συστατικά στοιχεία του φυσικού 

περιβάλλοντος όσο και για τα κοινωνικά υποκείμενα, τις μορφές εργασίας, τις 

αντιλήψεις και τις συνήθειες της καθημερινότητάς τους (Grimm et al., 2008). 

Επομένως, μπορεί να υποστηριχθεί ότι, η ύπαιθρος αλλάζει ταυτότητα και ότι η 

σχέση αστικού - εξωαστικού χώρου βρίσκεται σε μια φάση επαναπροσδιορισμού 

(Μινέττος, 2009).

Με διαφορετική ίσως ένταση αλλά παρόμοια χαρακτηριστικά, τα παραπάνω 

πρότυπα παρατηρούνται τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες 

χώρες και επίσης, τόσο στις χώρες που διαθέτουν μακρά παράδοση στον 

πολεοδομικό σχεδίασμά και ως εκ τούτου έχουν σχηματίσει ένα αξιόλογο 

σύστημα πολεοδομικών σχεδίων και σχεδίων της υπαίθρου, όσο και σε χώρες με 

λιγότερο αναπτυγμένο σύστημα χωρικού σχεδιασμού (Μινέττος, 2009).

1.4 Ο ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ε1 χώρα μας παρουσιάζει έλλειψη μακρόχρονου προγραμματικού σχεδιασμού του 

αστικού χώρου, που και αυτή καθρεφτίζεται στην ύπαιθρο, στην οποία συνειδητά 

έχει προστεθεί η διάσπαρτη δόμηση στους λειτουργικούς προορισμούς της, 

βαφτίζοντάς τον με την καθ’ όλα νόμιμη, κοινά αποδεκτή εννοιολογική φόρμα της 

«εκτός σχεδίου δόμησης».

Τα νοσηρά αποτελέσματα της επιλογής αυτής οξύνονται λόγω της διαιωνιζόμενης 

«καινοτόμου» πολιτικής των στερούμενων ρυμοτομικού σχεδίου «οικισμών προ 

του 1923» και της δόμησης «εντός ζώνης», και οι ολέθριες για το χώρο 

επιπτώσεις πολλαπλασιάζονται. Οικισμοί εξακολουθούν να αναπτύσσονται χωρίς 

πολεοδομικό σχεδίασμά παρά τις περί του αντιθέτου νομοθετικές 

ρυθμίσεις (Βλαντού, 2009).

Ο κορεσμός των δικτύων υποδομής, η υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας, η 

υποβάθμιση και ασφυξία από έλλειψη ελεύθερων χώρων, χαρακτηριστικά της 

παθογένειας του αστικού περιβάλλοντος, μεταφέρονται πρωτίστως στον
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περιαστικό χώρο. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της έντασης αστικών χρήσεων- 

αέριοι ρύποι, εκκωφαντικός θόρυβος, ρύπανση εδάφους και υδατικών 

οικοσυστημάτων εισβάλλουν απειλητικές. Εδώ η δόμηση, για οποιαδήποτε 

χρήση, είναι νομικά επιτρεπτή, κατ' ουσίαν ανεξέλεγκτη, συνήθως μάλιστα 

επιδοτούμενη με ευνοϊκότερους όρους.

Η κυριαρχούσα αντίληψη περί «άσκησης πολεοδομικής πολιτικής» 

προσανατολίζεται στην κάλυψη των αναγκών στέγασης (πραγματικών ή 

επενδυτικής υφής), στη διευκόλυνση κάθε μορφής «τουριστικής εκμετάλλευσης», 

και λειτουργιών που συνδέονται με τον αστικό χώρο. Ό,τι δεν είναι δάσος (στο 

βαθμό που αυτό προστατεύεται) και αγροτική γη υψηλής απόδοσης, εκλαμβάνεται 

ως απόθεμα γης για την ικανοποίηση ποικίλων αναγκών δόμησης και επέκτασης 

του «σχεδίου πόλεως» (Βλαντού, 2009).

Κάθε κομμάτι γης, όπου και αν βρίσκεται, θεωρείται εν δυνάμει δομήσιμο, ενώ τις 

επιπτώσεις, συνεχώς οξυνόμενες, τις βιώνουμε καθημερινά:

- Άναρχη αστικοποίηση στον περιαστικό χώρο, και τυχαία διασπορά δόμησης 

στον υπόλοιπο χώρο.

- Έρπουσα γραμμική δόμηση ποικίλων δραστηριοτήτων κατά μήκος των βασικών 

οδικών αξόνων και πέριξ των οικισμών, σε βάρος της ασφαλούς διακίνησης, της 

λειτουργικότητας του χώρου, της μελλοντικής διεύρυνσης των αξόνων, της υγιούς 

ανάπτυξης οικιστικών, ή νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων, όταν απαιτηθεί.

- Σταδιακή εγκατάλειψη της αγροτικής χρήσης.

- Φθορά αισθητική και περιβαλλοντική υποβάθμιση του τοπίου.

- Απαξίωση, περιθωριοποίηση, φθορά μοναδικών μνημειακών θησαυρών της 

πολιτισμικής μας ταυτότητας.

- Αλλοίωση και υποβάθμιση της λαϊκής αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς.

- Μη αναστρέψιμη βλάβη ή και εξάντληση των φυσικών πόρων.

- Διατάραξη της ισορροπίας, αποδιοργάνωση, βλάβη των αυτοχθόνων- συχνά 

σπάνιων- οικοσυστημάτων.

- Διεύρυνση διασποράς ρύπων στην ατμόσφαιρα και το έδαφος.
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Η έντονη και άναρχη οικοδομική δραστηριότητα στην ύπαιθρο χώρα, οδηγεί στον 

κατακερματισμό της γεωργικής γης, την προσβολή του περιβάλλοντος και την 

υποβάθμιση των οικολογικών λειτουργιών του (Σίνης, 2009).

Οι αστικές περιοχές εξαπλώνονται σε χαμηλές πυκνότητες, με αποτέλεσμα να 

γίνεται υπερβολική ή περιττή χρήση της γης. Ένα από τα πρώτα συμπτώματα που 

προκύπτουν στη διάχυτη πόλη είναι η αύξηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, 

καθώς το αυτοκίνητο είναι το κύριο μέσο μετακίνησης. Δεύτερο αρνητικό 

αποτέλεσμα είναι οι σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορούν να 

προκύψουν, ως αποτέλεσμα της χρήσης του αυτοκινήτου και της ανυπαρξίας 

περιβαλλοντικών υποδομών, καθώς η δόνηση είναι άναρχη άρα δεν υπάρχουν οι 

απαραίτητες τεχνικές υποδομές. Σαν παρεπόμενο της έλλειψης βασικών 

υποδομών, το κόστος που θα προκόψει εκ των υστέρων, για την κατασκευή τους 

θα είναι σαφώς υψηλότερο, με χαμηλότερη ποιότητα του οικιστικού 

περιβάλλοντος (δυσκολίες ρυμοτόμησης).

Πρόσθετες αρνητικές συνέπειες που μπορούν να προκύψουν είναι στον τομέα της 

παραγωγικότητας, καθώς η μετακίνηση σε θέσεις απασχόλησης προς τα έξω 

σημαίνει την μείωση της παραγωγικότητας στην πόλη και ταυτόχρονα κοινωνικές 

απώλειες (Ζαϊρέ κ.α., 2010).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

2.1. ΑΞΙΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Η αναζήτηση του δρόμου προς την αειφορία στους ανθρώπινους οικισμούς 

αποτελεί σίγουρα πρόκληση για πολιτικούς, επιστήμονες, όπως και για όλους τους 

πολίτες, ενώ γίνεται αντιληπτό ότι δεν νοείται οικονομική ανάπτυξη, χωρίς 

κοινωνική συνοχή και προστασία του περιβάλλοντος.

Το δομημένο περιβάλλον έχει και στη χώρα μας σοβαρές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. Η Ελλάδα παρουσιάζει μία από τις μεγαλύτερες απόλυτες τιμές 

ενεργειακής έντασης και δεν εμφανίζει τάσεις μείωσης όπως άλλες χώρες. Η 

έντονη αστικοποίηση είχε ως συνέπεια, εκτός των άλλων, τη συνεχή αύξηση της 

θερμοκρασίας του ατμοσφαιρικού αέρα ιδιαίτερα στις πυκνά δομημένες αστικές 

περιοχές. (Χονδρού-Καραβασίλη, 2002)

Ως ‘αντίδοτο’ απέναντι στα παραπάνω φαινόμενα προβάλλει, εδώ και μερικά 

χρόνια, η έννοια της «συμπαγούς πόλης», έχοντας, τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό 

χώρο, την υποστήριξη πληθώρας πολεοδόμων, από τον ακαδημαϊκό και 

επαγγελματικό χώρο. (Σερράος, 2002)

Εικόνα 2.1 : Διαγράμματα ιδεών πολεοδομικής οργάνωσης για την ανασυγκρότηση 
των ελληνικών πόλεων. Πηγή: Τρίτσης, 1982.
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2.1.1 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ Η 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά μιας βιώσιμης συμπαγούς πόλης είναι η πυκνή 

δόμηση η οποία βέβαια συνυπάρχει με την ανάμιξη χρήσεων για την επίτευξη 

υψηλής συνεκτικότητας, η ανάπλαση και αναζωογόνηση των κεντρικών της 

περιοχών και η εύκολη πρόσβαση στις κεντρικές λειτουργίες της πόλης.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά προσδίδουν στη συμπαγή πόλη σημαντικά 

πλεονεκτήματα όπως η βελτίωση της πολεοδομικής ποιότητας των αστικών 

κέντρων, η εξοικονόμηση οικιστικής γης, η μείωση του κόστους κατασκευής και 

λειτουργίας των υποδομών, η μείωση της οδικής κυκλοφορίας, η βελτίωση της 

αποδοτικότητας των αστικών και περιαστικών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με 

συνέπεια την μείωση κατανάλωσης ενέργειας και την εξασθένιση του φαινομένου 

της «αστικής νησίδας θερμότητας». (Σερράος, 2002)

Όμως, μια εύλογα αυθόρμητη και ένθερμη υποστήριξη της «συμπαγούς πόλης» 

για τον Ελληνικό χώρο, με στόχο την αντιμετώπιση κυρίως της οικιστικής 

διασποράς, θα μπορούσε να κατηγορηθεί, ότι οδηγεί σε περαιτέρω επιδείνωση της 

κατάστασης στα ήδη επιβαρημένα πυκνοδομημένα κέντρα των πόλεών μας.

Ένα μοντέλο αρχών που θα περιέγραφε επομένως την έννοια μιας «συμπαγούς 

πόλης» στα ‘ελληνικά μέτρα’, θα βασίζονταν μεταξύ άλλων και στα εξής σημεία: 

‘πάγωμα’ της ανάπτυξης του οικοδομικού όγκου στους ιδιαίτερα 

πυκνοδομημένους κεντρικούς πυρήνες των πόλεων.

- ανακοπή της οικιστικής διαρροής προς την ύπαιθρο.

- καθοδήγηση της οικιστικής ανάπτυξης κατά προτεραιότητα προς τις εντός 

σχεδίου περιοχές με αποθέματα γης και δικαιώματος δόμησης.

- ενθάρρυνση της ανάπτυξης κοινωνικών και πολιτιστικών πλεγμάτων κάθε 

μορφής, τόσο στις παραδοσιακές πυκνοδομημένες περιοχές, όσο και στις νεότερες 

οικιστικές περιοχές

- συντονισμός και αλληλεξάρτηση μεταξύ οικιστικού δικτύου και δικτύου 

αστικών και περιαστικών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

- επαναπροσδιορισμός της σχέσης πόλης-υπαίθρου με βάση την αρχή της 

‘αμοιβαιότητας’. (Σερράος, 2002)
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Άρα η «συμπαγής πόλη» σημαίνει συνεκτικότητα, αστικότητα (urbanity), 

λειτουργικότητα και δυνατότητες άμεσης επικοινωνίας του πληθυσμού, όχι όμως 

σταθερότυπα με ανεπίτρεπτες υψηλές τιμές (πυκνότητα, Σ.Δ. κ.λ.π.). Για τούτο ο 

όρος «συνεκτική πόλη» θα την χαρακτήριζε καλύτερα, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η 

Ελλάδα. (Αραβαντινός, 2002)

Στον αντίποδα τώρα της ‘συνεκτικής πόλης’ με βάση τα παραπάνω, βρίσκεται η 

οικιστική εξάπλωση προς την ύπαιθρο, με τη μορφή δύο φαινομένων, της 

προαστιοποίησης (suburbanisation) και της οικιστικής διάχυσης^^η sprawl).

2.1.2 ΠΡΟΑΣΤΙΟΠΟΙΗΣΗ (SUBURBANIZATION) ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΥΣΗ 
SPRAWL).

Η προαστιοποίηση όπως και η αστική διάχυση-εξάπλωση είναι δύο φαινόμενα 

άρρηκτα συνδεδεμένα με τη διαδικασία της αστικοποίησης, που γνώρισαν 

ιδιαίτερη κλιμάκωση κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, επηρέασαν και 

συνεχίζουν να επηρεάζουν το χαρακτήρα της μορφής, της δομής αλλά και της 

λειτουργίας των αστικών περιοχών.

Απλουστευμένα, ως προαστιοποίηση, ονομάζουμε την τάση ιδιαίτερης 

συγκέντρωσης νέων κατοικιών και πληθυσμού στα προάστια, στα περίχωρα 

δηλαδή μιας πόλης ή σε οικισμό δίπλα σε μεγάλη πόλη με εύκολη και γρήγορη 

πρόσβαση. Η ‘επιλογή προαστιακής κατοικίας’ θα ήταν ο σωστότερος όρος για 

την περιγραφή του φαινομένου.

Διότι ο βαθμός προαστιοποίησης εξαρτάται, πρώτον, από την συνολική γεωμετρία 

της αστικής ανάπτυξης και, δεύτερον, από το κατά πόσο οι εν λόγω περιφερειακές 

περιοχές έχουν πράγματι τον πολεοδομικό χαρακτήρα προαστίου. Συχνά για την 

προβληματική της προαστιοποίησης το ενδιαφέρον είναι η ανάπτυξη ορισμένων 

προαστίων καθ’ αυτή και όχι η προαστιοποίηση ως διαδικασία συνολικού 

μετασχηματισμού της πόλης. Ωστόσο η έννοια είναι σαφώς γενικότερη και 

παραπέμπει σε διαρθρωτική αλλαγή της πόλης σαν σύνολο, ή έστω σε επίπεδο 

μεγάλων τομέων της, καθώς και σε μια σειρά δευτερογενείς επιπτώσεις με 

προέχουσα την μείωση του ρόλου των κεντρικών περιοχών (Εμμανουήλ, 1999).

Το φαινόμενο της διάχυσης, εξελίσσεται στον περιαστικό χώρο επίσης, αλλά 

τυχαία, αποσπασματικά και χωρίς καμία ρυμοτομία. Παίρνει τη μορφή «sprawl». 

Sprawl είναι η συνθήκη κατά την οποία διαλύεται η διάκριση ανάμεσα σε πόλη,
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προάστιο και ύπαιθρο. Αυτή η άναρχη εξάπλωση της πόλης πραγματοποιείται 

κατά μήκος κυρίως των μεγάλων οδικών αξόνων, ή πλησίον εμπορικών κέντρων, 

αεροδρομίων κ.α. . Η απόσταση κέντρου και περιφέρειας αναπόφευκτα μεγαλώνει 

και έτσι προκαλείται μια ασάφεια όσον αφορά τα όρια της πόλης. 

(Κουτσαυτούλη, 2008)

Ο όρος διάχυτη πόλη χρησιμοποιείται και στις ελληνικές πόλεις τα τελευταία 

χρόνια για τον προσδιορισμό της νέας αστικής πραγματικότητας, η οποία έχει 

κάποια πλεονεκτήματα, αλλά έχει και αρκετά μειονεκτήματα.

Η διάχυτη πόλη (diffuse city) ακολουθεί το εκτατικό μοντέλο οικιστικής 

ανάπτυξης και επεκτείνεται, συχνά με σχετικά ανεξέλεγκτο τρόπο. Αυτή η αστική 

διάχυση αυξάνει το κόστος των αστικών υποδομών, την κυκλοφορία στις αστικές 

περιοχές, την κατανάλωση ενέργειας, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα 

της υπαίθρου και του περιβάλλοντος, ενώ στερεί από τους μελλοντικούς 

μελετητές την ευελιξία επιλογών στον σχεδίασμά της πόλης. Έρχεται δε σε πλήρη 

αντίθεση με το πρότυπο της αειφόρου πόλης.

Η συμπαγής πόλη (compact city) σύμφωνα με τη λογική που περιγράφει το 

Πράσινο Βιβλίο για το Αστικό Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUR-Lex, 

2009) χαρακτηρίζεται από ανάμιξη χρήσεων γης, από αύξηση των οικιστικών 

πυκνοτήτων, σαφή αστικά όρια, ενίσχυση του κέντρου με υπερτοπικές 

λειτουργίες, συγκέντρωση της αστικής ανάπτυξης γύρω από σταθμούς και 

ακτινικούς άξονες δημόσιας συγκοινωνίας.

2.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.

Η πολύπλοκη διαδικασία του μετασχηματισμού των χρήσεων της γης μπορεί 

καταρχήν να περιγράφει ποιοτικά από μια σειρά σύνθετων διαδικασιών μεταξύ 

των οποίων μπορούν να αναφερθούν η αποδάσωση, η αστική διάχυση, η 

αυθαίρετη δόμηση και οι τάσεις εγκατάλειψης της αγροτικής γης. Οι διαδικασίες 

αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο παρακάτω σχήμα:
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Περιοχή σχηματισμού ωατομεακβν ocrvour.ev

Διάγραμμα 2.1: Οι διαδρομές μετασχηματισμού του περιφερειακού πλέγματος των

χρήσεων γης στην Ελλάδα. Πηγή: (Μινέττος, 2009)

1. Μεταβολές αγροτικής γης σε αστική α) στον περιαστικό χώρο λόγω της 

διαδικασίας της αστικής διάχυσης και μεγέθυνσης των αστικών συγκροτημάτων 

και β) στον ευρύτερο χώρο της υπαίθρου λόγω των φαινομένων της αυθαίρετης 

δόμησης και της νόμιμης εκτός σχεδίου δόμησης με τη μορφή της χωροθέτησης 

μονάδων κατοικίας, τουρισμού και βιομηχανίας. Οι παραπάνω διαδικασίες 

προηγούνται, έπονται ή συμβαίνουν ταυτόχρονα, με τη επέκταση δημόσιων 

οδικών και άλλων υποδομών οι οποίες ανατροφοδοτούν και επιτείνουν το 

φαινόμενο του μετασχηματισμού των χρήσεων γης.

2. Μεταβολές δασών και δασικής γης σε αστική: στον περιαστικό και ευρύτερο 

χώρο της υπαίθρου α) μέσω του φαινομένου της αυθαίρετης δόμησης και β) της 

επέκτασης ή δημιουργίας νέων αναπτυξιακών υποδομών με την επιστράτευση της 

διοικητικής διαδικασίας της έγκρισης επέμβασης επί δασικών εκτάσεων.

3. Μεταβολή δασών και δασικής γης σε αγροτική: στον εξωαστικό χώρο α) μέσω 

της εκχέρσωσης και επέκτασης των αγροτικών καλλιεργειών η οποία σε 

συγκεκριμένες περιοχές τροφοδοτείται από το καθεστώς των αγροτικών 

επιδοτήσεων.

4. Μεταβολή αγροτικής γης σε δασική: α) στον ορεινό χώρο λόγω της αγροτικής 

εξόδου και της συνεπαγόμενης συρρίκνωσης των ορεσίβιων κοινοτήτων β) στον 

παράκτιο και νησιωτικό χώρο λόγω της εισβολής του μαζικού τουρισμού και της
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συνεπαγόμενης εγκατάλειψης των οριακών σε απόδοση αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων. (Μινέττος, 2009)

Όσον αφορά στον περιαστικό χώρο, η μεταβολή των χρήσεων του εδάφους που 

παρουσιάζει ιδιαίτερη βαρύτητα και αποτελεί στόχο της προάσπισης του 

περιβάλλοντος είναι οι μεταβολές από αγροτικές και δασικές χρήσεις σε αστικές.

2.3 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Ο σχεδιασμός των χρήσεων γης έχει πρωταρχικό στόχο την προστασία του 

δημοσίου συμφέροντος, οδηγώντας σε ένα πλέγμα χρήσεων το οποίο θα 

προασπίζει τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια και γενικά την κοινωνική ευημερία. 

Εν γένει, τα συστήματα σχεδιασμού των χρήσεων γης αποτελούν πλαίσιο για τις 

αποφάσεις των ιδιοκτητών και των χρηστών γης, θέτοντας ως επιμέρους στόχους, 

την απομάκρυνση χρήσεων ασύμβατων με τις ήδη υπάρχουσες (συγκρούσεις 

χρήσεων), την επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στη χρήση της γης ως 

περιορισμένου πόρου, τη διατήρηση ή την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, τον έλεγχο της συνολικής κατανομής της γης σε διάφορες 

εναλλακτικές χρήσεις, τον έλεγχο της μίξης των χρήσεων ώστε να εξασφαλίζεται 

ένα υγιές και ευχάριστο περιβάλλον (Cloke, 1989) και επιπρόσθετα, για την 

ελληνική περίπτωση, τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης.

Ο σχεδιασμός των χρήσεων γης, για να είναι επαρκής και αποτελεσματικός, θα 

πρέπει να ολοκληρώνεται σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός στην 

ανώτερη κλίμακα, που είναι το αντικείμενο της στρατηγικής χωροταξίας θα 

πρέπει να έχει μακροχρόνιο ορίζοντα υλοποίησης και ταυτόχρονα να προσδιορίζει 

τις βασικές κατευθύνσεις και επιλογές (καθορισμός πολιτικής χρήσεων γης). Σε 

μέσο και βραχυπρόθεσμο ορίζοντα σχεδιασμού, τα σχέδια χρήσεων γης θα πρέπει 

να είναι πιο αναλυτικά και πιο εξειδικευμένα (Οικονόμου, 1994).

Στόχος της πολιτικής χρήσεων γης είναι ο προσδιορισμός της χωροθέτησης των 

δραστηριοτήτων. Η πολιτική χρήσεων γης έχει δύο μορφές έκφρασης: τη 

δεσμευτική, που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο και τη μη- 

παρεμβατική. Η ύπαρξη δεσμευτικών σχεδίων (plan-led systems), με τη μορφή 

της ζωνοποίησης, οδηγεί σε χωρικά σχήματα προσδιορισμένα με σαφήνεια. Αυτό 

σημαίνει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται αυτόματα από τη διοίκηση και είναι και
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προβλέψιμες εκ των προτέρων από τους δυνητικούς χρήστες ή ιδιοκτήτες γης. Ο 

βαθμός δεσμευτικότητας των σχεδίων κυμαίνεται από την απόλυτη 

δεσμευτικότητα (κανονιστικά σχέδια, υποχρεωτικά για ιδιώτες και δημόσιο), στη 

δεσμευτικότητα μόνο για το δημόσιο (σχέδια με καθεστώς Οδηγίες). Όπως είναι 

αναμενόμενο, τα δεσμευτικά σχέδια έχουν το θετικό χαρακτηριστικό της νομικής 

βεβαιότητας και του ελέγχου του αποτελέσματος, εισάγουν όμως στο όλο 

σύστημα ακαμψίες και δυσκολία προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες ή μη 

προβλεφθείσες αρχικά συνθήκες. Από την άλλη, τα μη δεσμευτικά συστήματα 

δίδουν τη δυνατότητα στη διοίκηση της ελεύθερης συνεκτίμησης και στάθμισης 

πολλών παραγόντων, ίσως και περιθώρια διαπραγματεύσεων, προκειμένου να 

χωροθετηθεί κάποια δραστηριότητα. Κατά γενική ομολογία, διαθέτουν εξ 

ορισμού προσαρμοστικότητα κι ενσωματωμένες δυνατότητες γρήγορης 

ανάδρασης, ωστόσο, το γεγονός ότι το αποτέλεσμα δεν είναι από πριν 

καθορισμένο, εισάγει μια επιφυλακτικότητα ως προς την ορθολογική και δίκαιη 

οργάνωση του χώρου.

2.3.1 ΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, η ρύθμιση του χώρου υπόκειται σε δεσμευτικά 

σχέδια χρήσεων γης. Προϋπόθεση δηλαδή για τη δόμηση είναι η ύπαρξη 

λεπτομερούς σχεδίου τοπικής κλίμακας (Γαλλία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, 

Γερμανία, Ιταλία, Αυστρία). Ειδικότερα η δόμηση στην ύπαιθρο είναι σαφώς 

δυσκολότερη από ότι στην Ελλάδα. Σε κάποιες χώρες (Δανία, Σουηδία) 

προϋπόθεση δόμησης είναι η ύπαρξη χωροταξικού σχεδίου με γενικευμένες 

χρήσεις γης, που δεν αποκλείει την εκπόνηση και λεπτομερειακών σχεδίων σε 

διάφορες περιοχές. Σε μεμονωμένες μόνο περιπτώσεις στον ευρωπαϊκό χώρο, ο 

κύριος τρόπος δόμησης εκτός σχεδίου δεν προϋποθέτει κάποια μορφή 

δεσμευτικού σχεδίου. Στην περίπτωση της Φιλανδίας, αυτό οφείλεται στις πολύ 

χαμηλές πυκνότητες κατοίκησης. Η εκτός σχεδίου δόμηση βέβαια είναι 

εξαιρετικά αραιή και δεν σχετίζεται με τη διάχυτη δόμηση στην Ελλάδα.

Στην Ευρώπη, η ρύθμιση των χρήσεων γης διαφοροποιείται ανάλογα με το χωρικό 

επίπεδο: Οι οδηγίες χρησιμοποιούνται συχνότερα σε επίπεδο χώρας και μερικές 

φορές σε επίπεδο περιφέρειας, ενώ τα σχέδια γενικών χρήσεων γης γίνονται σε 

περιφερειακό επίπεδο, είτε αυτόνομα, είτε ως συνιστώσες συνθετότερων
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περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων. Ο, με τη στενή έννοια, σχεδιασμός των 

χρήσεων του εδάφους (λεπτομερειακές χρήσεις γης) γίνεται σε επίπεδο ΟΤΑ ή 

ομάδας ΟΤΑ, είτε μέσω αυτόνομων σχεδίων χρήσεων γης είτε στο πλαίσιο άλλων 

πολεοδομικών ή τοπικών χωροταξικών σχεδίων. Ο λεπτομερειακός σχεδιασμός 

καλύπτει μεγάλο μέρος αλλά όχι το σύνολο της επικράτειας. Δεν επεκτείνεται 

δηλαδή σε ζώνες γενικών χρήσεων για τις οποίες προκύπτει από τον ορισμό τους 

ότι δεν είναι επιθυμητή η δόμηση ή η χωροθέτηση δραστηριοτήτων που κάνουν 

εντατική χρήση του εδάφους (Πυργιώτης, 1994).

Τα δεσμευτικά συστήματα ρύθμισης του χώρου που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, 

εισάγουν και κάποια στοιχεία ευελιξίας για την αναγκαία προσαρμογή στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες. Οι διαδικασίες παρεκκλίσεων που προβλέπονται, 

αφορούν ειδικές περιπτώσεις δημοσίου συμφέροντος και γίνονται μετά από 

έλεγχο σε μεμονωμένη βάση. Για παράδειγμα, στην Ολλανδία, όπου το καθεστώς 

χρήσεων γης χαρακτηρίζεται από απόλυτη δεσμευτικότητα, υπάρχει νομική 

πρόβλεψη που επιτρέπει τη διοίκηση να εκδίδει άδειες με αναφορά σε 

προβλεπόμενη τροποποίηση του σχεδίου, ενώ η Γαλλία εμπλουτίζει συνεχώς το 

υφιστάμενο νομικό σύστημα πολεοδόμησης με νέους νόμους. Αν και η πολυνομία 

περιπλέκει το σύστημα χωρικού σχεδιασμού της χώρας, το σύστημα λειτουργεί 

χάρις στην τεχνική επάρκεια της διοίκησης.

Το βασικότερο συστατικό της πολιτικής χρήσεων γης στο εξωτερικό είναι η 

ύπαρξη μηχανισμών εφαρμογής και ελέγχου των χρήσεων γης. Ο συνηθέστερα 

χρησιμοποιούμενος μηχανισμός είναι η άδεια χωροθέτησης, με τη μορφή του 

Πιστοποιητικού πολεοδόμησης (Certificate d’Urbanism) στη Γαλλία ή της Άδειας 

ανάπτυξης (planning permission) στην Αγγλία, δηλαδή η ανάγκη χορήγησης 

έγκρισης για κάθε αλλαγή χρήσεων γης, κάτι διαφορετικό από την άδεια 

οικοδόμησης, που δεν αφορά τη χρήση, αλλά τη δόμηση. Επιπλέον, η 

αποτελεσματικότητα της πολιτικής χρήσεων γης ενισχύεται όταν συντονίζεται και 

υποστηρίζεται από την πολιτική γης, όπως στην περίπτωση της Γαλλίας. Βασικές 

συνιστώσες της πολιτικής γης είναι το δικαίωμα προτίμησης του δημοσίου, η 

δημιουργία Τραπεζών Γης και διάφοροι φορολογικοί μηχανισμοί. Ακόμη, 

παράλληλα προς το ρυθμιστικό σχεδίασμά των χρήσεων γης χρησιμοποιούνται 

και ενεργητικές μέθοδοι προώθησης συγκεκριμένων χρήσεων γης σε 

συγκεκριμένες περιοχές (ZAC στη Γαλλία, Enterprise Zone στην Αγγλία). Τέλος, 

ο σχεδιασμός των χρήσεων γης μπορεί να συντονίζεται με τον αναπτυξιακό
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σχεδίασμά (Ολλανδία) ή και την πολιτική περιβαλλοντικής προστασίας (Γαλλία). 

Ως προς το τελευταίο, ενδιαφέρον έχει να σημειωθεί η δυνατότητα που παρέχει ο 

έλεγχος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (που καθιερώνεται σε όλες τις χώρες 

της ΕΕ με κινητήρια δύναμη τη σχετική Κοινοτική νομοθεσία) για τον έλεγχο των 

χρήσεων γης, ιδίως στην περίπτωση που υπάρχουν πολλοί συναρμόδιοι φορείς 

(Πυργιώτης, 1994).

Εικόνα 2.2 : Εικόνα της ιδιάζουσας περίπτωσης της Αγγλίας και των ‘green 
belts’ .Πηγή: geobytesgcse.blogspot.com/2007/08/green-belts...

Θα ήταν σκόπιμο, να αντλήσουμε παραδείγματα από τις πρακτικές άλλων χωρών 

και να κατανοήσουμε καλύτερα τις αδυναμίες και τα αίτια της ‘προβληματικής’ 

περιβαλλοντικής πολιτικής που ασκείται στη χώρα μας, στο περιαστικό και 

ευρύτερο εξωαστικό χώρο.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Σουηδίας, όπως εκτίθεται στη 

μονογραφία της χώρας που παρουσιάστηκε στην Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ 

για τους Ανθρώπινους οικισμούς (Habitat I, Βανκούβερ, 1976). Οι Σουηδοί 

επιχείρησαν, από τις αρχές της δεκαετίας του '30, να τιθασεύσουν την εξάπλωση 

της δόμησης στον περιαστικό χώρο με περιορισμούς στις επεκτάσεις σχεδίων και 

θέσπιση αδόμητων περιμετρικών ζωνών. Σταδιακά οδηγήθηκαν σε διάκριση
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μεταξύ αστικής ανάπτυξης σε πολεοδομικά οργανωμένους χώρους και αυστηρά 

ελεγχόμενης εξωαστικής δόμησης, επιτρεπτής υπό περιορισμούς και μόνον για 

ελάχιστες χρήσεις εξυπηρέτησης της γεωργίας και δασοπονίας. Στη δεκαετία του 

'70 κατοχύρωσαν θεσμικά την αρχή ότι: στον εξωαστικό χώρο το δικαίωμα 

δόμησης δεν είναι δεδομένο και συνεπώς, η απόρριψη σχετικής αίτησης δεν 

συνεπάγεται αποζημίωση για τον αιτούντα.

Στη Γαλλία οι γεωργικές γαίες κατέχουν τα υψηλότερα ποσοστά εδάφους σε 

σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η ασκούμενη χωροταξική πολιτική για την 

ύπαιθρο εξυπηρετεί ισότιμα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την 

προσφορά για αναψυχή και ξεκούραση, τη διαφύλαξη και ένταξη του υπάρχοντος 

κτιριακού πλούτου στις κρατούσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, την 

ενίσχυση συναφών οικονομικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές. Η 

κατάσταση του περιβάλλοντος της υπαίθρου παρακολουθείται, ελέγχεται και 

αξιολογείται, πέραν των άλλων, μέσω δέκα περιβαλλοντικών δεικτών. Τα 

αποτελέσματα επικαιροποιούνται κατ'έτος και αναλόγως δίνουν έναυσμα για 

περαιτέρω ενίσχυση, αλλαγές, ή χαλάρωση των μέτρων. (Βλάντου, 2009)

2.3.2 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Στην Ελλάδα, το σύστημα πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού 

παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα, τα οποία εντοπίζονται, στην αδυναμία του 

στρατηγικού χωροταξικού προγραμματισμού μεγάλης κλίμακας, στον πολύπλοκο 

και αδύναμο σχεδίασμά χρήσεων γης στην ύπαιθρο, στον πληθωρισμό 

αναποτελεσματικών πολεοδομικών σχεδίων και στην έλλειψη συνοχής στο 

σύστημα οργάνωσης του χώρου. Στα παραπάνω προστίθεται και η αδυναμία της 

διοίκησης να προασπίσει το συλλογικό συμφέρον, καθώς και ο κατακερματισμός 

σε μικροϊδιοκτησίες γης, που περιορίζει την ανάπτυξη του συνολικού φυσικού 

σχεδιασμού στο χώρο και δημιουργεί σοβαρά προσκόμματα στην υλοποίηση των 

σχεδιασμών για τη βιώσιμη ανάπτυξή του.

Η ανάλυση του συστήματος φυσικού σχεδιασμού στην Ελλάδα, γίνεται χωριστά 

για την ύπαιθρο και τον αστικό χώρο, διάκριση που σε πολλές χώρες της Ευρώπης 

δεν έχει νόημα. Η θεμελίωση, στις περισσότερες χώρες, του φυσικού σχεδιασμού 

στα σχέδια χρήσεων γης, συναρτάται με το γεγονός ότι η βασική τομή στην
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οργάνωση του χώρου τοποθετείται μεταξύ περιοχών που διαθέτουν και αυτών που 

στερούνται σχεδίων χρήσεων γης. Στις δεύτερες η δόμηση απαγορεύεται, στις 

πρώτες, είναι δυνατή ή όχι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το σχέδιο χρήσεων 

γης.

Με το ν.δ 17.7.1923 τέθηκε για πρώτη φορά ο κανόνας της πολεοδομικής 

ανάπτυξης των πόλεων με βάση το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης. Έως τότε, η 

Πολιτεία απείχε σε μεγάλο βαθμό από την οποιαδήποτε ρύθμιση των χρήσεων 

γης, έτσι ώστε να μπορεί να διατυπωθεί ακόμα και σήμερα, ο κανόνας της 

«ελεύθερης χρήσης της γης». Ο κανόνας αυτός, βέβαια, βρίσκεται σε τροχιά 

συρρίκνωσης. Εξακολουθεί όμως να γίνεται αποδεκτός από την πολιτεία, η οποία 

αποφεύγει συστηματικά να αναλάβει τα ηνία του χωροταξικού και πολεοδομικού 

σχεδιασμού, με αποτέλεσμα το σχετικό κενό να επιδιώκουν να το καλύψουν οι 

δυνάμεις της αγοράς που επωφελούνται τόσο από την αποχή της πολιτείας, όσο 

και από την ελεύθερη χρήση γης εκτός σχεδίου πόλεως (Μέλισσας, 2007). Το 

αποτέλεσμα της προβληματικής και ισχνής πολιτικής χρήσεων γης είναι, η 

διασπορά βιομηχανικών και τουριστικών μονάδων και κτισμάτων σε ευρύτατες 

αγροτικές εκτάσεις αλλά και η διασπορά της παραθεριστικής κατοικίας, η 

συνακόλουθη ριζική αλλοίωση μέσα σε ελάχιστες δεκαετίες του φυσικού τοπίου 

και η συσσώρευση περιβαλλοντικών προβλημάτων (μόλυνση/ρύπανση νερών, 

χερσαία ρύπανση, υποβάθμιση βιοτόπων) (Πυργιώτης, 1994).

Ιδιαίτερα στον εξωαστικό χώρο, η ρύθμιση των χρήσεων γης γίνεται μέχρι 

σήμερα με αποσπασματικό τρόπο χρησιμοποιώντας εργαλεία με προβληματική 

δομή, ή εργαλεία με προβλήματα στην εφαρμογή, γεγονός που δημιουργεί 

επιφυλακτικότητα ως προς το λειτουργικό χαρακτήρα της δεσμευτικότητας στην 

οποία υπόκειται ο χωρικός σχεδιασμός στην Ελλάδα, αφού στην πραγματικότητα 

ρυθμίζεται ένα πολύ περιορισμένο πεδίο που δεν εγγυάται τη νόμιμη και 

ορθολογική οργάνωση του εδάφους. Αλλά και στον αστικό χώρο, ενώ θεωρητικά 

τα σχέδια χρήσεων γης είναι απόλυτα δεσμευτικά, στην πράξη πολύ λίγα τέτοια 

σχέδια έχουν θεσμοθετηθεί και συνεπώς στο μεγαλύτερο μέρος του αστικού 

χώρου δεν υπάρχουν περιορισμοί χωροθέτησης συνδεόμενοι με δεσμευτικά 

σχέδια, ενώ όπου αυτά υπάρχουν, δεν υφίστανται αποτελεσματικοί μηχανισμοί 

εφαρμογής και ελέγχου. Στη χώρα μας δεν υπάρχει γενικευμένος μηχανισμός 

ελέγχου που να εφαρμόζεται για όλες τις χρήσεις. Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις 

ελέγχου των χρήσεων που προβλέπονται με εξειδικευμένες διαδικασίες:
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1. Για ορισμένες δραστηριότητες, υπάρχουν διάφορες μορφές ειδικής άδειας 

χωροθέτησης ή εγκατάστασης που δίνονται από διάφορους φορείς. Οι ειδικές 

αυτές άδειες όμως δεν δίνονται με πολεοδομικά κριτήρια, αλλά με τα ιδιαίτερα 

κριτήρια των αντίστοιχων φορέων (αναπτυξιακά, υγειονομικά).

2. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ), αν και κυρίως λαμβάνει υπόψη 

καθαρά περιβαλλοντικά κριτήρια (ενδεχόμενη όχληση ή ρύπανση) συνυπολογίζει 

και πολεοδομικές παραμέτρους. Ελλείψει όμως σχεδίων χρήσεων γης στις πόλεις, 

ο συνυπολογισμός αυτός δεν είναι αποτελεσματικός. Επιπλέον, η ΕΠΟ 

εφαρμόζεται κυρίως για χωροθετήσεις στον εξωαστικό χώρο (Οικονόμου, 2006).

Εικόνα 2.3 : Εικόνα περιαστικής περιοχής Λάρισας (έξοδος προς Βόλο). Ιδία πηγή.

α) Η ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Οι αδυναμίες των υπερκείμενων στρατηγικών χωροταξικών σχεδίων στην 

Ελλάδα, έχει ως συνέπεια η χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και 

οι χωρικές ανάγκες να μην ταυτίζονται ως επί το πλείστον, ενώ επιπλέον, το 

γεγονός της ανεπαρκούς στρατηγικής χωροταξίας επιβάλλει επιφυλακτικότητα 

στην πλήρη αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων.

Ο Ν.2742/99, ενώ χαρακτηρίζεται από εντονότερο προσανατολισμό στο 

στρατηγικό σχεδίασμά, υιοθετώντας μια καθοδηγητική στάση κι όχι κανονιστική, 

ωστόσο δεν αναιρεί τα αρνητικά στοιχεία που προϋπήρχαν στο σύστημα. 

Σημειώνεται ότι ο μη δεσμευτικός χαρακτήρας του νόμου αυτού, για την ελληνική
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παράδοση και «κουλτούρα» σημαίνει ότι αυτά δεν μπορούν να επηρεάσουν άμεσα 

τη χωροθέτηση των επενδύσεων και τις ιδιωτικές επιλογές. Εδώ έγκειται και μια 

βασική διαφορά με τον ευρωπαϊκό χώρο, όπου η απουσία κανονιστικού 

χαρακτήρα από τα χωρικά σχέδια μεγάλης κλίμακας δεν τα καθιστά απλώς 

ενδεικτικά, αντίθετα, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχουν μηχανισμοί 

ελέγχου που τα επιτρέπουν να επηρεάζουν σημαντικά τη χωρική οργάνωση 

(Οικονόμου, 2000).

Ο νόμος αυτός προβλέπει σχεδιαστικά εργαλεία με επίκεντρο τις χρήσεις γης και 

τους όρους δόμησης (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών 

Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ), 

Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ)), που εν γένει 

καλύπτουν μεγάλο κενό της ελληνικής νομοθεσίας, αφού συνιστούν κανονιστικές 

ρυθμίσεις που απορρέουν από χωροταξικές προτεραιότητες και δεν εξαρτώνται 

από την ύπαρξη πρωτοβουλίας σε πολεοδομικό επίπεδο. Παρολαυτά, τα σχέδια 

αυτά επιφορτίζουν ένα ήδη πολύπλοκο σύστημα σχεδιασμού του εξωαστικού 

χώρου, που περιλαμβάνει και άλλα εργαλεία, λιγότερο ή περισσότερο ενεργά, 

ακόμα και εργαλεία με πολύ περιορισμένη εφαρμογή αλλά ωστόσο μη 

κατηργημένα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες (ΕΧΜ), 

οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ), η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) 

και τα Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών Δεύτερης Κατοικίας (ΣΧΑΠ).

β) Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΣΧΕΔΙΩΝ

Στις εκτός σχεδίου περιοχές τα βασικά σχέδια που καθορίζουν, εκτός των άλλων, 

τις χρήσεις γης είναι τα σχέδια που προβλέπει ο Ν.2508/97: Γενικό Πολεοδομικό 

Σχέδιο (ΓΠΣ) / Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 

(ΣΧΟΟΑΠ) και με πολύ μικρότερη εφαρμογή οι Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης 

Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ). Τα δύο πρώτα, έχουν γενικότερο στόχο την ανάδειξη 

και συνοχή του αστικού και περιαστικού χώρου και η έγκρισή τους συνεπάγεται 

δεσμευτικές χρήσεις. Ωστόσο, προϋπόθεση για το σχεδιασμό της υπαίθρου με τα 

σχέδια ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, αποτελεί η ύπαρξη πολεοδομικών αναγκών ή πιέσεων 

αστικοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι, επί παραδείγματι, εάν σε παραλιακές ζώνες 

που βρίσκονται μακριά από τους οικισμούς της ευρύτερης περιοχής, εκδηλωθούν 

πιέσεις ανάπτυξης παραθεριστικής κατοικίας, αμφίβολο είναι ότι το σύστημα θα
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μπορεί να λειτουργήσει εγκαίρως και με επιτυχία για να αποτρέψει την αυθαίρετη 

δόμηση. Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά τις μελέτες ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ, αυτές 

καλύπτουν μεν το σύνολο της εδαφικής έκτασης ενός δήμου, αλλά δεν ταυτίζεται 

απαραίτητα με την περιοχή στην οποία τελικά θα επιβληθούν ρυθμίσεις. Η 

ρύθμιση και ο έλεγχος του εξωαστικού χώρου καθίσταται άσκηση υποθέσεων για 

το προσεχές μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο χρονικό ορίζοντα 

ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας με το Ν.2508/97, που δεν 

εξασφαλίζει σύντομα την κάλυψη των εκτός σχεδίου περιοχών με σχέδια χρήσεων 

γης (Οικονόμου, 2000).

Σε ότι αφορά τις εντός σχεδίου περιοχές, η δυνατότητα έγκρισης περιορισμών 

κατοχυρώνεται από το ΝΔ 17.7.1923 και δεν θεσμοθετείται ανεξάρτητο σχέδιο 

χρήσεων γης, αλλά οι θεσμικές ρυθμίσεις ενσωματώνονται με κατάλληλες 

ενδείξεις και φραστικές διατυπώσεις, στο ρυμοτομικό σχέδιο της Πολεοδομικής 

Μελέτης (ΠΜ). Η ύπαρξη του επόμενου σταδίου της Πράξης Εφαρμογής που 

εξειδικεύει την Πολεοδομική Μελέτη, οφείλεται στην έλλειψη κτηματολογίου και 

στην πολυπλοκότητα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, που αποτελούν και τις πιο 

χαρακτηριστικές ελληνικές ιδιομορφίες. Εδώ πρέπει να σημειωθεί, πως λόγω του 

εύρους του ΓΠΣ, είναι αδύνατη η επακριβής αποτύπωση των ορίων μιας 

προτεινόμενης χρήσης. Πιο εξειδικευμένα, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού και της 

ποικιλίας των στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωσή του, δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το χαρακτήρα μιας κατευθυντήριας πρότασης ή ενός 

σχεδίου που αφορά τον αστικό χώρο μιας πόλης και τον περιαστικό ή εξωαστικό 

χώρο. Ως εκ τούτου, αναδεικνύεται η έλλειψη δυνατότητας άμεσης εφαρμογής 

του παρά μόνο με την εξειδίκευσή του από την ΠΜ.

γ) Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑ 

Από την άλλη πλευρά, η ιδιαίτερη χρονική καθυστέρηση της διαδικασίας 

εκπόνησης και έγκρισης του ΓΠΣ καθιστά, απ’ ότι φαίνεται στην πράξη, 

ανεπίκαιρες τις εκτιμήσεις του μελετητή. Συνυπολογίζοντας και τη σημαντική 

χρονική επιβράδυνση της εκπόνησης και έγκρισης της ΠΜ και της πράξης 

εφαρμογής της, με τις οποίες υλοποιείται το περιεχόμενο του ΓΠΣ, διαπιστώνεται 

πως ο πολεοδομικός σχεδιασμός στην Ελλάδα είναι σε δυσαρμονία με το 

σύγχρονο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι. Η δυναμική των χρήσεων γης 

είναι κατά κύριο λόγο κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο. Οι χρήσεις γης δεν
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διαμορφώνονται με αναλλοίωτο περιεχόμενο, αντίθετα, ο ρόλος και η σημασία 

τους μετεξελίσσονται. Κατά συνέπεια, η αδυναμία ενσωμάτωσης στη διαδικασία, 

των ενδογενών και των εξωγενών δυναμικών που μεταλλάσσουν το σύγχρονο 

ελληνικό χώρο, αποδίδεται κυρίως στη χρονοβόρα διαδικασία εκπόνησης και 

έγκρισης του ΓΠΣ που καθιστά εκ των υστέρων παρωχημένες τις εκάστοτε 

επιλογές όλων των συμμετεχόντων και τελικά, ακυρώνει σε μεγάλο βαθμό τις 

προβλέψεις του. Το πρόβλημα επιτείνει η, συχνά, πλημμελής τήρηση των 

διαδικαστικών προϋποθέσεων συμμετοχής και δημοσιοποίησης της μελέτης ΓΠΣ 

από τους εμπλεκόμενους. Το τελευταίο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 

ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί κοινής ωφέλειας δεν λαμβάνουν 

υπόψη τους τις προβλέψεις του ΓΠΣ και λειτουργούν ανεξάρτητα και 

αποσπασματικά, καταδεικνύει το γενικότερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας 

και αντικατοπτρίζει τον ιδιαίτερα χαμηλό βαθμό συνειδητοποίησης των 

προβλημάτων της πολεοδομικής και χωροταξικής ανάπτυξης.

Το πρόβλημα δεν αποδίδεται μόνο στη δυσλειτουργία της δημόσιας διοίκησης. 

Με την αποχή της Πολιτείας συγκροτείται εκείνη η εκλογική πελατεία που 

επωφελείται από την «τεχνική ματαίωση» των σχετικών προβλέψεων του ΓΠΣ 

(Οικονόμου, 1999). Η εξαιρετικά διευρυμένη μικροϊδιοκτησία στην Ελλάδα, που 

ανέρχεται γύρω στο 80%, -ενώ στα υπόλοιπα κράτη κυμαίνεται ανάλογα από 10% 

έως 50%- προσδίδει σ’ αυτήν την εκλογική πελατεία ένα ευρύ κοινωνικό έρεισμα. 

Συγχρόνως, με αυτό το εφόδιο, η εκάστοτε πολιτειακή εξουσία, με την οποία η εν 

λόγω εκλογική πελατεία συναλλάσσεται, διασφαλίζει την αντίστοιχη αναγκαία 

κοινωνική συναίνεση και για τις επιλογές της που δεν σχετίζονται με την 

πολεοδομική πολιτική. Επιπλέον, στο βαθμό που η Πολιτεία δείχνει απρόθυμη να 

τροποποιήσει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για τις χρήσεις γης, ο 

διοικητικός δικαστής αναλαμβάνει την ευθύνη να συμβάλλει με την κρίση του 

στην οργάνωση του χώρου, ως μέσο εξορθολογισμού των συγκρούσεων 

συμφερόντων και του αυθαίρετου χαρακτήρα των δυνάμεων της αγοράς 

(Μέλισσας Δ., 2007).

δ) Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 

Στην Ελλάδα, το επίσημο σύστημα ταξινόμησης χρήσεων γης που 

χρησιμοποιείται και συμπυκνώνει τον πολυσύνθετο ρόλο των χρήσεων, τη 

δυναμική θεώρησή τους και τις επιπτώσεις τους στο οικιστικό ή φυσικό
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περιβάλλον, είναι αυτό του ΠΔ 23.2.1987. Τα πολεοδομικά σχέδια διαφόρων 

ειδών χρησιμοποιούν τις κατηγορίες χρήσεων γης αυτού του Π.Δ.. Όμως αυτό 

ισχύει μόνο για τις περιοχές που καλύπτουν τα σχέδια και έχουν χαρακτήρα εντός 

σχεδίου περιοχής ή προορίζονται να αποκτήσουν τέτοιον. Στην ύπαιθρο, δεν 

εφαρμόζονται οι κατηγορίες χρήσεων γης του παραπάνω διατάγματος αλλά κατά 

περίπτωση, αυτές που επιλέγει ο μελετητής κάθε συγκεκριμένου σχεδίου. Η 

πρακτική αυτή έχει αρνητικές επιπτώσεις, όπως την έλλειψη συγκρισιμότητας 

μεταξύ διαφορετικών σχεδίων, ακόμα και όμορων, τη δυσκολία να δοθούν 

κατευθύνσεις από τον υπερκείμενο σχεδίασμά και άλλες (Οικονόμου, 2006).

Έχει διατυπωθεί επίσης, ότι η ταξινόμηση των ειδικών λειτουργιών σε κάθε 

γενική πολεοδομική λειτουργία έγινε χωρίς κριτήριο εξειδίκευσης και μάλλον 

εμπειρικά, χωρίς να συλλαμβάνει γενικά το πρόβλημα των χρήσεων γης, αλλά 

αρκούμενη σε μια εμπειρική τυπολογία κτηρίων, εγκαταστάσεων και χρήσεων 

(Μέλισσας Δ., 2007). Η έλλειψη κριτηρίου ταξινόμησης επιβεβαιώνεται κάθε 

φορά που η κοινωνική εξέλιξη γεννά μια δραστηριότητα, για την οποία δεν 

υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη, ενώ το αδιέξοδο επιτείνεται όταν η διοίκηση 

επιδιώκει να εντάξει τη νέα δραστηριότητα στο περιεχόμενο μιας πολεοδομικής 

λειτουργίας. Εν γένει, η χρήση γης λειτουργεί και αναπτύσσεται με μια δυναμική 

που συναρτάται, με τις διαχρονικές μετακινήσεις ατόμων και τις μεταφορές, την 

παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών και γενικότερα τον τρόπο 

διαμόρφωσης του αναπτυξιακού προτύπου. Κατά συνέπεια, ο χώρος υποδέχεται 

αενάως νέες κοινωνικές ανάγκες και συνθήκες που επιβάλλουν και καθιερώνουν 

νέες χρήσεις, «υποχρεώνοντας» άλλες να εξαφανιστούν. Ο καθορισμός μιας 

χρήσης γης υπόκειται στην ερμηνευτική θεώρηση των ιστορικών, κοινωνικών και 

οικονομικών συνθηκών που την καθόρισαν. Κατά συνέπεια, ο εφαρμοστής του 

προαναφερθέντος π.δ., που καλείται να το εξειδικεύσει μια εικοσαετία από τη 

θέσπισή του, δεν είναι εύκολα σε θέση να ανιχνεύσει την πραγματική έννοιά του. 

Μια συνήθης πρακτική για τη διοίκηση, προκειμένου να ταξινομήσει μια νέα 

δραστηριότητα, είναι η προσφυγή άλλοτε στον Κτιριοδομικό Κανονισμό και 

άλλοτε σε νομοθετήματα που αναφέρονται στην προστασία της υγείας ή στην 

αδειοδότηση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και εργαστηρίων. 

Ωστόσο, η προσφυγή στην υγειονομική νομοθεσία, ή ειδικότερα, η επίκληση 

διατάξεων για ειδικές αδειοδοτήσεις εγκαταστάσεων και για δραστηριότητες που
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λαμβάνουν χώρα κυρίως στον εξωαστικό χώρο, δεν εξυπηρετεί την πολεοδομική 

στοχοθεσία (Οικονόμου, 2004).

Η έλλειψη ευελιξίας στις μεταβαλλόμενες συνθήκες που διαπιστώθηκε 

προηγουμένως, εντοπίζεται και στη νομολογία για τις χρήσεις γης, που, 

υπακούοντας στην απαρέγκλιτη τήρηση του καθεστώτος τυποποίησης των 

χρήσεων, αφαιρεί από τη διοίκηση το δικαίωμα να ανταποκριθεί ευέλικτα, 

περιορίζοντάς την κατά την κατάρτιση του ΓΠΣ, σε μια τυπολογία χρήσεων που 

μπορεί ενδεχομένως να αποτελεί την ενδεδειγμένη σε αφηρημένο επίπεδο 

οργάνωση της πόλης, αλλά δεν λαμβάνει υπόψη της τις τυχόν ιδιαιτερότητες μιας 

περιοχής, στην οποία σύμφωνα με τα πολεοδομικά κριτήρια μπορεί να 

ενδείκνυται η ανάμειξη χρήσεων. Για παράδειγμα, η διοίκηση δεν δύναται να 

θεσπίσει για ορισμένη περιοχή τη χρήση της αμιγούς κατοικίας, προσθέτοντας 

όμως μία επιπλέον χρήση από τη γενική κατοικία, εφόσον αυτό επιβάλλουν οι 

ιδιομορφίες της περιοχής, αλλά είναι αναγκασμένη να αλλάξει κατηγορία και να 

θεσμοθετήσει όλες ανεξαίρετα τις χρήσεις της γενικής κατοικίας.

Στην Ελλάδα, τα σχέδια χρήσεως γης έχουν μεν ισχυρά επιτακτικό χαρακτήρα, 

αλλά καλύπτουν πολύ μικρό ποσοστό της επικράτειας και μάλιστα, χωρίς να 

εφαρμόζονται επακριβώς, λόγω τεχνικών περιορισμών που διέπουν το θεσμικό 

πλαίσιο του χωρικού σχεδιασμού και της αδυναμίας της διοίκησης. Στην υπόλοιπη 

έκταση, ισχύει η νομοθεσία περί εκτός σχεδίου δόμησης. Παρατηρείται πως το 

σύστημα παρά τη δεσμευτικότητά του, δεν μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά ως 

μηχανισμός ελέγχου της ανάπτυξης και παρέμβασης στο χώρο, αφού ο 

πληθωρισμός των σχεδίων, η πολυνομία και οι καθυστερήσεις, αφενός 

δημιουργούν ένα εξαιρετικά αντιφατικό σύστημα που τελικά ρυθμίζει 

περιορισμένα μόνο θέματα, αφετέρου συμβάλλουν στην ενίσχυση της αυθαίρετης 

δόμησης. Αν προστεθεί και η μικρή και με ευρύτατη κοινωνική διασπορά έγγεια 

ιδιοκτησία, καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι, η αυστηρή δεσμευτικότητά 

αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να υπάρχει αποτελεσματική ρύθμιση των 

χρήσεων γης στη χώρα μας. Σε αντίθετη περίπτωση, το κύκλωμα της αυθαίρετης 

δόμησης διατηρείται και επιτείνεται, ενώ δεν αποκλείεται και χωροθέτηση 

ασύμβατων χρήσεων γης με αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων στην 

ανάπτυξη της κάθε εξατομικευμένης δραστηριότητας, αλλά και στον πολεοδομικό 

σχεδίασμά και την ανάπτυξη της υπαίθρου γενικότερα.
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Ωστόσο, η δεσμευτικότητα των χρήσεων δεν θα πρέπει να παραμείνει ο 

αυτοσκοπός. Η δράση της πολιτείας θα πρέπει να επικεντρωθεί, στη λήψη 

κατάλληλων μέτρων που θα εξορθολογήσουν την εκπόνηση και θα επιταχύνουν 

την έγκριση του ΓΠΣ, στη θέσπιση μηχανισμών παρακολούθησης και ελέγχου 

των χρήσεων γης, στην πρόβλεψη κατασταλτικών μηχανισμών και στην 

τροποποίηση του σχετικού π.δ. της 23.2/6.3.1987. Επιπλέον, θα πρέπει να 

αναπτύξει μηχανισμούς που θα επιτρέπουν την ενεργητική προώθηση επιλογών 

πολιτικής, γεγονός που προϋποθέτει ειδικά εργαλεία παρέμβασης με χαρακτήρα 

επενδυτικό, οικονομικό, διοικητικό, πολιτικό. Ωστόσο και πάλι η πρόγνωση του 

τελικού οράματος παραμένει ανοικτή υπόθεση, στο βαθμό που η τήρηση της 

νομιμότητας της διαδικασίας δεν μπορεί να προδιαγράψει και την έκβαση της 

πολιτικής δραστηριότητας των συμμετεχόντων σε όλα τα επίπεδα των 

διαπραγματεύσεων και των συμβιβασμών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Αναμφισβήτητα ο άνθρωπος συμβάλλει ουσιαστικά στην αλλαγή της γης και 

μάλιστα με γοργούς ρυθμούς. Σε όλο τον κόσμο, η αστική ανάπτυξη τόσο του 

πληθυσμού όσο και της χωρικής της επέκτασης έχει οδηγήσει σε αλλοίωση του 

τοπίου.

Νέες πηγές χωρικών δεδομένων που καλύπτουν μεγάλες περιοχές με υψηλή 

χωρική λεπτομέρεια και μεγάλη χρονική συχνότητα καθώς και καινοτόμες 

τεχνικές προσφέρουν τη δυνατότητα να βελτιωθεί σημαντικά η αναπαράσταση και 

η ανάλυση, καθώς και η κατανόηση του φαινομένου της αστικοποίησης. Η 

Τηλεπισκόπηση είναι η επιστήμη που καταγράφει και αναλύει, τόσο 

μεθοδολογικά όσο και θεματικά, δορυφορικές εικόνες που έχουν ληφθεί από 

απόσταση Οι τεχνικές της έχουν δείξει την αξία χρήσης τους, τόσο στην 

αποτύπωση όσο και στην ανάλυση των αλλαγών των χρήσεων γης κατά τη 

διαδικασία της αστικής ανάπτυξης.

Στην περίπτωση μελέτης μας, η Δορυφορική Τηλεπισκόπηση αποτέλεσε το 

βασικό εργαλείο στην εκτίμηση των χώρο-χρονικών μεταβολών των διαδικασιών 

της αστικής ανάπτυξης και των αλλαγών των χρήσεων γης, στην περιαστική ζώνη 

της πόλης της Λάρισας, κατά την τελευταία εικοσαετία.

Η ένταση και η έκταση των ανατροπών στο τοπικό σύστημα των χρήσεων γης, 

συνδέεται στενά με ανατροπές και εξελίξεις, οι οποίες συνδέονται με την ποιότητα 

του αστικού σχεδιασμού, τις επεκτάσεις του σχεδίου πόλης, την 

αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εφαρμογής, την αυθαίρετη δόμηση, δηλαδή 

την συνολική πολιτική οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής, καθώς και με τον 

οικονομικό δυναμισμό της και τον δείκτη ευημερίας της. Σε ένα τόσο σύνθετο και 

πολύπλευρο θέμα, έχει ιδιαίτερη σημασία η ανάλυση των χαρακτηριστικών της 

περιοχής μελέτης.

3.1 Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Η πόλη της Λάρισας είναι η πρωτεύουσα του Νομού Λάρισας, στο κέντρο της 

Ελλάδας. Είναι το 5° σε μέγεθος αστικό κέντρο τους χώρας με πληθυσμό 132.779
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κατοίκους' και έκταση 19.000 στρεμμάτων1 2. Βρίσκεται πάνω στο βασικό άξονα 

της χώρας που συνδέει την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο του 

ανατολικού τμήματος της εύφορης Θεσσαλικής πεδιάδας, δίπλα στον ποταμό

Πηνειό, ο οποίος και τη διαρρέει. 

Είναι μια επίπεδη πόλη με μοναδικό 

ύψωμα ένα μικρό και χαμηλό 

γήλοφο, το Λόφο του Φρουρίου. 

Αποτελεί το κέντρο μιας ευρύτερης 

αγροτικής ζώνης με παραγωγική 

δραστηριότητα στη μεταποίηση, το 

εμπόριο και τις υπηρεσίες, ενώ 

θεωρείται μια από τις πιο γρήγορα 

αναπτυσσόμενες πόλεις και 

συγκαταλέγεται στις δυναμικότερες 

αστικές περιοχές, λόγω κυρίως της 

γεωγραφικής της θέσης, αλλά και 

των φυσικών πόρων της ευρύτερης 

περιοχής.

Πηγή: http://lgrpe.lar.sch.gr/xartes/map_meg.gif. Η Λάρισα είναι μεσαίου μεγέθους 

πόλη, με έντονη οικιστική μεγέθυνση και με τάσεις επέκτασης της πόλης. 

Ιδιαίτερα μετά το 1961, παρουσιάζεται έντονη τάση αστικοποίησης κατά την 

οποία η Λάρισα κατέχοντας το 1,53% του αστικού πληθυσμού τους Ελλάδας, 

έφτασε το 2001 το ποσοστό αυτό να αυξηθεί σε 1,93% (Δήμος Λάρισας, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,(2000)).

Αναλυτικότερα η μεταβολή του πληθυσμού της πόλης από το 1960 έως το 2001, 

φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 3.1:0 πληθυσμός της πόλης της Λάρισας.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 1960 1971 1981 1991 2001
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 56.060 72.760 102.048 113.426 132.779

% ΑΥΞΗΣΗ - 29.78% 40.25% 11.15% 17.06%
(στοιχεία ΕΣΥΕ)

1 Στοιχεία από ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας).
2 (http://en..wikipedia.com)
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Παρατηρούμε ότι ο πληθυσμός της πόλης συνεχώς αυξάνεται, ενώ τη δεκαετία 

1971- 1981, παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση.

Όσον αφορά στον χαρακτήρα της πόλης και τη χωρική οργάνωση, η πυκνότητα του 

πληθυσμού, ανέρχεται σε 15.000 κατοίκους/Km2. Το μέγεθος της πυκνότητας και η 

μεταβολή του πληθυσμού δείχνει διαχρονικά τη δημογραφική εξέλιξη της περιοχής 

και κατά κάποιο τρόπο, τις πιέσεις που ασκεί ο πληθυσμός για επέκταση του 

αστικού χώρου στην ύπαιθρο. Το επίπεδο αστικής συγκέντρωσης του πληθυσμού 

είναι αναμενόμενο να επηρεάζει και το μέγεθος της αστικής διάχυσης.

Στον ακόλουθο χάρτη απεικονίζεται η οικιστική εξέλιξη της πόλης από το 1945 έως 

το 1998, με τη δεκαετία 1988-1998 να εμφανίζει σημαντική οικιστική εξάπλωση 

(έντονο πορτοκαλί χρώμα).

Χάρτης 3.2 :Η εξέλιξη της πόλης της Λάρισας, από το 1945-1998. 
Πηγή: Δήμος Λαρισαίων, ‘Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λάρισας’.
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3.1.1 ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το πρώτο σχέδιο της πόλης εκπονείται το 1882, μετά την απελευθέρωση της και 

μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά που καταστρέφει το κέντρο της. Το σχέδιο αυτό 

ρυθμίζει την ανάπτυξη μιας Λάρισας των 20.000 κατοίκων. Στο ίδιο αυτό σχέδιο 

ασφυκτιά αργότερα η πόλη των 60.000, 70.000, 80.000 κατοίκων με την 

εγκατάσταση χιλιάδων προσφύγων από τον Πόντο και τη Μικρά Ασία τη δεκαετία 

του 1920.

Η Λάρισα επεκτείνεται συνεχώς. Η κατοχή και ο Εμφύλιος (1940-51) ανακόπτουν 

αυτήν την επέκταση, η οποία ξαναρχίζει εντονότερη τη δεκαετία του ’50, με 

αυθαίρετη, εκτός σχεδίου δόμηση, που στη δεκαετία του ’60 καλύπτεται μερικά 

από τις επεκτάσεις του σχεδίου πόλης. Οι επεκτάσεις αυτές οδήγησαν στον 

υπερδιπλασιασμό της επιφάνειας της πόλης, η οποία μέχρι και τη δεκαετία του ’70 

αναπτύχθηκε μέσα στην περιμετρική οχυρωματική τάφρο (σημερινή οδός Ηρώων 

Πολυτεχνείου).

Η μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση τους Λάρισας τις επόμενες δεκαετίες (1961: 

56.010 κατ., 1981: 102.048 κατ.) οδήγησε σε περαιτέρω επεκτάσεις της πόλης που 

έγιναν αυθαίρετα, εξαιτίας απουσίας οποιουδήποτε πολεοδομικού 

προγραμματισμού μέχρι τις δεκαετίες του ’70 και κυρίως του ’80. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι στα μέσα της δεκαετίας του ’80, το 60% της κτισμένης 

επιφάνειας προερχόταν από αυθαίρετη δόμηση που εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης 

το 1989.

Η εξέλιξη του σχεδίου πόλης εμφανίζεται στον ακόλουθο χάρτη.
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Χάρτης 3.3 : Διαχρονική εξέλιξη του Σχεδίου Πόλης της Λάρισας, από το 
1947 έως το 7989.Πηγή: Δήμος Λαρισαίων, ‘Στρατηγικό Σχέδιο 

Ανάπτυξης Λάρισας’.

Η Λάρισα αρχίζει να οργανώνεται στον τομέα της πολεοδομίας και της 

χωροταξίας το 1974 με την εκπόνηση του πρώτου Ρυθμιστικού Σχεδίου για την
ο

πόλη. Ανήκε στη «δεύτερη γενιά» ρυθμιστικών σχεδίων που

πραγματοποιήθηκαν μετά το 1970 για 15 πόλεις από ιδιώτες μελετητές μέσω του 

Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι βασικές τελικές προτάσεις ήταν η κατανομή των βιομηχανιών στη ζώνη του 

δίπολου Λάρισας-Βόλου με τη δημιουργία τριών βιομηχανικών περιοχών, η 

οργάνωση του δικτύου των μεγάλων οδικών αρτηριών με τη δημιουργία δύο 

δακτυλίων γύρω από τη Λάρισα, η νέα χάραξη της σιδηροδρομικής γραμμής 

Αθήνας-Θεσσαλονίκης, ο αυτοκινητόδρομος Αθήνας-Θεσσαλονίκης και οι 3

3 Η «πρώτη γενιά» χωροταξικών και ρυθμιστικών σχεδίων είχε αρχίσει το 1963 και περιελάμβανε ένα 
σημαντικό τμήμα του ελλαδικού χώρου.
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βασικοί άξονες επέκτασης των οικισμών, πρωταρχικά ο νοτιοανατολικός και 

δευτερευόντως ο νοτιοδυτικός, μέσα στους οποίους η πόλη θα διαρθρωνόταν σε 

τρεις μεγάλους τομείς, των 80.000 κατοίκων ο καθένας.(Εταιρεία Μελετών 

Περιβάλλοντος, 1973)

Το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Λάρισας ήταν το πρώτο στην Ελλάδα που προωθήθηκε 

για εφαρμογή αλλά την τελευταία στιγμή δεν υπογράφηκε το σχετικό Ν.Δ.4, για 

άγνωστους λόγους.

Στη συνέχεια, τη δεκαετία του ’80 τα προβλήματα του ελληνικού οικιστικού 

χώρου ήταν πολύ μεγάλα και ο τότε Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και 

Περιβάλλοντος Αντώνης Τρίτσης εισήγαγε την Επιχείρηση «Πολεοδομική 

Ανασυγκρότηση». Η Ε.Π.Α. είχε πολύ σημαντικό ρόλο, αφού πριν από αυτή 

καμία ελληνική πόλη δε διέθετε θεσμοθετημένο το Γενικό Σχέδιο Πολεοδομικής 

της οργάνωσης και το 50% των διαμορφωμένων οικιστικά εκτάσεων των πόλεων 

ήταν αυθαίρετες.

Η πόλη της Λάρισας άρχισε να κινείται στα πλαίσια τους Ε.Π.Α. με την εκπόνηση 

του πρώτου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και της μετέπειτα Πολεοδομικής 

Μελέτης Επέκτασης και Αναθεώρησης. Οι μελέτες παραδόθηκαν το 1986 και 

1989 αντίστοιχα και αποτέλεσαν ένα βασικό εργαλείο για το σχεδίασμά και την 

ανάπτυξη τους πόλης. ( Εταιρεία Μελετών Περιβάλλοντος και Συνεργάτες, 1985) 

Η Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης και Αναθεώρησης (Π.Μ.Ε.Α./1983-1989) που 

ακολούθησε έθεσε μια συγκεκριμένη ιδέα οργάνωσης του χώρου με όραμα και 

σχεδίασμά και το πιο σημαντικό ότι μπόρεσε να ισχύσει. Τής έθεσε τις βάσεις και 

προανήγγειλε την εκπόνηση των επιμέρους εξειδικευμένων μελετών 

αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού και τη συνεπακόλουθη εφαρμογή τους με 

αποτέλεσμα την εξυγίανση και την αναβάθμιση της πόλης. Οι εξειδικευμένες 

μελέτες που ακολούθησαν ήταν οι δύο ακόλουθες.

Το 1988 ανατέθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως 

ερευνητικό πρόγραμμα η «Αναβάθμιση και Εξυγίανση του Ιστορικού Κέντρου 

της πόλης και της Ευρύτερης Περιοχής του Πηνειού. Η μελέτη αυτή ήταν 

προαπαιτούμενο από το τελικό Γ.Π.Σ. για την εξυγίανση του κέντρου της πόλης

4 Ο πιο πιθανός λόγος τότε, το 1975, ήταν η νέα θεώρηση που επικρατούσε στη διοίκηση γενικά για τα 
ρυθμιστικά σχέδια, δηλαδή ότι δεν έπρεπε να θεσμοποιούνται για να μην προκαλούν δεσμεύσεις, αλλά 
να παραμένουν ένα συμβουλευτικό όργανο στα χέρια της πολιτείας.
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και τη διαμόρφωσή του με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές του Πολεοδομικού 

Σχεδίου. Ολοκληρώθηκε το 1991.

Παράλληλα, το 1988 το ΥΠΕΧΩΔΕ αναθέτει την εκπόνηση μιας 

εμπεριστατωμένης «Γενικής Μελέτης Κυκλοφορίας και Μεταφορών» τους πόλης. 

Η μελέτη αυτή, ολοκληρώθηκε το 1991.

3.1.2 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΌΡΙΑ, ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΑΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, το οποίο θεσμοθετήθηκε το 2009 (ανατέθηκε στις 

28.07.2006 ) είναι ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα που αφορούν στο 

μέλλον της πόλης της Λάρισας, λαμβάνοντας υπόψη πολιτικούς, κοινωνικούς και 

δημογραφικούς παράγοντες για να προχωρήσει στην χωρική οργάνωση και κατ' 

επέκταση και οικονομική οργάνωση της πόλης και να διασφαλίσει ορισμένα 

σημαντικά στοιχεία, στο ευρύτερο πλαίσιο του αειφόρου σχεδιασμού.

Από το κανονιστικό περιεχόμενο των διατάξεων του Ν. 1337/83 και του 

μεταγενέστερου Ν. 2508/97 προκύπτει ότι το ΓΠΣ αποτελεί ένα κατευθυντήριο 

σχέδιο για την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της πόλης, το οποίο 

περιλαμβάνει χάρτες, σχέδια, διαγράμματα και κείμενα, ώστε να περιέχει όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία. (.Μέλισσας, Δ. (2007))

Η αναθεώρηση και επέκταση του ΓΠΣ Λάρισας, περιλαμβάνει τρεις βασικές 

κατηγορίες κατευθύνσεων-σχεδίων :

1. Δομικό σχέδιο χωρικής οργάνωσης του Δήμου, το οποίο παρατίθεται στο 

παράρτημα (χάρτης 3) και περιγράφει συνοπτικά το ‘πρότυπο ανάπτυξης και 

οργάνωσης του οικιστικού δικτύου’. Η περιοχή είναι υψηλά αστικοποιημένη και 

το στοιχείο αυτό του μοντέλου οργάνωσης παραμένει. Δύο είναι οι βασικές 

προβλεπόμενες επεμβάσεις του ΓΠΣ σε αυτό το επίπεδο,

η αύξηση της περιβαλλοντικής προστασίας και η αξιοποίηση του ισχυρού 

στοιχείου της χωρικής οργάνωσης της πόλης που είναι ο Πηνειός και ορίζει το 

βόρειο τμήμα του Δήμου,

και η εξυγίανση και οργάνωση των παρόδιων γραμμικών συγκεντρώσεων, κατά 

μήκος των υπερτοπικών οδικών αξόνων, ώστε να μειωθούν οι παρενέργειες.
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2. Οργάνωση των χρήσεων γης και προστασία του περιβάλλοντος και 

περιγράφει την οικιστική οργάνωση με βάση τις απαιτούμενες επεκτάσεις και 

τους νέους οικιστικούς υποδοχείς, τις περιοχές προς πολεοδόμηση σε συνδυασμό 

με τις περιοχές για έλεγχο και περιορισμό της δόμησης, περιοχές εγκατάστασης 

παραγωγικών δραστηριοτήτων, ειδικής προστασίας της φύσης και του τοπίου 

καθώς και τα βασικά δίκτυα υποδομής. Η βασικότερη επέμβαση του ΓΠΣ που 

προβλέπει σε αυτό το επίπεδο, είναι ο ορισμός της περιοχής του Πηνειού, ως 

‘ειδικής προστασίας της φύσης’.

3. Γενική πολεοδομική οργάνωση και ρύθμιση των οικιστικών υποδοχέων, όπου 

επισημαίνεται ως βασικό στοιχείο του υφιστάμενου πολεοδομικού χώρου το 

γεγονός ότι δεν επιτρέπει προτάσεις δομικής αναδιάρθρωσης της πόλης, λόγω του 

ότι είναι ήδη διαμορφωμένος και μάλιστα με πυκνή δόμηση και επίσης λόγω του 

ότι οι σημαντικές δημοτικές εκτάσεις στο εσωτερικό του ιστού είναι πολύ λίγες. 

Είναι η σημαντικότερη κατηγορία του ΓΠΣ και περιγράφει τον οικιστικό 

υποδοχέα με όρους χρήσεων γης, συντελεστών δόμησης, γενικών όρων και 

περιορισμών ανά συγκεκριμένη πολεοδομική ενότητα καθώς και αναλυτική 

περιγραφή των πολεοδομικών ενοτήτων (με παράθεση της έκτασης, του μέσου 

Σ.Δ., του συντελεστή κορεσμού λ, της μέγιστης χωρητικότητας και της 

πραγματικής πυκνότητας), περιοχές για κατοικία μέσω ΠΕΡΠΟ, τους λοιπούς 

οικισμούς και εκτενή ανάλυση των δικτύων υποδομών.

Οι αυξητικές τάσεις του πληθυσμού της Λάρισας, συνδυαζόμενες με οικονομικά, 

παραγωγικά και διαρθρωτικά στοιχεία υποδηλώνουν τη δυναμική της πόλης και 

δίνουν τις βασικές κατευθύνσεις της μελλοντικής της ανάπτυξης. Κρίσιμο μέγεθος 

αποτελεί ο μελλοντικός πληθυσμός του Δήμου που αναλύεται στον πίνακα 3.2 (με 

χρονικό ορίζοντα το 2021), βάσει του οποίου ελέγχθηκε η χωρητικότητα των 

οικιστικών υποδοχέων, για τη μελέτη της αναθεώρησης του ΓΠΣ.
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Πίνακας 3.2: Προγραμματικά Μεγέθη του Πληθυσμού Δήμου Λάρισας, 2001- 2021.

Μό\
Πληθυσ

αμος 
μός 2001

Μόνιμος
Πληθυσμός

2011

Μόνιμος
Πληθυσμός

2021
1: απογραφικός 2=1+(1*4%) 3=2+(2*12,6%) 4=3+(3*10,5%)

Λάρισα 131.095 136.339 153.517 169.637
Αμφιθέα 67 70 78 87
Κουλούρων 334 347 391 432
ΣΥΝΟΛΟ
ΛΑΛαρίσης 131.496 136.756 153.987 170.156
Τερψιθέα 1.283 1.334 1.502 1.660
ΣΥΝΟΛΟ
Δ.Δ.Τερψιθέας 1.283 1.334 1.502 1.660
ΣΥΝΟΛΟ
ΛΗΜΟΥ 132.779 138.090 155.490 171.816

(στοιχεία από τη μελέτη ‘Αναθεώρησης και Επέκτασης του Ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου’ - ΓΠΣ Λάρισας, 2009 )

Ο Δήμος Λάρισας δεν περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό οικισμών. Η Λάρισα 

κυριαρχεί απολύτως, με περίπου το 99% του πληθυσμού του Δήμου να 

συγκεντρώνεται σε αυτήν. Ο μόνος της αξιόλογος οικισμός, η Τερψιθέα, έχει 

προφανώς πολύ μικρό βάρος, ενώ προορίζεται να απορροφήσει κάποιες οικιστικές 

πιέσεις, με αύξηση του πληθυσμού της μέχρι το 2021 κατά περίπου το *4, αλλά το 

μέγεθος της δεν αλλάζει τάξη (θα φθάσει τους 1.660 κατ.) και ο ρόλος της

Λάρισας ως οικισμού 5 ου 

επιπέδου διατηρείται

(Σύμπραξη Μελετητών

Τσακίρη Σ., Λαλένη Κ. 

(2009)).

Στον επόμενο χάρτη 3.3 (και 

στην Εικόνα 3.1 που αποτελεί 

τμήμα του υπομνήματος του), 

αποτυπώνονται οι

προβλεφθείσες χρήσεις γης 

για την ‘εκτός σχεδίου 

περιοχή’ και η προστασία του 

περιαστικού περιβάλλοντος 

της Λάρισας, βάσει του ΓΠΣ.

TlfcPKJXki flPOL ΠΟΛΕΟΔΌΜΗΣΉ

Περιοχή προς πόλε δόμηση 

Π.Ε. Πολεοδομική Ενότητα 

X Χονδρεμπόριο

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΓΓΩΝ (ΠΕΠΔ)

* ■ ■ Βομ ηχανία - Χονδρεμττο ριο

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΉΣ ΔΟΜΗΣΗΣm Αστικές Χρήσεις / Οργανωμένοι Υποδοχείς 

..... Ασιικές Χρήσεις

Αγροτικές Χρήσεις / Οργανωμένοι Υποδοχείς 

Αγροτικές Χρήσεις

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

Π1 Ορεινή Περιοχή

■ Ζώνη Προσιασίας Πηνειού

[****·**£ Αρχαιολογικοί Χώροι Προίστορικής-Κλασικής Περιόδου 

Αρχαιολογικοί Χώροι Βυζαντινής Περιόδου 

^ Αρχαία Βυζαντινής Περιόδου

Εικόνα 3.1 : Τμήμα του υπομνήματος του Χάρτη 
3.3. Πηγή: Δήμος Δαρισαίων, ‘Αναθεώρηση και 

επέκταση του Ισχύοντος ΓΠΣ’.

50

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
22/05/2023 22:40:31 EEST - 107.22.115.94



Παπακωνσταντίνου Στέλλα Παράδειγμα μελέτης: Περιαστική Ζώνη Λάρισας.

Οι τέσσερις βασικές κατηγορίες περιοχών είναι: οι περιοχές προς ‘πολεοδόμηση’, 

οι περιοχές ‘εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων’, οι περιοχές ‘ελέγχου 

και περιορισμού δόμησης’ και οι περιοχές ‘ειδικής προστασίας της φύσης και του 

τοπίου’. (Ο παρακάτω χάρτης παρατίθεται αναλυτικά στο παράρτημα.)

Χάρτης 3.4 : Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο: Χρήσεις Γης και Προστασία του
Περιβάλλοντος.

Πηγή: Δήμος Λαρισαίων, ‘Αναθεώρηση και Επέκταση του Ισχύοντος Γ.Π.ΣΛ

Συμπερασματικά, η αναθεώρηση του ΓΠΣ προβλέπει μη επέκταση του 

εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, διατηρώντας τα όρια του σχεδίου του 1987, αφού 

ήδη η τότε επέκταση ήταν αρκετά γενναιόδωρη5. Προτείνει μόνο μία στις 

περιοχές προς πολεοδόμηση μία Νέα Πολεοδομική Ενότητα, την Π.Ε. 19, ως

5Βάσει της μελέτης του ΓΠΣ ο συντελεστής κορεσμού είναι 60% και η οικιστική χωρητικότητά του 
επαρκεί ως το 2021.
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οικιστικό χώρο προαστιακού χαρακτήρα κατοικίας με χαμηλό Σ.Δ. (0,6-0,8), 

αυξημένη δόμηση ανά άτομο, υψηλό ποσοστό κοινοχρήστων-κοινωφελών (35- 40 

%), αλλά και υψηλό συντελεστή κορεσμού (0,6-0,7).

Ένα από τα σημαντικά ζητήματά του είναι η περιαστική ζώνη της πόλης που 

απειλείται από την αστικοποίηση, γι’αυτό και η διαφύλαξη της κρίθηκε αναγκαία 

και αποτελεί επιταγή και του υπερκείμενου σχεδιασμού, του Γενικού 

Χωροταξικού Πλαισίου που θεσμοθετήθηκε το 2008, με κατευθύνσεις που 

ελήφθησαν υπόψη και αφορούν στη διασφάλιση του περιαστικού χώρου, στην 

προστασία της γεωργικής γης και στον δραστικό περιορισμό της εκτός σχεδίου 

δόμησης, με γνώμονα τον σεβασμό του περιβάλλοντος και των αναγκών σε 

γεωργική γη.

Σχετικά με την περίπτωση μελέτης της περιαστικής ζώνης της Λάρισας, 

σημαντική εξέλιξη του σχεδιασμού της πόλης και της ευρύτερης περιοχής 

αποτελεί η ανάθεση της μελέτης του Ρυθμιστικού Σχεδίου από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. στις 

21/06/2007 και η αναμενόμενη θεσμοθέτησή του.

Ειδικότερα για τους βασικούς οδικούς άξονες της πόλης επισημαίνεται ο συνεχής 

οικιστικός ιστός που έχει ήδη δημιουργηθεί ή είναι υπό άμεση δημιουργία, με 

αφετηρία την πόλη τους Λάρισας και καταγράφεται στο Χάρτη 3.4 της επόμενης 

σελίδας.

Βασικές κατευθύνσεις του ως προς την περιαστική ζώνη, είναι οι ακόλουθες :

■ Λελογισμένες επεκτάσεις με ευέλικτη χρήση της αρχής της συμπαγούς πόλης.

■ Έλεγχος της έρπουσας γραμμικής ανάπτυξης διάσπαρτων δραστηριοτήτων κατά 

μήκος των βασικών οδικών αξόνων στον οικιστικό και τον άμεσο περιαστικό 

χώρο και η εξυγίανση υπαρχουσών παρόδιων συγκεντρώσεων.

■ Ριζικός περιορισμός των δυνατοτήτων εκτός σχεδίου δόμησης.

■ Κάλυψη με σχέδια χρήσεων γης του συνόλου του εξωαστικού χώρου.

■ Καθορισμός χρήσεων γης κατά μήκος της ζώνης μεταξύ παλαιάς και νέας 

Εθνικής Οδού Αθήνας-Θεσσαλονίκης (ΠΑΘΕ).

■ Απαγόρευση ή ειδικοί όροι δόμησης - χωροθέτησης στις περιοχές γεωλογικών 

προβλημάτων.

■ Προώθηση οργανωμένων αναπτύξεων για κατοικία υψηλής ποιότητας και 

χαμηλού οικολογικού αποτυπώματος.
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Συμπερασματικά, η προώθηση του σχεδιασμού της ευρύτερης περιοχής με τη 

θεσμοθέτηση της αναθεώρησης και επέκτασης του ισχύοντος Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου Λάρισας και την ανάθεση της μελέτης του Ρυθμιστικού 

Σχεδίου, αναμένεται να συμβάλλουν τα μέγιστα στον σχεδίασμά της περιαστικής 

περιοχής με στόχο την βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη, με ταυτόχρονη 

προστασία των φυσικών πόρων και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Χάρτης 3.5: Συνεχής Οικιστικός Ιστός με αφετηρία τη Λάρισα.
Πηγή: Τσακίρης Σ., Καραθανάση, Ε. & συνεργάτες ΕΕ, 2007, Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα 

Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Λάρισας, (Μέρος ΑΙΙΙ:. 15).
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3.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ.

Οι ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στον χώρο απαιτούν την έγκαιρη και 

έγκυρη παρακολούθησή του. Η διαθεσιμότητα δορυφορικών δεδομένων αλλά και 

αεροφωτογραφιών, σε διάφορες κλίμακες, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη 

μεθόδων τηλεπισκόπησης προσφέρουν ισχυρά εργαλεία με στόχο τη 

χαρτογράφηση των χωρικών φαινομένων στην επιφάνεια της γης καθώς και την 

παρατήρηση και ερμηνεία των αλλαγών που συντελούνται σ’ αυτή, με μικρό 

σχετικά, κόστος (Μηλιαρέσης, 2003).

Αρχικά, η εύρεση των καταλληλότερων για την περίπτωση εφαρμογής 

πρωτογενών χωρικών δεδομένων τα οποία θα χρησιμοποιούνταν και θα καθόριζαν 

σε μεγάλο βαθμό το τελικό προϊόν, αποτέλεσε σημαντική δυσκολία της παρούσας 

εργασίας, με δεδομένη την αποφυγή αυτών που παρουσίαζαν υψηλό κόστος. 

Σημαντικό στοιχείο της βάσης των δεδομένων αποτέλεσε η ύπαρξη δορυφορικών 

εικόνων LANDSAT που κάλυπταν όλη την περιοχή της Λάρισας για ένα ευρύ 

χρονικό διάστημα, από το 1975 ως και το 2005, και η διαθεσιμότητά τους στο 

διαδίκτυο. Επίσης, από την βιβλιοθήκη δορυφορικών δεδομένων του Τομέα 

Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας & Περιφερειακής 

Ανάπτυξης υπήρχαν διαθέσιμες αεροφωτογραφίες της περιοχής της Λάρισας, για 

δύο ημερομηνίες.

Οπότε μετά την εύρεση των διαθέσιμων δεδομένων καταλήξαμε στο πρώτο 

επίπεδο χωρικών πληροφοριών, το οποίο αποτελείται από δορυφορικές εικόνες 

για το διάστημα 1987-2009, για το οποίο θα ήταν δυνατό να διαγνώσουμε, να 

αναλύσουμε και να καταγράψουμε τις αλλαγές στις χρήσεις γης στην περιαστική 

ζώνη της Λάρισας.

Τα στάδια που ακολουθήσανε στη συνέχεια, ήταν η προετοιμασία των 

πρωτογενών δεδομένων, η δημιουργία της χωροχρονικής βάσης, η εξαγωγή της 

εικόνας μεταβολής της αστικής κάλυψης στο διάστημα από το 1987 έως 2009 και 

τέλος η ποσοτικοποίηση και η ερμηνεία των αλλαγών.

3.2.1 ΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η επιστήμη-τεχνική της Τηλεπισκόπησης (Remote Sensing) ορίζεται ως μία 

επιστήμη που καταγράφει και αναλύει εικόνες που έχουν ληφθεί από απόσταση,
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κύριο μέρος τους οποίας αποτελεί η καταγραφή και ανάλυση τόσο μεθοδολογικά 

όσο και θεματικά των δορυφορικών εικόνων.

Στη μελέτη περίπτωσης για την πόλη της Λάρισας χρησιμοποιήθηκαν χωρικά 

δεδομένα σε δύο κλίμακες: (α) δορυφορικά δεδομένα μεσαίας χωρικής 

διακριτικής ικανότητας για τον εντοπισμό των αλλαγών που συντελέστηκαν στην 

ευρύτερη περιοχή της πόλης της Λάρισας και (β) δορυφορικά δεδομένα και 

αεροφωτογραφίες πολύ υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας για την 

χαρτογράφηση των χρήσεων γης στις περιοχές που έχουν εντοπιστεί οι αλλαγές. 

Οι διαθέσιμες εικόνες για τον εντοπισμό των διαχρονικών αλλαγών, της αστικής 

διάχυσης και τα χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί.

Πίνακας 3.3 : Διαθέσιμες εικόνες και τα χαρακτηριστικά τους.

Πηγή Ημερ. Λήψης Αριθμός
Καναλιών

Διαστάσεις 
pixel (μ.)

Landsat ΤΜ 19/07/1987 7 30

Landsat ΤΜ 15/07/2009 7 30

Αεροφωτογραφίες 1997 1 1

Qbird 13/07/2008 3 1

A) Δορυφορικές εικόνες Landsat ΤΜ

Η Δορυφορική Τηλεπισκόπηση εξελίχθηκε ραγδαία με την εκτόξευση του 

δορυφόρου «LANDSAT-1».

Οι Αμερικανικοί δορυφόροι «LANDSAT» (1,2,3,4,5,6,7), αποτέλεσαν το βασικό 

υπόβαθρο για την εξέλιξη τους Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης, καθώς 

μεταφέρουν δύο σημαντικά είδη απεικονιστών, τον Πολυφασματικό Απεικονιστή 

MSS (Multispectral Scanner) και τον Θεματικό Χαρτογράφο ΤΜ (Thematic 

Mapper). Ο «MSS» με Διακριτική Ικανότητα 79X79m σε 4 κανάλια 

χρησιμοποιήθηκε ευρέως. Επιπλέον ο «ΤΜ» με Διακριτική Ικανότητα 30X30m 

και 7 κανάλια παρατήρησης χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα ανά τον κόσμο και 

αποτελεί έως και σήμερα ένα βασικό όργανο για την παρατήρηση τους γης με ένα 

μεγάλο πλαίσιο εφαρμογής. Διασαφηνίζεται ότι η περίοδος επαναδιέλευσης 

διαρκεί δεκαέξι ημέρες.

55

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
22/05/2023 22:40:31 EEST - 107.22.115.94



Παπακωνσταντίνου Στέλλα Παράδειγμα μελέτης: Περιαστική Ζώνη Λάρισας.

Ιδιαίτερη αναφορά ωστόσο θα πρέπει να γίνει για τους δορυφόρους νέας γενιάς 

που εκτοξεύθηκαν, οι οποίοι έχουν αρκετά καλύτερα χαρακτηριστικά, για 

παράδειγμα οι Ινδικοί δορυφόροι «IRS» με παγχρωματικό απεικονιστή 

διακριτικής ικανότητας 5,8m, πολυφασματικό απεικονιστή με διακριτική 

ικανότητα 23,5m και 5 κανάλια σάρωσης, καθώς και τους Ιαπωνικούς 

Δορυφόρους «JERS». (Τάτσης, 2007)

Το πρώτο επίπεδο χωρικής πληροφορίας, σχετικά με τον περιαστικό χώρο της 

Λάρισας, αποτελείται από τις δορυφορικές LANDS AT ΤΜ του 1987 και του 

2009, με ημερομηνίες λήψης πολύ κοντινές, γεγονός το οποίο καθιστά εφικτή τη 

διαχρονική ανάλυση των χρήσεων γης. Η διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων 

δεδομένων- δωρεάν διάθεση στο κοινό-, μας οδήγησε στην επιλογή δυο εικόνων 

της τελευταίας εικοσαετίας, κατά την οποία η περιαστική ζώνη της πόλης 

παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική ώστε να προχωρήσουμε στην καταγραφή των 

φαινομένων που παρατηρούνται.

Οι δορυφορικές εικόνες είναι αρχεία καννάβου (raster) τα οποία αποτελούνται 

από στοιχειώδη κομμάτια εικόνας (pixel) τα οποία στους δορυφόρους LANDSAT 

αντιστοιχίζονται με χαρακτήρες ASCII και παίρνουν ακέραιες τιμές από 0 έως και 

255 που ονομάζονται ραδιομετρικές τιμές. Κάθε pixel εικόνας παριστάνει μία 

στοιχειώδη τετραγωνική επιφάνεια στο έδαφος που ποικίλλει ανάλογα με τον 

δορυφόρο και τον σαρωτή που πραγματοποιεί την καταγραφή της επιφάνειας του 

εδάφους. Για τον σαρωτή του δορυφόρου LANDSAT, γνωστό με το όνομα 

Θεματικός Χαρτογράφος ( TM-Thematic Mapper) η επιφάνεια του pixel που 

αντιστοιχεί στο έδαφος είναι 30m x 30m δηλ. η διακριτική ικανότητα του 

δορυφόρου είναι 900 τετραγωνικά μέτρα (m2). Αυτό σημαίνει ότι αντικείμενα στο 

έδαφος που έχουν επιφάνεια μικρότερη από 900 τ.μ. δεν διακρίνονται από τον 

δορυφόρο. Γι’ αυτό και οι δορυφορικές εικόνες LANDSAT ΤΜ θεωρούνται 

μεσαίας χωρικής διακριτικής ικανότητας και θα χρησιμοποιηθούν για τον 

εντοπισμό μόνο των αλλαγών. Βέβαια, το μεγάλο πλεονέκτημά τους είναι η 

δυνατότητα του θεματικού διαχωρισμού λόγω της καταγραφής των 

ραδιομετρικών τιμών από τους πολυφασματικούς σαρωτές.
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Στις εικόνες 3.2 και 3.3 παρουσιάζεται η ευρύτερη περιοχή της πόλης της 

Λάρισας στις δύο χρονολογίες, όπως αποτυπώνεται στα δεδομένα του δορυφόρου 

LANDSAT ΤΜ.

Εικόνα 3.2 : Δορυφορική εικόνα LANDSAT ΤΜ της πόλης της Λάρισας, 
Ημερομηνία λήψης: 19 Ιουλίου 1987.
Πηγή: Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου.

Εικόνα 3.3 : Δορυφορική εικόνα LANDSAT ΤΜ της πόλης της Λάρισας, 
Ημερομηνία λήψης: 15 Ιουλίου 2009.
Πηγή: Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου.
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Β) Αεροφωτογραφίες

Η χρήση των αεροφωτογραφιών του 1997 κρίθηκε απαραίτητη λόγω της 

μεγαλύτερης ανάλυσης που έχουν από τις δορυφορικές εικόνες LANDSAT ΤΜ. Η 

επιφάνεια του pixel της αεροφωτογραφίας αντιστοιχεί στο έδαφος σε lm x lm 

δηλ. η διακριτική ικανότητά της είναι 1 τμ και τις κατατάσσει στην κατηγορία των 

δεδομένων πολύ υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας. Στην εικόνα 3.4 

παρουσιάζεται η ευρύτερη περιοχή της πόλης της Λάρισας, όπως αποτυπώνεται 

στις ορθοανηγμένες αεροφωτογραφίες.

Εικόνα 3.4 : Ορθοανηγμένες αεροφωτογραφίες της πόλης της Λάρισας, του έτους 1997.
Πηγή: Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου.
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Γ) Δορυφορική εικόνα Quick-bird

Η καλύτερη μελέτη και χαρτογράφηση των χρήσεων γης των περιοχών που έχουν 

εντοπιστεί οι αλλαγές απαιτεί χρήση δορυφορικής εικόνας πολύ υψηλής 

ευκρίνειας. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε η δορυφορική εικόνα πολύ υψηλής 

ευκρίνειας QuickBird.

Για την απαραίτητη συμβατότητα των δορυφορικών εικόνων, επελέγη και η 

δορυφορική εικόνα QuickBird σε ημερομηνία πολύ κοντινή των ημερομηνιών των 

δύο δορυφορικών LANDSAT ΤΜ.

Εικόνα 3.5 Δορυφορική εικόνα QuickBird της πόλης της Λάρισας. 
Ημερομηνία λήψης: 13/07/2008.
Πηγή: www.Googleearth.com .
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3.2.2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για τη μελέτη της εξέλιξης του περιαστικού χώρου εφαρμόστηκαν τεχνικές 

εντοπισμού διαχρονικών αλλαγών στο ζεύγος των δορυφορικών εικόνων (1987 - 

2009). Πιο συγκεκριμένα η μεθοδολογική αλυσίδα που ακολουθήθηκε 

περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 3.1. 

α) Προεπεξεργασία των εικόνων,

β) Ταξινομήσεις και εφαρμογή αλγορίθμων ανίχνευσης διαχρονικών μεταβολών 

και

γ) Μελέτη και πιστοποίηση των μεταβολών αυτών, και παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων (Chunxi et al, 2008).

Διάγραμμα 3.1. Διάγραμμα ροής δημιουργίας χαρτών διαχρονικών αλλαγών.

60

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
22/05/2023 22:40:31 EEST - 107.22.115.94



Παπακωνσταντίνου Στέλλα Παράδειγμα μελέτης: Περιαστική Ζώνη Λάρισας.

α) Προεπεξεργασία των εικόνων.

Η προεργασία των εικόνων και ειδικότερα η γεωμετρική διόρθωση είναι ένα από 

τα σημαντικά βήματα της διαδικασίας γιατί επιτρέπει την συγκρισιμότητα των 

δορυφορικών εικόνων. Η γεωμετρική διόρθωση των εικόνων πραγματοποιήθηκε 

με τον εντοπισμό και την οπτική αναγνώριση φωτοσταθερών σημείων τα οποία 

είναι κοινά και στις δύο εικόνες καθώς και στην ορθοανηγμένη αεροφωτογραφία 

του 1997. Χρησιμοποιήθηκαν οι συντεταγμένες αυτών των σημείων ελέγχου που 

είναι στο Ελληνικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ‘87.

Οι δύο δορυφορικές εικόνες γεωαναφέρθηκαν στο ελληνικό σύστημα αναφοράς 

ΕΓΣΑ ‘87, με ακρίβεια 1 pixel, όση και η διακριτική ικανότητα της 

αεροφωτογραφίας. Έτσι καταλήξαμε να έχουμε δύο εικόνες απόλυτα υπερθέσιμες 

και ιδίων διαστάσεων, με τη χρήση εξειδικευμένου φωτογραμμετρικού 

λογισμικού ( ERDAS IMAGINE 9.χ).

Η ραδιομετρική βελτίωση των εικόνων πραγματοποιήθηκε με την τεχνική της 

«Εξίσωσης του Ιστογράμματος συχνότητας της εικόνας» ή «Ιστόγραμμα 

Ισότητας». Το Ιστόγραμμα συχνότητας εικόνας είναι η γραφική αναπαράσταση 

της κατανομής των pixels, της εικόνας, στις ψηφιακές τιμές χωρίς να περιέχει 

πληροφορία γύρω από τη χωρική κατανομή τους. Το «Ιστόγραμμα Ισότητας» 

είναι ένας μη γραμμικός μετασχηματισμός, ο οποίος ανακατανέμει τις τιμές των 

ψηφίδων με τρόπο ώστε προσεγγιστικά σε κάθε τιμή να αντιστοιχεί το ίδιο πλήθος 

ψηφίδων.

Μετά και την ραδιομετρική κανονικοποίηση των εικόνων, προέκυψαν οι τελικές 

προεπεξεργασμένες, ορθοανηγμένες πολυφασματικές δορυφορικές εικόνες των 

δύο χρονολογιών, 3.6 και 3.7 αντίστοιχα.
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Εικόνα 3.6 : Ορθοανηγμένη πολυφασματική δορυφορική εικόνα LANDS AT ΤΜ της
πόλης της Λάρισας, του 1987.

Εικόνα 3.7 : Ορθοανηγμένη πολυφασματική δορυφορική εικόνα LANDSAT ΤΜ της
πόλης της Λάρισας, του 2009.
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Η εικόνα 3.6 του 1987 κόπηκε έτσι ώστε να μην υπάρχουν κενά τα οποία 

εμφανίστηκαν μετά τη γεωμετρική διόρθωση. Ακριβώς ο ίδιος αριθμός γραμμών 

και στηλών που κόπηκε στην εικόνα του 1987, κόπηκε και στην εικόνα του 2009. 

Έτσι, καταλήξαμε να έχουμε δύο υπερθέσιμες και ίδιων διαστάσεων εικόνες.

β) Τεχνικές διαχρονικών μεταβολών

Ο υπολογισμός των αλλαγών των χρήσεων γης κατά τη διάρκεια του χρόνου 

γίνεται με τη χρήση ορισμένων μεθόδων και τεχνικών μεταξύ δύο, διαφορετικής 

ημερομηνίας, εικόνων και όχι για τις διαφορές μεταξύ πολλαπλών εικόνων. 

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές υπολογισμού των διαχρονικών μεταβολών δύο 

εικόνων, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις ποσοτικές και τις ποιοτικές. 

Στις ποσοτικές μεθόδους ανήκουν η μέθοδος των διαφορών μεταξύ των εικόνων 

(image differencing), του λόγου μεταξύ των εικόνων (image rationing), της 

διαφοράς των παλινδρομήσεων (regression differencing) και η Change Vector 

Analysis.

Η μόνη ποιοτική μέθοδος μελέτης των διαχρονικών αλλαγών χρήσεων γης είναι η 

μέθοδος των πινάκων διπλής εισόδου, «cross tabulation /cross classification», η 

οποία και χρησιμοποιήθηκε για την περίπτωση μελέτης της Λάρισας.

Στη μέθοδο αυτή, δημιουργούνται πίνακες διπλής εισόδου που δείχνουν την 

συχνότητα που οι χρήσεις γης παρέμειναν οι ίδιες (συχνότητες απάνω στη 

διαγώνιο του πίνακα) ή μεταβλήθηκαν (συχνότητες έξω από την διαγώνιο του 

πίνακα). Ο συντελεστής ΚΑΙ (Kappa Index of Agreement) παρουσιάζει τον βαθμό 

συμφωνίας μεταξύ των δύο εικόνων, συνολικά και ανά κατηγορία. Ως τελευταίο 

στάδιο, η εικόνα επαναταξινομείται σε μία εικόνα αλλαγών (change image) και σε 

μία εικόνα συμφωνιών (agreement image).

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, μετά την προεπεξεργασία των εικόνων 

εφαρμόστηκε η μέθοδος της επιβλεπόμενης ταξινόμησης για κάθε μια από τις 

εικόνες για τον εντοπισμό 4 καλύψεων γης: Νερό (μπλε) , Αρδευόμενη έκταση 

(κόκκινο), Λοιπές εκτάσεις (κίτρινο), Αστικό (καφέ), όπως φαίνεται στην εικόνα 

3.8.
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Με την ταξινόμηση των δύο διαφορετικών εικόνων στις ίδιες καλύψεις γης για 

την ανίχνευση και των χωρικό εντοπισμό των μεταβολών του αστικού 

περιβάλλοντος μεταξύ των δύο ημερομηνιών εφαρμόστηκε η τεχνική της 

πινακοποιημένης διασταύρωσης (cross tabulation) η οποία προσδιόρισε την 

μεταβολή ή όχι κάθε pixel της ταξινομημένης εικόνας και βρέθηκαν οι 

μεταβολές των κωδικών. Επειδή η έρευνα εστιάζεται στην μεταβολή του αστικού 

περιβάλλοντος επισημάνθηκαν οι μεταβολές που υπέστησαν τα pixels με κωδικό 

κάλυψης γης 4 (αστικό περιβάλλον). Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής ήταν 

η «εικόνα μεταβολής της αστικής κάλυψης».

Για την οπτική βελτιστοποίηση της εικόνας, και την εξάλειψη των πολύ μικρών 

διαφορών, εφαρμόστηκαν φίλτρα με τη χρήση ‘του πίνακα συνέλιξης’ 

(convolution matrix). Η εικόνα είναι μία 2-διαστάσεων συλλογή από pixels σε 

ορθογώνιες συντεταγμένες. Τα φίλτρα πολλαπλασιάζουν τα pixels στη γειτονιά 

του κάθε pixel με ένα σύνολο των στατικών βαρών και στη συνέχεια να 

αντικαθιστά το pixel με το άθροισμα του προϊόντος. Με απλά λόγια, το φίλτρο 

εκτελεί μια σταθμισμένη κατά μέσο όρο στη γειτονιά του κάθε pixel για να 

αντικαταστήσει την τιμή του pixel, από τον μέσο όρο. Το σύνολο των σταθμών 

απαρτίζουν το λεγόμενο ”πυρήνα συνέλιξης” και είναι συνήθως ένας πίνακας ή 

μήτρα. Οι πλέον χρησιμοποιούμενες είναι οι μήτρες 3x3.

Μετά λοιπόν και την εφαρμογή των φίλτρων συνέλιξης, η τελική 

βελτιστοποιημένη εικόνα της χωρικής απεικόνισης των διαχρονικών αλλαγών, 

μεταξύ του 1987 και του 2009 στον αστικό και περιαστικό χώρο της Λάρισας 

είναι η εικόνα 3.9 που ακολουθεί.

64

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
22/05/2023 22:40:31 EEST - 107.22.115.94



Π
απ

ακ
ω

νσ
τα

ντ
ίν

ου
 Σ

τέ
λλ

α 
Π

αρ
άδ

ειγ
μα

 μ
ελ

έτ
ης

: Π
ερ

ια
στ

ικ
ή 

Ζώ
νη

 Λ
άρ

ισ
ας

.

W<
W

CL
<<
ΙαΙ
LU

LU
ΙαΙ
111

Usl
LU
Ζ
LU

III

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
22/05/2023 22:40:31 EEST - 107.22.115.94



Π
απ

ακ
ω

νσ
τα

ντ
ίν

ου
 Σ

τέ
λλ

α 
Π

αρ
άδ

ειγ
μα

 μ
ελ

έτ
ης

: Π
ερ

ια
στ

ικ
ή 

Ζώ
νη

 Λ
άρ

ισ
ας

.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
22/05/2023 22:40:31 EEST - 107.22.115.94



Παπακωνσταντίνου Στέλλα Παράδειγμα μελέτης: Περιαστική Ζώνη Λάρισας.

3.2.3 ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Στην εικόνα 3.9 απεικονίζονται οι μεταβολές της αστικής κάλυψης χωρικά, 

μεταξύ του 1987 και του 2009, στον αστικό και περιαστικό χώρο της Λάρισας που 

περιέχεται στις ταξινομημένες δορυφορικές εικόνες (3.8). Έτσι, με πράσινο χρώμα 

αποδίδονται τα pixels των οποίων η χρήση μεταβλήθηκε από το 1987 στο 2009, 

από μη αστική (αγροτική ή δασική) σε αστική. Με καφέ χρώμα αποδίδονται οι 

ανθρωπογενείς κατασκευές, οι οποίες προϋπήρχαν από το 1987.

Επίσης στην εικόνα αποτυπώνεται και το εγκεκριμένο όριο του σχεδίου πόλης, 

έτσι ώστε να διαχωρίζονται οι μεταβολές των χρήσεων γης, σε ένδο και έξω 

αστικού χώρου.

«Εντός του σχεδίου πόλης» η μεταβολή των χρήσεων γης σε αστική προφανώς 

αποτελεί επιταγή των αρχών αειφορίας της συμπαγούς πόλης, αφού οδηγούν σε 

αύξηση της πολεοδομικής χωρητικότητας και του βαθμού κορεσμού.

Στον αντίποδα, η ένταση και η έκταση των αλλαγών των χρήσεων γης σε αστική, 

στον «εκτός σχεδίου» χώρο αποτελούν αρνητικά φαινόμενα τα οποία οδηγούν σε 

πιθανή μη αναστρέψιμη βλάβη. Η εμφάνιση δόμησης με τυχαία διασπορά στο 

χώρο, τα φαινόμενα γραμμικών συγκεντρώσεων αστικών χρήσεων και η άναρχη 

αστικοποίηση σε μία κατεξοχήν αγροτική περιοχή, συντελούν στη σταδιακή 

εγκατάλειψη της αγροτικής χρήσης, στη διατάραξη της ισορροπίας, στην 

αποδιοργάνωση και στην εξάντληση των φυσικών πόρων.

3.2.4 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ.

Προκειμένου οι παρατηρούμενες αλλαγές να εκτιμηθούν και να ερμηνευτούν 

καλύτερα, προχωρούμε σε ποσοτικοποίηση των μεταβολών των χρήσεων γης για 

το έτος 2009 σε σχέση με το έτος 1987.

Έτσι, από την αντίστοιχη βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε παρατηρούμε ότι 

τα pixels που ήταν κατηγοριοποιημένα το 1987 ως αστικό (κωδικός 4) υπέστησαν 

τις ποσοτικές μεταβολές που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
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Πίνακας 3.4 Μεταβολή αστικής κάλυψης στη Λάρισα .

1987 2009

Αστική κάλυψη 15.500
στρέμματα

21.400
στρέμματα

Ποσοστό μεταβολής 38,00 %

Η πρώτη βασική διαπίστωση που απορρέει από την ποσοστιαία αύξηση της 

αστικής κάλυψης της τάξης του 38%, στη διάρκεια σχεδόν μιας εικοσαετίας, είναι 

η έντονη αστικοποίηση του ευρύτερου χώρου της Λάρισας, δεδομένου ότι η 

αύξηση αυτή έλαβε χώρα εντός και εκτός του ορίου του εγκεκριμένου σχεδίου της 

πόλης.

Το βασικό μοντέλο χωρικής οργάνωσης της συνολικής εδαφικής περιοχής του 

Δήμου Λάρισας είναι το γεγονός ότι ένα πολύ σημαντικό τμήμα του αποτελείται 

από εντός σχεδίου περιοχές. Όσον αφορά στα όρια του σχεδίου πόλης της 

Λάρισας, πρέπει να επισημανθεί ότι κατά το μελετώμενο διάστημα 1987-2009, 

δεν υπήρξε μεταβολή στα θεσμοθετημένα όρια, αφού η επέκταση του σχεδίου 

πόλης που έγινε το 1988, ήταν και η τελευταία και την οριοθετεί μέχρι και σήμερα 

(η μαύρη γραμμή στην εικόνα 3.9).

Σημαντική είναι η διάκριση της νέας αστικής κάλυψης που μελετάμε σε αυτή που 

εντοπίζεται στον αστικό χώρο της πόλης και σε εκείνη στον περιαστικό χώρο, 

όπως φαίνεται και στον επόμενο πίνακα:

Πίνακας 3.5. Νέα αστική κάλυψη ‘εντός’ και ‘εκτός’ σχεδίου.

Μεταβολές χρήσεων σε αστικές, 
από το 1987 ως το 2009 (στρέμματα)

Ποσοστό επί 
του συνόλου

Περιαστικά ή 
«εκτός σχεδίου» 3.200 54 %

Εντός του 
σχεδίου’ 2.700 46%

Σύνολο 5.900
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Παρατηρώντας τον προηγούμενο πίνακα 3.5 διαπιστώνεται ότι η αστική αύξηση 

είναι αρκετά μεγάλη, με το ισοζύγιο οικοδομησιμότητας μεταξύ ενδό και έξω 

αστικού χώρου να είναι μετατοπισμένο ελαφρώς υπέρ του δεύτερου.

Εντύπωση προκαλεί η μεταβολή της αστικής κάλυψης στην «εντός σχεδίου» 

περιοχή, η οποία είναι 2.700 στρέμματα στη διάρκεια δύο δεκαετιών και 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 14% επί της συνολικής εντός σχεδίου επιφάνειας. Το 

ποσοστό αυτό είναι αρκετά μεγάλο γιατί αναφέρεται στη συνολική μικτή 

επιφάνεια εντός σχεδίου, η οποία περιλαμβάνει ποσοστό κοινοχρήστων χώρων. 

Εξάγεται λοιπόν το συμπέρασμα ότι μεγάλο μέρος της αστικής αύξησης 

πραγματοποιείται εντός του σχεδίου, διαμορφώνοντας τον υφιστάμενο 

πολεοδομικό χώρο με πυκνή δόμηση.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί η σαφής διαφορά ανάμεσα στο 

εγκεκριμένο όριο του σχεδίου πόλης που περιγράφει γενικά την περιοχή εντός του 

σχεδίου και στο ‘εφαρμοσμένο σχέδιο’ που περιγράφει τον συνεκτικό ιστό της 

πόλης.

Μεγάλο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η περαιτέρω ανάλυση και μελέτη των 

παραγόντων που συντελούν στις χωροχρονικές αλλαγές στην ζώνη ‘εντός του 

σχεδίου πόλης’ ανάμεσα στο εφαρμοσμένο σχέδιο και στο μη εφαρμοσμένο.

Η παροχή του οικοδομήσιμου χώρου της πόλης της Λάρισας, διαμορφώθηκε από 

τις αποφάσεις γενναιόδωρης επέκτασης του σχεδίου πόλης το 1988 και την 

επιλογή των όρων δόμησης, τα οποία αποτελούν τα βασικά εργαλεία παραγωγής 

και διαμόρφωσης του οικιστικού περιβάλλοντος.

Για τη μελλοντική εξέλιξη της πόλης, η αποφυγή βασικών οικιστικών επεκτάσεων 

στην Αναθεώρηση και επέκταση του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, 

δίνει προτεραιότητα στον περιορισμό της ανάπτυξης δόμησης εκτός σχεδίου από 

τη στιγμή που η επάρκεια χωρητικότητας έχει ορίζοντα το 2021 και ο 

συντελεστής οικιστικού κορεσμού δεν υπερβαίνει το 60%. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι κορεσμένες θεωρούνται οι ζώνες όπου το ποσοστό φτάνει ή ξεπερνάει το 80%, 

για τις ελληνικές συνθήκες (Εμμανουήλ, 2009).

Όσον αφορά στο περιαστικό φυσικό περιβάλλον, παρατηρούμε σημαντικές 

φυγόκεντρες τάσεις προς την περιφέρεια της πόλης. Η χωρική μορφή αυτών των 

τάσεων δεν είναι παντού ταυτόσημη, εντοπίζουμε όμως δύο βασικά χωροθετικά
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σχήματα του φαινομένου της διάχυσης· την άναρχη αστική διάχυση σε όλο το 

‘βόρειο τμήμα της ‘εικόνας μεταβολής’ και την συγκέντρωση διάχυσης στους 

μεγάλους δρόμους της πόλης, κυρίως στο νότιο τμήμα της ‘εικόνας μεταβολής’.

Η καταγραφή και ποσοτικοποίηση των μεγεθών της νέας αστικής κάλυψης στη 

περιαστική ζώνη φανερώνει ότι το φαινόμενο της αστικής διάχυσης είναι παρών 

και δεν μπορεί να αγνοηθεί, ενώ ενισχύει την άποψη ότι (Οικονόμου, 2000) η 

ρύθμιση και ο έλεγχος του περιαστικού χώρου καθίσταται δύσκολη υπόθεση, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός της χώρας δεν εξασφαλίζει 

την κάλυψη των εκτός σχεδίου περιοχών με σχέδια χρήσεων γης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°

4. ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ.

Κατά τη μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης των χρήσεων γης της πόλης Λάρισας 

από το 1987 έως το 2009, βάσει της «εικόνας μεταβολής» 3.9 (που 

παρουσιάσθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο), εντοπίστηκε στον περιαστικό χώρο 

το φαινόμενο της αστικής διάχυσης με τη μορφή δύο χωροθετικών σχημάτων: της 

τυχαίας διασποράς δόμησης στον εξωαστικό χώρο και της συστηματικής 

γραμμικής δόμησης κατά μήκος των βασικών οδικών αξόνων κυκλοφορίας, οι 

οποίοι αποτελούν τους πόλους έλξης της περιαστικής αστικής ανάπτυξης.

Για την μελέτη των ανωτέρω μορφών αστικής διάχυσης και την λεπτομερέστερη 

ανάλυση των χρήσεων γης στις περιοχές που έχουν εντοπιστεί οι αλλαγές 

χρησιμοποιήσαμε την δορυφορική εικόνα Quick bird, η οποία είναι πολύ υψηλής 

χωρικής διακριτικής ικανότητας και επιπλέον για το φαινόμενο γραμμικής 

ανάπτυξης της διάχυσης που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης προχωρήσαμε στη 

θεσμική μελέτη της παρόδιας εξωαστικής δόμησης καθώς και σε 

περιπτωσιολογική μελέτη τριών εκ των επτά υπερτοπικών οδικών αξόνων της 

Λάρισας.

4.1 Αποτίμηση των αλλαγών που παρατηρούνται

Στην περίπτωση μελέτης μας, βάσει της ‘εικόνας της μεταβολής της αστικής 

κάλυψης’ (3.9), παρατηρήθηκε, χαρτογραφήθηκε και ποσοτικοποιήθηκε το 

φαινόμενο της αστικής διάχυσης για την ευρύτερη περιοχή της πόλης της 

Λάρισας.

Η μεταβολή 3.200 στρεμμάτων μη αστικών χρήσεων γης σε αστικού χαρακτήρα 

εκτός σχεδίου συγκεντρώσεων, στη διάρκεια σχεδόν μίας εικοσαετίας (1987 - 

2009), είναι ένα σημαντικό μέγεθος. Αρκεί να σκεφτούμε ότι η Νέα Πολεοδομική 

Ενότητα ΠΕΙ9 που προτείνει το αναθεωρημένο ΓΠΣ ως μοναδικό οικιστικό χώρο 

επέκτασης, με χρονικό ορίζοντα εικοσαετίας (2001-2021) έχει συνολική έκταση 

3.817 στρέμματα και αντιστοιχεί σε μέγιστη πραγματική χωρητικότητα 9.541 

ατόμων (με προδιαγραφές προαστιακού χαρακτήρα κατοικίας6).

6Αυτό σημαίνει: χαμηλό Σ.Δ. (0,3-0,6), αυξημένη δόμηση ανά άτομο (45 τ.μ.), υψηλό ποσοστό 
κοινοχρήστων - κοινωφελών (35-40%), αλλά και υψηλό συντελεστή κορεσμού (0,6-0,7).
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Έτσι λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η εξάπλωση της πόλης και η 

διείσδυση της διάχυσης στον περιαστικό χώρο είναι ταχύτατη και εντείνει την 

υψηλά αστικοποιημένη εικόνα της πόλης. Αυτό επίσης, εξηγεί και την κεντρική 

πρόταση του ΓΠΣ για δραστικό περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης, η οποία 

πρόταση είναι σύμφωνη και με τις κατευθύνσεις του υπερκείμενου σχεδιασμού. 

Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να ειπωθεί ότι το φαινόμενο της διάχυσης στη Λάρισα 

έχει πάρει τεράστιες και ανεξέλεγκτες διαστάσεις, όπως για παράδειγμα η 

ασπόνδυλη μορφή που παρουσιάζουν τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η σημαντικότερη καταγεγραμμένη μορφή διάχυσης που παρατηρήθηκε στην 

περιφέρεια της πόλης της Λάρισας είναι η επονομαζόμενη ‘μορφή του χταποδιού’ 

και αποτελεί πρότυπο εξωαστικής ανάπτυξης πολλών Ελληνικών πόλεων. Στην 

περιαστική ζώνη, λοιπόν, παρατηρήθηκαν σημαντικές ζώνες αστικού χαρακτήρα 

χρήσεων επί του ακτινικού συστήματος των υπερτοπικών οδικών αξόνων.

Η έξοδος αστικών δραστηριοτήτων από την πόλη στην περιφέρεια, κατά μήκος 

αυτών των βασικών οδικών αξόνων, οι οποίες έχουν εγκατασταθεί ‘έξω’ από τα 

‘όρια’ της πόλης, αφορούν κυρίως σε δραστηριότητες του δευτερογενή τομέα, οι 

οποίες χρειάζονται μεγάλες εκτάσεις και οι οποίες είναι χωροθετημένες κατά 

μήκος των ‘εισόδων’ στην πόλη της Λάρισας. Συγχρόνως, κατά μήκος των οδικών 

αξόνων εντοπίζονται διάσπαρτα στο χώρο εκθέσεις διάθεσης- εμπορίας, 

συνεργεία αυτοκινήτων, υπεραγορές τροφίμων και ηλεκτρικών ειδών, νυχτερινά 

κέντρα διασκέδασης, πολυκινηματογράφος, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κ.α. Σε 

αρκετές περιπτώσεις εμφανίζεται και η χρήση της κατοικίας, είτε με τη μορφή 

αυθαίρετων κυρίως ιδιωτικών σπιτιών, είτε με τη μορφή οργανωμένων οικισμών, 

όπως τα συγκροτήματα των εργατικών κατοικιών στο δρόμο Λάρισας-Κοζάνης 

(οικισμός Μελίνα Μερκούρη, προς Γιάννουλη). Σε γενικές γραμμές, η εμφάνιση 

διάσπαρτων κατοικιών δεν είναι συχνή, γεγονός που εξηγείται κατά ένα μέρος, 

λόγω της ύπαρξης εκμεταλλεύσιμης γης υψηλής παραγωγικότητας στην 

περιαστική ζώνη της πόλης και κατά δεύτερο λόγω της γενικότερης ομοιομορφίας 

και επιπεδότητας της τοπογραφίας της ευρύτερης περιοχής.

Για τον εντοπισμό και την καλύτερη παρατήρηση, των φαινομένων παρόδιων 

συγκεντρώσεως αστικών χρήσεων εκτός σχεδίου, δημιουργήσαμε στην «εικόνα 

των μεταβολών» μια μάσκα επί των ‘pixels της νέας αστικής κάλυψης’ (από το 

1987 στο 2009), συγκεντρώνοντας μόνο τα pixels που βρίσκονται κατά μήκος των 

οδικών αξόνων και οδηγηθήκαμε στην εικόνα 4.1.
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΔΙΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
__________________ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ 1987 ΕΩΣ ΤΟ 2009.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Μπατπυχιακό Τμήμα 'Χωροταξίας- Πολιοβομιος'

Μαατττυχιακη Εργασία:

ΔΙΑΧΡΟΜΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΑΓΠΚΟΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Παπακωνσταντίνου Στέλλα 

Βόλος. Σίτττφβριος 2010
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Με τη δημιουργία την πιο πάνω εικόνας φαίνεται ξεκάθαρα η ισχυρή τάση 

συγκέντρωσης αστικών χρήσεων γης κατά μήκος των αξόνων, κατά τη διάρκεια 

της τελευταίας εικοσαετίας.

Η έκταση που καταλαμβάνουν τα pixels, της κάθε ζώνης παρόδιας ανάπτυξης, 

στην ανωτέρω εικόνα φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα.

Πίνακας 4.1 : Η έκταση της νέας αστικής κάλυψης κατά μήκος των οδών.

Οδικός άξονας Παρόδια αστική 
κάλυψη (στρέμματα)

Λάρισας-Βόλου 643,87

Λάρισας-Παλαιάς Εθν. Οδού 470,89

Λάρισας-Φαρσάλων 269,08

Λάρισας-Καρδίτσας 664,05

Λάρισας-Ιωαννίνων 223,91

Λάρισας-Κοζάνης 349,80

Λάρισας-Θεσ/νίκης 1.446,70

Σύνολο 4.068,30
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Οι μεγαλύτερες παρόδιες συγκεντρώσεις παρατηρούνται στους οδικούς άξονες 

προς Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα, Βόλο, ενώ η μικρότερη προς τον οικισμό της 

Τερψιθέας που βρίσκεται επί της οδού Λάρισας-Ιωαννίνων.

Η έκταση της συνολικής νέας αστικής κάλυψης, φανερώνει το μεγάλο βαθμό της 

παρόδιας επέκτασης σε όλους τους υπερτοπικούς οδικούς άξονες της πόλης. 

Πρόκειται για ένα έντονο φαινόμενο παρόδιας χωροθέτησης αστικών χρήσεων, με 

τους οδικούς άξονες να έχουν αποκτήσει και ρόλο άξονα χωρικής ανάπτυξης.

4.2 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Οι περιοχές που βρίσκονται εκτός Σχεδίου Πόλης, δέχονται ισχυρές πιέσεις για 

δόμηση, ειδικά σε παρόδιες ζώνες μεγάλων οδικών αξόνων. Τα κτίσματα που 

κατασκευάζονται είναι συχνά αυθαίρετα ενώ μόνο μέσω ειδικών διατάξεων 

καθίσταται η δόμηση δυνατή. Οι βιομηχανικές και εμπορικές χρήσεις είναι το 

κυρίαρχο στοιχείο λίγο έξω από την πόλη. Οι εγκαταστάσεις όμως αυτές συνήθως 

μειονεκτούν αισθητικά, λόγω της ίδιας της λειτουργίας τους, λόγω της άτακτης 

δόμησης και λόγω της χρησιμοποίησης του υπόλοιπου χώρου των οικοπέδων για 

αποθήκευση αγαθών, μηχανημάτων ή προσωρινή εγκατάλειψη άχρηστων 

αντικειμένων. Επιπλέον το μέγεθος τους είναι συνήθως εκτός κλίμακας του 

φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και η χρήση της κατοικίας συνήθως είναι 

μικρότερη.

Επίσης εμφανίζονται προβλήματα πολεοδομικά και κυκλοφοριακά.

Τα πολεοδομικού χαρακτήρα προβλήματα, που εμφανίζονται με την αλλαγή 

χρήσεων γης αφορούν κυρίως το περιβάλλον και την αισθητική του χώρου, λόγω 

υψηλής ατμοσφαιρικής, ηχητικής και οπτικής ρύπανσης στον παρόδιο χώρο. 

Επίσης δημιουργείται πολεοδομική ασυνέχεια, ενώ η ίδια η γραμμικότητα δεν 

επιτρέπει σωστές διασυνδέσεις και ομοιόμορφες-λειτουργικές χωροθετήσεις για 

την κάλυψη των αναγκών.

Τα κυκλοφοριακά προβλήματα αναφέρονται στην κίνηση και ασφάλεια των 

οχημάτων, στην όχληση προς τις παρόδιες δραστηριότητες, στην κυκλοφορία 

κοντά στις προσβάσεις, στην κυκλοφοριακή συμφόρηση και στη μείωση της 

κυκλοφοριακής ικανότητας της οδού. Ακόμη, λόγω της μη σχεδιασμένης και 

οργανωμένης εγκατάστασης των παρόδιων χρήσεων γης, μειώνεται η αντίληψη
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του χώρου, ο προσανατολισμός, το αίσθημα της ασφάλειας και η σαφής 

πρόσβαση, σε συγκεκριμένη χρήση γης, εκ μέρους του οδηγού.

Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι παρόδιες χρήσεις γης και οι περιαστικοί 

οδικοί άξονες είναι άμεσα συσχετιζόμενα στοιχεία.

Οι αλληλεπιδράσεις εξαρτώνται από την κυκλοφοριακή φύση των μεταφορών και 

την πολεοδομική φύση των παρόδιων χρήσεων γης. Υπάρχει μια αμφίδρομη 

σχέση, άλλοτε συμπληρωματική και άλλοτε ανταγωνιστική, καθώς δρόμοι-πόλη 

είναι δύο άμεσα συνδεδεμένα στοιχεία και με διαρκώς εξελισσόμενες επιδράσεις 

τόσο μεταξύ τους, όσο και από εξωγενή στοιχεία

Δεδομένες και αναπόφευκτες είναι οι νέες εξελίξεις και οι σημαντικές αλλαγές 

που συμβαίνουν στον τομέα του εμπορίου, και ειδικότερα του λιανικού εμπορίου 

και της χωροθέτησής του, ενός κλάδου δηλαδή που αποτελούσε τη βάση 

ανάπτυξης και οργάνωσης ενός κέντρου πόλης, συνοικίας ή γειτονιάς. Από τα 

μέσα της δεκαετίας του 1970 και μετά, η ταχύτητα και η κλίμακα της 

περιαστικοποίησης του λιανικού εμπορίου αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες 

αλλαγές στις ευρωπαϊκές πόλεις με την ανάπτυξη υπεραγορών τροφίμων αρχικά, 

και μεγάλων εμπορικών κέντρων αργότερα, στον περιαστικό χώρο (Bromley, 

R.D.F. and Thomas 1993, στο Γιαννακού, 1999).Παρόμοιες φαίνεται είναι οι 

τάσεις ανάπτυξης του λιανικού εμπορίου στην περιαστική ζώνη των μεγάλων 

Ελληνικών πόλεων από το τέλος της δεκαετίας του 1980.

Η περιαστικοποίηση του εμπορίου, ήταν αποτέλεσμα μιας σειράς χωρικών 

παραγόντων, όπως η αποκέντρωση του πληθυσμού και η αύξηση της ζήτησης, η 

αύξηση της κινητικότητας του πληθυσμού λόγω της εκτεταμένης ιδιοκτησίας 

αυτοκινήτου, η έλλειψη κατάλληλων χώρων για μεγάλα καταστήματα στα κέντρα 

των πόλεων, τα προβλήματα προσφοράς γης στο κέντρο, καθώς και η ευνοϊκότερη 

διάρθρωση της έγγειας ιδιοκτησίας στον περιαστικό χώρο. Αυτές οι αλλαγές 

συνοδεύονται συνήθως από χαλαρούς πολεοδομικούς κανονισμούς πράγμα που 

κάνει ακόμα πιο ελκυστική μια ανάλογη επένδυση στον εκτός σχεδίου 

χώρο.(Γιαννακού, 1999)

4.2.1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Ως προς το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τις παρόδιες χρήσεις γης και των 

οδικών αξόνων δεν καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από κάποιο ειδικό τομέα.
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Υπάρχουν αποσπασματικά στοιχεία ή έμμεσες διατάξεις που αφορούν εν μέρει 

την αλληλεπίδραση των οδικών αξόνων με τις παρόδιες χρήσεις γης.

Ενώ για τις εντός σχεδίου περιοχές υπάρχει Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) που 

καθορίζει τις ζώνες και τις χρήσεις γης, για την εκτός σχεδίου δόμηση το υπάρχον 

θεσμικό πλαίσιο είναι αρκετά συγκεχυμένο, διότι χρησιμοποιεί διαφορετική 

εφαρμογή και καθορισμό χρήσεων γης κάθε φορά. Συχνά επίσης, περιοχές από τις 

οποίες διέρχονται βασικοί οδικοί άξονες ή τμήματά τους δεν εντάσσονται σε 

Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Γι’ αυτές τις περιοχές ισχύει το Π.Δ. 538/78. 

Χρειάζεται λοιπόν, γενικότερη αντιμετώπιση του θέματος, για τον παράλληλο 

σχεδίασμά χρήσεων γης και κυκλοφορίας.

Οι βασικές διατάξεις που αφορούν τον οδικό άξονα και την παρόδια δόμηση, 

γενικότερα είναι:

■ Για την ιεράρχηση του οδικού δικτύου, των αξόνων κυκλοφορίας, 

χαρακτηρισμών οδών: Ν. 3155/55, Βασικό Διάταγμα (Β.Δ.) 9 20.8.55, ΒΔ 6.2.56, 

Π.Δ. 347/93, Π.Δ. 401/93, Π.Δ. 209/98, Ν. 999/79 Εγκεκριμένο Διάταγμα (Εγκ. 

Δ.) 4δ 2605/1064/4/8.

■ Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, διάνοιξη οδών, υποχρεώσεις παρόδιων 

ιδιοκτητών: Ν. 2094/92, Π.Δ. 182/25.11.92, Ν. 653/77, Εγκ. Ε. 43725/52/76, Π.Δ. 

929/79, Π.Δ. 4.8.78.

■ Αποστάσεις γραμμής δόμησης παρά τω οδικό δίκτυο, αποστάσεις 

οικοδομικών γραμμών και περιτοιχίσεως: Π.Δ. 209/98 και Π.Δ. 347/93.

■ Οικόπεδα κατά παρέκκλιση άρτια παρά οδό: Π.Δ. 24/31/5/1985, Εγκ. Ε. 

5869/12/77.

■ Πλάτος οδού-μέγιστο ύψος κτιρίων: Ν. 1577/85 Κ.Ο.Κ.

■ Δόμηση παρά διεθνείς εθνικές οδούς, επαρχιακές οδούς: Β.Δ. 23.10.59, Β.Δ. 

30.12.64, Β.Δ. 6.8.56, Εγκ. ΒΜ2/556/Β6/84.

■ Πρατήρια υγρών καυσίμων, σταθμοί αυτοκινήτων, σύνδεσης μετά των οδών: 

Ν.Δ. 511/70, Π.Δ. 455/76, Β.Δ. 464,465,466/70, Π.Δ. 1224/81.

■ Σταθμός αυτοκινήτων (μηχανικοί χώροι στάθμευσης): ΦΕΚ 736Β/2.9.93.

■ Όροι, προϋποθέσεις, προδιαγραφές, απαιτούμενες θέσεις: Π.Δ. 165/80, Π.Δ. 

230/93, Π.Δ. 3.8.87, Π.Δ. 24.4.89, Π.Δ. 92/82.
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■ Σύσταση ειδικής Υπηρεσίας ΕΥΧΟΠ, για τη μελέτη, οργάνωση και 

διασφάλιση εύρους αξόνων κυκλοφορίας: Π.Δ. 414/80.

■ Ανάπλαση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων: Π.Δ. 4.8.78.

■ Ειδικές χρήσεις γης: Π.Δ. 232/87, Π.Δ. 81/80.

■ Αναγκαστική απαλλοτρίωση: Ν.Δ. 797/71.

■ Αναστολή οικοδομικών εργασιών: Β.Δ. 22.4.29.

(Σερράος Κ., στο Λυμπέρης Λ., 2005:30-1)

Όσον αφορά στις διατάξεις, συμπεραίνουμε ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς 

το πρόβλημα του εναρμονισμού της λειτουργίας των παρόδιων χρήσεων γης με τη 

λειτουργία των οδικών αξόνων, λόγω της γενικότητας των διατάξεων σε ένα τόσο 

ειδικό θέμα. Παρόλο που οι διατάξεις είναι γενικές, τα νομοθετικά εργαλεία 

υπάρχουν και έτσι υπάρχει η δυνατότητα του περιορισμού του προβλήματος. 

Συμπεραίνουμε επίσης ότι το νομικό πλαίσιο είναι παρωχημένο, καθώς οι χρήσεις 

γης δεν ρυθμίζονται ενιαία και παράλληλα με τις μεταφορές, ενώ αποσπασματικά 

δεν συγκεκριμενοποιούν, παραδείγματος χάριν το ακριβές περιεχόμενο κάθε 

γενικής κατηγορίας χρήσεως γης. (Σκάγιαννης Π. στο Λυμπέρης Λ., 2005:31)

Τα συστήματα σχεδιασμού, χωροταξικού και πολεοδομικού, παίζουν επίσης 

σημαντικό ρόλο και έχουν σημαντική επίδραση στη χωροθετική συμπεριφορά των 

επιχειρήσεων, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει την οργάνωση της πόλης.

Σε γενικές γραμμές, στο ελληνικό σύστημα σχεδιασμού η ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων στον περαστικό χώρο αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο εγχείρημα 

και εξετάζεται σε ένα πλαίσιο ελέγχου της οικιστικής ανάπτυξης στον περιαστικό 

χώρο, όχι πάντα ρητά θεσμοθετημένο. Η περιβαλλοντική πολιτική που 

εφαρμόζεται κατ’ εφαρμογή του Ν. 1650/86 και των κατευθυντήριων οδηγιών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία περνάει κυρίως μέσα από την υποχρέωση 

εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (όπως προσδιορίζεται από την 

ΚΥΑ 69269/90) αποτελεί, ίσως, ένα από τα πιο αποτελεσματικά, αν και ελάχιστα 

προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις και τις συνέπειες της ανάπτυξης του τριτογενούς 

τομέα, εργαλεία ελέγχου της ανάπτυξης στον περιαστικό χώρο.

Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων απέκτησαν εκ των πραγμάτων ένα 

χαρακτήρα δυναμικού εργαλείου πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού και 

ελέγχου των χρήσεων γης στον περιαστικό χώρο. Ωστόσο, πολλές από τις
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δραστηριότητες που εγκαθίστανται, δεν ακολουθούν την τυπική διαδικασία 

αδειοδότησης, καθώς μπορούν να την παρακάμπτουν είτε μέσα από διάφορα 

νομικά τεχνάσματα είτε επειδή το νομικό πλαίσιο δεν καλύπτει ορισμένες 

περιπτώσεις. Για παράδειγμα, η μετατροπή ενός υπάρχοντος κτίσματος, το οποίο 

έχει αδειοδοτηθεί για κάποια συγκεκριμένη χρήση, σε μία διαφορετικών 

απαιτήσεων λειτουργία του τριτογενούς τομέα δεν ελέγχεται από τις διατάξεις της 

ΚΥΑ σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, αν και 

πρόκειται για μία αναγκαία διαδικασία, προφανώς δεν είναι αρκετή για να 

προσδιορίσει την απόφαση χωροθέτησης των δραστηριοτήτων και, στην 

πραγματικότητα, τον πολεοδομικό και χωροταξικό χαρακτήρα ολόκληρων 

περιοχών.(Γιαννακού, 1999)

Εν κατακλείδι, η κυριαρχία γενικών ρυθμίσεων, η χρήση του μηχανισμού των 

κατά παρέκκλιση αρτιοτήτων, για την παράκαμψη των ήδη μικρών ‘κανονικών’ 

αρτιοτήτων, καταμαρτυρούν την έλλειψη ρητής πολιτικής του εξωαστικού χώρου 

και την ισχνότητα του σχεδιασμού.

4.2.2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

Ο περιορισμός των αγροτικών δραστηριοτήτων και των φυσικών πράσινων 

χώρων και δασών, στον περιαστικό χώρο, προκαλεί ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών, 

οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στον εξωαστικό χώρο των 

Ελληνικών πόλεων, όπου οι χρήσεις γης παρουσιάζουν έντονο ρυθμό μεταβολής 

δημιουργώντας φαινόμενα πίεσης και σύγκρουσης μεταξύ τους.

Η εξάπλωση των επιδράσεων του αστικού κέντρου στην ύπαιθρο χώρα, λόγω της 

ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης, ιδιαίτερα στα μέσα μεταφοράς και στα μέσα 

διαμόρφωσης πολιτισμικών αξιών και κωδικών συμπεριφοράς, συναντά τον 

περιαστικό χώρο, ο οποίος συνεχίζει να αποτελεί πάντα τον πρώτο χρονικά αλλά 

και ως προς το βαθμό έντασης δέκτη και πεδίο όπου αντιπαραβάλλονται, 

συμβιώνουν και συνδιαμορφώνονται δύο χώροι ζωής και εργασίας που 

συνεχίζουν να είναι πάντα σημαντικά διαφορετικοί. (Μωυσίδης, Ζιώγα, 1996)

Σημαντικό μέρος των αλλαγών, εξελίξεων και τάσεων που θα διαπιστωθούν στον 

περιαστικό χώρο μπορούν εύλογα να χαρακτηριστούν ως προοίμιο των
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επερχόμενων αντίστοιχων αλλαγών, εξελίξεων και τάσεων στον ευρύτερο 

εξωαστικό χώρο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκδοση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

με τον τίτλο «Το μέλλον του Αγροτικού Κόσμου» (1988) στην οποία μεταξύ των 

τριών κύριων τύπων προβλημάτων ανάπτυξης, ‘...των οποίων η επίλυση ή μη θα 

καθορίσει κατά πολύ το μέλλον του αγροτικού κόσμου...’, ως πρώτο 

κατονομάζεται αυτό της «πίεσης της σύγχρονης εξέλιξης», δηλαδή τα 

προβλήματα που παρουσιάζουν οι αγροτικές περιοχές που βρίσκονται κοντά σε 

μεγάλα αστικά κέντρα ή που η πρόσβασή τους σ’ αυτά είναι εύκολη. Μερικές από 

τις επιπτώσεις της σχέσης των αστικών κέντρων με το αγροτικό τους περιβάλλον 

που κατονομάζονται στο δημοσίευμα αυτό είναι η μετατροπή της γης σε 

αντικείμενο διαμάχης ανταγωνιστικών συμφερόντων, η μετατροπή του τοπίου, η 

πιθανή διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας, η κατάστιξη του χώρου και η 

υπερβολική της επιβάρυνση κατά εποχές λόγω τουρισμού. (Επιτροπή των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1988: 4,19)

Είναι εμφανές ότι η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικολογική διάσταση 

των επιπτώσεων, οι οποίες αφορούν ένα ευρύ πλέγμα ανακατατάξεων στην 

κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική υφή του περιαστικού αγροτικού χώρου 

που συναρτώνται με το επίπεδο ανάπτυξης καθώς και με την ιστορική πορεία της 

κάθε χώρας. (Μωυσίδης και Ζιώγα, 1996)

Στο σύγχρονο κόσμο, διακρίνεται η απόλυτη επικυριαρχία του αστικού κέντρου 

στον περιβάλλοντα αγροτικό χώρο. Η επικυριαρχία αυτή συνοδεύεται από τη 

διαρκώς αυξανόμενη πίεση του αστικού κέντρου για διεύρυνση του ζωτικού του 

χώρου σε βάρος του αγροτικού περίγυρου. Η πίεση και πιο σωστά ίσως η 

επιθετικότητα για επέκταση έρχεται ως αποτέλεσμα των νέων αναγκών που 

γέννησαν οι σημαντικές οικονομικές, πληθυσμιακές και καταναλωτικές εξελίξεις 

των τελευταίων κυρίως δεκαετιών στα αστικά κέντρα.

Έτσι ο περιαστικός αγροτικός χώρος υποχρεώνεται σε γεωγραφική συρρίκνωση 

που συνοδεύεται από πολλαπλές ανακατατάξεις. Η πολλαπλότητα και η 

συνθετότητα του προβλήματος εντείνεται σε χώρες όπως η Ελλάδα που κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες το πρόβλημα της μεγένθυσης και άναρχης επέκτασης 

οδηγούν στην εξαφάνιση του αγροτικού περιαστικού χώρου.
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Για τον περιαστικό αγροτικό χώρο έχει δοθεί ο χαρακτηρισμός «αγροτοαστικό 

συνεχές» ή «αγροστικός» χώρος από σύντμηση του αγροτικός και αστικός, 

θέλοντας να τονιστεί ότι είναι ένας χώρος όπου δεν υπάρχει μαύρο και άσπρο 

αλλά ένα φάσμα με όλες τις διαβαθμίσεις των χρήσεων γης. Ένας χώρος που 

αλλάζει και μετασχηματίζεται και ταυτόχρονα προκαλεί και την αλλαγή του 

κατοίκου ή του ανθρώπου που ζει και εκμεταλλεύεται αυτό το χώρο.

Ο ρόλος του χωροταξικού σχεδιασμού σε αυτό το σκηνικό, έτσι όπως 

διαμορφώνεται με το περιβάλλον να αποτελεί βασικό στόχο του, έχει τρεις κύριες 

συνιστώσες. Η πρώτη αναφέρεται στην προστασία του αγροτικού χώρου 

λαμβανομένου ως φυσικού πόρου. Η γεωργική γη ήταν μέχρι πρόσφατα 

παραμελημένη από περιβαλλοντική και χωροταξική άποψη γι’αυτό και μέχρι 

τώρα δεν προστατευόταν. Υπήρχε μόνο προστασία των δασών και των 

αρχαιολογικών χώρων με νομοθεσία που θεσπίστηκε τον 19° αιώνα. Η 

μεγαλύτερη απειλή για την γεωργική γη ήταν και είναι η δόμηση, νόμιμη ή 

παράνομη. Εδώ, λοιπόν συμβαίνει ακόμα και σήμερα το εξής παράδοξο: χτίζουμε 

στη γεωργική γη αντί να χτίζουμε στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δάσους και 

γεωργικής γης, στους λεγάμενους φρυγανότοπους, δηλαδή στους πρόποδες των 

βουνών και γενικά των εδαφικών εξάρσεων, εκεί όπου έχτιζαν οι σοφότεροι και 

παραδοσιακοί κτίστες και «πολεοδόμοι». Όλοι οι παραδοσιακοί οικισμοί είναι 

κτισμένοι στα «ριζά» των βουνών και όχι στην γεωργική γη. Η δεύτερη συνιστώσα 

του περιβαλλοντικού στόχου του χωροταξικού σχεδιασμού, η οποία είναι πολύ 

σημαντική, είναι το περιβάλλον στον αγροτικό χώρο ως προστασία της φύσης, 

δηλαδή η προστασία των οικοσυστημάτων, της χλωρίδας, της πανίδας, των 

προστατευόμενων περιοχών και ευαίσθητων ζωνών. Η τρίτη τέλος συνιστώσα σε 

αυτή την τριλογία του περιβάλλοντος, είναι το τοπίο. Με τον όρο τοπίο εννοούμε 

τα έργα των ανθρώπων και της φύσης, το πολιτισμικό και φυσικό περιβάλλον 

ταυτόχρονα (Μπεριάτος, 2002).

Το Περιαστικό πράσινο πέρα από την χωροταξική διαφοροποίηση του, συνήθως 

δεν είναι διαμορφωμένο και αποτελείται από φυσική και ενδημική βλάστηση. 

(Ζάγκας, 2008) Για τα αστικά και ημιαστικά κέντρα η περιαστική πράσινη ζώνη 

αποτελεί ζωτικό φυσικό χώρο για την αναψυχή του μεγαλύτερου μέρους του 

αστικού πληθυσμού. Για το λόγο αυτό δασική και φυσική κληρονομιά της 

περιοχής μπορεί και πρέπει να συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 

των κατοίκων αρκεί να τύχει ανάλογης προστασίας και αξιοποίησης. (Μπεριάτος,
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2002) Το περιαστικό πράσινο μπορεί να αποτελέσει στοιχείο προστασίας των 

πόλεων από φυσικές καταστροφές, ρύπανση, κλιματικές αλλαγές αλλά και 

περιβαλλοντικής και αισθητικής αναβάθμισης του αστικού χώρου. Αποτελεί 

μέρος της περιβαλλοντικής υποδομής των πόλεων.

Έτσι, κάθε κομμάτι της παρόδιας περιαστικής δόμησης, έχει σημαντικές 

επιπτώσεις στο περιαστικό πράσινο και συνεχώς οξυνόμενες:

- Φθορά αισθητική και περιβαλλοντική υποβάθμιση του τοπίου.

- Μη αναστρέψιμη βλάβη ή και εξάντληση των φυσικών πόρων.

- Διατάραξη της ισορροπίας, αποδιοργάνωση, βλάβη των αυτοχθόνων και 

συχνά σπάνιων οικοσυστημάτων.

- Διεύρυνση διασποράς ρύπων στην ατμόσφαιρα και στο έδαφος.
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4.3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 

Ο σχεδιασμός της περιαστικής περιοχής της πόλης της Λάρισας μέσω της 

πρόσφατης θεσμοθέτησης του αναθεωρημένου ΓΠΣ και του υπό μελέτη 

Ρυθμιστικού Σχεδίου, προωθεί τον έλεγχο της έρπουσας γραμμικής ανάπτυξης 

διάσπαρτων δραστηριοτήτων κατά μήκος των βασικών οδικών αξόνων στον 

οικιστικό και τον άμεσο περιαστικό χώρο και την εξυγίανση των υπαρχουσών 

παρόδιων συγκεντρώσεων.

Για τις παρόδιες χρήσεις γης των υπερτοπικών αξόνων, το αναθεωρημένο ΓΠΣ, 

αφού διαπίστωσε την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων στις εισόδους της 

πόλης, προτείνει να πολεοδομηθούν οι παρακάτω περιοχές, με γενική χρήση X- 

χονδρεμπόριο και μέσο Σ.Δ.: 0,8 :

Ζώνη εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού Λάρισας Βόλου.

Ζώνη βόρεια της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων στο ύψος του οικισμού της
Τερψιθέας.

Ζώνη εκατέρωθεν της οδού Καρδίτσης, νότια της περιοχής Μεζούρλο.

Ζώνη κατά μήκος και Ανατολικά της παλαιάς Εθνικής Οδού, από τον κόμβο 
της Βιοκαρπετ και νότια μέχρι την ήδη υπάρχουσα ζώνη βιοτεχνίας - 
χονδρεμπορίου Βόρεια.

Για τις νομίμως υφιστάμενες βιομηχανικές-βιοτεχνικές μονάδες χαμηλής όχλησης 
προτείνεται να διατηρηθούν.

Σύμφωνα με την §3, αρ.4 του Ν.2508/97 περί «Καθορισμού Περιοχής 
Εγκατάστασης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΕΠΔ)» οι επιτρεπόμενες 
χρήσεις γης της περιοχής είναι:

• Χονδρεμπόριο (άρθρο 7 του Π.Δ. 23-2/6-3-87).

• Βιομηχανικές εγκαταστάσεις (άρθρο 4 του Π.Δ. 24/31-5-85) χαμηλής 
όχλησης εφόσον πρόκειται για νέες και χαμηλής και μέσης όχλησης εφόσον 
πρόκειται για νομίμως υφιστάμενες (σύμφωνα με την ΚΥΑ 13727/724-ΦΕΚ 
1087/Β/2003).

• Κτίρια κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ - ΟΤΕ κ.λπ.) (άρθρο 7 του Π.Δ. 24/31-5-85).

• Εγκαταστάσεις ΕΡΤ, ΟΤΕ κ.λπ. (άρθρο 8 του Π.Δ. 24/31-5-85).

Επίσης, για τις εγκαταστάσεις χονδρεμπορίου και βιομηχανίας καθορίζονται:

• κατώτατο όριο αρτιότητας: 4.000 τ.μ. «ανώτατος ΣΔ: 0,8.
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Αξίζει, λοιπόν, να μελετηθούν κατά περίπτωση τα χαρακτηριστικά των τριών 

πρώτων οδικών αξόνων που προτείνονται για πολεοδόμηση, αναλύοντας 

επιμέρους το είδος των υφιστάμενων χρήσεων γης σε σχέση με τις προτάσεις του 

σχεδιασμού.

Η ζώνη εκατέρωθεν της παλαιάς Εθνικής οδού Λάρισας-Βόλου αποτελεί επιπλέον 

σημαντικό σημείο της χωρικής οργάνωσης και του δικτύου οικιστικών κέντρων, 

λόγω της προώθησης του δίπολου Λάρισα-Βόλος. Επίσης αναλύοντας τον άξονα 

Λάρισας-Καρδίτσας καθώς και Λάρισας-Ιωαννίνων που παρουσιάζουν μεσαία 

και μικρή αντίστοιχα παρόδια ανάπτυξη (με βάση τις μετρήσεις μας στον πίνακα 

4.1), θα καλύψουμε τα χαρακτηριστικά του φαινομένου τριών περιπτώσεων 

διαφορετικής έντασης και έκτασης.

Για αυτές λοιπόν τις τρεις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε η εικόνα Quick bird 

πολύ υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας, με pixel το οποίο αντιστοιχεί σε 

επιφάνεια στο έδαφος lm x lm. Η ημερομηνία λήψης της εικόνας είναι η 13 

Ιουλίου 2008 και επιπλέον πραγματοποιήθηκε και επιτόπια αποτύπωση των 

υφιστάμενων παρόδιων χρήσεων γης.

4.3.1. ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ

Ο οδικός άξονας προς Βόλο (παλαιό Εθνικό δίκτυο), φαίνεται στην εικόνα.

Εικόνα 4.2: Δορυφορική εικόνα Quick bird. Οδικός άξονας Λάρισας-Βόλου. 
Πηγή: www.Googleearth.com .
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Η ζώνη κατά μήκος του άξονα εμφανίζει την εικόνα συνεχόμενου οικιστικού 

ιστού της πόλης της Λάρισας έως την Εθνική οδό ΠΑΘΕ, με την ανάπτυξη ζώνης 

παραγωγικών δραστηριοτήτων. Το βασικό στοιχείο της ζώνης, είναι η πυκνότητα 

που εμφανίζουν οι δραστηριότητες δίνοντας την εικόνα του αστικού συνεχούς και 

η έκταση που καταλαμβάνουν οι δραστηριότητες που προστέθηκαν, από το 1987 

έως το 2009, είναι 643,87 στρέμματα (πίνακας 4.1).

Α) Παρόδιες Χρήσεις γης βάσει του Γ.Π.Σ.

Η παλαιά Εθνική οδός Λάρισας-Βόλου θεωρείται ότι θα λειτουργήσει σαν 

σπονδυλική στήλη του δίπολου Βόλου-Λάρισας και θα συγκεντρώσει από τις δύο 

πλευρές της σειρά δραστηριοτήτων ιδιαίτερου δυναμισμού, που θα αποτελέσουν 

συνεκτικό ιστό του δίπολου (Σύμπραξη Μελετητών Τσακίρη, Λαλένη (2009)).

Το αναθεωρημένο ΓΠΣ προτείνει να πολεοδομηθεί με γενική χρήση X- 

Χονδρεμπόριο και μέσο Σ.Δ. 0,8 μια ζώνη έκτασης 674 στρεμμάτων εκατέρωθεν 

της οδού, από το τέλος του εγκεκριμένου ορίου του σχεδίου πόλης μέχρι το όριο 

του Δήμου Λαρισαίων όπως φαίνεται και στον χάρτη 4.1 της επόμενης σελίδας.

Η έκταση αυτή καλύπτει ένα μικρό τμήμα της πυκνής παρόδιας ανάπτυξης, η 

οποία καταλήγει μέχρι την ΠΑΘΕ. Επιπλέον, για τις υφιστάμενες χρήσεις γης το 

ΓΠΣ προτείνει να διατηρηθούν οι νομίμως εγκατεστημένες βιομηχανικές- 

βιοτεχνικές μονάδες χαμηλής όχλησης.
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Β) Βασικές Υφιστάμενες Χρήσεις γης από Έρευνα Πεδίου.

Μετά την επιτόπια έρευνα για την καταγραφή των χρήσεων, καταλήξαμε στον 

παρακάτω πίνακα 4.2 όπου παρουσιάζονται οι χρήσεις γης εκατέρωθεν του οδικού 

άξονα Λάρισας-Βόλου με κατεύθυνση προς το Βόλο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2. : ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΑΟΥ

α/α

(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΣ ΒΟΛΟ) Δεξιά 

της οδού Χρήση α/α

(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΣ ΒΟΛΟ) 
Αριστερά της 

οδού Χρήση
1 ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Εμπορική 1 ΕΠΙΠΛΑ ΝΤΙΝΑΣ Εμπορική

2 ΚΟΣΜΟΣΤΡΩΜ Εμπορική 2
ΜΑΝΔΡΑ
ΑΥΤΟΚΙΝ Εμπορική

3 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Χονδρεμπόριο 3 Αγροτεμάχιο Γεωργική

4
ΑΥΤΟ
ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗΣ Εμπορική 4

ΕΡΟΤΙΚ
ΜΠΟΥΤΙΚ Εμπορική

5 ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΩΜΑ Άλλη 5
ΜΑΝΔΡΕΣ
ΚΛΑΡΚ Εμπορική

6 Αγροτεμάχιο Γεωργική 6 ΓΙΑΠΙ Αλλη

7 TOT GAS Εμπορική 7
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 
ΕΠΕΞ. ΣΙΔΗΡΟΥ

Βιοτεχνική-
Βιομηχανική

8 BEX Εμπορική 8

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ Εμπορική

9
CYCLON-Πρατήριο 
υγρών καυσίμων Εμπορική 9

ΑΡΣΕΝΗΣ-
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΑΝΤΑΛ/ΚΑ
ΑΥΤ/ΤΩΝ Εμπορική

10 ΚΑΤΟΙΚΙΑ Κατοικία 10 Αγροτεμάχιο Γεωργική
11 ΕΠΙΠΛΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ Εμπορική 11 ΠΕΤΡΑ - ΤΕΧΝΗ Εμπορική

12 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Εμπορική 12 ΠΑΛΙΑ ΣΙΔΕΡΑ
Βιοτεχνική-
Βιομηχανική

13
ΒΑΕΛ-Αναγομώσεις
ελαστικών Εμπορική 13

ΜΑΝΔΡΑ
ΓΚΟΓΚΑΣ

Βιοτεχνική-
Βιομηχανική

14 ΠΑΜΠΕΡΗΣ ΞΥΛΕΙΑ Εμπορική 14 ΤΖΑΚΙΑ Εμπορική

15
ΨΥΓΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Χονδρεμπόριο 15 ΑΠΟΘΗΚΗ Χονδρεμπόριο

16 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΥΛΑ
Βιοτεχνική-

Βιομηχανική 16 ROLLMANN Εμπορική

17 ΑΠΟΘΗΚΕΣ Χονδρεμπόριο 17 ΓΙΑΠΙ Αλλη

18 ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ Εμπορική 18 ΚΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Αλλη

19 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Εμπορική 19

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Βιοτεχνική-
Βιομηχανική

20 ΜΥΛΟΙ ΜΕΛΙΟΥ
Βιοτεχνική-
Βιομηχανική 20

ΜΕΤΡΟ CASH 
AND CARRY Εμπορική

21

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ-
Εκκοκκιστήρια Χονδρεμπόριο 21 ΕΠΙΠΛΑ ΔΟΥΡΟΣ Εμπορική

22
ΠΕΡΚΕΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΚΟΥΡΤΗΣ

Βιοτεχνική-
Βιομηχανική 22 ΕΠΙΠΛΑ ΝΑΣΤΟΣ Εμπορική

23
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΟΥ 
ΝΤΙΣΛΗΣ

Βιοτεχνική-
Βιομηχανική 23 ΚΑΤΟΙΚΙΑ Κατοικία

24 ΦΥΤΑ ΣΟΥΚΙΑ Εμπορική 24
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Βιοτεχνική-
Βιομηχανική

25
ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ Εμπορική 25

ΤΙΜΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ Αλλη

26 ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ Εμπορική 26 ΑΓΡΟΤΙΝ
Βιοτεχνική-

Βιομηχανική

27 ΝΕΟΞΥΛ
Βιοτεχνική-
Βιομηχανική 27 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

Βιοτεχνική-
Βιομηχανική
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28
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Εμπορική 28

ΞΥΛΕΙΑ
ΓΚΡΕΤΣΗΣ

Βιοτεχνική-
βιομηχανική

29 Αγροτεμάχιο Γεωργική 29 ΠΑΛΑΙΑ ΚΤΙΡΙΑ Αλλη

30 Αγροτεμάχιο Γ εωργική 30
ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Εμπορική

31 Αγροτεμάχιο Γεωργική 31 ΕΚΚΛΗΣΙΑ Αλλη

32 Αγροτεμάχιο Γεωργική 32 ΚΑΤΟΙΚΙΑ Κατοικία

33 Αγροτεμάχιο Γεωργική 33

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
ΧΑΛΒΑ
ΟΛΥΜΠΟΣ

Βιοτεχνική-
βιομηχανική

34 Αγροτεμάχιο Γεωργική 34
ΓΕΩΡΓΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Εμπορική

35 Αγροτεμάχιο Γεωργική 35 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Αλλη

Διάγραμμα 4.1Τα ποσοστά των χρήσεων γης, επί του συνόλου.

Ποσοστά χρήσεων γης επί της οδού Λάρισας-
Βόλου

□ Γεωργική

■ Εμπορική

□ Βιοτεχνική-Βιομηχανική

□ Χο\βρεμπόριο

■ Κατοικία

□ Άλλη χρήση (κλινική, 
\Λ3ός, παλαιό κτίριο ή 
γιαπί)

Επιλέξαμε έξι βασικές κατηγορίες χρήσεων γης για την καταγραφή των παρόδιων 

δραστηριοτήτων: γεωργική, εμπορική, βιοτεχνική-βιομηχανική, χονδρεμπόριο, 

κατοικία και την άλλη χρήση στην οποία περιλαμβάνονται χρήσεις που δεν 

ανήκουν στις προηγούμενες πέντε κατηγορίες.

Στη ‘γεωργική χρήση’ εντάξαμε τα ενεργά αγροτεμάχια καθώς και τις ακάλυπτες 

φυσικές εκτάσεις και τα τμήματα περιαστικού πράσινου. Εμπορική είναι η χρήση 

όλων των καταστημάτων, εκθέσεων πώλησης αγαθών. Θα πρέπει επίσης να 

επισημανθεί ότι η βιοτεχνική-βιομηχανική χρήση περιλαμβάνει βιοτεχνίες και 

βιομηχανίες χαμηλής όχλησης.

Η πλειοψηφία των κτισμάτων κατά μήκος του οδικού άξονα προς Βόλο 

παρουσιάζει εμπορική χρήση και σε μικρότερο ποσοστό εμφανίζονται 

βιομηχανικές-βιοτεχνικές χρήσεις. Η γεωργική χρήση είναι μόλις το 20%, γεγονός
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που εξηγεί την εικόνα της πυκνής διασποράς των κτισμάτων εντοπισμένη σε 

γραμμική παρόδια συγκέντρωση.

Στην κατηγορία της «άλλης χρήσης» κατά την ταξινόμησή μας, συμπεριλάβαμε 

μία κλινική, ένα ναό και αρκετά παλιά κτίρια καθώς και κτίρια υπό κατασκευή.

Εικόνα 4.3 : Οδικός άξονας Λάρισας-Βόλου, κατεύθυνση προς Βόλο 
(περιοχή εκτός σχεδίου). Ιδία πηγή.
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4.3.2 ΟΛΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Η οδός Καρδίτσης βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της πόλης και εκατέρωθεν της 

βρίσκονται αθλητικές εγκαταστάσεις, ενώ βάσει του υφιστάμενου 

προγραμματισμού, πρόκειται να κατασκευαστούν εκεί και εγκαταστάσεις 

διαμονής και διεξαγωγής της αθλητικής διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων 

του 2013.

Η βασική δομή της διάχυσης των αστικών χρήσεων εκτός σχεδίου και σε αυτή την 

περίπτωση προκύπτει από τον οδικό άξονα Λάρισας-Καρδίτσας, με την προσθήκη 

πολλών νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων κατά το χρονικό διάστημα 1987- 

2009, οι οποίες καταλαμβάνουν έκταση 664,05 στρεμμάτων (πίνακας 4.1).

Εικόνα 4.4: Δορυφορική εικόνα Quick bird. Οδικός άξονας Λάρισας- 
Καρδίτσας. Πηγή: www.Googleearth.com.
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Α) Παρόδιες Χρήσεις γης με βάση το Γ.Π.Σ.

Το αναθεωρημένο ΓΠΣ προτείνει ως περιοχή επέκτασης την Νέα Πολεοδομική 

Ενότητα 19, η οποία βρίσκεται δυτικά της οδού Καρδίτσης, όπως φαίνεται στον 

χάρτη 4.2 που ακολουθεί. Αυτό το κομμάτι της επέκτασης του οικιστικού χώρου 

ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις προαστιακού χαρακτήρα κατοικίας, 

αφού έχει χαμηλό Σ.Δ. (0,3-0,6) και υψηλό ποσοστό κοινοχρήστων-κοινωφελών 

χώρων (35-40%).

Το τμήμα της Νέας Πολεοδομικής Ενότητας 19 που γειτνιάζει με την οδό 

Καρδίτσης προτείνεται ως Ελεύθερος-Κοινόχρηστος χώρος της ενότητας και έχει 

έκταση 372 στρέμματα.

Μετά το τέλος της Πολεοδομικής Ενότητας 19, η ζώνη εκατέρωθεν της οδού 

προτείνεται από το ΓΠΣ ως περιοχή προς πολεοδόμηση, με γενική χρήση X- 

χονδρεμπορίου και μέσο Σ.Δ. 0,8. Η ζώνη αυτή είναι έκτασης 927 στρεμμάτων και 

καταλαμβάνει όλη την παρόδια συγκέντρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, 

όπως φαίνεται και στον χάρτη 4.2 αλλά και 4.3 της μεθεπόμενης σελίδας.

Βέβαια, το γεγονός ότι στο τέλος της πολεοδομικής ενότητας «υψηλών 

απαιτήσεων» προτείνεται μία ζώνη 927 στρεμμάτων, γενικής χρήσης 

χονδρεμπορίου και διαμορφωμένης ήδη από πληθώρα δραστηριοτήτων 

δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, αναδεικνύει την δυσκολία συγκερασμού 

αντικρουόμενων χρήσεων που αντιμετωπίζει ο σχεδιασμός.
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Παπακωνσταντίνου Στέλλα Μελέτη αλλαγών χρήσεων γης.

Β) Βασικές Υφιστάμενες Χρήσεις γης από Έρευνα Πεδίου.

Στον παρακάτω πίνακα (4.3) παρουσιάζονται οι χρήσεις γης εκατέρωθεν του 

οδικού άξονα Λάρισας-Καρδίτσας με κατεύθυνση προς την Καρδίτσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3. : ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΑΡΙΣΑΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

α/α

(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ) Δεξιά 
της οδού Χρήση α/α

(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 
Αριστερά της οδού Χρήση

1 Αγροτεμάχιο Γεωργική 1 Αγροτεμάχιο Γεωργική

2 ΓΗΠΕΔΟ ΑΕΛ Άλλη 2

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ
ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ Εμπορική

3 Αγροτεμάχιο Γεωργική 3
ΓΕΩΡΓΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Εμπορική

4
ΚΛΕΙΣΤΟ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ Αλλη 4

ALTO-Οικοδομικά
υλικά Εμπορική

5 1ΕΚ Αλλη 5 Αγροτεμάχιο Γεωργική

6 ΦΥΛΑΚΕΣ Αλλη 6 CATERING Εμπορική
7 Αγροτεμάχιο Γεωργική 7 EURO TAXI Εμπορική

8 SHELL Εμπορική 8 Αγροτεμάχιο Γεωργική

9 Αγροτεμάχιο Γεωργική 9 Αγροτεμάχιο Γεωργική

10 CARROZERIA
Βιοτεχνική-

Βιομηχανική 10 Αγροτεμάχιο Γεωργική

11
ΑΠΟΘΗΚΗ-
ΕΜΠΟΡΙΑ Χονδρεμπόριο 11 Αγροτεμάχιο Γεωργική

12 ΚΕΝΟ ΚΤΙΣΜΑ Αλλη 12 Αγροτεμάχιο Γεωργική

13
ΕΠΙΠΛΑ-
ΚΟΥΖΙΝΕΣ Εμπορική 13 Αγροτεμάχιο Γεωργική

14
ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Εμπορική 14

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
ΕΙΔΗ Εμπορική

15
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ
KNAUF

Βιοτεχνική-
Βιομηχανική 15

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ
''ΣΥΜΠΟΣΙΟ" Εμπορική

16
ΓΕΩΡΓΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Εμπορική 16

ΕΠΙΠΛΑ-
Ενοικιάζεται Άλλη

17 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
Βιοτεχνική-

Βιομηχανική 17 Αγροτεμάχιο Γεωργική

18
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΡ. 
ΜΗΧ/ΤΩΝ

Βιοτεχνική-
Βιομηχανική 18 ΕΠΙΠΛΑ ΒΑΚΑΛΑΣ Εμπορική

19 ΓΗΠΕΔΟ 5X5 Εμπορική 19
ΕΠΙΠΛΑ
ΧΑΣΑΝΟΥΔΗΣ Εμπορική

20 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
Βιοτεχνική-
Βιομηχανική 20 Αγροτεμάχιο Γεωργική

21
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ
ΠΟΜΟΝΕΣ Εμπορική 21

ΣΤΑΒΛΟΣ-
Εγκαταλελειμμένος Αλλη

22 ΕΠΙΠΛΑ Εμπορική 22 Αγροτεμάχιο Γεωργική

23 Αγροτεμάχιο Γ εωργική 23 Αγροτεμάχιο Γεωργική

24 ΚΑΤΟΙΚΙΑ Κατοικία 24 Αγροτεμάχιο Γεωργική

25 Αγροτεμάχιο Γεωργική 25 Αγροτεμάχιο Γεωργική

26
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΣΙΔΗΡΩΝ Εμπορική 26 Αγροτεμάχιο Γεωργική

27 ΣΩΛΗΝΕΣ Εμπορική 27 Αγροτεμάχιο Γεωργική

28 ΚΑΤΟΙΚΙΑ Κατοικία 28 ΚΑΤΟΙΚΙΑ Κατοικία

29
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Βιοτεχνική-
Βιομηχανική 29 ΚΑΤΟΙΚΙΑ Κατοικία

30 ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΣΜΑ Αλλη 30 ΑΝΤΛΙΕΣ Εμπορική

31 ΚΑΤΟΙΚΙΑ Κατοικία 31 ΤΖΑΚΙΑ
Βιοτεχνική-

Βιομηχανική

32 ΝΑΟΣ ΑΓ. Αλλη 32 Αγροτεμάχιο Γεωργική
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

33 Αγροτεμάχιο Γεωργική 33
ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ Εμπορική

34 Αγροτεμάχιο Γ εωργική 34 ΤΖΑΚΙΑ
Βιοτεχνική-
Βιομηχανική

35 Αγροτεμάχιο Γ εωργική 35
ΕΠΙΠΛΑ
ΚΑΤΣΙΚΑΛΟΥΔΗ Εμπορική

36
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΔΕΣΛΗ Εμπορική 36 Αγροτεμάχιο Γεωργική

37 Αγροτεμάχιο Γεωργική 37
ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΩΝ 
ΝΤΑΒΑΣ Εμπορική

38
ΚΤΗΜΑ
ΚΑΡΑΤΖΟΥ Εμπορική 38 Αγροτεμάχιο Γεωργική

39 Αγροτεμάχιο Γεωργική 39 Αγροτεμάχιο Γεωργική

40 Αγροτεμάχιο Γεωργική 40
ΕΠΙΠΛΑ
ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ Εμπορική

41 Αγροτεμάχιο Γεωργική 41

ΠΡΩΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΦΑΤΕ Αλλη

42
ΓΕΡΑΝΟΙ
ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ Εμπορική 42

ΚΕΝΤΡΟ
ΠΑΡΜΠΡΙΖ Εμπορική

43 Αγροτεμάχιο Γεωργική 43 Αγροτεμάχιο Γεωργική

44 Αγροτεμάχιο Γεωργική 44
ΜΑΡΜΑΡΑ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ

Βιοτεχνική-
Βιομηχανική

45 ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΑΣ Εμπορική 45 ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
Βιοτεχνική-
Βιομηχανική

46 Αγροτεμάχιο Γεωργική 46 Αγροτεμάχιο Γεωργική

47 Αγροτεμάχιο Γεωργική 47
ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ
ΝΤΕΟΥΔΗ

Βιοτεχνική-
Βιομηχανική

48 Αγροτεμάχιο Γεωργική 48 Αγροτεμάχιο Γεωργική

49
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Βιοτεχνική-
Βιομηχανική 49 ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ Εμπορική

50

ΕΠΙΠΛΑ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Tziastoudis Εμπορική 50

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Βιοτεχνική-
Βιομηχανική

Διάγραμμα 4.2.: Τα ποσοστά των χρήσεων γης, επί του συνόλου.

Ποσοστά χρήσεων γης επί της οδού Λάρισας-Καρδίτσης

41%

□ γεωργική

■ εμπορική

□ βιοτεχνική-βιομηχαΐΛκή

□ κατοικία

■ χονδρεμπόριο

□ Άλλη χρήση (αθλητικές 
εγκαταστάσεις, φυλακές, \«ός, 
κ.α.)
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Με την καταγραφή και την ανάλυση των υφισταμένων χρήσεων γης κατά μήκος 

του οδικού άξονα, διαπιστώσαμε ότι παραμένει επικρατούσα η γεωργική χρήση 

(όπως προαναφέραμε περιλαμβάνει ακάλυπτες εκτάσεις, αγροτεμάχια και 

τμήματα πρασίνου), ενώ σημαντικό είναι το ποσοστό των κτισμάτων εμπορικής 

χρήσης και πολύ λιγότερο βιοτεχνικής-βιομηχανικής χρήσης. Η χρήση της 

κατοικίας είναι μόλις το 5%, ενώ στην «άλλη χρήση» συμπεριλάβαμε αθλητικές 

εγκαταστάσεις, όπως το υπό κατασκευή ποδοσφαιρικό γήπεδο και Μεσογειακό 

αθλητικό συγκρότημα, το αθλητικό κέντρο Νεάπολης, κτίρια εκπαίδευσης και 

σωφρονισμού, ένα ναό και ανενεργά κτίρια.

Ως προς τη χρήση του χονδρεμπορίου, η οποία προτείνεται από το ΓΠΣ στο 

μεγαλύτερο τμήμα της παρόδιας ανάπτυξης, αυτή καταλαμβάνει το ποσοστό του 

1%.

4.3.3. ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Στη εικόνα 4.5 παρουσιάζεται η εξάπλωση των χρήσεων στον οδικό άξονα προς 

Τρίκαλα-Ιωάννινα που οδηγεί στον οικισμό της Τερψιθέας (στα νότια της 

εικόνας). Το τμήμα αυτό της παρόδιας ζώνης δραστηριοτήτων παρουσιάζει το 

μικρότερο βαθμό συγκέντρωσης νέων αστικών χρήσεων στη διάρκεια της 

εικοσαετίας (1987-2009), έκτασης 223,91 στρεμμάτων σύμφωνα με τον πίνακα 

4.1., το οποίο και συγκεντρώνεται πλησίον του οικισμού.

Εικόνα 4.5 : Δορυφορική εικόνα Quick bird. Οδικός άξονας Λάρισας-Ιωαννίνων.
Πηγή: www.Googleearth.com .
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Παπακωνσταντίνου Στέλλα Μελέτη αλλαγών χρήσεων γης.

Α) Παρόδιες Χρήσεις γης με βάση το Γ.Π.Σ.

Το αναθεωρημένο ΓΠΣ, όπως φαίνεται και στον χάρτη 4.4 της επόμενης σελίδας, 

προτείνει στο τμήμα του οδικού άξονα που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 

συγκέντρωση αστικής κάλυψης, την πολεοδόμηση μιας περιοχής έκτασης 640 

στρεμμάτων βόρεια της Εθνικής οδού με γενική χρήση Χ-χονδρεμπόριο και μέσο 

Σ.Δ. 0,8. Για τις νομίμως υφιστάμενες μονάδες χαμηλής όχλησης προτείνεται να 

διατηρηθούν.

Όσον αφορά στον οικισμό της Τερψιθέας, ο οποίος είναι πλήρως εξαρτημένος 

από την πόλη της Λάρισας, αντιμετωπίζεται ως Πολεοδομική ενότητα της πόλης 

και προτείνεται να πολεοδομηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της ζήτησης που 

εμφανίζει.
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Παπακωνσταντίνου Στέλλα Μελέτη αλλαγών χρήσεων γης.

Β) Βασικές Υφιστάμενες Χρήσεις γης από Έρευνα Πεδίου.

Στον παρακάτω πίνακα (4.4) παρουσιάζονται οι υφιστάμενες χρήσεις γης 

εκατέρωθεν του οδικού άξονα Λάρισας-Ιωαννίνων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4. : ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΑΡΙΣΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

α/α

(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 

Δεξιά της οδού Χρήση α/α

(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 
Αριστερά της 

οδού Χρήση

1
ΜΑΝΔΡΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Βιοτεχνική-
Βιομηχανική 1 Αγροτεμάχιο Γεωργική

2 LIDL Εμπορική 2 Αγροτεμάχιο Γεωργική

3 Αγροτεμάχιο Γεωργική 3 Αγροτεμάχιο Γεωργική
4 Αγροτεμάχιο Γεωργική 4 Αγροτεμάχιο Γεωργική

5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αλλη 5

ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ
ΣΧΟΛΗ Αλλη

6 Αγροτεμάχιο Γεωργική 6 Αγροτεμάχιο Γεωργική

7 Αγροτεμάχιο Γεωργική 7 Αγροτεμάχιο Γεωργική

8
ΜΠΕΤΟΝ-
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

Βιοτεχνική-
Βιομηχανική 8

Κτηνιατρικό
Εργαστήριο
Λάρισας Αλλη

9 Αγροτεμάχιο Γεωργική 9 Αγροτεμάχιο Γεωργική

10 Αγροτεμάχιο Γεωργική 10 Αγροτεμάχιο Γεωργική

11
ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ-Εκτός
λειτουργίας Αλλη II

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ-Δασικό
φυτώριο Αλλη

12
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ "4 
ΕΠΟΧΕΣ" Εμπορική 12 Αγροτεμάχιο Γεωργική

13 ΠΛΕΚΤΑ ΙΑΚΩΒΑΚΗ Εμπορική 13
ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ Εμπορική

14 ΔΙΑΝΟΜΗ Χονδρεμπόριο 14
CARROZERIA
ΜΠΡΕΛΑΣ

Βιοτεχνική-
Βιομηχανική

15 Αγροτεμάχιο Γεωργική 15 ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ Εμπορική

16
ΜΑΝΤΡΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Εμπορική 16 AEGEAN Εμπορική

17 CARROZERIA
Βιοτεχνική-

Βιομηχανική 17 CLUB JOANNA Εμπορική

18
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Εμπορική 18 Αγροτεμάχιο Γεωργική

19 ΣΙΔΗΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Βιοτεχνική - 

Βιομηχανική 19
ΕΠΙΠΛΟ ART 
ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗΣ Εμπορική

20

ΕΠΙΠΛΑ ΣΤΑΒΑΡΑ- 
ΒΙΟΤΕΧΝΊΑ ΚΑΙ 
ΕΚΘΕΣΗ Εμπορική 20 Αγροτεμάχιο Γεωργική

21 Αγροτεμάχιο Γ εωργική 21 Αγροτεμάχιο Γεωργική

22 Αγροτεμάχιο Γεωργική 22 Αγροτεμάχιο Γεωργική

23 ΕΠΙΠΛΑ PROTEAS Εμπορική 23
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Εμπορική

24 ΝΕΟ ΚΤΙΣΜΑ Αλλη 24 Αγροτεμάχιο Γεωργική

25 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Εμπορική 25 Αγροτεμάχιο Γεωργική

26
ΣΩΛΗΝΕΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Εμπορική 26 Αγροτεμάχιο Γεωργική

27 Αγροτεμάχιο Γεωργική 27 Αγροτεμάχιο Γεωργική

28 Αγροτεμάχιο Γεωργική 28 Αγροτεμάχιο Γεωργική

29
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
FIAT Εμπορική 29 Αγροτεμάχιο Γεωργική

30
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
OPEL Εμπορική 30 Αγροτεμάχιο Γεωργική
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31
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
BMW Εμπορική 31 Αγροτεμάχιο Γεωργική

32 Αγροτεμάχιο Γ εωργική 32
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ
ΑΝΤΛΙΕΣ Εμπορική

33 Αγροτεμάχιο Γεωργική 33
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Βιοτεχνική-
Βιομηχανική

34 FORD ΣΤΑΚΟΡ Εμπορική 34 Αγροτεμάχιο Γεωργική

35
ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ
Valvoline Εμπορική 35 ΚΑΤΟΙΚΙΑ Κατοικία

Διάγραμμα 4.3. : Τα ποσοστά των χρήσεων γης, επί του συνόλου.

Ποσοστά χρήσεων γης επί της οδού Λάρισας-Ιωαννίνων

□ Γεωργική χρήση

■ Εμπορική

□ Βιοτεχνική-Βιομηχανική

□ Χονδρεμπόριο

■ Κατοικία

□ Άλλη χρήση (Διοίκηση, 
νέα κτίρια κ.α.)

Η ανάλυση των χρήσεων μετά την έρευνα πεδίου, επιβεβαίωση την μέτρηση της 

νέας αστικής κάλυψης στην εικόνα μεταβολής (4.1), η οποία κατέτασσε τον οδικό 

άξονα Λάρισας-Ιωαννίνων ως τον άξονα με τον μικρότερο βαθμό παρόδιας 

συγκέντρωσης νέας αστικής κάλυψης από το 1987 έως το 2009.

Η γεωργική χρήση καταλαμβάνει το 50% των βασικών χρήσεων και το 30% 

καλύπτεται από κτίσματα εμπορικής χρήσης.
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Κατά την μελέτη του φαινομένου των παρόδιων περιαστικών επεκτάσεων 

διαπιστώθηκε κατ’ αρχήν ότι αυτή εμφανίζεται ανεξαιρέτως σε όλους τους κλάδους 

του ακτινικού συστήματος των υπερτοπικών οδικών συνδέσεων της πόλης, δίνοντας 

το ίδιο ακτινικό σχήμα και στην κύρια διάχυση της πόλης.

Καταγράφηκε η έρπουσα γραμμική δόμηση ποικίλων παραγωγικών 

δραστηριοτήτων του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα, όπως εμπορικά, 

κτίρια εκθέσεων, βιοτεχνίες-βιομηχανίες επίπλων και κουζίνας, χονδρεμπόριο και 

κατοικία κατά μήκος των οδικών αξόνων της πόλης. Η συγκέντρωση τους στους 

οδικούς άξονες είναι αποτέλεσμα της λειτουργικής αιτίας που είναι η εξασφάλιση 

της καλύτερης πρόσβασης στις αντίστοιχες δραστηριότητες. Η διάχυση των 

χρήσεων αυτών πραγματοποιείται σε βάρος της ασφαλούς διακίνησης, της 

λειτουργικότητας του χώρου, της μελλοντικής διεύρυνσης των αξόνων, της υγιούς 

ανάπτυξης οικιστικών, ή νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων, όταν απαιτηθεί.

Ως προς την ανάλυση των τριών περιπτώσεων των οδικών αξόνων που αναλύσαμε, 

θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο άξονας προς Βόλο αποτελεί την περισσότερο 

πολωμένη μορφή εξωαστικής ανάπτυξης.

Προσπαθώντας, ίσως, να ερμηνεύσουμε την χωρική διασπορά των νέων αστικών 

δομών και χρήσεων γης, καταλήξαμε ότι αυτές συνδέονται με την αστική διάχυση 

λόγω της επικυριαρχίας του αυτοκινήτου στις μετακινήσεις. Οι αιτίες οι οποίες 

διαμορφώνουν την κατάσταση είναι:

•Οι μετακινήσεις, το κόστος μεταφοράς και το πρότυπο προσβασιμότητας στο 

χώρο.

•Τα νέα πρότυπα ζωής του σύγχρονου ανθρώπου, οι προτιμήσεις του και το 

σύγχρονο κοινωνικό σύστημα αξιών.

•Οι οικονομικές εξελίξεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποίησης και της νέας οικονομικής γεωγραφίας της παραγωγής και 

κατανάλωσης.

•Η δημογραφική συνιστώσα, η οποία αποτελεί μια δύναμη μετασχηματισμού που 

παραδοσιακά επιστρατεύεται για την ερμηνεία πλήθους φαινομένων στο πλαίσιο 

της περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα προβλήματα στον ευρύτερο περιαστικό χώρο των Ελληνικών πόλεων 

εντείνονται όλο και περισσότερο, με την ανεξέλεγκτη πορεία της ασύμβατης 

δόμησης να προκαλεί κακοποίηση και καταστροφή του περιβάλλοντος.

Η περιαστική ζώνη είναι ένας προνομιακός χώρος, που αφέθηκε ανοχύρωτος και 

ανυπεράσπιστος στους ρυθμούς της ανάπτυξης, αφού ποτέ δεν νοήθηκε ως χωρική 

ενότητα που χρήζει στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού. Ο χώρος αυτός 

δεν είναι στατικός και τα όρια του μεταβάλλονται συνεχώς, προκαλώντας δυσκολίες 

στον προσδιορισμό τους, διότι αποτελεί (Οικονόμου, 1995) έναν υβριδικό χώρο, 

συμμετοχής οικιστικού και υπαίθριου χώρου, στον οποίο ωστόσο, δεν υπάρχει 

σαφής διάκριση ανάμεσα στην πόλη, το προάστιο και την ύπαιθρο.

Οι παράνομες ανθρώπινες επεμβάσεις σήμερα, δεν περιορίζονται στις εκτός σχεδίου 

αυθαίρετες κατοικήσεις, αλλά αναφέρονται σε κάθε είδους χρήσεις και 

χωροθετήσεις, που αναλώνουν άστοχα τον μη ανανεώσιμο πόρο της περιαστικής 

γης.

Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν έγινε αρχικά μια διερεύνηση των τάσεων που 

επικρατούν στις πόλεις τα τελευταία χρόνια, παρουσιάστηκε η έννοια του 

περιαστικού χώρου και οι αλλαγές που έχει υποστεί, και μετά την εξέταση του 

σχεδιασμού και της πολιτικής χρήσεων γης που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, 

αναλύθηκε το φαινόμενο της διάχυσης και των χωροθετικών της σχημάτων στην 

περιοχή της Λάρισας.

Αναμφισβήτητα, η δυνατότητα της χαρτογράφησης και της παρακολούθησης της 

χωρικής μορφής και έκτασης του περιαστικού περιβάλλοντος και των 

αλληλένδετων χρονικών του μεταβολών, εμφανίζει εξαιρετικό περιβαλλοντικό, 

κοινωνικό και οικονομικό ενδιαφέρον. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε 

μια προσπάθεια αποτύπωσης του τρόπου ανάπτυξης της περιαστικής κατά την 

πάροδο των χρόνων από το 1987-2009, προκειμένου να αναλυθεί η παρατηρούμενη 

αστική επέκταση και τα φαινόμενα της εξάπλωσης που λαμβάνουν μέρος.

Η μεθοδολογική αλυσίδα που ακολουθήσαμε βασίστηκε σε μία χωροχρονική βάση 

δεδομένων, αποτελούμενη από δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες, στις
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τεχνικές της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και σε εργαλεία ανάλυσης και 

παρουσίασης των αποτελεσμάτων, όπως τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών 

για την εξαγωγή και παρουσίαση του τελικού προϊόντος που ήταν η εικόνα 

ανίχνευσης της νέας αστικής κάλυψη στην αστική και περιαστική γη της πόλης 

(εικόνα 3.9 : σελ. 66).

Η διαδικασία εφαρμόστηκε επιτυχώς, τα δορυφορικά δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν ως βασικές πηγές άντλησης της χωρικής πληροφορίας και η 

απεικόνιση τους απλοποίησε την ανίχνευση των αλλαγών χρήσεων γης και 

δημιούργησε ορθή εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης. Σημαντική παράμετρο κατά 

τη διερεύνηση των δεδομένων αποτέλεσε η αποφυγή των δεδομένων υψηλού 

κόστους.

Οι αλλαγές στην επιφάνεια της γης είναι ένας από τους κυριότερους τομείς 

εφαρμογής της επιστήμης και των τεχνικών της Τηλεπισκόπησης και μέσα από την 

παρούσα αναδείχθηκε η σπουδαιότητα της παροχής χωρικής πληροφορίας, σε τακτά 

χρονικά διαστήματα και για μεγάλες εκτάσεις, καθώς αυτή είναι βασική 

προϋπόθεση για τον χωρικό σχεδίασμά του οποίου το κύριο αντικείμενο είναι η 

οργάνωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, υποδομών και οικισμών στον χώρο.

Στην περίπτωση μελέτης της Λάρισας, παρατηρήθηκε ότι η πόλη εξελίσσεται και 

εξαπλώνεται, χάνοντας έτσι τα σαφή όριά της. Η αλληλεπίδραση του περιαστικού 

και αστικού χώρου είναι συνεχής και ισχυρή. Η Λάρισα μπορεί να θεωρηθεί μια 

μονοκεντρική πόλη. Υπάρχει ένα εμπορικό, διοικητικό και εργασιακό μεγάλο 

κέντρο. Το μεσαίο μέγεθος της πόλης, συντελεί στη διατήρηση μιας καλής 

ποιότητας ζωής με ανθρώπινες συνθήκες πυκνότητας και ανεκτό συντελεστή 

κορεσμού. Αυτό, εξηγεί το ότι κατά την μελέτη των αλλαγών που καταγράφηκαν, η 

κύρια αστικοποίηση πραγματοποιείται εντός του σχεδίου πόλης, δίνοντας στην πόλη 

πολλές δυνατότητες οικιστικής εξέλιξης κατά τις επιταγές της συμπαγούς πόλης. Το 

γεγονός αυτό εξηγείται ακόμη, λόγω της ύπαρξης εκμεταλλεύσιμης γης υψηλής 

παραγωγικότητας στην περιαστική ζώνη της πόλης καθώς και λόγω της γενικότερης 

ομοιομορφίας και επιπεδότητας της τοπογραφίας της ευρύτερης περιοχής.

Στην εκτός σχεδίου ζώνη, διαπιστώθηκαν σημαντικά προβλήματα τόσο στον 

περιαστικό χώρο, όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο της υπαίθρου. Ένα από τα 

κυρίαρχα ζητήματα που ανέκυψε, είναι η κατανόηση και αντιμετώπιση της
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απρογραμμάτιστης διάχυσης των αστικών δραστηριοτήτων στο χώρο. Οι χωρικές 

διαφοροποιήσεις στην ένταση και έκταση του φαινομένου είναι σημαντικές.

Η δόμηση στην περιαστική ζώνη της πόλης στη διάρκεια της τελευταίας 

εικοσαετίας αυξήθηκε κατά 18.700 στρέμματα, αποδεικνύοντας έτσι ότι ο χώρος 

αυτός συγκεντρώνει την πλειοψηφία της απρογραμμάτιστης εκτός σχεδίου δόμησης. 

Δύο είναι οι βασικές χωροθετικές δομές διάχυσης στην Λάρισα: η έρπουσα 

γραμμική επέκταση της δόμησης και των μη αγροτικών δραστηριοτήτων κατά 

μήκος των υπερτοπικών οδικών αξόνων με σαφή τάση δημιουργίας συνεχούς ιστού 

της πόλης, και η δόμηση χωρίς σχέδιο στον άμεσο περιοικιστικό χώρο που έχει 

(Μπεριάτος, 1994: 4-5) ως συνέπεια ότι στις μελλοντικές επεκτάσεις η επάρκεια του 

πολεοδομικού σχεδιασμού είναι υποθηκευμένη λόγω των ήδη διαμορφωμένων 

καταστάσεων και ακαμψιών (ύπαρξη κτισμάτων, αυξημένες τιμές γης).

Το φαινόμενο της παρόδιας χωροθέτησης αστικών χρήσεων παρουσίασε σημαντικές 

αναπτύξεις, οδηγώντας μας σε περαιτέρω μελέτη, διερεύνηση και καταγραφή των 

παρόδιων χρήσεων γης για όλο το ακτινικό σύστημα αξόνων της Λάρισας. Η νέα 

εγκατάσταση δραστηριοτήτων αστικού χαρακτήρα, από το 1987 έως το 2009, στους 

μεγάλους δρόμους είναι έκτασης 4.068,30 στρεμμάτων και καταμαρτυρεί το μέγεθος 

του φαινομένου.

Προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε αυτή την παρόδια διασπορά των αστικών δομών, 

καταλήξαμε ότι όπως (Μινέττος, 2009) υποστηρίζουν και οι Glaeser και Kahn παρά 

το γεγονός ότι το φαινόμενο της αστικής διάχυσης είναι σύνθετο, υπάρχει ένας 

βασικός παράγοντας που το καθιστά δυνατό και συνδέεται με την τεχνολογική 

κυριαρχία του ιδιωτικού αυτοκινήτου ως κύριου μέσου μετακίνησης.

Η διάχυση της πόλης της Λάρισας, τόσο των παραγωγικών δραστηριοτήτων του 

δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, όσο και της απασχόλησης προς τον 

εξωαστικό της χώρο πραγματοποιείται με κύριες εκφάνσεις την νέα οργάνωση 

μικρών επίκεντρων δραστηριοτήτων, την αποκεντρωμένη βιομηχανική- βιοτεχνική 

παραγωγή και εξειδίκευση του κεντρικού πυρήνα της πόλης σε επιλεγμένους 

κλάδους του τριτογενή τομέα.

Στο βαθμό που το φαινόμενο αυτό τείνει να αποκτήσει μόνιμο και συστηματικό 

χαρακτήρα, αρχίζει να μεταβάλλει σημαντικά τη χωρική κατανομή των 

δραστηριοτήτων του τριτογενή τομέα στην πόλη, οδηγώντας μελλοντικά σε ένα
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λειτουργικό κατακερματισμό. Ακόμη δημιουργείται ένα πρότυπο ανάπτυξης του 

χώρου που στηρίζεται στην αυθαίρετη δόμηση εγκαταστάσεων χαμηλής ποιότητας, 

την αυθαίρετη υπέρβαση ως προς τον όγκο και τις επιτρεπόμενες χρήσεις των 

οικοδομικών αδειών, την κατάτμηση της γης σε μικρά οικόπεδα, τη σημαντική 

υστέρηση σε αναγκαία δίκτυα υποδομής, την ανεξέλεγκτη μετατροπή γεωργικής 

κυρίως γης σε γη για χρήσεις εμπορικές, βιοτεχνικές, βιομηχανικές κ.α.

Την φυγόκεντρη αυτή τάση στη μετατροπή εκτεταμένων περιοχών γεωργικής γης ή 

δασικής σε οικιστικές περιοχές, δεν ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό η χωροθέτηση της 

κατοικίας στην Λάρισα, όπου το ποσοστό καταγραφής της στις περιπτώσεις που 

ερευνήθηκαν επιτόπου κυμαίνεται από 1 έως 4%.

Η μεταμόρφωση του περιαστικού χώρου της Λάρισας σε αστικό με τη συγκέντρωση 

παραγωγικών δραστηριοτήτων, και λιγότερο κατοικιών, έρχεται, (Οικονόμου 

1994:58) σε πλήρη αντίθεση με τη βασική φιλοσοφία της εκτός σχεδίου περιοχής, 

στην οποία περιοχή δεν προσφέρεται και δεν προωθείται η δόμηση, εξ’ ου και δεν 

αποκτά σχέδιο, σε αντίθεση με την εντός σχεδίου περιοχή που αποτελεί τον φυσικό 

υποδοχέα των κτισμάτων και των μη αγροτικών δραστηριοτήτων. Η εντεινόμενη 

διασπορά ανθρώπων και δραστηριοτήτων εκτός των θεσμοθετημένων ορίων της 

πόλης δημιουργεί ασφυκτικές πιέσεις σε όλες τις συνιστώσες του περιβάλλοντος της 

υπαίθρου.

Το συγκεκριμένο πρότυπο διάχυτης και αραιής ανάπτυξης του χώρου σπαταλά γη, 

προκαλεί άνοδο των αξιών γης, καθιστά σταδιακά δύσκολη έως αδύνατη τη 

δημιουργία τράπεζας δημόσιας γης για ανάγκες σε κοινωνικό εξοπλισμό, ενώ είναι 

αποτέλεσμα της απουσίας σχεδιασμού. Επίσης, η άναρχη αστικοποίηση και η 

τυχαία διασπορά δόμησης στην περιαστική γη προκαλεί αισθητική φθορά, 

περιβαλλοντική υποβάθμιση του τοπίου και σταδιακή εγκατάλειψη της αγροτικής 

χρήσης.

Πιο συγκεκριμένα, η έρπουσα γραμμική δόμηση ποικίλων δραστηριοτήτων κατά 

μήκος των βασικών οδικών αξόνων, αναπτύσσεται σε βάρος της ασφαλούς 

διακίνησης, της λειτουργικότητας του χώρου, της μελλοντικής διεύρυνσης των 

αξόνων, της υγιούς ανάπτυξης οικιστικών, ή νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων, 

όταν απαιτηθεί. Με τη διεύρυνση διασποράς ρύπων στην ατμόσφαιρα και το έδαφος 

προκαλείται διατάραξη της ισορροπίας, αποδιοργάνωση, βλάβη των αυτόχθονων-
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συχνά σπάνιων- οικοσυστημάτων και μη αναστρέψιμη βλάβη ή και εξάντληση των 

φυσικών πόρων.

Οι περιαστικές περιοχές αποτελούν έναν ευαίσθητο περιβαλλοντικά χώρο που 

δέχεται ισχυρές οικιστικές και άλλες πιέσεις από αναπτυξιακές και παραγωγικές 

δραστηριότητες. Το πρόβλημα καθίσταται ακόμα οξύτερο στο βαθμό που δεν 

υπάρχει ρύθμιση των βασικών χρήσεων γης (συχνότερη περίπτωση).

Προϋπόθεση για την αλλαγή του σημερινού μοντέλου οργάνωσης του περιαστικού 

χώρου είναι η πραγματικά αποτελεσματική εφαρμογή των νέων εργαλείων και 

στοιχείων πολιτικής, κάτι που σημαίνει τη δημιουργία αποτελεσματικών 

μηχανισμών εφαρμογής και ελέγχου των χρήσεων γης και των αυθαιρέτων 

(Μπεριάτος, 1994: 4-9).

Όσον αφορά στο σχεδίασμά και στην πολιτική των χρήσεων γης, παρά το γεγονός 

ότι οι εκπεφρασμένες προτεραιότητες της οικιστικής πολιτικής σε σχέση με το 

παρελθόν είναι διαφορετικές, οι πρακτικές παραγωγής του οικιστικού χώρου 

εξακολουθούν να υπόκεινται περισσότερο στην ατομική πρωτοβουλία και λιγότερο 

στη συλλογική, οργανωμένη παρέμβαση (Οικονόμου, 2007).

Έτσι και στην περίπτωση μελέτης μας, η ‘εκ των υστέρων παρέμβαση’ κρίνει 

αναγκαία τη δραστική μείωση της αστικοποίησης στην περιαστική ζώνη της πόλης, 

μέσω της αναθεώρησης-επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (η οποία 

θεσμοθετήθηκε το 2009) και του υπερκείμενου σχεδιασμού, του Γενικού 

Χωροταξικού Πλαισίου (που θεσμοθετήθηκε το 2008), με κατευθύνσεις οι οποίες 

αφορούν στη διασφάλιση του περιαστικού χώρου, στην προστασία της γεωργικής 

γης και στον δραστικό περιορισμό, της ήδη πραγματοποιθείσας όμως, εκτός σχεδίου 

δόμησης, με γνώμονα τον σεβασμό του περιβάλλοντος και των αναγκών σε 

γεωργική γη. Επισημαίνει ότι οι εξωαστικές αρτηρίες συγκέντρωσης 

δραστηριοτήτων θα πρέπει να αποκτήσουν χαρακτήρα αστικών αρτηριών, 

εξυπηρέτησης της πόλης, προτείνοντας με αυτό τον τρόπο την ενσωμάτωση μέρους 

της εξωαστικής ανάπτυξης στην αστική, με την εξασφάλιση παράπλευρων δρόμων, 

ώστε να διαχωρίζεται η τοπική κυκλοφορία από την υπερτοπική. Προτείνεται 

δηλαδή η εκ των υστέρων εξυγίανση και οργάνωση των υπαρχόντων γραμμικών 

συγκεντρώσεων στον οικιστικό ιστό, για την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων 

συγκρούσεων. Αυτή όμως η "τακτοποίηση" των εκτός σχεδίου περιοχών με ήδη 

υφιστάμενη δόμηση -νόμιμη ή παράνομη, από τη σκοπιά των επιταγών της
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βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, μεταδίδει χαρακτηριστικά προβληματικής 

πολεοδομικής οργάνωσης.

Η χωροθέτηση μεγάλων βιομηχανικών, εμπορικών ή άλλων εγκαταστάσεων εκτός 

οργανωμένων υποδοχέων, πραγματοποιήθηκε κυρίως στον παρόδιο χώρο, με τους 

υπεροπτικούς οδικούς άξονες να μην έχουν ενταχθεί σε κανενός είδους προστασία 

από τις παρόδιες χρήσεις. Ο μη-πολεοδομημένος χώρος αφέθηκε στη δικαιοδοσία 

του Διατάγματος του 1923 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων. Επίσης η 

θέσπιση ευνοϊκότερων όρων αρτιότητας για τις παρόδιες ζώνες, τις καταστούσε 

ελκυστικότερες για την οικοδόμηση, λόγω προσπελασιμότητας. Η ουσιαστική 

ανοχή της παράνομης κατάτμησης του αγροτικού περιαστικού χώρου καθώς και της 

αυθαίρετης εκτός σχεδίου δόμησης είναι αποτέλεσμα της συστηματικής άρνησης 

δημιουργίας ενός στοιχειωδώς αποτελεσματικού μηχανισμού παρεμπόδισης (πριν) ή 

καταστολής (μετά) των αυθαιρέτων κτισμάτων. Η κατά τακτά χρονικά διαστήματα 

επιβράβευσή τους με τη λεγάμενη νομιμοποίηση ή και την ένταξη στο σχέδιο 

αποτέλεσαν, μαζί με την παράνομη κατάτμηση, το κύριο όχημα του 

μετασχηματισμού της γεωργικής γης σε διάφορες αστικές χρήσεις. (Μπεριάτος, 

Οικονόμου και Πυργιώτης, 1994:4-6)

Στην Ελλάδα, το σύστημα πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού παρουσιάζει 

σημαντικά προβλήματα, τα οποία εντοπίζονται, στην αδυναμία του στρατηγικού 

χωροταξικού προγραμματισμού μεγάλης κλίμακας, στον πολύπλοκο και αδύναμο 

σχεδίασμά χρήσεων γης στην ύπαιθρο, στον πληθωρισμό αναποτελεσματικών 

πολεοδομικών σχεδίων και στην έλλειψη συνοχής στο σύστημα οργάνωσης του 

χώρου. Στα παραπάνω προστίθεται και η αδυναμία της διοίκησης να προασπίσει το 

συλλογικό συμφέρον, καθώς και ο κατακερματισμός σε μικροϊδιοκτησίες γης, που 

περιορίζει την ανάπτυξη του συνολικού φυσικού σχεδιασμού στο χώρο και 

δημιουργεί σοβαρά προσκόμματα στην υλοποίηση των σχεδιασμών για τη βιώσιμη 

ανάπτυξή του. Η ανάλυση του συστήματος φυσικού σχεδιασμού στην Ελλάδα, 

γίνεται χωριστά για την ύπαιθρο και τον αστικό χώρο, διάκριση που σε πολλές 

χώρες της Ευρώπης δεν έχει νόημα.

Ακόμη, το επίσημο σύστημα ταξινόμησης χρήσεων γης που χρησιμοποιείται και 

συμπυκνώνει τον πολυσύνθετο ρόλο των χρήσεων, τη δυναμική θεώρησή τους και 

τις επιπτώσεις τους στο οικιστικό ή φυσικό περιβάλλον, είναι αυτό του ΠΔ 

23.2.1987. Όμως αυτό ισχύει μόνο για τις περιοχές που καλύπτουν τα σχέδια και
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έχουν χαρακτήρα εντός σχεδίου περιοχής ή προορίζονται να αποκτήσουν τέτοιον. 

Στην ύπαιθρο, δεν εφαρμόζονται οι κατηγορίες χρήσεων γης του παραπάνω 

διατάγματος αλλά κατά περίπτωση, αυτές που επιλέγει ο μελετητής κάθε 

συγκεκριμένου σχεδίου. Η πρακτική αυτή έχει αρνητικές επιπτώσεις, όπως την 

έλλειψη συγκρισιμότητας μεταξύ διαφορετικών σχεδίων, ακόμα και όμορων, τη 

δυσκολία να δοθούν κατευθύνσεις από τον υπερκείμενο σχεδίασμά και άλλες 

(Οικονόμου, 2006).

Το θέμα των αλληλεπιδράσεων των παρόδιων χρήσεων γης και του οδικού άξονα 

είναι πολυσύνθετο και πολυδιάστατο. Δεν αντιμετωπίστηκε παράλληλα ο 

σχεδιασμός των μεταφορών και των χρήσεων γης, μέσω του προγραμματισμού και 

της διαδικασίας εκπόνησης μελετών. Οι διατάξεις του θεσμικού και νομικού 

πλαισίου, δεν έχουν αντιμετωπίσει επαρκώς το πρόβλημα του εναρμονισμού της 

λειτουργίας των παρόδιων χρήσεων γης με τη λειτουργία των οδικών αξόνων, λόγω 

της γενικότητας των διατάξεων σε ένα τόσο ειδικό θέμα. Σε γενικές γραμμές, το 

νομικό πλαίσιο είναι παρωχημένο, καθώς οι χρήσεις γης δεν ρυθμίζονται ενιαία και 

παράλληλα με τις μεταφορές.

Παρόλο, που οι διατάξεις είναι γενικές, τα νομοθετικά εργαλεία υπάρχουν και έτσι 

υπάρχει η δυνατότητα του περιορισμού του προβλήματος. Χρειάζεται λοιπόν ο 

παράλληλος σχεδιασμός χρήσεων γης και μεταφορών βασισμένος στις αρχές της 

αειφορίας.

Εν κατακλείδι, για να μπορέσει το μοντέλο της «συμπαγούς πόλης» να 

αντιμετωπίσει με επιτυχία την οικιστική διασπορά στον Ελλαδικό χώρο, όπου τα 

φαινόμενα της αστικής διάχυσης αναπτύσσονται ως αποτέλεσμα άναρχης και χωρίς 

σχέδιο δόμησης, θα πρέπει να μην αφήνεται η οικοδομική ανάπτυξη να διαρρέει 

προς «παρθένες», μη οικιστικές περιοχές, εκτοπίζοντας έτσι πολύτιμες υφιστάμενες 

χρήσεις (π.χ. γεωργικές), και ακυρώνοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης μελλοντικών 

μη αστικών δραστηριοτήτων, που όμως είναι απολύτως απαραίτητες για την 

εξασφάλιση της βιωσιμότητας της πόλης και της καλής ποιότητας ζωής σ’ αυτήν 

(Σερράος, 2002).

Η υποβάθμιση του χώρου δεν αποτελεί διαδικασία εύκολα αναστρέψιμη. 

Γενικότερα οι επεμβάσεις στο χώρο έχουν επιπτώσεις μακροχρόνιες και συχνά μη 

αναστρέψιμες. Άμεση ανάγκη είναι να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα για τον έλεγχο 

της αστικής εξάπλωσης και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της ευρύτερης
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περιοχής της Λάρισας, καθώς επίσης και περαιτέρω οργάνωση-ρύθμιση χρήσεων 

γης στον περιαστικό χώρο, ώστε να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον του και να 

περιοριστεί η ανεξέλεγκτη και διάσπαρτη δόμησή του. Στόχος της οργάνωσης αυτής 

πρέπει να είναι η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της πόλης, ως 

αναντικατάστατου περιουσιακού στοιχείου της και η παρεμπόδιση της 

αστικοποίησης της ευρύτερης περιοχής.

Η παρούσα εργασία επιδιώκει να συμβάλει στη βελτίωση του χωρικού σχεδιασμού 

με έμφαση στην ανάδειξη της γεωπληροφορικής και της μετατροπής των δεδομένων 

τηλεπισκόπησης σε αξιοποιήσιμη πληροφορία χωροταξικής και πολεοδομικής υφής. 

Καταλήγει, στην αναγκαιότητα επόπτευσης του περιαστικού χώρου στο πλαίσιο των 

σύγχρονων αντιλήψεων για τον χωρικό σχεδίασμά, που πηγάζουν από την έννοια 

της αειφορίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η 

επόπτευσή του, καταρχήν, θα βοηθήσει στη σωστή λειτουργία των χωρικών 

συστημάτων και έπειτα θα μπορούν να ελεγχθούν οι τάσεις και τα αποτελέσματα 

των πολιτικών και των παρεμβάσεων που έχουν γίνει. Η συστηματική 

παρακολούθησή του θα σήμαινε διάχυση «υπό έλεγχο» και υπακοή σε γενικούς 

κανόνες, διαμορφωμένους κατόπιν συνεκτίμησης των κατά περίπτωση αναγκών σε 

γη με εξωαστικά χαρακτηριστικά για αστική ανάπτυξη, στα πλαίσια ενός 

ολοκληρωμένου σχεδίου προάσπισης του φυσικού περιβάλλοντος, συστηματικού, 

πολυεπίπεδου και διεπιστημονικού.

Drawing by O'Brian; © 1956, 1984. 

The New Yorker Magazine, Inc.
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Παράρτημα A: Οι χάρτες ‘Πολεοδομικής Οργάνωσης της Λάρισας’ και 

‘Χρήσεων Γης και Προστασίας του Περιβάλλοντος’ της 

Αναθεώρησης και Επέκτασης του Ισχύοντος Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου.
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Παπακωνσταντίνου Στέλλα Παράρτημα Β.

Παράρτημα Β : Φωτογραφίες των περιαστικών παρόδιων χρήσεων γης επί των 

οδών Βόλου και Ιωαννίνων.

Οδός Βόλου
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Οδός Ιωαννίνων
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