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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑVΤΙKείμενo της εργασίας αυτής είναι η ειcπόνηση μελέτης γενικό)ν κατευθύνσεων

πολεοδομικής δραστηριότητας ιδιοκτητών γης του Ν. ΜαΥνησίας σύμφωνα με προδιαγραφές

που καθορίστηκαν με την υπουργική απόφαση 6252/1342/99 (ΦEK~292/B/99).

Η μελέτη γενικών κατευθύνσεωνπεριλαμβάνει:

• την εκτίμηση των προγραμματικών μεγεθών της οικιστικής ανάπτυξης για την επόμενη

5ετία - Ι Οετία.

• Την χωροθέτηση της οικιστικής ανάπτυξης συνολικά και κατά τμήματα που θα

αναπτυχθούν με ΠΕΡΠΟ στα άνω έτη στόχους.

SUMMARY

This project concerns the designing of the general guidelines of city planning activities of the

property owners ίη Magnesia according 10 the specifications defίned βΥ the miIIistry

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 6252/1342/99 (ΦΕΚ-292/Β/99).

The designing ofthe general guidelines includes the following:

• The appreciation ofthe Inagnitude of municipal activity for the next 5 Ιο Ι Ο years.

• The total and partial spatial allocation of municipal activity developed by «ΠΕΡΠΟ)} with the

next decade.
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ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΠΕΡΠΟ, ιδιωτική πολεοδόμηση. νέος οικιστικός νόμος.

Ν. Μαγνησίας. γενικές κατεu%νσεις.
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ΕγΧΑΡJΣΤΙΕΣ

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με την στήριξη του καθηγητή Κ. Οικονόμου Δ.

στον οποίο οφείλω ευχαριστίες για την συνεργασία, την παροχή στοιχείων και τις

ουσιαστικές παρατηρήσεις κατά την συγγραφή του παρόντος. Ευχαριστίες επίσης

οφείλονται στον επίκουρο καθηγητή κ. Παπά Β. για την πολύτιμη βοήθεια του στη

απεικόνιση του χαρτογραφικού μέρους της εργασίας.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δ. Σταθάκη για την βοήθεια του στη χρήση των

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών όσο και στην παραγωγή του χαρτογραφικού

υλικού.
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l1ΑΙ'Al'THMΛ Α

Πίνακας Π.Ι.1:

Πίνακας n. ] .2:

Πίνακας Π.Ι.3:

Πίνακας Π.Ι.4:

Πίνακας Π.2.1:

Πίνακας n.2.2:

Πίνακας Π.2.3:

Πίνακας Π.3.I:

Πίνακας Π.3.2:

Πίνακας Γ:

ΔιάΥΡαμμα 5:

εξέλιξη πληθυσμού (Δήμσι - Κσινότητες).

Δείκτες κ:ατoUCΊΑς 1"OU Ν.Mayνησίας.

Ouασnκό απόθεμα και οικοδομucές άδειες του Ν. Mιryvησίας.

Προσδιορισμός συντελεστών αναπΡοσαρμσΥής.

Βάση Δεδσμένων.

Νοικοκυριά που διανέμουν σε κ:ανoνucές JCα'tO\1άες ανάλοΥα με την

πυκνότητα κατουάσεως και τις ανέσεις που διαθέτοον στο νομό.

Διαtάyματα δόμησης.

Κατανομή ζήτησης.

Σύy>cpιση πΡσσφοράς - ζήτησης.

Πρόταση

ΔιάΥραμμα Χαρτών
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ΑΡΚΤιΚΟΛΕΞΑ

ΑΕΠ Aιro.θάριστo Εθνικό Προϊόν.

ΑΚ Ανισόπεδος Κόμβος.

ΑΝΕΜ Aναπroξωκή Νομαρχιακή Εταψία Μαγνησίας.

ΙΤΠ Γεωγραφικό Σύστημα mηροφοριών.

1
Γ1ΙΣ Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.

ΔΕΠΟΣ Δημόσια Εmχείρηση Πολεοδομικής Σuyιcρότησης.

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση.

EKBV Εθνικό Κέντρο Βιοτόπων γΥΡοτόπων.

ΕΣΥΕ EθνUCΉ ΣτατιστUCΉ Υπηρεσία Ελλάδος.

ΖΟΑ Ζώνες ΟΙlC1οτιιcής Ανάπ:τυξης.

]
ΖοΕ Ζωνη Oιιαoτιιroυ ΕλέΥχου.

ΖΟΚ Ζωνες Οωστικής Καταλληλότητας.

ΙΓΜΕ Ινστιτούτο ΓεωλοΥικών Μελετών Ελλάδος.

ΚΛΠ Κοινή Αγροτική Πολιτική.

ΚΙΙΣ Koινoτιιcό Πλαίσιο Στήριξης.

ΜΕΡΜ Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής.

]
ΝΔ Νομικό Διάταγμα.

ΝΕΑΚ Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κώδικας.

ΝΕΟ Νέα Εθνική Οδό.

ΠΔ Προεδρικό Διάταγμα.

ΠΕΡΠΟ Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης.

ΠΣΒ Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου.

1
ΟΤΑ Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΣΠΑ Σχέδιο Περιφερειακής Aνάπnιξης.

ΣΧΟΟΑΠ Σχέδιο Χωρικής Οucιστucής Οργάνωσης Aνoιχtής Πόλης.

ΤΕΕ TΕXVueό Επιμ<λητήρ", Ελλάδας.

ΤΙΦΚ Τσπω Ιδιαίτερου Φοοικού Κάλους.

ΥΠΕΧΩ.ΔΕ Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 'Eρ-yωv.

ΥΠΠΟ Yπouρyεio Πολιτισμού.

ΦΕΚ Ψύλλο Εφημερίδας της Kυβiρνησης.

ΧΕ Χωροταξική Ενότητα.

ΧΣΠ Χωροταξικό Σχέδιο Περιφiρειας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η δυτλωματική αυτή εργασία πραγματεύεται την εκπόνηση μελέτης γενικών κατευθύνσεων

πολεοδομικής δραστηριότητας ιδιοκτητών γης για το νομό Μαγνησίας.

Στόχος της σειράς αυτών των μελετών που γίνονται για κάθε νομαρχιακό διαμέρισμα είναι η

επίσπευση της εφαρμογής του μηχανισμού ΠΕρπο
l
• ελλείψει mΣ ή ΣΧΟΟΑΠ σύμφωνα με

τον νέο οικιστικό νόμο, αφού προϋπόθεση για την εφαρμογή του μηχανισμού είναι να

προβλέπονται οι αιτούμενες χρήσεις, οι όροι και ο ειδικός τρόπος ανάπtυξης τους (ΠΕΡΠΟ)

από αυτά.

Ο μηχανισμός ΠΕΡΠΟ στοχεύει στην οικιστική οργάνωση περιοχών για την εξυπηρέτηση μιας

ή περισσοτέρων κατηγοριών χρήσεων γης του από 231211987 (ΦΕΚ Ι 66Δ187) Π.Δ. σύμφωνα

με την γενική πολεοδομική λειτουργία τους με εξαίρεση τη γενική χρήση 'Όχλούσα

βιομηχανία·βιοτεχνία" (άθρο 6 του ΠΔ), δηλαδή στην εξυπηρέτηση των αναγκών α κατοικίας,

καθώς και στην εξυπηρέπιση των αναγκών β κατοικίας κατά το ΠΔ 16.8,1985 (ΦΕΚ 416Δ185)

όπως ισχύει.

Η εΡΥασία λοιπόν ΟΡΥανώνεται σε 3 ενότητες:

Ι. Καθορισμός ΠΡσΥραμματικών μεγεθών.

Ο καθορισμός των ΠΡσΥΡαμματικών μεγεθών της οικιστικής ανάπτυξης στα έτη στόχους

γίνεται με βάση την εκτίμηση της ζήτησης και την αξιολόγηση τη προσφοράς τόσο σε

επίπεδο νομού, όσο και σε επίπεδο επιμέρους χωροταξικών ενοτήτων του.

2. Χωροθέτηση.

Η χωροθέπιση της οικιστικής ανάmυξης με βάση τα προγραμματικά μεγέθη στηρίζεται

κατά κύριο λόγο στη διερεύνηση της οικιστικής καταλληλότητας, στον έ'λεγχο της αντοχής

των φυσικών πόρων και στην επάρκεια των υποδομών της ευρύτερης περιοχής.

3. Καθορισμός ζωνών οικιστικής ανάπτυξης και πρόταση ΠΕΡΠΟ.

ι Νοείται ο μηχ.ανισμός εκείνο; πο)) επιτρέπει την α/.'άπtυξη περιοχών πο)) Ο\1')κο))\' κατά κυριότητα σε ένα ή

περισσότερα φUΣΙKά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου με πρωτοβουλία 1Jτ/ματoδότηση και διαx.εφιml των

JφOαναφφoμένα/ν πΡοσώπι(!\'
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α':

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤιΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
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Α-Ι: ΕΚΠΜΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

Α-Ι.Ι : Εξέι..ξη πληθιισμο" κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες σε απόλυτα

μεγέθη κα. μέσους ετησ.ους ρυθμOtJς ανά lΟετία. Eπiπεδo αναφοράς : Νομός,

ΟΤΑ. οικισμός. Π'lΎ'i : ΕΣΥΕ.

Ο πληθυσμός της Μαγνησίας αυξήθηκε σύμφωνα με τu; εκnμήσευ; της ΕΣΥΕ στην πεpioδo

1981-19952 από 182.222 σε 201.388 κατοίκους δηλαδή κατά 10,51%. Η αντίστοιχη αύξηση

στην ίδια περίοδο του πληθυσμού της θεσσαλίας ήταν 6,69% και της Ελλάδας 7.22%. AπD

τον πίναιcα Α.Ι.Ι φαίνεται ότι αν και η Μαγνησία έχει βελτιώσει στην δειcαπενταετία την

σχετucΉ της θέση, αποτελώντας το 1995 το 27,13% του πληθυσμού της θεσσαλίας (έναντι

26,19 το 1981 ) <0..0 1,92% ταυ πληθυσμού της χώρας (έναντι 1,87 το 1981). Όμως η σχεn<iι

της θέση στο σύνολο της χώρας υποχωρεί από n 1987 και μετά. Αυτό σημαίνει ότι από τα μέσα

της δεκαετίας του 80 η σχεnιcή αύξηση του πληθυσμού της Μαγνησίας φθίνει ιcαι η σχετιιcή

υπεροχή μεtώνετε.

Πi~A.I.I:WlQ'IJ (N~ιι........,.-~

1981 '82222 69:56S4 971894:5 16,194% 18710/_

"" 1&5471 703037 9789:513 16381% 1 89:5%

"" 1880:51 7099" 9846617 16,488% 1.910%

'984 190:513 "...... 989:5801 16,:593% 191:5%

"" 191171 722'" 9934347 166880/_ ,,-,... 194118 71:5741 996726' 16.748% '''8%
1987 '94680 71769:5 '0000,.. 167:53-..- 1947%

'98. 19:5138 719113 lOO368n 16..774% 1.94:50/_

'989 19:596:5 ""'46 loom3:5 1 880% , 1%
'99<1 '97092 730641 10161019 1 97:5% ,,-
'99' 198434 ']4'46 101:59900 17.0030/_ 19340/_

'991 '99m 738104 10311861 17,069% 1936%

'993 100633 740031 10379416 17111% 1.933"

'99. 1<11046 741063 ,......, 17.119% 1.931%

'99' 101388 7411:57 10441863 17.1320/_ 1.918%

Μ&οιι ιniξIItlll 10.:518% 6.6990/_ ,~""

Όσο αφορά το εσωτΕΡUCΌ του νομού σύμφωνα με τον πίναιcα Π.Ι.Ι και το διάΥραμμα Ι.

διακρίνουμε καθαρά αvnστροφή Μν τάσεων μξ'taςu των δειcαmών 70 και 80. Σuγιcειcpιμένα

ενώ την δειcαετία 70 είχαμε χαρακτηρισnιcή αύξηση του πολεοδομικoU

l Τα ετήσια oτmxda του 1I:ληΘUΣΜ06 προέρχονται wΏ ειrnμήσεις της ΕΣΥΕ. Οι ειrmμήσεις αιnές σπιρ!ζovmι στην

ετήσια κ\"'Ιση "JI:ληθuσμoiι σε νομαρχιωώ ειώιεδο και -rιρoβoλtς πι:ιν μεταnνήσεων με βάση τα σroιxε«ι των
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συ-Υιςροτήματος Βόλου - Ν. Ιωνίας "ατά την δει<αετία του 80 ανα"όπτεται αυτή η τάση "αι

παρατηρείταιαύξηση των περιφερειαια:i:Jνδήμων του ΠΣΒ αλλά "αι του νησιωτι"ού τμήματος

του Νομού. Aναλυτιιroτερα,.οι δήμοι Πορταριάς, Αγχιάλου, Αλόννησουπαρουσιάζουναύξηση

πάνω από 1 Υ2 του μέσου όρου του Νομού. Προς την "ατεύθυνση αυτή ΙCΙνείται "αι η "οινότητα

της Ανάβρας. Στο αντiπoδα βρίσrovtαι οι περισσότεροι δήμοι του Πηλίου (βλέπε χάρτη Α).

Α-Ι.2 Εξέλιξη εισοδήματος και καταναλωτικών προτύπων κατοικίας. Το

επίπεδο αναφοράς θα "αθοριστci βάσει των διαθέσιμων στοιχείων. Πηγές : ΕΣΥΕ, τυχόν

υπάρχουσες μελέτες "αι έρευνες Ύια την "ατoιιciα (ΥΠΕΧΩΔΕ, ΔΕΠΟΣ ιcΛπ.).

Εξέλιξη εισοδήματος.

Με βάση το πίνα"α Α.Ι.2 το "ατΑΙCεφαλήν ΑΕΠ της Μαγνησίας στην περίοδο 1981 - 1994

ιcuμαίνεται ως επί το πλείστον στο επίπεδο γύρω από το μέσο όρο της 'Χώρας, με εξαίρεση την

"άμψη της περιόδου (1983 -1988), και αρκετά πιο υψηλά από το μέσο όρο της Θεσσαλίας.

Aναλυτιιroτερατην εξέλιξη του εισοδήματοςμπορούμενα την χωρίσουμεσε δύο φάσεις:

• Περίοδος 81 - 91 όπου το ΑΕΠ τόσο της περιφέρειας όσο "αι του νομού παρουσιάζει

αύξηση μι"Ρότερη από την αύξηση του Μ.Ο. της 'Χώρας.

• Περίοδος 91 - 94 όπου η τάση αυτή φαίνεται να αντιστρi:φεται αφού ο ρυθμός αύξησης

του ΑΕΠ της περιφέΡειας "αι του νομού είναι πολλαπλάσιος από αυτόν της χώρας.

Από τα παραπάνω πρoιcύπtει ότι μετά από μια περίοδο κρίσης την δε"αετία του 80

(αποβιομηχάνιση), την δε"αετία του 90 παρατηρείταιμια εκρηκ:τική αύξηση του ΑΕΠ.

ΠΙ,,_ΑΙ.1; Κιπi;..-..,' Αχ_8Ω. π ..... 1'70)

~
.""""',.\

19<1 ,.
'1~;

Χ"'" 41941 491411 49136 14,45% 0,111%

"""""'" 311647 41410 41169 7,15% 2,070/,

ΠεριφiρεwJXώρu. 90.00"/0 84,16% 115,115% -638% 1,89%

Ν. Μι.ι:Υνησίιις 45158 46197 49547 1,07% 7,25%

N_Mα~ 117,11% 111,56% 117,22% 4.74% 5,

Ν. MαyνησiαςlX<iιρα 105.)9% 94,00% 10D,6)% -10,111% 7,06

1<IJ"fή; Κca-o;(lO"O'ό Δ.. Τoνu<io!lo»n. Κ<ιβfIaι!!iίaι;n. DASIC DATΑOFREGlONAL SQCIOECONOMIC
DEVELOPMENT JN 0It.EECE. ι............ 199'7- ΧΣΠ

Εξέλιξη καταναλωτικών προτύπων κατοικίας.

Το εμβαδόν μιας μέσης "ατοικίας στην Ελλάδα, στις αρχές της δεκαετίας του '80, ήταν

σύμφωνα με τα πολεοδομικά πρότυπα τσυ τότε ΥΧΟΠ (ΥΧΟΠ 1983: 84) 92 μΙ (80 μΙ

ωφέλψο+12 μ2 πάχη τοίχων ιcΛπ.). μεγέθη που αντιστοιχούσαν σε 3,3 δωμάτια Ι Kα1Oιιciα. Ο
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αριθμός δωμ.αtiων της μέσης κατοι1άας στο Ν. ΜαΥνησίας ήταν 3,82 το 1981 ωι 3.92 το

1991 (βλάτεπίνα"" Π.1.2).

Α-I.3 Εξέλιξη ρυθμών αστ.κοποίησης (αγροτικοί, ημιαστ.κοί, αστικοί

πληθυσμοί). Eπiπ<δo αναφοράς Νομός. Jlτrιή : ΕΣΥΕ.

Ο Ν. ΜαΥνησίας είναι σαφώς ο λtyότερoς ayρι:m.ιcός στην περιφέρεια του αμέσους επόμενου

(βλέπε πίνακα Α.Ι.3, δtά:yραμμα 2 και 3) 1CQ.Ι η διάθρωση τοl) πληθοομούτου προσεΥΥίζειτην

διάθρωσητης χώρας.

I'Κ-wn.. Α.1.3:

.- • .- '"'U,096 "-" 101,401 jI.M 116.0)1 ,..., .. Ij,II "'." 14' )1 189 Ij.72
Λ 41.912 30.3' .." "''' Η.114 2j.II

Vw10 Ν. Mιzτo'ησiι:ις 161,392 100,00 '12.= 100.00 198,4)4 100.00

'''' .
"" •

23(11) )j,7ι ,.,.., <2.11 )20j69 ","ifu_ ,Ο<,.. Ij.80 101731 ,." 120162 ";'3>

" )19j)) ...... """'" 4),17 2Mllj <Ο,ω

Σ...... 6ml) 100.00 6.,.,. 100,00 "'... 100.00

~
,97{ .. '98' .,. '99' ......,.... "" j6j9141 , 10 6036660 " ..

Η_ 1019421 1047 112jS47 "56 1312Π4 , 80
Λ 30817)1 "ΟΙ 29jj729 ,,,. 19'.... , J7

Σ..."" 9740417 100,00 9740417 100,00 l02j99OQ 100,00

Όσο αφορά την εξέλιξη 'tOu ΡUθμoυ ασπκοποίησης παρατ/ρεί'(αι μια σταθεροποίηση την

δεκαετία 'tOu 80 που σε μεΥάλο βαθμό οφείλει:αι στην ΚΑΠ. Με την αναθεώρησηόμως της

ΚΑΠ ο νομός θα αποτελέσει πόλο έλξης της αναμενόμενης ayρoτιtcής εξόδου από την

rιmόλoιπη περιφέρεια aφou προσφέρειτις περισσόtερεςεl)καφίες μη αΎρoτocής απασχόλησης,

Είναι ΧαΡαιςτηρισπκόCm ήδη Kcπά την περίοδο 1985-1991 ο νομός παpol)oιάζEι '(ο φατνόμενο

τοl) μlKρόtερσυ πoσoσroυ αποχώρησης από τις ayρcnΙKές περιοχές και το μεΥαΑ..Ότερο ποσοστό

εισροής σε αι.nές (ΥΠΕΧΩΔΕ 1998: 29),

14
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A-l.4 Γενική εκτίμηση οικονομικής μάσης και ΠΡOQΠtIKών εξέλιξής της.

Επιπτώσεις αναπτυξιακών προγραμμάτων, μεγάλων έργων και άλλων

χωροταξικώνεπιΜηών στην οικονομική μάση και στην εξέλιξη των ρυθμών

πληθυσμού και εισοδήματος. Επίπεδο αναφοράς : Νομός ενότητες ΟΤΑ με κοινά

χαρακτηριστικά. ΠηΥές :ΕΣγε, Μελέτες γΠΕΧΩΔΕ (Χωρικών επιπτώσεων των κοινοτικών

προγραμμάτων και πολιτικών των Περιφερειών, Χωροταξικά Περιφερειών), τυχόν υπάρχοντα

AναπroξιαKά Προγράμματα σε νομαρχιακό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με το ΣΠΑ θεσσαλίας 2000-2006 όσο αφορά τις πρooπtικές αναμένεται ότι την

επόμενη δεκαετία η ανάπtυξη της θεσσαλίας θα OU'γΚλίνει ακόμα περισσότεροπρος τον μξσο

όρο της χώρας και οι ρυθμοί μεταβολής ανά τομέα θα τείνουν να εξομοιωθούν δεδομένου ότι

ήδη η περιφφεια βρίσκεται σε στενή αλληλεξάρτηση με το σUνoλo της ελληνικήςοικονομίας.

Παράλληλα ωστόσο η περιφξΡεια θα εξακολουθήσει να διαφοροποιείται παραΥωγικά από το

μωο όρο της χώρας σε δραστηριότητες στις οποίες παρουσιάζει σοβαρό συγκριτικό

πλεονέκτημα. Αναλυτικότερα προβλέπεται μείωση της απασχόλησης στην γεωργία, με

παράλληλη καλύτερη προσαρμσΥή στην ayoρά και πολυλειτσυργικότητα. Στον δευτερογενή

OΤOXΕUετε σταδιακή ανάκαμψη - ανάπtυξη της μεταποίησης μέσο εκσυγχρονισμού και

βελτίωση της ανταyωνιΣΤUCΌτητας. Τέλος στο τριτογενή ΕΙCΤΨάται περα1ΤΨU ανάπτυξη του με

διατήρηση του δυαδικoU χαρακτήρα (παραδοσιακός - σύγχρονος) αλλά αύξηση του σίrrxρoνOυ

τμήματος (υπηρεσίες Προς τις ιπιχεφήσεις, νξες μορφές τουρισμού).

Όσσ αφορά την εξέλιξη τσυ πληθυσμού (σύμφωνα με το ΧΣΠ), η ενδοΊενής δημοΥραφικη

δυναμική είναι σχετικά περιορισμξνη αλλά περιοχές ενδιάμεσης δυναμικότητας όπως η

θεσσαλία θα ξχουν αυξανόμενο ρόλο και θα παρουσιάσουν πληθυσμιακή αύξηση σιrγκΡΙΤΙKά

μεΥαλύτερη της μέσης εθνικής (μέχρι 5%), μ,σο της σύξησης της διαπεριφερειακής

ελκτικότητας.
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A-l.S Ει<τίμηση πληθυσμών και εισοδήματος επόμενης Sετίας και Ιθετίας.

Επίπεδο αναφοράς: Νομός ΟΤΑ, oιιciσμός. ΠηΥή: Α-Ι.' έως Α-Ι.4.

Εκτίμηση πληθυσμoiι.

Η εκτίμηση αυτή είναι Ύj>αμμική, βασίζεται δηλαδή στην υπόθεση ότι οι συνθήκες που

καθορίζουν τις πληθυσμιακές εξελίξεις στα επόμενα χρόvια θα είναι δομικά παρόμοιες με

αυτές που λειτουρΥούσαν κατά τη δεκαετία του '80. Στην εαίμηση αυτή οδ1fYοομαστε αφού

από τη μια έχουμε (σύμφωνα με όσα έχουμε αναφέρει):

• Η σχετική θέση (ως προς το μέγεθος του πληθυσμού) του νομού στη χώρα μειώνεται.

• Η περιφέρεια έχει ενδιάμεση δημσrραφική δυναμικότητα ιro.ι πρoβλέ7reι πληθοομιακή

αύξηση 'γύρω στο 5%.

Ενώ από την άλλη μια σειρά από δεδομένα Πα/) συvη'yOρoύν υπέρ μιας επιτάχυνσης της

πληθυσμιακής αύξησης στο Ν. Μαγνησίας. Τα δεδομένα αυτά δεν απορρέουν από ενδογενείς

παράγοντες (φυσική κίνηση πληθυσμού) - που δεν αναμένεται να μεταβληθούν - αλλά από

εξωΥενείς

• Η αναθεώρηση της ΚΑΠ. που όπως αναφέραμε παραπάνω (ενότητα Α.Ι3.) ο Ν.

Μαγνησίας θα αποτελέσει πόλο έλξης της αναμενόμενης ayροτικής εξόδου ωιό την

υπόλοιπη περιφέρεια.

• Αποτελεί παραδoσιΩcΌ χαρακτηριστικό του Ν. Μαγνησίας (με επίκεντρο το Βόλο) η

πρoσέλlα/ση πληθυσμού από ευρύτερες Ύεωγραφικές ενότητες -για πολλούς λόγους (πέρα

από τον αναφερόμενο στο πρoιryooμενo σημείο, που αποτελεί ειδικό φαινόμενο της

παρούσας OUΎlα/ρίας). ΕνδεικτιΚ"ά, σε έρευνα πεδίου Πα/) διενερΥήθηκε το 1993, πρoέιcuψε

ότι το 33% του πληθυσμού του Βόλου έχει Kατ<ryωΎή εαός του Ν. Μο:Υνησίας και το 18%

εκτός της περιφέρειας Θεσσαλίας. Το 17% του πληθυσμού, εξάlloυ. όχι απλώς κατάγεται

από περιοχές ειcrός Θεσσαλίαςαλλά η αμέσωςΠροηΥΟΟμενη από τη σημερινή κατοικία του

ήταν χωροθετημένη εκτός περιφέρειας (Oικoνόμσυ-Mπφtάτoς1995). Η τάση αυτή πρέπει

να συνεnψηθεί με δύο πρόσφατα φαινόμενα. Το πρώτο είναι η Ύια πρώτη φορά στη

μεταπολεμική περίοδο, εμφάνιση παλιννόστησης προς τη θεσσαλία από το εξωτερικό, με

κύρωυς από ποσοτική άποψη προορισμούς τους Ν. Μαγνησίας και Λάρισας (ΥΠΕΧΩΔΕ

1998: 6). Το δεύτερο φαινόμενο είναι η εισροή προσφύ'Υων (οικονομικών κυρίως, αλλά όχι

αποκλειστικά) από τα Βαλκάνια, την Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Το

φαινόμενο αυτό είναι πανευρωπαϊκής κλίμακας, έχει επισημανθεί σε δ1άφορες αναλύσεις

της ΕΕ ότι αναμένεται να αυξηθεί στα προσεχή χρόνια, και αποτελεί εξαφει:ιΚ"ά σημαντικό
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εξωΥενή Mp(ryOvta αύξησης του δημογραφικού δυναμικού. Σημειώνεται ότι ο Ν.

Μαγνησίας για μια σειρά από λόγους έλκει σημαντικό αριθμό τέτοιων μεταναστών

(οικοδομική δραστηριότητα,τουριστικήδραστηριότητα,αστικόςχαρακτήραςκλπ.).

• Τέλος ένα επιπλέον στοιχείο που συντελεί, αποτελεί η διαπίστωση ότι ενώ κατά το 1981 τα

άτομα που απογράφηκαν στο νομό εκτός νοικοκυριών αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,36%

του πραγματικούπληθυσμού, το 1991 το ποσοστό αυτό υπερδιπλασιάζεται, φθάνοντας το

7,76%. Είναι εύΜΥΥο να υποθέσουμε ότι ένα μέρος όσων απογράφηκαν σε συλλογικές

κατοιιάες (π.χ. φοιτητές, ΠΡοσωmκό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) πρέπει να προστεθούν

στο πληθυσμιακό μέγεθος.

Εκτίμηση για εισόδημα - ΑΕ"

Όσο αφορά το εισόδημα εκτιμάται ότι ο νομός Μαγνησίας θα συνεχίσει την ανοδική του

πορεία των τελευταίων ΧΡόνων με αποτέλεσμα να οξυνθούν οι ανισότητες στο εσωτερικό της

περιφέρειας.

A-l.6 Εξέλιξη δόμησης κατοικιών σε απόλυτα μεγέθη και ρυθμούς.

Διόκριση σε δόμηση α' και 11' κατοικίας. Eπiπεδo αναφοράς: Νομός, σΤΑ. Πηγές:

ΕΣΥΕ (απογραφή κατοικιών, οικοδομικές άδειες).

ΕξέΜξη δόμησης

Λiyγω του ότι η μόνη απογραφή κατά 100% έγινε το 1991 ενώ το 1981 έγινε σε δείγμα 10%

την εξέλιξη της δόμησης μπορούμε να την συγκρίνουμε σε επίπεδο επαρχιών (βλέπε πίνακα

Α.I.4).

οί........ Α.Ι.4: "H1.~_δ""'-~ιιιnounόJ.,(Ε#α-ι.. _ Ν.....ν\............ - ....... ισι_ - """"" --c.__ -""" ....... && --.
m 7110 3'" 1470 1Μ8% ,.. 15110 13.46% 17.76%

~BόΙoιι 64Ι1Ο 45480 19070 19.41% 160 135600 11,51% 8,47%

ΣιwW.oιι 7310 3570 3710 50,68% ,Ο 14560 9.61% 10.59%

"'30 54310 14150 30.60% 340 185380 13,13% 9.51%

.99.
"'" 6194 1460 1 01% 73 35358

~BόMιu 7191. 49333 13330 31.99% 118 172480
Σoιιέ:λσu 801' "48 400' 49.90% 1 1'7169

89731 59475 1979' 33,10% 10' 335107
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Παρατηρούμε το μεγάλο ποσοστό ΙCΕVόν κατOιιcιΏΝ της επαρχίας Σκοπέλου διατηρείται πράΥμα

που δείχνει τον ΤOυρι.στuro χ,αραΙCΤΉρα των νησιών ενώ την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση

στο σύνολο των κατοικιών εντοπίζεται στην επαρχ.ία Αλμυροί>.

Όσο αφορά την εξέλιξη της δόμησης από τις οuroδομικές άδειες έχ.οντας στοιχ,εία Ύια τα έτη

1981 έως το 1998 Ύια κάθε δήμο την εξετάζουμε ως προς δύο συνιστώσες Ύια κάθε σΤΑ.

• Ως προς την εξέλιξη της ποσοστιαίας συμμετοχής ανά εξαετία. Χαρακτηριστικά (βλέπε

πίνακα Π.Ι.3., διιryραμμα 4 και χ,άρτη Α) οι ορεινοί δήμοι Φερών και Κάρλας ιcΑΙ οι δήμοι

Πτελεού και ΣσUρπης στις δυτικές ακτές του Παγασητικού υποχ.ωρούν σε σημαντιιcό βαθμό

ενώ σε λιΎό'tερo βαθμό υπox.ωjX)ύν οι δήμοι ΖαΥΟράς. Ιωλιroύ ιro.ι ΑΎΡιάς.

• Ως προς το βάρος των οικοδομικών αδειών σε σχέση με τον πληθυσμό.

Σταθμίζοντας λοιπόν τις οικοδομικές άδειες με τον πληθυσμό Ύια κάθε σΤΑ (βλέπε χ,άρτη Α)

φαίνεται χ,αρακτηριστικά ότι το μεγαλύτερο βάρος της μεταβλητής συναντάτε στο νησιωτικό

τμήμα του νησιOU κατά κύριο 'λiYyo αλλά και στους σΤΑ του Πηλίου.

Διάκριση δόμησης -ΠεΡιοχές ιι κατοuc:ίας (βλέπε χ,άρτη Ι).

Στο νομό οι περιοχ.ές παραθεριστικής κατοικίας εντοπίζονται κυρίως:

• Στη περιοχή του Πηλίου

ΤΟ Πήλιο αποτελεί πέρα από το ΤOυριστιιcό και το πιο διακεκρψένο παραθεριστικό κέντρο της

Θεσσαλίας περιφερειακής. εθνικής ιcΑΙ διεθνούς εμβέλειας. Διαθέτει πλούσια διεθνή

κληρονομιά, ιδιαίτερα αξιόλο-Υο φυσιιcό περιβάλλον καθώς και εγΙCΑταστάσεις ΎJ.O. χ.εψερινά

σπορ. Η αναιro.ίνιση ιcαι επαναχρησιμοποίηση των παραδοσιακού χ,αρακτήρα κατοικιών

αποτελεί τον κύριο τρόπο στέ'Υασης των παραθεριστών. Το μεγαλύτερο μέρος των

παραθεριστικών κατοιιαών περιλαμβάνεται στα όρια των πΡσϋφιστάμενων του 23 οικισμών της

περιοχής. Η έντονη οικιστική ανάπτυξη που παρατηρείται στα παράλια του ΠαΥασητικού

κόλπου στη εΥΥι)τερη περιοχή του Βόλου οφείλεταικυρίως στο παραθεριστιιcόχ,αρακτήρα των

περlοχ'ών αυτών.

• Δυτικές αΙCΤές ncryaoηttκoU κόλπου

Κατά μήκος των Δυτικών ακτών του ΠayασητικOU κόλπου έχ,ει αναιπυχ.θεί δόμηση Ύια β

ιro.τoικία των κατοίκων κυρίως του ΠΣΒ. Η δόμηση αυτή σvyκεντρώνεται ιδιαίτερα στην

ευρύτερη περιοχ.ή της Αμαλιάπολης. στη παραλιακή ζώνη Αμαλιάπολη - Νήες ιcαθώς και σε

παραθαλάσσια περιοχή βόρεια της Νέας Α-Υχιάλου. Η τελευταία αποτελεί και την

σημαντικότερη σvyκέντρωση παραθεριστικών κατοικιών πολλές των οποίων δομήθηκαν
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αυθαίρετα τα τελευταία χρόνια και περιλαμβάνονται στα όρια των οίκισμών Χρυσή Ακτή

ΠαναΥίας, Αγ. ΓεώΡγιΟς, ΜεΥάλη Βελανιδιά, Μάραθος, Κριθάρια.

• Νησιά.

Τα νησιά Σκιάθος, Σκόπελος και Αλόννησος πέρα από τουριστικά αποτελούν και

παραθεριστικά κέντρα των καΤΟUcων που πΡοέρχονται από την ευρυτερη περιοχή, από τα

πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας - θεσσαλονίκης αλλά και από χώρες της κεντρικής

Ευρώπης ιδιαίτερα την Γερμανία. Χαρακτ/ριστικό παράδειγμα αποτελεί η χώρα της

Αλοννήσου. Αφου εγκαταλείφθηκε λόγω σεισμών από τους κατοίκους τ/ς τα ΙCΤίσματα

α'γοΡάστηκαν και ανακαινίστηκαν αποκλειστικά κυρίως από Γερμανούς και σήμερα αναβtώνει

ως παραθεριστικό κέντρο.

Τα παραπάνω επιβεβαtώνoνται και από το ποσοστό κενόν κατοικιών του νομού σε επiπεδo

δήμων (πίνακας Π.Ι.3).

Α-Ι.7 Εκτίμηση τάσεων δόμησης α' και 11' κατοικίας ι.αμllάνoντας υπόψη

την χωρητικότητα των θεσμοθετημένων οικιστικών υποδOJ(έων και άλλες

μεταlΙλητές που εξηγούν την ελκτικότητα των περιοχών (J(ρOνoαπόσταση,

κοινωνικά χαρακτηριστικά, ελκτικότητα φυσικών πόρων, ελκτικότητα

κοινωνικής και τεχνικής υποδομής, κόστος Ύης, κόστος οικιστικής

ανάπτυξης κλπ •

Για τ/ν εκτίμηση των τάσεων δόμησης λαμβάνουμε υπόψη την:

1. χωρητικότητα των θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων.

2. την οικοδομική δραστηριότητα.

Αναλυτικότερα,. έχοντας τον αριθμό των ιcrηρίων (απΟ'Υραφή 1991) και το μέσο μέγεθος

κατοικίας του νομου υπολοΥίζουμε- ειmμάται το εμβαδόν του υφιστάμενου δομημένου χώρου

Ύια κάθε οικισμό. Το εμβαδόν αυτό το διαιρουμε με το εμβαδόν των εγκεκριμένων σχεδίων. Το

πηλίκο πΣu πpoιcυπτει (βλέπε πίνακα Π.Ι.4) είναι ένας υποκειμενικός συντελεστής

χωρητικότητας.

Όσο αφορά την οικοδομική δραστηριότ/τα όπως αναφέραμε παραπάνω την εξετάζουμε από

την μια ως προς την εξέλιξη της ποσοστιαίας συμμετοχής ανά εξαετία και από την άλλη ως

προς το βάρος της σε σχέση με τον πληθυσμό.
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f-
ΑξωλοΥώντας αυτούς τους δείκτες προκύπτει η τεkuταία στήλη το\) πίνακα που είναι ο

συντελεστής αναπροσαρμογής που θα τον χρησιμοποιήσουμε στην ενότητα Α3 για την

αναπροσαρμογή (με γνώμονα τις τάσεις δόμησης) της συνολικής ζήτησηςγια κατοικία.
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Α-2.! Απεικόνιση και εμtlαδομέτρηση εγκεκριμένων οικιστικών υποδοχέων

(εγκεκριμένα σχέδια, οικιστικές χρήσεις ΓΠΣ, οικιστικές χρήσεις ΖΟΕ,

οικισμοί). Επίπεδο αναφοράς: Νομός, ΟΤΑ. οικισμός. Πηγές : ΥΠΕΧΩΔΕ, αρμόδιες

πολεοδομικές υπηρεσίες.

Για την εμβαδομέτρηση των εΥκεκριμένων οικιστικών υποδοχέων χρησψοποιήθηκε ψηφιακό

υπόβαθρο από το ΥΙιΕΧΩΔΕ και στοιχεία από το ΓΣΠ
3
του νομού Μαγνησίας που πρόσφατα

έγινε λειτουΡΎ\κό (πιλοτικό πρόγραμμα - ΑΝΕΜ).

Από την διασταύρωση των στoΙXεtων προέκυψε ότι δεν υπήρχαν μεΥάλες διαφορές παρά μόνο

σε ορισμένους οικισμούς (βλέπε στήλες 1Ο και 13 από πίνακα Π.2.1) όπου σύμφωνα με τα

στοιχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ το εμβαδόν τους ήταν ανατιμημένο σε σχέση με τα στοιχεία από την

Νομαρχία.

Οι οικισμοί του νομOU χωρίστηκαν σε 6 KtttηΎOρίες (βλέπε χάρτη Α και στήλη 12 από πίνακα

Π.2.1):

Ι. Οικισμοί που περιλαμβάνονται σε ΓΠΣ που είναι τα παρακάτω:

ΒεΜστίνσ: ΦΕΚ 371Δ186, 1303Δ192

BόλDς - Ν.Ιωνία- Αγριά: ΦΕΚ 566Δ185, 718Δ187, 403Δ194 663Δ194, 649Δ195.

Ανατέθηκε πρόσφατα από τη διεύθυνση πολεοδομικού σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ η

αναθεώρηση του.

Αλμυρός- Ευξεινσόπολη: ΦΕΚ 376Δ186, 1165Δ193, IOOIΔl94.

Ν.Αγχίαλος: ΦΕΚ 373/Δι86.

ΣιώπελDς: ΦΕΚ 216Δ186.

Σιαάθος. ΦΕΚ 58Δ186.

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται και οι περιαστικοί οικισμοί του ΠΣΒ αλλά και ο

οικισμός Zιryoράς (έχει ανατεθεί μελέτη mΣ - στάσιμη).

2. Ορωθετημένοι οικισμοί

περιλαμβάνονται οικισμοί που έχουν οριοθετηθεί

3. Οικισμοί - περωχές χωρίς όρια.

3 Πίνακας με σικ:tσμOύς και εμβαδά αυτόν που t:xpW ορωθετ/θεί με απόφαση νoμάρxrι (βλtπε 'Παρόρτ/μα Β).
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4, Oιιcισμoί - περωχές που εμφανίστηιcαν για πιxi:mι φορά την ωtoγραφή του 1991 (νέοι

οιιασμοί).

5. Οικισμοί - περιοχές σε νησίδες.

6. Μοναστήρια.

Για τους παραιcάτω υπολογισμούς (τιμές εμβαδών) στηριxτ'ήΙCαμε στα mo πρόσφατα στοιχεία

της ΑΝΕΜ ενώ από τα στοιχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ ιcρατήσαμε τα εμβαδά των οιιασμών που

περιλαμβάνονταισε mΣ.

Τέλος στο Νομό Μαγνησίας έχει θεσμοθετηθεί μια ζώνη oucιonιcou ελέΥχου
4
(ΖΟΕ Δ. Βόλου

ιcαι Ν.Ιωνίας ιcαι ιcoινoτήτων Αγριάς. Διμηνίου, Άλλης Μεριάς. Άνω Βόλου, Aναιcασιάς ιcαι

Αγίου Ονουφρίου) έκτασης 64.816,4 στρέμματα (Σαμαρίνα Άννα 1999) που περιλαμβάνει

εκτάσεις oιιαστιιcών χρήσεων (βλέπε χάρτη Γ).

Α-2.2 Εκτίμηση του οικιστικού αποθέματος για κάθε μία από τις παραπάνω

κατηγορίες υποδΣΧέων, καθώς και για περUιJtές νόμιμης ή αυθαίρετης

δόμησης εκτός σχεδίου. Επίπεδο αναφοράς Νομός:, σΤΑ. οικισμός. Πηγές : ΕΣΥΕ,

διαθέσιμες αεροφωτογραφίες, επιτόπια έρευνα.

Σύμφωνα με την απογραφή της ΕΣΥΕ το 1991 το oιιαστιιcό απόθεμα σε επίπεδο νέων δήμων

παρουσιάζεται στο πίναιcα n.l.3.

Α-2.3 Πραγματοποιημένεςπυκνότητες κατά κατηγορία υποδοχέα (ατόμων,

δόμησης).Επί""δο αναφοράς:Νομός:, στΑ, οιιασμός. Πηγές: A-l.l, A-2.l, Α-2.2.

Όπως φαίνεται από τα στοιχείαυπάρχειιcατά την τελευταία δειcαετία (βλέπε πίναιcα π.Ι.2) μια

σαφήςτάση αύξησηςτόσο του διίΙCΤΗ δωμάnαJάΤOμOόσο ιcαι του δείΙCΤΗ δωμάτιαlιcατoιιciαπου

είναι σε επίπεδαμεγαλύτερααπό το μέσο όρο της χώρας.

~ Στ/ν παρούσαεpyασiαδεν τ/ν mroλoylζouμoεσα/' oικισnιcόmroδox.έα,
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Α-2.4 Αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των οικιστικών

υποδοχέων lΙάσει των κριτηρίων οικιστικής καταλληΜτητας ΠΟ1>

καθορίζονται στο κεφάλαιο Β-Ι και προσδιορισμός της εναΠOμένOVΣας

χωρητικότητας των τμημάτων ΤΟ1>ς ΠΟ1> πληρούν τις απαιτήσεις της

ζήτησης. Eπiπ<δo αναφοράς: Νομός, ΟΤΑ, οικισμός. Πηγές: Α-Ι.Ί, εmτόmα έρειινα.

Στη παρούσα ερΥασία σαν οικιστικούς υποδοχείς θεωρούμε τους οριοθετημένους οικισμούς και

'ανάλσΥ'( περιοχή Ύύρω από τους μη οριοθετημένους. Η παραπάνω επιλοΥή δηλαδή να μην

περιληφθεί σαν OUΑστιKός υποδοχέας η εκτός σχεδίου περιοχή είναι σύμφωνη με κατεύθυνση

του χωροταξικού σχεδίου της περιφέΡειας που προτείνει μακροπρόθεσμα την κατάρ'Υηση της

εκτός σχεδίου δόμησης (βλέπε 2
η
και 3η φάση χωροταξικού σχεδίου).

Α-2.5 Αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών ΤΟ1> οικιστικού

αποθέματος και καθορισμός ΤΟ1> ποσοστού ΠΟ1> πληροί τις απαιτήσεις της

ζήτησης. Επίπεδο αναφοράς: Νομός, ΟΤΑ, OUΑσμός. ΠηΥές: Α-Ι.7, επιτόπια έρευνα.

Από ,τα ποιοτι,ό χαρο,τηριστι<ό του οικιστι,ού αποθέματος ούμφωνα με την ΕΣγΕ Θ
προκυπτουν τα παρακαnu: .

• Ένα μέρος των νοικοκυριών, με συνολικά 871 μέλη ή 203 κατοικίες στεΥάζεται σε μη

κανονικές κατοικίες (πίνακας Π.Ι.3).

• Ένα μέρος του υπάρχοντος αποθέματος χρειάζεται ανανέωση. Από τα στοιχεία (βλέπε

πίνακα Π.2.2) φαίνεται ότι από τα -νοικοκυριά που διαμένουν σε κανονικές κατοικίες, περ1που

το 17 % δεν είχε λουτρό ή ντους και το 15,00% αποχωρητήριο.

ΑξιολοΥώνταςτα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι από το σύνολο του οικιστικού αποθέματος, 203

κατοικίες χρειάζονται αντικατάσταση και ένα ποσοστό 10% τουλάχιστον χρειάζεται ανανέωση.
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Α·3 : ΠroΓrAMMATIΚA ΜΕΓΕθΗ

Α·3.1 Καθορισμός των προγραμματικών μεγεθών της οικιστικής ανάπτυξης

α' και μ' κατοικίας για την επόμενη 5ετία και 10ετία, μάσει συνεκτίμησης:

α. Της ζήτησης, όπως προσδιορίστηκε στο κεφάλαιο Α-Ι με βάση την

εξέλιξη των κοινωνικό - οικονομικών μεγεθών και των τάσεων δόμησης.

β. Του αποδεκτού κατά τα παραπάνω τμήματος της προσφοράς όπως

προσδιορίστηκε στο κεφάλαιο Α-2.

γ. Ενός συντει..:στή κορεσμού που εκφράζει την ισορροπία προσφοράς Ι

ζήτησης, όπως αυτός προσδιορίζεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

κάθε περιοχής.

Eπiπεδo αναφοράς: Νομός, ΟΤΑ, τμήματα ΟΤΑ με κοινά χαρακτηριστικά. Πηγές Α-Ι, Α-2.

Α.3.1.1. Καθορισμός προγραμματικών μεΥεθών ζήτησης (βλέπε πίνακα Α.3.1).

Για την εκτίμηση της ζήτησης ι
η

κατοικίας χρησιμοποιείται ως πλέον «Vτ17qXΚJΩΠΕUΤΙΙCό

μέγεθος ο αριθμός των μελών των νOΙΙCOΙCΥριών του Νομού αντί του μεγέθους το οποίο στις

απογραφές πληθυσμού αναφέρεται ως «πρayματικός πληθυσμός". Ο τελευταίος

συμπεριλαμβάνει πέρα από τους μόνιμους ιcατoίKoυς (οι οποίοι δημιουΡΎούν ζήτηση KατOΙΙCίας)

ιcΑΙ ιcατηγoρίες πληθυσμού όπως οι φοιτητές οι στρατιώτες ιcαι οι φυλαιcισμένoι. Οι δυο αυτές

κατηΎΟρίες ιδιαίτερα αυξημένες στη Mayνησία, δημιουΡΎΟΟν μια παραπλανητική εικόνα αν

χρησψοποιηθουν ως βάση για την εκτίμηση των αναγιcών ΙCατOΙιάας επειδή στην πλειοψηφία

τους δεν διαμένουν σε KανoνΙΙCές ιcατoικίες. Αντίθετα τα νoιιcoκυριά και τα μέλη τους δίνουν

μια πολύ πιο ρεαλιστική εικόνα για το μόνιμο πληθυσμό (όρο που θα χρησιμοποιούμε στη

συνέχεια εναλλαΙCΤΙΙCά προς τα μέλη των νoιιcoκυριών) ιcαι για τη ζήτηση ΙCαΤOιΙCΊΑς.

Από τα στοιχεία των απσΥραφών 1981/1991 προκύπτει ο μέσος εrήσιoς ρυθμός μεταβολής του

μόνιμου με την παραπάνω έννοια πληθυσμού ιcατά την δεκαετία του 80 ο οποίος ΠΡοβάλεται

γραμμιιcά για τους λόγου που αναφέραμε στην εκτίμηση του πληθυσμού (βλέπε πίναιcα Π.Ι.2,

προβολές 2000. 2005 ,οι 2010).
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πι......'"" Α.3.1:: n 80.... ~"""""-

1981 '''' :Ζοοο """ 201.
ελ3σ8σ αριθμόςδωματίων 3~

ε........ "Ν.Μαγνησίας CΙΡΙΘμός δωματίων 3,81 3," 3," 4,04 4,08

ε........ 106,20 108,87 111,34 112,56 113,67
" •

Τέλος για τον υπολο'γισμό της συνολικής ζήτησης πέρα από τις νέες Kατouciες που θα είναι

απαραίτητες για τις ανάγκες του νέου πληθυσμού και την προσαρμσΥή των προτύπων πρέπει

εξάλλου να ληφθεί υπόψη ιcαι τα πoιonκ:ά χαρακτηρίστηκα του οικιστικού αποθέματος όπως

αναφέραμε στην ενότητα Α.2.5. Οπότε (σύμφωνα με την απσΥραφή του 1991):

• Ένα μέρος των κατοικιών 203 είναι μη κανονικές κατοικίες. Προκύπτει έτσι ένα έλλεψμα

δόμησηςπερίποο 203 '108,72 ~22070μ'.

• Είναι σαφές ότι κάποιες από τις κατοικίες αυτές θα πρέπει να αντικατασταθούν. Ένα

ποσοστό της τάξης του 100/'0, που πρέπει να θεωρηθεί ως μία μετριοπαθής εκτίμηση, μας οδηγεί

σε έλλειψη της τάξης των 649 στρ. δόμησης (59.690" 108.87' 10%).

Συνολικά επόμένος οι εκτιμούμενες ελλείψεις κατά το έτος αφετηρία 1991 ανέρχονται σε 672

περίπου στρέμματα δόμησης. Αν θεωρήσουμε όn η κάλυψη των ελλείψεων θα γίνει σταδιακά

μέχρι το 2010 πρoκύπτειόnυπάρχει ανάγκη 35 στρ. το χρόνο περίπου (βλέπε πίναιcα Α.3.I).

S Κανονικές Κατοικούμενει; Κατοικίες (κ.κ.Κ.) το 1991

Είναι σαφές όπ η πληθυσμιακοί εξέλιξη δεν μεταφράζεται αυτόματα σε ισοδύναμη ζήτηση

ιcατouciας αλλά μια σεφά παραμέτρων έχουν ως συνέπεια μια μη γραμμική εξέλιξη, καταρχάς

καθοριστικό ρόλο παίζει η αύξηση του βιοτικού επιπέδου και η αλλαγή προτύπων

ιcατανάλωσης (βλέπε ενότητα Α.2.3.). Με άλλα λό'για οι ιcατouciες γίνονται πιο μεΥάλες και

λι-Υότερο πυκνοκατοικημένες, με συνέπεια μια αύξηση του πληθυσμού συνεπάγεται

μeyαλότερη αναJ.oγικά αύξηση της ζήτησης κατοικίας (βλξπε πίνακα Α.3.2).

ni'lCl1l:,"", Α.3.1 Ε _αιτ....... _ , ..... δoiι .aτ«kUίw σvwo111dι '"ο Νορό ιδόtιιιcπι σ, τη... μ.ι;ΤΡΙΙ)

-.... ,.... -.... ""'50 ΔIιιφ.Q; 200(
:Ζοοο :100' 2010 :100' 2010 201.

Πl"""_ 189516 193119 196721
A.,ηu.ς «μόνιμou»

_
'c 258126 271304 284408

ιύ.ηOuσμoύ βάσει ιφotύιtων KιmιllCiι:.:: .4631 67199 69754

7196246 7563639 7928960

κω,UΨndJ.εί.,εων1991 Έτ/
, 14 "F""';_ 318276 495095 671915

Συνολο ......- 7514522 8058734 ....,,, 544212 542141 1036353

συνοlο ι:ll.είψεων 671915 3".4 Mo./ΈWς

ΠΗΙΉ: Ιδία

J

!
J

Ι

J

J

J

J

l
1

J
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Έτσι υπoλoyi.ζoυμε με βάση την εξέλιξη του μόνιμου πληθυσμού, το σταθερό'WΠO κατοικιών

και τις ελλείψεις την συνολική ζήτηση για πρώτη κατοικία για όλο το νομό.

Επειδή σroιxεία μελών νοικοκυριών σε επίπεδο χαμηλότερο από το επίπε&> νομού δεν

υπάρχουν η κατανομή της συνολικής ζήτησης στους νέους δήμους γίνεται με βάση την

κατανομή του πραγματικού πληθυσμού τους. Την κατανομή αυτή την αναπροσαρμόζουμε με

βάση την εmμηση των τάσεων δόμησης (βλέπε ενότητα Α.I.7' και πίνακα Π.3.1).

Τα παραπάνω αφορούν την πρώτη κατοικία. Για τη συνολική εκτίμηση της ζήτησης κατοικίας

πρέπει ωστόσο να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχει μια πρόσθετη ζήτηση για δεύτερη KατOΙιci.α, που

είναι σημαντική και αυξανόμενη. Σύμφωνα με έρευνα πεδίου, 16,2% των νοικοκυριών του

Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου δήλωσαν ότι διαθέτουν ιδιόκτητη παραθεριστική

κατοικία (Οικονόμου-Μπεριάτος 1995). Για την εκτίμηση της συνολικής ζήτησης ιδιόκτητης

παραθεριστικής κατοΟΟας στα έτη-στόχους και στο σύνολο του νομού, πρέπει να

συνεκτιμηθούν τα ακόλουθα δεδομένα:

• Ο πληθυσμός του ΠΣΒ στο σύνολο του νομού ανέρχονταν, το 1991, σε 60%. Το ποσοστό

των παραθεριστικών κατοια/ν του υπολοίπου πληθυσμού δεν είναι γνωστό από την

προαναφερθείσα έρευνα. Μια προσέγγιση μπορεί να γίνει με την υπόθεση ότι το ποσοστό αυτό

θα είναι μικρότερο από αυτό των κατοίκων του ΠΣΒ αλλά μεΥαλύτερο του μηδενός.

Τοποθέτηση του ποσοστού στο επiπεδo του ημίσεως του αντίστοιχου μεyέθOUς για το ΠΣΒ, θα

αποτελούσε μια εκτίμηση που δεν φαίνεται παράλογη. Με βάση την υπόθεση αυτή, στο

σύνολο των νοικοκυριών το 13% περίπου διαθέτει παραθεριστική Kατouciα

[(60%ΧI6,2%)+(40%Χ8,Ι %)=12,96%].

• Η ζήτηση παραθεριστικής κατοικίας δεν περιορίζεται στη ζήτηση ιδιόκτητης

παραθεριστικής κατοικίας. Στην έρευνα-μελέτη για την παραθεριστική κατοΟΟα του

ΥΠΕΧΩΔΕ υπάρχει μια αναλυτική διερεύνηση αυτής της πτυχής του ζητήματος και η σχέση

μεταξύ παραθερισμού σε ιδιόκτητη κατοικία και παραθερισμού σε μη ιδιόκτητο κατάλυμα

(διαφόρων μορφών), είναΙ, σύμφωνα με στοιχεία, 87:13 (ΚΕΠΕ 1997). Συνεπώς οι όποιες

εκημήσεις με βάση την ιδιόκτητη παραθεριστική κατοικία ΠΡE:7reΙ να προσαυξάνονται ανάλογα,

6 Σε ένα πλήρες μovι:έλo θα έπρεπε να αναζητηθούν και εκτιμηθούν παράΥοντες ύχπε να ΕΙCΤΙμηθεΙ και η τάση

δόμησης για β κατοικία. Για λόγους απλούστευσης στην 'Ιιαρσύσα εργασία δεν γίνεται.
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για τη συνολική εικόνα της ζήτησης. Μια τέτοια προσαύξηση θα οδηγούσε το μέγεθος που

υπολσΥίστηκ:ε στην προηγούμενη παράΥραφο σε 15% του συνόλου των νοικοιωριών.

• ΤΟ φαινόμενο της παραθεριστικής κ:ατοιιάας χαρακτηρίζεται από μια έντονη αυξητική

τάση κατά τα τελευταία χρόνια. Στο προσεχές μέλλον η τάση αναμένεται να ενισχυθεί

πεΡαιτέιχι>. για μια σειρά από λόγους; γήρανση του μέσου πληθυσμού, αύξηση του ελεύθερου

χρόνου, αύξηση του βιοτικού επιπέδου. Σημειώνεται υποστηρικτικά ότι στην προαναφερθείσα

μ.ελέτη~έpΕUνα του ΥΠΕΧΩΔΕ ο αριθμός μόνο των κενών παραθεριστικών κ:ατoιιetών στο Ν.

Μαγνησίας έχει εκτιμηθεί μεταξύ 10.457 και 12.660, το 1994 (ΚΕΠΕ 1997: 67, 69) - χωρίς να

συνυπολογίζονται οι κατοικίες που είναι αυθαίρετες (χωρίς άδεια οικοΟΟμησης). Για την

περίπτωση της χερσονήσου Μαγνησίας, πχ., σχετική μελέτ"η-έρευνα διαπιστώνει ότι «(η

ειcτεταμένη αυθαίρετη και άναρχη δόμηση (ιroρίως δεύτερης κατοικίας) στις παράιcτιες

περιοχές της χερσονήσου της ΜαΥνησίας χαρακτηρίζεται από κατάληψη παρayωyucής

γεωρ-Υικής Υης. δασών και δασικών εκτάσεων. καθώς και σε ορισμένες περιπuOσεις και από

επίδραση σε αρχαιολοΥικούς χώρου9) (Πανεπιστήμιο θεσσαλίας 1997: 150).

• Η Μαγνησία και οι Β. Σποράδες αποτελούν κατ' εξοχήν τόπους προσέλιωσης uπερτomκής

ζήτησης παραθερισnκής κατοικίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι στη μελέτη-έρευνα του

ΥΠΕΧΩΔΕ, επισημαίνεται όn ο Ν. Μαγνησίας έχει εισέλθει, ιδίως μετά το 1991, στη μικρή

ομάδα των (παραλιακών στο σύνολό τους) νομών της 'Χώρας που παρουσιάζουν εξειδίκευση

στην παραθεριστική κατοικία, αντλώντας από ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες (ΚΕΠΕ 1997:

29, 33). Συνεπώς, στη ζήτηση που θα έχει ενδο-νομαΡχιακή προέλευση πρέπει να προστεθεί

και ζήτηση από περιοχές εκτός του νομού. Αν ληφθεί υπόψη ότι σε εθνικό επίπεδο οι

κατασκευαζόμενες σε ετήσια βάση παραθεριστικές κατοικίες ανέρχΣVΤαι επίσης στο 15% της

συνολικής κατασκευαστικής δραστηριότητας κατοικιών (ΚΕΠΕ 1997: 18) (δηλαδή ένα

μέγεθος ακριβώς ίσο με αυτό που ε1Ctιμήσαμε παραπάνω ως ποσοστό των νοικοιωριών που

κατοικούν μόνιμα στο νομό και έχουν ή θα αποκτήσουν στο άμεσο μέλλον παραθεΡΙΣΤUCή

KατOUΆΑ), το ποσοστό αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ΠΡοσΈΥΥιση της ενδσΥενούς ζήτησης. Η

εξωγενής ζήτηση εκτψάται στο επίπεοο, περίπου, των 2 Ι 3 της ενδοΥενούς, κάτι που

αντιστοιχεί στο Ι 0% του αριθμού των μόνιμων νοικοιωριών (δηλαδή, για κάθε Ι Ο μόνιμα

νοικοιωριά, θα έχει παραθεριστική κατοικία και ένα νοuooιωριό που κατοικεί μονίμως εκτός

Mayνηoίας).
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Αν και τα παραπάνω στοιχεία δεν επιτρέπουν τη χρήση αυστηρών OΙΚ:ovoμετριιcών τεχνιιcών

πρόβλεψης. προκύπτει ότι η Εκτίμηση ενός ποσοστού παραθεριστικής KατOΙιci.ας ίσης με το

25% τσυ αριθμού των πρώτωνκατοικιών είναι ρεαλιστική(βλέπε πίνακα Π.3.1).

A.3.1.2 Καθορισμός προγραμματικών μεγεθών προσφοράς.

Για την εκτίμηση της χωρητικότητας των οικιστικών περιοχών σε καθαρή επιφάνεια δόμησης

ΎW κατοικία σύμφωνα με όσα αναφέραμε στην ενότητα Α1 γίνεται με την χρήση του

παρακάτω τύπου.

Eιc=Eo * (Ι-ε) * σ *λ
'01WU

Εκ καθαρή εmφάνειαδόμησηςγια κατοικία.

Εο επιφάνειαοικιστικήςroασης.

ε ποσοστό λotπών χρήσεων στο σύνολο της έκτασης (κοινόχρηστα, κοινωφελή, εμπόριο,

βιοτεχνία, αναψυχι1, τουρισμόςκλπ.)

λ συντελεστήςκορεσμού.

Στην παραπάνω εκτίμηση εξ,αψέθηκανοι οικισμοίτην κατηγοριών4 (με το υπάρχον θεσμικό

πλαίσιο δεν δύναται να οριοθετηθούν οπότε θεωρούνται περιοχές Εκτός σχεδίου), 5 και 6

(βλέπε ενότητα A.2.1.)

Για την εκτίμηση τσυ εμβαδού των οικισμών που ανήκουν στην κατηγορία 3 για κάθε νέο

δήμο, με βάση την έκ:ταση - πληθυσμό - αριθμό των κτηρίων που αντιστοιχεί στους οιιασμούς

με όρια Jα/Ι τον πληθυσμό - κ:τήρια που αντιστοιχεί στους οιιασμσός χωρίς όρια,

(χρησιμοποιήθηκ:ε το μίσο όρο των δύο εκ:τιμήσεων) έγινε υπολσΥισμός της έκ:τασης που

αντιστοιχεί avαAσytm στους τελευταίους.

Όσο αφορά το πολεοδομικό καθεστώς δόμησης7 των οιιασμών του νομού (ώστε να

ειcτιμήσoυμε ένα συντελεστή δόμησης για κάθε οιιασμό) σύμφωνα με την απoΙCΩΔΙΚ:OΠOίηση

της πολεοδομικής νομοθεσίας που έγινε το Ι 992 ωtό το ΤΕΕ Μαγνησίας Jα/Ι από τα ΓΠΣ του

ΠΣΒ έχουμε τα παρακάτω (βλέπε πίνακα Π.2.Ικαι Π.2.3):

1 Στ/ν παρούσα εργασία για λόyouς απλούστευσης δεν διαφοpo7Wιοuμε τον συντελεστή δόμησης (ΣΔ) λί1Υω της

inι:αρξης η μη εΥκειφιμένου σχεδίου (στήλη 24).
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Ι. Οιtc1.σμοί
S
που περιλαμβάνονται σε Π1Σ με καθορισμένους μέσους συντελεστές δόμησης

(ΜΣΔ) ανά πολεοδομική ενότητα.

2. Οιtc1.σμοί οριοθετημένοι που δομούνται σύμφωνα:

• με το Π.Δ. 11-6-1980 (παραδοσιακοί οιtc1.σμοί Πηλίου). Δεν λαμβάνουμε υπόψην τις

παρΕΙCΙCλίσεις αρnότητας και σύμφωνα με τους υπόλoΙΠOuς όρους μπορούμε να ορίσουμε σαν

ΜΣΔ το 0,52 (εξαφείται ο οιtc1.σμός ΤσαΥκαράδαλόγω διαφορετικής αρτιότητας).

• με το Π.Δ. 19-10-78. (παραδoσιαιcoί Ottc1.oμoi Σκόπελος - AλόWΗσoς). ΛάΥω των

ευνοϊκών παρεΙCΙCλίσεων αρτιότητας αλλά και τις έλλειψης στοιχείων (ποσοστό ΙCΕΝΤΡΙΙCOύ

τμήματος) χρησιμοποιούμε σαν ΜΣΔ το 0,65.

• με το Π.Δ. 24-4-85 (oιιcισμoί μέχρι 2000 κατοίκων). Και εδώ δεν λαμβάνουμε υπόψην τις

παΡΕΙCΙCΛίσεις αρτιότητας οπότε ο ΜΣΔ διαφοροποιείται για κάθε οικισμό ανάλογα με την

θεσιωθετημένηαpτtότη,α (πίνακας Π 2.1 στήλη 27)

Π.χ. για αρτιότητα 400τμ. πρoιcύπtει ΣΔ 0,85. ενώ για αρτιότητες άνω των 550τμ ο ΣΔ

προκύπτειλαμβάνονταςυπόψην ότι η δομήσιμη εmφάνεια δεν μπορεί να υπερβεί τα 400τμ.

Τέλος οφείλουμε να αναφέρουμε όα εκτός από το παραπάνω διατάγματα υπάρχουν και τα

παρακάτω διατάγματα που σήμερα εχουν περιορισμένη ισχύ μετά την εφαρμογή του ΠΔ 24-4

1985.

}οι- ΠΔJ2-3-1981 για οικόπεδα οικισμών προ του 1923 χωρίς νέα οριοθέτηση.(Δίμηνη, Κήπια

Λνακασιάς, Λγ. Γεώpγtσς Mπαξέ&ιw).

}οι- ΒΔ 25-8-1969 οικόπεδα που ανήκουν σε oιιcισμoύς Υια τους οποίους υπάρχει εγκεκριμένο

σχέδ10 πόλεως δεν καθορίζοντα1 όμως συyΙCΕΙCΡ1μέν01 όροι και πεΡ10ρισμοί δόμησης.

}οι- ΠΔ 6/23-12-1982. εφαρμόζεται Υια οικισμούς με πληθυσμό μ1ΚΡότεΡο των 500 κατοίκων

εάν παρoυσtάζOυν τάσεις δημσΥραφικής συρρικνώσεως και δεν είναι παραδoσtαKOί,

παραλιαιcoί, πόλοι τουρισακού ενδ1αφέΡοντος ή περ1αστιιcoΙ Για την εφαρμογή του

χρειάζεταιαπόφαση νομάρχη που να καθορίζει τους 01ΙCΙσμoύς. Για τον Ν. Μαγνησίαςδεν

πάρθηκεποτέ τέτοια απόφαση.

3.000 αφορά του 01κισμούςτης κατηγορίας3 ορίζουμε το 0,3 ως ΣΔ

g Για τους οικισμούς Α.,. Ouνoύφριo, Άνω θόλο, Mελισιάτucα, Αγριά, Ανακασιά, Άλλη Μεριά, ΙωΛΙCός, Γορίτσα

ιcαι Δίμηνη θεωρούμε ότι έΎ,fNV πολεοδομηΟεί σ6μφωνα με ότι προβλέπει το ΓΠΣ, οπότε δεν ισχύει το

προηΥούμενο ιcαθεστώς δόμησης τους(ΠΔI2-3-198Ι Τι ΠΔΙΙ 1--6-80).
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Τέλος οι τιμές που χρησιμοποωύνται στην εκτίμηση ΎW τον συντελεστή κορεσμού και το

ποσοστό λοιπόν χρήσεων διαφοροποιούνται oviiMYya με το κα&στώς δόμησης και την

χωρcrrαταξUCΉ ενότητα (βλέπε επόμενη παρό:Υραφο) που ανήκει ο οικισμός και είναι σύμφωνα

με τον επόμενο πίνακα.

Diνακιις Α 3.3: Συvτtλεστές προ"διοριομOU προο,σρας.

""" ΟΡΙΑ ΧΟΙ,ω-ωπκ

Λ ι~ λ ι-, Λ l~

ΧΕ 1 0,6 Ο,, Ο,, Ο,, Ο,, 0,3

ΧΕ, Ο,, Ο,, O~ Ο,, Ο,, O~

ΧΕ3 Ο,, Ο,, O~ Ο,, O~ O~

ΧΕ' Ο,, Ο,, Ο) Ο,, O~ Ο)

ΧΕ' 0,6 Ο,, Ο,, Ο,, 0,2 O~

Α,3.1.3. Σiιγκριση προσφοράς - ζήτησης.

Aπi:ι τον συνδυασμό των πινάκων συνολική ζήτηση -συνολική προσφορά προκύπτει ο πίνακας

Π.3.2 όπου φαίνεται η δυνατότητα κάλυ"'4"1ς των ανα-γκών ΎW κατοικία κάθε χωροταξικής

ενότητας μέσα στις οικιστικές εκτάσεις.

Η παρουσίαση του πίνακα γίνεται σε επίπεδο χωροταξικών ενοτήτων που είναι ομάδες ΟΤΑ

με κοινά χαραιcτηρισnκά χωροταξικού χαρακτήρα. Οι ενότητες αυτές είναι οι εξής:

1η ενότητα. Περιλαμβάνει κατά κύρω λόγο στΑ με αστικό χαρακτήρα που ανήκouν στο

πολεοδομικό σuyκρότημα του Βόλου (σύμφωνα με την ΕΣΥΕ). Αποτελείται από τους δήμους

Αγριάς, Aισωνiας, Νέας Ιωνίας. Πορταριάς, Βόλου και Ιωλκού.

2
η

ενότητα. Περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την περισxιl του Πηλίου με τους παραδοσιακούς

οικισμούς που ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης σύμφωνα με το διάταγμα της 11.7/4.8.1980.

Απ<>τελείταιαπό τους δήμους Αιηα",στής, Αρτέμιδας, Αφετών, Ζαγοράς, Σηmάδoς, Μηλέων,

MOUΡεσΩU, και τις KOινό'tηtεςΚεραμιδίου,MαKΡUΝίτσηςκαι Τρικερωυ.

3
η

ενότητα. Αποτελείται από τους δήμους Αλμυρού, Ν.ΑΥχιάλου, Πτελεού, και Σούρπης,

δηλαδή τους υπόλοιπουςπαραλιακούςΟΤΑ του Νομού.

4
η
ενότητα. Περιλαμβάνειτους υπόλοιπουςστΑ του ηπειρωτικούτμήματοςτου νομού, δηλαδή

τους δήμους Κάρλος και ΦξfXί:)ν και την κοινότηταΑνάβρα.

sη ενότητα. Περιλαμβάνει το νησιωτικό τμήμα τοο νομού και αποτελείται από τους δήμοος

ΣκοπέλουAλoWΉσoυκαι Σκιάθου.

A1W το πίνακα λοιπόν φαίνεται καθαρά ότι συνολικά ο Ν. ΜαΥνησίας δεν έχει ανάγκη

δημιουργίας νέων οικιστικών υποδοχέων στο βάθος χρόνου της μελέτης αλλά μόνο σε
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επιμέρους περωχές λόγο της άνισης κατανομής ζήτησης και προσφοράς. Έτσι λοιπόν οι

περ10'lές που έχουν έλλειμμα είναι οι χωροταξικές ενότητες Ι και 5.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞIΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1

ΔIΠΛΩΜΑΤιΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΈΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥθΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΗΣ ΤΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ"

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ν aΚJoνρaμμ~

/\/ όρια Νομών
;'\/ όρια νΙων Δ~μων

οικισμοl

Ο • 500 κατ.

500 "2000 ΚΟΤ.

2000· 10000 κατ.

• 10000·200000 κατ.

πολιαδαμlκΟKαθισTώ~οlιασμών

Ο μιΓΠΣ

Ο μι όρlοθΙτ/αη

) χωρΙι; ορlοθΙτηση

νΙοι (1991)
. σι νησΙδιι;

Ο μοναστ/ρια

ιξtλltη οιχοδομlκών αδιιών (οταθμlσμΙνlι;: μι το πλυθυσμό του 11191)
C!81·86
_87-92

-"."οδικό δlκrυo

./::ιιιΙουιοιανηΤόδρομαι;:
/'\Ιιθνlκό
Νcπαρχκικό

Ν λοιπό
ρυΘμό, αύξησηι; πληθυσμού(1981-911

-0.22· -0.046
·0.046· 0.046
0.046 . 0.138
0.138·0.23
0.23·0.92

D συνtτλιoΠ1ι; χωριπκότηΤΩΙ;

ΧΑΡΤΗΣ Α: ΖΗΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟIΚIΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ

Ν.ΕΥ80IΑΣ.

ΝλΑΡIΣΗΣ·

Ι

Ι

J

1

N.CΙΙ&InT\ΔQ[

Ι

Ν

Λ
Κλίμακα: 1:200.000

ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΒΟΛΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2000



)

ι

j

J

]

J

]

Ι

Ι

j

Ι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' : ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ
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ΚAPAMIlEΣlNHΣ ΜαΑΛΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΙ-:l

Β-Ι: ΟΙΚιΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

Β-Ι. Ι Απεικόνιση γεωργικής γης α' προτεραιότητας, σημαντικών για την

ανάπτυξη της κτηνοτροφίας εδαφών, δασών, μεταλλείων και φυσικών

τουριστικών πόρων. Επίπεδο αναφοράς: Νομός, σΤΑ. Πηγές: Στοιχεία από ΥΠΕΧΩΔΕ

ή άλλα αρμόδια Υπουργεία, εγκεκριμένες ή εν εξελίξει Χωροταξικές Μελέτες σε εθνικό.

περιφερειακό. νομαρχιακό ή τοπικό επίπεδο,

Β-Ι.1.1. rεωΡΎική Ύη α# προτεραιότητας (βλέπε χάρτη ΒΙ, περιλαμβάνει τα συλλογικά

δίκτυα ύδρευσης, αρδευόμενη γεωργική γη και την λοιπή γεωργική γη).

Στο νομό Μαγνησίας η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας περιλαμβάνει κυρίως

• πεδινή παραλιακή ζώνη Πηλίου από ΑΥΡιά ως Κορόπη (Παγασητικός).

• Ζώνη ανατολικού Πηλίου από Πουρί ως Μούρεαι.

• Περιοχή που περιλαμβάνει τις κοινότητες Ν. ΑYXJ,ολος - Μιιφοθήβες - Αιδίνι • Κρόκιο 

Μαυρόλοφος - Πέρδικα - Βράχος - Ζαρκαδοχώρι - Ανθότοπος - Νεράιδα - Ευξηνούπολη 

Αλμυρός - Πλάτανος - Σούρπη - Αγ. Τριάδα.

• Πεδινή περιοχή Αχιλείου Πτελεού.

• Περιοχή που περtλαμβάνεται στις κοινότητες Βελεστίνο - Χλόη ~ Ριζόμυλος 

Στεφανοβίκειο - Κάρλα.

ΜΕΛΛΟΝTJΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΚΑΤΕΥθΥΝΣΕIΣ ΧΣΠ

Ο θεσσαλικός κάμπος είναι και πρέπει να παραμείνει, μια από τις σημαντικότερες γεωργικές

περιοχές της Χώρας στις οποίες υπάρχουν οι προϋποθέσεις άσκησης «αποτελεσματικής

γεωργίας». Η αειφόρος διαχείριση του φυσικού αυτού πόρου αποτελεί πρώτη προτεραιότητα

όχι μόνο περιφερειακής αλλά και εθνικής σημασίας. Παρότι οι απασχολούμενοι στο αγροτικό

τομέα, αναμένεται να μεtωθoύν σε σημαντικό ποσοστό στα επόμενα χρόνια ο κάμπος πρέπει να

διατηρήσει στη μεγαλύτερη κατά το δυνατόν έκταση του, τη γεωργική χρήση όχι μόνο για τη

εξασφάλιση του εισοδήματος αλλά και για τη διασφάλιση των διατροφικών αναγκών της

Χώρας σε απρόβλεπτες και δύσκολες σιryKυρίες. Οπότε με βάση τα παραπάνω προτείνεται η

ανάπτυξη του αστικού χαρακτήρα χρήσεων να γίνεται πλέον κατά τρόπο οργανωμένο.

8-1.1.2. Σημαντικά εδάφη για τ/ν ανάπτυξη τ/ς κτηνοτροφίας9 (βλέπε χάρτη Β1,

δύσκολοςο ακριβήςεντοπισμός - έλλειψη θέσης).

9 :::ίΙμφωνα μι: τις διεύl-M'0111εωρy!ας της \'ΟJιαρχιακής α1J1"οδΙΟ!ΚljσJlς.
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Η μεγαλύτερη συγκέντρωση ζωικού πληθυσμού βοοειδών Kαt αιγοπροβάτων, εντοπίζεται στο

ορεινό όγκο Όρθυος 1tOu ανήκει στην επαρχία Αλμυρού και αποτελεί την κύρια κτηνοτραρική

ζώνη του νομού. Πρόκειται για ης κοινότητες Αγ. Ιωόν/η, Βρύναινα, Γαβριαινή, Πτελεός,

Σούρπη, Δρυμώνα, Πλάτανος, Κοκκώτοι, Κωφοί, Νεράιδα, ΑνθόΤ01tOς, Φυλακή, Ανάβρα,

Αλμυρός, Ευξεινού1tOλη. Άλλες κτηνοΤΡοφικές ζώνες του νομού (κυρίως βοοειδή και

αιγοπρόβατα) εντοπίζονται στις περιοχές Βελεστίνου (Βελεστίνο, Αγ. ΓεώΡΥΙος Φερών,

Περίβλεπτο, Ριζόμυλος, Διμηνίου - Σέσκλου και Κανάλια - Κεραμίδι - Κερασιά.

Κτηνοτραρικές μονάδες υπάρχουν και στον υπόλοuro νομό κυρίως όμως με την μορφή

αιγΟΠΡοβατοτροφίας.

Σης κτηνοτροφικές ζώνες που αναφέρθηκαν εvt01tίζoνται περίπου 250 μονάδες με βοοειδή

μεγαλύτερες των 20 ισοδύναμων και μέχρι 200 ισοδύναμα ανά μονάδα. Οι σημαντικότερες

από αυτές βρίσκονται στους παρακάτωΟΤΑ:

Πίνακας Β.ΙΙ: Μονάδες βοοειδών Maγνησίας.

σΤΑ Aρlo,I~ Τάξη μι;yt4'tovι;,wνiιδων

μι>νiιδων

Ριζόμl>Νχ, Ι ,00

Κανάλια , 150 150

Κφαμίδl 3 100 100 100

Ανιίβρα , 100 '00 '00 100 '00

Bpl>νtlIνu ,
" " " " " " " "

ΚQ>;"ωwί , 70 70 70 70 70

Κωφοί , 70 70 70 70 70

ΓαβριUΝΉ
,

"
Σί:σd" 6 " " " " " 100 '00

• Τ .

Μεγάλες μονάδες με αιγοπρόβατα εντοπίζονται σης ζώνες 1tOu προαναφέρθηκαν (300 κεφάλια

και άνω) και στους oικtσμoύς Λαύκο, Τρίκερι, Ν.Αγχίαλος, Αχίλλεων (l μονάδα με 700

κεφάλια). Η μεγαλύτερη σε μέγεθος κτηνοτροφική μονάδα με 1000 αιγοπρόβατα βρίσκεται

στην κοινότητα Κοκκώτοι.

Υ7tάpχoυν 11 μονάδες με χοριοειδή και βρίσκονται στην κεντρική περιοχιι του νομού και mo

συγκεκριμένα στους 1tαραKάτω ΟΤΑ:
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Β-1.1.3. Δασικές <Κ'rάσεις (βλέπε χάptη ΒΙ).

ΛσΥω προβλημάτων από <royιφοuσεις χρήσεων υπάρχει η ανάΎΙCΗ ιcαθopισμoύ ζωνών όπου οι

παραπάνω δραστηριότητες θα ασκούνται κατά προτεραιότητα, με άλλες συμβατές χρήσεις.

Ταυτόχρονα προτείνεται να χαρακτηριστούΎ ως εuρuτερες περιοχές αναζήτησης ΠΟΑΠΔ

κτηνοτροφίας. Η παραπάνω ρύθμιση σε σuνδιασμό με με το προγραμματισμό της Περιφέρειας

πou προβλέπει την δημιουργία τεσσάρων πιλοτικών ΙCΤΗνOΤρoφικών παρκών και την

θεσμοθέτηση κινήτρων/περιοριστικών μέτρων που αποβλέπουν στην εΥιαχτάσταση!

μετεyιcατάσταση των μονάδων στις περιοχές ttuτές αναμένεται να συμβάλει αποτελεσματικά

στην αvnμετώmση το\) προβλήματος.

ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗΣΜιΧΑΛΗΣ

Πίνcικa.ς Β.1.2: Μονάδες ΧΟΙΡοιιδων MΔΎνηcήας.

ΧΩΡΟθΕΤΗ!Η

1Iηrή. ΧΣΠ ~ιoιiθιtνmι~Νομιιρχιιιι; Μο:Υνηοοαι;.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΚΑτεγθΥΝΣΕIΣ ΧΣΠ

σrλ -- τιι;,ι__

Αερινό Ι 800

Aλμuρiιι; , 800 250

ΠφiβΛΕΙΙW 1 '00
Μιι.:ροθήβσ:ι Ι 350

Σtσdo Ι 250

nα""", Ι '00
_"""""ι ι '"
Mελunάτι),:α Ι '"
pιζόμuλoς Ι '"
ΑΥ. Λαvρένnoς. Ι 20

-

ι

Ι

Ι

Ί

1
j

Ι

J
]

1
]

Για την απεικόνιση των δασικών εκtάσεων από το COήne land coνer χρησιμοποιήσαμε τις

παρακάτω κατηγορίες:

244 αγροτικές δασικές περιοχές.

245 δάσος πλατύφ"λ/ων.

246 δάσος κωνοφόρων.

247 μεικτό δάσος.

248 μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις.

8-1.1.4. Λατομεία- Μεταλλεία (βλiπε χάρτη ΒΙ).

θεσμoθεnιμένες ζώνες.

Σε ότι αφορά την εξόρυξη στο Ν. Μαγνησίας έχουν θεσμοθετηθεί οι παρακάτω λατομικές

περιοχές αδρανών υλικών:

1. Αγίου Γεωργίου Φερών 2155 στρ. ενερΥοποιημένη πρόβλημα ιδωκτησιακοί» καθεστώτος.

2. ΑΎ. Γεωργίου Φερών και Ρtζομuλου 528 στρ. ενεργοποιημένη.

j
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Ι
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3, θέση «βιτζoγKρεΙCO» της Κ. Πλατάνου. Το εμβαδόν της περιοχής αυτής ανέρχεται σε

660,8στρ. (ΦΕΚ 5308/27-7-88).

4. θέση "KΆΙCαβoς" της Κ. Διμηνίου. Το εμβαδόν της περιοχής ανέρχεται σε 173,4στρ. (ΦΕΚ

5308/27-7-88)

5. θέση "Γούβες" της Κ. Αργαλαστής. Το εμβαδόν της περιοχής ανέρχεται 1Ο0,7στρ. (ΦΕΚ

5308/27-7-88).

6. θέση "Βράχος" της Κ. ΑρΥαλαστής. Το εμβαδόν της περιοχής ανέρχεται σε 39,7στρ.

(ΦΕΚ 5308/27-7-88).

7. Τέλ<>ς με απόφαση που βρίO<ΌVται στο ΦΕΚ 3288 121-4-97, δωρθώσειι; στο ΦΕΚ 4308 Ι

28-5-97 ορίστηκαν και οι εξής περιοχές:

8. θέση "Κορφίτης" της Κ. Γλαφυρών. Το εμβαδόν της έκτασης αυτής η οποία είναι

ιδιωτική δασική ανέρχεται σε 579,2675στρ.

9. θέση ''Ρέμματα " της Κ. AλoWΉσoυ. Το εμβαδόν της έκτασης αυτής η οποία είναι

δασική διακατεχόμενη ανέρχεται σε ανέρχεται σε 97,75στρ.

Σύμφωνα με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου τα νησιά Σκιάθος - Σκόπελος δεν

κατέστη δυνατή η δημιουργία λατομικών περιοχών αδρανών υλικών επειδή οι περιοχές που

εξετάστηκαν από επιτροπή κρίθηκαν ακατάλληλες επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.

2115193.

Λατομία μαρμάρων

Το μέγεθος της παραγωγής των μαρμάjXί>V της Mayνησίας την κατατάσσει στις

σημαντικότερες μαρμαΡOπαρttyωy\Kές περιοχές της Ελλάδας. Στον πίνακα παρουσιάζονται τα

ευρισκόμενα σε ενεργεία ή αδράνεια κατά το 1996. Οι ιδιοκτήτες των υπολοίπων έχουν

κηρυχθεί έΙCΠΤωτOΙ. (τα λατομεία μαρμάρων έχουν κατayραφεί από την επιθεώρηση

μεταλλείων νοτίου Ελλάδας).

Πίνακας 8.1.3: ΛατομεΙα μαρμάρων Mayνησiας.

..............Α eα:ιι ΙItfΑϊΕΒ ....INUIDA

Πτελwiι MιφιVΙΏΤΙΣΣΑ 41163 ΝΛΙ

~ρaσιάς Μιωρέικα - λαιμός 25841

Σiι"'l'; """'" 23950 ΝΛΙ

Καναλιών
_..

29927

π...... MιφIVlώτισσa 16650

N.A'fXίαλoς Π. "λειας 61510

Kαvolιώv Γιαλαμι;iι; 55061 ΝΑΙ

Ka..w..lώY ΑΥ. ΠαΡΑςΙCωή 66250 ΝΛΙ

Aσι1ιcw Σαραιcίvιιco 96752 ΝΛΙ

AaμIιlνoιJς Κ"",," 998555

Λαtίκou Σαραιciνιιro 81513 ΝΛΙ

Λα6Φ\ι Σαραιcίvιιco 96975 ΝΛΙ

Aaύιo:ou ΣαραKΊVΙΚO 91150

Aaύιo:w

"""""~
97817 ΝΛΙ
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ΠΤ*oV Κ"""'" ..729 ΝΑΙ

-~
Σαραlι:ίvι.:o ,-

Λ._ Σαρα..iνlιro 4497' ΝΑΙ

Λο_ Σαραriνιo:o 963S6 ΝΑΙ

Λ_~ ~ 20S00 ΝΑΙ

Λ..... """"'= I7ISI ΝΑΙ....... ..........- ]0979....... .........,.,... ".]0- XlωμoUtmJ:!) ....,- r_
970' ΝΑΙ

""""""" """"" ,..."
Ν_

r_
.,07 ΝΑΙ....... ........ 9507S

~ nαJ.WΜE1"'OQ 11912

""""""""
χ_

62114 ΝΑΙ

Ν_ ιn.mn. 98""

Λο_ ~ ΝΑΙ

Nιoxωρiou ιn.mn.

Ν_ ιn.mn. ",...

N~ ιn.mn. ....,
Kaλιψa.o:iov

χ_

169Β ΝΑΙ

πw.ω; MιqxΝWΌtκJOII 20370

""""'.... Π...,.,."πζή 9610S

Λo:ύtrou Σαpα1rivιιro

-~ """"'= ,6000
Ν_ M~ 83431

Λ..... ΣαραJ:ίvιιro "000 ΝΑΙ- Πo:νudιάρo: ΝΑΙ

ΣοόΡπης; Πώ.ιoUρι

Σ""ι< Xoύvtς

Κι:ριψιδlOlΙ Πiρ),ι 80712 ΝΑΙ

""'~ Σo:ρo:1rivιιro 62193- πttλισ6ρι 37J7S

XΩPOeETH! Η
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συνέπεια τα λατομεία αδρανών που λειτουργούν νόμιμα εκτός των λατoμιιcών ζωνών με την

οριστική λήξη των αδειών ειcμετΆΛΕUσης τους πρξπει να ιcαταργηθoύν.

8-1.1.4. Φυσικώντουριστικώνπόρων.

Τουρισμός.

Τα νησιά των βόρειων Σποράδων αποτελούν τoυριστιιcά ιcέντρα τουρισμού περιφερειακής

εθνικής ιcαι διεθνούς ακτινοβολίας. Ιδιαίτερα η ΣΙCΙΆθoς και σε μικρό βαθμό η Σκόπελος

αποτελούν κέντρα διεθνσύς οργανωμένου τουρισμού που διακινείται κυρίως μέσο tsarter από

το διεθνξς αεροδρόμια της Σκιάθου.

Η περιοχή του Πηλίου δέχεται επίσης διεθνή τουρισμό σε περιορισμένη όμως κλίμακα,

διαθέτει τις περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες εμφανίζει όμως τον μιιφότερο αριθμό κλινών

ανά μονάδα Μ:ιΥω της ανάπtυξης ήmωv μορφών τουρισμού ιcαι των θεσμοθετημένων

περιορισμών. Είναι δύσιcoΛo να γίνει σαφής χωρική διάκριση μεταξύ περιοχών δεύτερης

KατOUΆΑς ιcαι περιοχών με τουριστική εξειδίκευση Μ:ιΥω του ειδικσύ μη μαζικού χαρακτήρα

του τουρισμού στη περιoxrl αυτή.

Τα περισσότερα ξενοδοχειακά ιcαταλύματα βρίσκονται εντός των ορίων των πόλεων ή των

οικισμών ενώ σημαντική ζώνη διάσπαρτων τουριστικών μονάδων εντοπίζεται μόνο στο νότιο

τμήμα της νήσου Σκιάθου. Η Σκιάθος φαίνεται να συγκεντρώνει τις μεγάλες τουριστικές

μονάδες γεroνός που δείχνει ότι είναι υποδοχέας οργανωμένου τoυριστιιcoύ ρεύματος.

Τέλος οι περιοχές που διαθέτουν οργανωμένα χιoνoδρoμιιcά ιcέντρα και ορεινά καταφύγια

είναι:

• Xιoνoδρoμιιcό ιcέντρo και καταφύγιο στη θέση Αγριόλευκες στο Πήλιο σε υψόμετρο

Ι500μ.

• Καταφύγιο Αφεντούλειος ξενώνας στο Πήλιο στη θέση Αγ. Γεώργιος σε υψόμετρο 480μ.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΚΑΤΕΥθΥΝΣΕΙΣ ΧΣΠ

Η προβλεπόμενη - αναπόφευκτη εντατική αξιοποίηση, συνηγορεί υπέρ της χρησιμοποίησης

μηχανισμών και εργαλείων συγιcέντρωσης (εmκταση σχεδίων, ΠΟΤΑ, ΠΟΑΠΔ, ΠΕΡΠΟ) με

στόχρ την εκτόνωση της ζήτησης σε περιορισμένης ΈΙCΤασης χωριιcσύς υποδοχείς ενώ

παράλληλα επtβάλεται η λήψη μέτρων περιορισμού της ειcτός σχεδίου δόμησης με προφανή

στόχ,Ο την προστασία των φυσικών πόρων.

θερμομεταλικές ιαματικές πηγές.

Η ειcμετάλλευση των πηγών ως ιαματικών γίνεται μετά το σχετικό χαρακτηρισμό τους και μετά

από αξιολόγηση των τοπικών αναyιcών ιcαι του ιcόστoυς ειcμετάλλευσης. Στις ιαματικές n:TJΎές

εmβάλλεται κατά τον νόμο ο καθορισμός ζώνης προστασίας τους. Στο νομό Μαγνησίας νόμφα

41



ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΙΗ

λειτουργούσες ιαματικές 1τ/1'ές δεν υπάρχουν. Πιθανόν να χρησψoπoιoύνtαι σε tomΙCΉ

] κλίμακα χωρίς κάποια οργάνωση.

1 Αμμώδης ακτές. (βλέπε χάρτη ΒΙ. απεικσνίζανται με ζώνη 150 μ)

Ακτές Αιγαίου

J Ι. Ανάληψη 6. Πωtά Νερό

2. Αλυκές 7. Νταμούχαρη

J 3. X_W 8. Μυλοπόταμος

4. Πλάκα 9. Πλαταvιά

5. Αγ. Ιωάννης 10. MήλDς

Aιcrές ΠαΥασητικοι)

1. Πράσινη Άμιιος 14. ΣoUΡΤαλί

2. AφεvnKά 15. Βόλος Άναυρος

3. Παραλία Χόρτου 16. Δημ. Ακτή Bόλou- Αλυκές

]
4. Παραλία Καλάμου 17. Αγ. Γεώργιος

5. Παραλία Λεφοκάσρου 18. Ν. Αγχίαλος

6. Άφησσος 19. A't. Ιωάννης Τσιπελίου

7. Καλλιφτέρη 20. Παραλία AλμuρoiJ

8. Μ_ 21. Νήσος ΚΙκυνΟος

9. Καλά Νερά 22. Aιιαλια/toλη

10. Συκιά 23. N>tς

11. Μαλό'" 24. ΠΊ}Ύάδι

1 12. Αγ. ΓειίΨΥιος-Πλατανίδια 25. Kαραβotσάκι - nav<ryi:a

13. Αγρ\ά 26. Αχ\λλειο

Ακτές Σκιάθου

1. Kavαmwa 6. Σιdίθρι

2. Μετάλη Άμμος 7. Κουκουναριές

3. Αχλαδιά 8. Τρούλος

4. Aσέληvoς 9. Bρωμόλιμvoς

5. Μανδράκι 10. Αγ. Παρασιctυή Πλατανιάς

Ακτές Σκοπέλου

Ι. Γλυσtέρι 9. Μηλιά

2. Παραλία Αγ. Kωσtανtίνσιι 10. Ανδρίνες

3. ΣKα/i:ελoς Πόλη 11. Πάνορμος

) 4. Καστανή 12. Kαλiιβες

5. Αλμιιρόπετρα 13. ΕΜος

1 6. Χόβολο 14. Λομνονάρι

7. Kαρκα'tζoύvα 15. Αγνώντας

8. Βελάνιο 16. Στάφυλος

Ακτές Αλοννήσου

Ι. Γλύφα ΣWΝΉς Βάλας 3. ΜεΥάλος Μσυρτιάς

2. Αγ. ΔημήΤΡWς
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ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

4. Μα6Ρη Πoίινtα - MαρπoίNtα

5. Χροοή Μηλιά

6. Βότση

7. PΌΥΣΣUμ Γιαλός

ΧΩΡΟΘΕΤΗ!Η
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J

J

J

J

Β-Ι.2 Απεικόνιση ζωνών προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς

περιβάλMIντoς (αρχαιολογικές ζώνες, παραδοσιακοί οικισμοί, κλπ.). Eπiπεδo

αναφοράς : Νομός. ΟΤΑ. Πηγές : θεσμοθετημένα ή εν εξελίξει Χωροταξικά Σχέδια,

RAMSAR, CORINE, NATURA, άλ/ες μελέτες, ΥΠΠΟ.

8-1.2.1. ΑρχαιολογικοίχώροιΙ" (βλέπε χάρτη ΒΙ, δεν απεικονίζονταιοι αρχαιολΟ'Υικοίχώροι

που περιλαμβάνονταιστην ΖΟΕ).

Σύμφωναμε την ΙΓ Εφορία 1tfX>ϊστορικώνκαι κλασσικών αρχαιοτήτωνΒόλου με αρμοδιότητα

στο νομό Μο:Υνησίας έχουν οριοθετηθεί ζώνες 1tfX>στασίας αρχαιολσΥικών χώρων Δψηνίou,

Δημητριάδαςκαι Γορίτσαςστα πλαίσιατης ΖΟΕ Βόλου Ν. Ιωνίας.

Ενώ σύμφωνα με την 7
η

εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων Λάρισας ΠfXYYραμματίζoνταινα

οριστούνζώνεςΑ και Β 1tfX>στασίαςστο αρχαιολογικόχώρο του Α-Υίοιι ΔημητρίουΑλοννήσοο.

Αναλυτικότερα ο νομός κατοικήθηκε από τις αρχές της προϊστορικής εποχής (μέση

παλαιολιθική εποχή 10000 - 50000 π.Χ.). Έχουν εντοπιστεί πλήθος νεολιθικών οικισμών

πολλοί από τους οποίοος έχουν ανασκαφεΙ σημαντικότεροιθεωρούνταιοι οικισμοί Σέσκλο και

Δίμηνι. AπiJ την αρχαία Ιωλκό που βρίσκεται στις υπώρειες τoo Πηλίοο στο μύχο τοο

ΠαΥασητικούξεκίνησεη αρyoναιmκήεκστρατεία.

Ένας μεΥάλος αριθμός βυζαντινών και νεότερων μνημείων βρίσκεται σιryκεντρωμέvoς στη

περιοχή τοο Πηλίου όπου κατά το τέλος των βυζαντινών 'ΧΡόνων αναπτύχθηκεμοναστική ζωή.

ΔημιοοΡγήθηκαν οικιστικοί 1α/ρήνες με κέντρο τα μοναστήρια που εξελίχθηκαν κατά την

περίοδο της τουρκοκρατίαςσε σημαντικάοικιστικά κέντρα (Μακρινίτσα- ΖαΥορά).

Η πεδινή κuρίως περιοχή ήταν ήδη 1α/ΚVOKατoΙΙCΗμένη κατά την νεολιθική εποχή. Έχουν βρεθεί

40 περίποι> προϊστορικοί οικισμοί με σημαντΙKότεpouς το Σέσκλο και Δίμηνι. Άλλοι

σημαντικοί αρχαΙOλoyuroίχώροι είναι η Δημητριάδα. η Γορίτσα, οι ΠαΥασαί και η Ιωλκός

στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, οι Φέραι και το Βελεστίνο, Πύρασος στη N.Ayχi.αλo,

Φύλακή, ΓλάφUΡα,Πτελεός στη ευρύτερη περιοχή των oμΏWμωνοικισμών.

10 Σiιμφωνα με το Νόμο περ1 Αρχαιοτήτων 1α/υ ισχύει και σήμερα πρoβλέ1u:tαι προστασία κάθε ciδoιις

αρχαΙOλoyιKΏV μνημείων και ΙΣWΡιιcΏV τόπων απαΥορεΟΟντας αυστηρά οποιαδήποτε φθορά ή αλλotroση των ίδιων

των μνημείων ΙCαθώς και μια b:τooη σε αιcπνα 500μ Ύύρω από αυτή α/roιι δεν επιτρtπoνtαι έρΥα ή δροοτηptότητες

ποιι μπgρεi να βλάψ()ιιν άμεσα ή έμμεσα τις αρlαιότητες.(Kανιoiιμης Κ.)
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Στη Σκόπελο τα παλαιότερα λείψανα κατοίκισης χρονολογούνται μεταξύ 16'''' και 14"" αιώνα

Π.Χ (Στάφυλος). Αρχαίοι oΙΙCΙΣμoί είναι η Πεπάρηθος στη θέση Κάστρου της πόλης της

Σκοπέλου, η Σελινσύς στη πεΡ1οχ;ή Λoυτραιcίoυ Γλώσσας και ο Πανόρμος στο ομώνυμο όρμο.

Στην Σκιάθο η ομώνυμη πόλη χρονολογείται ότι ιδρύθηκε τον 66 - 56 αιώνα π.Χ Στην

Αλόννησο και στα γύρω νησιά. νεολιθικές εγκαταστάσεις έχουν εντomστεί στις θέσεις Γλύφα

και Στενή Βάλα, στην Περιστέρα στη Κυρά Παναγία στο σπήλαιο του Κύκλωπα στο νησί

Γιουρα στη νησίδα Μ.Κοκιανόκαστρο και αλλού. Στη χερσόνησο KOιacινόKαστΡOυ

τοποθετείται η αρχαία πόλη της 1κου.

Οι σημαvnκότεpoι οικισμοί κατά την βυζαντινή περίοδο, ήταν η Δημητριάδα και οι Φθ1ώτιδες

θήβες CΠΗν ευρύτερη περwχΉ της Ν. AΊ'Y.)iiMJυ. Στις Φθιώτtδες θήβες ανακαλύφθηκε

πρόσφατα το θέατρο της πόλης (3500 θέσεων) που σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση.

Τέλος στο Νομό υπάρχουν και άλλα σημαvnκά βυζαντινά και νεότερα μνημι:ία σημειακού

χαρακτήρα (π.;ι μεμονωμένακτίρια, εκκλησίες), που δεν απεικoνiζoνταιστον χάρτη.

8-1.2.2. Παραδοσιακοίοικισμοί(βλέπε χάρτη Β Ι).

Η πρoστασiα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς από την επίσημη πολιτεία έγινε μι: μια σειρά

KανoνισnKCΎΝ πράξεων νομοθετικού χαρακτήρα από τα σχετικά • αρμόδω υπσυρΥεία

Πολιτισμού και Δημοσίων έΡΥωνl ΥΠΕΧΩΔΕ.

Συγκεκριμένα, το ΥπουρΥείο Πολιτισμού (ΥΠΠΟ) από το 1967 και μετά κηρύσσει

προστατευτέους μι: βάσει το Ν. 1469/50 ορισμένους οικισμούς όπως

Τσαγκαράδα (Πήλω) ΦΕΚ 352/Β/31.5.67

Τρίκερι(Ν. Μαγνησίας) ΦΕΚ 35218/31.5.67

Βυζί,σα (Ν. Μαγνησίας) ΦΕΚ 612VBI30.4.76

καθώς και το σύνολο των οικισμών του Πηλίου μι: το ΦΕΚ 652IB/13.5.76

Οι κηΡνξεις αυτ6,ς "~σημαίvoυν" τους οικισμούς αυτούς, εμπλέκουν τις κατά τόπους

αρχοιολοΥικέςιυπηρεσίες(εφορφ νεοτέρων μνημι:ίων) στον έλεrxo της διαδΙKασiας παραγωγής

του ΧΏρφ>, δεν θ,,,μ.oθeτσνν όμ,ιρς μ.ορφολογικούςκανόνες ή ειδικούς όρους δόμησης.
, .

Αυτό γίνεται από το αρμόδιο υπουργείο Δημόσιων ΈρΥων, το 1977, μι: το Π.Διάταγμα της 10.

3/1.4.1977 (ΦΕΚ 94/Δ) βάσει τον οποίου επιβάλλονται σε ομάδα οικισμών του Ανατολικού

Πηλίου "ειδιιcoί όροι και περιορισμοί δομήσεως πρόκεται για τους οικισμούς Αγίου Γεωρyi.oυ

Πηλίας, Aγioυ Λαυρεντioυ, Άλλης Μεριάς, Άνω Βόλου, Βυζίτσα, Δρακείας, Ιαγοράς, Κίσσου,

Μακρυνίτσης, Μηλέα/ν, Νεοχωρίου, Πινακάτων, Πορταριάς, Πουρίου, Τρικερίου,

ΤσαΥκαράδας. Αφήσου, Χορευτσύ.
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Με πρόταση του υπουρΥού δημοσίων έρΥων, το 1978 εκδίδεται το γνωστό π.Δ. της

Ι9.10./13.11.1978 ΦΕΚ 594/Δ βάση του οποίου χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακοί οικισμοί

ένας σημαντικός αριθμός οικισμών του συνόΛου της Χώρας.

ΤΟ παραπάνω διάΤαΥμα εξειδικεύεται με το Π,Δ. της 11.7/4.8.1980 που αναφέρεται στην

περιοχή του Πηλίου βάση του οποίου:

• Χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακοί άλλοι 44 οικισμοί ανεβάζοντας συνολικά 64 τους

οικισμούς της περιοχής για τους οποίους και καθορίζονται εξειδικευμένοι όροι και

μορφολσΥικοί περιορισμοί δόμησης.

• Κλψακώνεται ο βαθμός προστασίας αφού σι οικισμοί αυτοί κατατάσσονται σε 3

κατηγορίες ανάJ.nyα με το πόσο διατηρείται ανέπαφο το σύνολο ή τμήμα του οικισμού και

επιβάλλεται αντίστοιχα κλιμάκωση των μέτρων προστασίας.

• Εmβάλλονται περιορισμοί στις χρήσεις εντός των ορίων των οικισμών.

• Καθορίζονται μια ζώνη στη ευρύτερη περιοχή του Πηλίου που περιλαμβάνει 64 οικισμους

και στην οποία ισχUoυν ειδικοί όJχ>ι και μορφολογικοί περιορισμοί στη δόμηση και στην εκτός

ορίων οικισμών περιοχή (βλέπε χάρτη Γ).

8-1.2.3. θεσμοθετημένεςJι'ερΙOΧές ιrρoaτασίας(βλέJι'ε χάρτη ΒΙ).

Οι περιοχές αυτές προστατεύονταιαπό την ελληνική νομοθεσία καθώς παΡOυmάζOυν μεγάλο

αισθητικό αλλά και ιστορικό ενδιαφέρον.

Εθνικό θαλάσσιο ιrάΡKO AλoΝVΉσoυ.

Με~...πoυ εκδόθηκε το 1992 (ΦΕΚ 519/Δ11992) αποφασίστηκε η ίδρυση θαλάσσιου πάρκου

στις βόρειες Σποράδες του Νομου Μαγνησίας σύμφωνα με τα κριτήρια του άθρου Ι 9 του

νόμου 1650/86. Πρόκειται για το Εθνικό θαλάσσιο Πάρκο Aλoννiισoυ - Βόρειων Σπορά&υν

που περιλαμβάνει χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές όπου έχουν ορωθετηθεί δύο ζώνες

προστασίας:

• Η ζώνη α που αποτελείται α) από τον πυρήνα αυστηρό φυσικό καταφύγιο της πανίδας και

της χλωρίδας και αποτε4ίται από το νησί Πιπέρι και την θαλάσσια ζώνη που επεκτείνεται σε

ακτίνα 3 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του. β) το καταφύγιο εmστημoνικής έρευνας • νησί

Γιούρα και την θαλάσσια ζώνη σε ακτίνα Ι μιλίου από τις ακτές του. γ) το καταφύγω

επ:οχιακής απαγόρευσης και δ) την υπόλοιπη έκταση.

• Η ζώνη β που αποτελείται από δύο ζώνες οικιστικών ρυθμίσεων.

Το θαλάσσιο οικοσύστημα της ευρύτερης περιοχής της Σκοπέλου βρίσκεται σε ιδιαίτερη καλή

κατάσταση καθώς την τε4υταία χρονιά ισχUoυν και εφαρμόζονται αλιευτικές απαΥορεύσεις

και δεν υπάρχουν σημαντικές εκροές ρύπων. Η έντονη παρουσία της μεσσΥειακής φώκιας στη

θαλάσσια περιοχή υπογραμμίζει τ/ν εξαψετική ποιότητα του οικοσυστήματος.
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Αισθητικά δάση

Στο ΝΔ 996/1971 (ΦΕΚ 1921Α16.IΟ.1971) τα αισθητικά δάση ορίζονται ως δάση ή τοπία με

ιδιαίτερο αισθηnκό και οικολοΥικό ενδωφέρον και έχουν ως σκοπό εκτός από την προστασία

της φύσης να δώσουν την ευκαψία στο κοινό να γνωρίσει και να απολαύσει το φυσικό

περ1βάλλον με διάφορες δραστηριότητες αναψυχής, (Κανισύμης Κ) στο νομό έχουν

θεσμοθετηθεί οι παρακάτω περWΧές.

Πίνακας 8.1.6: Αισθητικάδάση Mcrrνιισiας.

ΠίνακαςΒ.Ι.7: Τοπία ΙδιaΙ'l"εpov ~σιKΣU Kάλouς Mαyνιισiας.

"""Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλουξ

Τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους είναι περWΧές που έχουν μεΥάλη αισf)ηnκή και

πολιnστική αξία περιοχές που είναι ιδιαίτερα πρόσφορες για την αναψυχή του κοινού και

συμβάλουν στην προστασία και την αποδοτικότητα των φυσικών πόρων λi:ιyω των ιδιαίτερων

φυσικών η ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους. Καταγράφονται στον κατάλογο που

ακολουθεί:

- """'"" --Δάση νήσouΣ1ο;ι(ιθοΙ) 3000 ΠΔ 13f6l19T1 (ΦΕΚ Ζ481Δ1I977)

Δρuoδ4σoς Kovρi 100 ΠΔ 35611979 (ΦΕΚ 991Γ11980)

·,XΣU.

J

J

\

]

""- "-ΠαραλiαWIι OllOGμo(ιXόρτou γΑ 10988116.5.67 (ΦΕΚ 3521Β13I.Μ7)

Όρμος Κou"VIIWjMέςΣιcι(ιΘW γΑ 10977/16.05.67 (ΦΕΚ 352/Μ1.5.67)

ΟροςΠφ.ω γΑ Φ311245 121185813.5.76 (ΦΕΚ 652!Β11 5.6.76)

Buζί-ισα, η πr.ριozή yύρIt) WΙΌ τ/ν κεντριri) Λλατ:ι:ia. γΑ Φ3ΙI2206120Ιfι9.4.76 (ΦΕΚ 6Ι:υΒι'30.4.76)

Τρίιc&ρl γΑ 10977/16.5.67 (φι;ι;: 3521831.5.67)

Οικιςμός ZaΎQPά, το; oΙ!CήΜΑΙU πr.ρί την JΣλαt:tία tu\I ΑΥ. γΑ 10977/16.5.67 (φι;" 3521Β13Ι5.67)

Γεωρyίou.

σι"ισμόςΑΥ. Λαuρέvτιoς.η κεντριri) ιιλατ:ι:ίο,. η Jt1ατ:ι:iα γΑ 109771 16.5.67 (,ε" 3521Β131.5.67)

Xatζίvη I(W ο όιιισθεν του Naσύ UDV Ayίωv A:ιιoστόλωv

αμφι&ατρl!α/ςχώρος.

Δράιαα ΠηλΙου. xρoστασtα και διατ/pηgις της γΑ 109171 16.5.67 (φι;κ 3521B13I.s.67)

κενφικής XΛΑttίας και 'tωV oucημάτων της οδού

προς το Aρx.ovnκ:ό ΤΡΙΑVΤΆφιιλλoυ.

Οικισμός Mαqnν[τσα. Όρια η κεντρική οδός η γΑ 109171 16.5.67 (φεκ: 3521Β/31.5.67)

]

!
11 Ο αρχαιολοΥικός νόμος συνέβαλε στην διαφύλαξη της φooucής κληρονομιάς ιδίως με την επb:ταση του

αρτότερα και στα μνημεία της σύrxρoνης εποχής (με το συμπλ. Ν 146511950) και τ/ν διwατόtητα αvακ:ήpυξης

ορισμένων 1tEpΙOIών ως τoπtων φooucού κάλοιις. Μέχρι σήμερα όμως πέρα α1lό Kά1roιες ωtαyoρεύσεις

συΥκε.-ριμένων ανωmιξιακών έΡΥων ή δραστηρωτή'tωV σε μεμονωμέΥες περιπτώσεις δεν έχουν ληφθεΙ ειδικά

μέτρα για την wρoστασtα ή την ανάδειξη των 1Wpωιάνω από 300 χεριοχών Μυ κηρύχθηκαν αλλά ούτε ιnιάρ'ιoΙN

δuιθέσψα G1J\IOMKlI mmχciα με την κατιηΡαφή τους, την έκταση, τα χαρακτηριστικά τους και την mω1Jδαιότητα
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άγουσα προς την ΧΛΑτεία. η 1UJpt του Ναού Αγ.

Ιωάννου ΧΛΑτεία. η οδός 'ΙψΟς το Μουσclo Λαίκης

Τέχνης "αι η Ίtεp1.oxιl του Να/)ύ της ΠαναΥίας.

ΤσαΡ;:αράδα γΑ 10977/16.5.67 (ΦΕΚ 3521Β1315.67)

Νησίδα Μ'ιωίψι:ζ\ στη Σ1aάθo γΑ ΓI2974/63497/17.5.83 (ΦΕΚ 237/B/29.4.S3)

Πηyiι: XΣΠ.1δσ.~

Διατηρητέα μνημεία της φiισης.

Σiιμφωνα με το ΝΔ 996/1971 (ΦΕΚ 1921Α16.IΟ.1971) διατηρητέα μνημεία της φVoης είναι

ειcτάσεις δημόσιες ή μη που δεν δύναται να XΑραιcτηριστoύν ως εθνικοί δρυμοί ή αισθητικά

δάση 1tO\) παρουσιάζουν όμως ιδιαίτερη παλαιοντολογική, γεωμορφολογική και ιστορική

σημασία. Διατηρητέα μνημεία της φύσης είναι τα δένδρα ή σuστάδες δένδρων υγροβιότοποι

και σπάνtα είδη φυτών που παρουσιάζουνιδιαίτερη βοτανική φ"ΤσΥεωγραφικήαισθητική και

ιστορική σημασίακαι για το νομό είναι σι εξής:

ΠίνCUΑΙς8.1.8: Δ,ατηρητξα ρτ/μ.εία τ/ς Φiισqς.- ""- '--'-το νησί ΠιΜρι Σuι; βόρειεςΣιωράδες 43. ΥΑ200995Π9501Im(ΦΕΚ 121 /8119780)

ΠηΥή.ΧΣΠ.

8-1.2.4. Μη θεσμοθετημένεςπεριοχές ~ρoστασίας(JIλέπεχάρτη 81)

ΝΑτυΗΑ2000

Πρόκεται για πρόγραμμα αναΥνώρισης κατayΡα.φής αξιολόγησης και χαρτσΥράφησηςτων

οικστόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας της Ελλάδας το\) δUCΤΎO\) ΦΥΣΗ 2000 ΠΟ\)

ολοκληρώθηκε το 1995. Η αξιολόγηση των περιοχών οδήγησε στ/ν διαμόρφωση τριών

Kαtηγoρlών Α,Β και Γ. Οι περιoχi:ς των κατηγοριών Α και Β 'lαραΙCΤΗρίζoνται ως περιοχές

άμεσης προτεραιότητας σε O'lέση με αυτές της κατηγορίας Γ. Τα όρια κάθε πεΡlO'lής

λαμβάνονται ως όρια το\) διαx.εΨισt1ιcoU OΊώίou το o1OOio θα καθορίζει τις απαpαiTηtEς ζώνες

(σiιμφωνα με Ν.1650) και τα κατάλληλα μέτρα γtα την διαχείριση της περιοχής. Τέλος στο

κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται και όλες οι ζώνες ειδιΙCΉς πρoστασiας της Oρνιθoπανiδας

(SPA).

Πίνακας &1.9: ΠεριοχέςNATURA 2000 1'01) Ν. MCΗΝΗσίας.

Α/Α - ""'"""" "'" Κ6ρw. x-ρn: .......,α

Ν7 Όρος MιnιρoβoiM GRl420006 SPA (Ζώνη Etδιo:ής n..........,
""-Ν8 Όροι;Πήλιο GRI4)OOOI Α Πιxo:V.lα βσaίνωv, ενδημικά ΑΣιΏΝΔuΛΑ

Ν9
κ..... _ GRI4)OO02 • A~όδρooδιiooς

ΝΙΟ Σnάθoς Kouιroιnιαριές GRl4)OOO) Α ΣMvω δάσος ιιψηλής αΙΣΘΗUΙΙΉς αξiας

ΝΙ) Εθνικό Οαλάσοω mίριro Aλowήσou - GRI4)OOO4 Α Πoucιλlα θιιλάσσιων ouι:oσ\IO'Lημά'των, βιότωιος

·'Ρ'·'>' """",". AvαwΛUΙΉ φώo:uιςλειμώνεςΠooειδωνiαςενδημΙΚή ύ-ωρίδα

12 ΚαταΡΥήθηκε με το διάtαyμα κηρύξεως του θαλάσσιou mptCOU ΒορείωνΣποράδων.
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Σιcόιtελoς ιcαι μ&Ύάλη ltOuι;;ι).,ίιz πα.νiδw;

ΝI2 Nηmά '"", """"", Πιιιέρι, GR143000:l SPΑψνη ειδ",* ιιρoι.τuzιm; oρνιθoπαviδιις

Ψαθoiιρα ιcαι Υύρω νησίδες

"'nή.XΣΠ.

CORINE (BIOTOPES) (οι περιοχές δεν απεικονίζονταιαφου το πρόγραμμα έχει τελειώσει

και μετά από αι;ιολόγησηέχει περιληφθείστο εν εξελίξειΦΥΣΗ 2000 ).

Το πρόγραμμα CORlNE - BIOTOPES (1984 - 1990) καταγράφτηκαν οι σημανnκόtερoι

βιότοποι τ/ς χώρας μας και για τον Ν. Μαγνησίας είναι:

Πίνακας Β. Ι.10: Βώτoa:οι CORINE τOtJ Ν. Mιηνησiας.- ....... , "* _(>ο)

80ιMi Γιcoiιρας ΑΟΟΟΙ0046 7>00

ΝήσοιK"ριi Jlα\ιtηία, Γιοίιρα, Πuιtρι ΑΟΟΟIΟΟ79 4>00

Νήι:ιος Σιcαvτζoίιρo: ΑΟΟΟΙ0090 800

Όρμος ΣOOρmις Στ.όμlO Mα'yνησiaι; ΑΟΟΟΙ0093 1300

ΝήσοςΣιι;;ιά.θος ΑΟΟΟ3ΟΟ11 3600

Κοιιρ( Μμιιρ06 Α00030011 120

KoρuφέςΟροοςΠήλιο _31 12000

-=.
Υγρομ.ότοπο.(απογραφήςΕΚΒΥ) - Λίμνες

Το Ελληνικό κέντρο Βωτόπων - γγροτόπων ολοκλήρωσε και εξέδωσε τον lούνω τou 1994

έναν πλήρη κατάλσΥο για τouς σημαντικότερους υγροτόπους τ/ς Ελλάδας. Σε ΑUΤόν

περιλαμβάνονται όλοι οι υγροτόποι που αναφέρονται στις προηγουμενες κατ/γορίες (ΝΑTURA:

CORJNE κλπ.). επιπλέον όμως αναφέρει και άλλους που καταγράφονται στον παρακάτω

πίνακα:

Πίνσκας Β.Ι.ΙΙ: YyρofJιόToa:oι τιm Ν. Μιηνησιας.- KiIIiiI _(>ο)

Έ1.ος ΛιxoVρaς (ιcolν. Πu:λε:O!ί) . .
Λίμνη Τςα'Cιi:λι (ιcoιν. Κιαφών) 143123000 80

Λίμνη ZιpWιι (Aλμvρoιί) 143114000 14

Eιcβoλi:ι;:r;oloρi.ματoς (ιcoιν. N.AΎl'άlov) 143116000 "
Eιcβι:ιλtς~(ιcolν. Ν. Anιάλoo) 146127000 0,_

Έ1.οςΤσα1αιtά«z 146128000 Ο,,

Λιμνoθάλα<ιGιιμπovρμιι:ovλήθρα(Βόλου) 143129000 30

Έ1.ος ιcΌuo~ 143130000 ,
Έ1.ος Ζερβόχ,οιι (ιωιν. Μηλέιον) 143131000 0,8

Έ1.ος Πcnόιcι (ιcoιν. Κoρώvηι;) 143132000 0,2

Λίμνη ΛovtOtά(ιcoιν ΚοΟΟνας) 143133000 "
Λιμνοθά).ο._ Βριομόλψνος (Σιctάθov) 143134000 Ο.'

Λψνoθάλα<ιGιιΑΥ. Γεtι:JPΎίov(Σιcιά&oς) 14313:1000 3

Λψνοθά).ο.σσα KoιιιαnιναριιDν (ΣtQάθoι;) 143136000 "
Έλος Μηλιο»ν (Σιc<mέλov) 143137000 0,3

Έλος ΛoιJtICIaς(Σιc<mέλov) 143138000 1,4

Έλος ΑΥ. Δημηφtov(Aλowήσou) 143139000 Ο,,

Έ1.οςΠαλιοφιίναρο(ΝήοοοΠεριστiραι;) 143140000 Ο,Ι

Έ1.οςα/ιΖνι'μηι;(νήοovKUΡΙΊ Παναyiας) 143141000 Ο,Ι
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ΟΙ περισσότεροι υγροτόποι του πίνακα f:x.σuν μικρή σχετικά έκταση είναι όμως σημαντικοί

γιατί διατηρούν φυσική βλάστηση και πανίδα μέσα σε ευρύτερες περιοχές μικρού οικολογικού

ενδιαφέροντος όπως είναι οι εKtεtαμένες καλλιεΡΎΟΟμενες εκrάσεις. Άλλες σπουδαίες

σημερινές αξίες και χρήσεις τσυς είναι η υδρευτική η αρδευτική η oλιειmκή η κτηνοτροφική η

επιστημονική η εκπαιδευτική, η αναψυΧή η αμμoληπtική και η θηραματική. Όταν όμως οι

χρήσεις αυτές ξεπερνούν κάποια όρια αρχίζουν και απειλούν τη φυσικότητα ακόμη και την

ύπαρξη τέτοιον υγροτόπων.

Στην περιοχή της τέως λίμνης Κάρλας υπάρχ,ουν μικροί ταμιευτήρες νερού και

προγραμματίζεται ο εnαναπλημυρισμός της. Οι περιοχές αυτές θεωρούνται πολύ σημαντικές

γιατί παρά την υποβάθμιση και την γεα/Ρ-ΥΙκή ρύπανση που δέχονται αποτελούν χ.ώρο

διαβίωσης διατροφής και φωλιάσματος για τουλάχιστον για 70 είδη παρυδάτιων και υδρόβιων

πουλιών αλλά και ψαριών, αμφιβίων και λοιπών ειδών πανίδας. ΔιατηΡούν επίσης αξ,όλσγη

υδρόβια χλωρίδα. Ιδιαίτερα ο σχεδιαζόμενος ταμιευτήρας έιcτασης 42.000 στρ. κάτω από

ορισμένες συνθήκες μπορεί να επαναφέρει την Κάρλα στην θέση που κατείχε παλιά ως

υγροβιότοπος διεθνούς σημασίας.
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8-1.3 Απεικόνιση Θεσμοθετημένων παραγωγικών ζωνών και άλλων μη

οικίστικών χρήσεων καθώς και προτάσεων 'Χωροθέτησης aντίστοιχων

ζωνών. Επίπεδο αναφοράς: Νομός. στΑ. Πηγές: Στοιχεία από ΥΠΕΧΩΔΕ ή άλλα αρμόδια

ΥπoujJyEw, ε-Υκεκριμένες ή εν εξελίξει XωιχnαξΙKές Μελέτες σε εθνικό, περιφερειακό,

νομαρχιακό ή τοπικό επίπεδο.

Στην περιφέρειαθεσσαλίας πολεοδομικάΟρΥανωμένεςπεριοχές 'για την εξυπηρέτηση χρήσεων

εκτός κατοικίας υΠΆΡΧΣUν μόνο αυτές που αφορούν τον δευτερογενή τομέα. Πρόκεται Ύ\C1 την

βισμηχΑVUCΉ περιοχή του βόλου που Kαταλαμβάνε~ συνολική έκταση 2759στρ. και βρίσκεται

στην περιοχή του Διμηνωυ και το παράρτημα της ΒΙ.ΠΕ συνολικής έκτασης 1720στρ. που

βρίσκεται σε απόσταση 6,5χλμ περίπου από την κυρίως βιομηχανική περιοχή και δεξιά της

οδού Βόλου - Βελεστίνου. Σε προέκταση της ΒΙ.ΠΕ βόλου και εκατέρωθεν το\) οδικού άξονα

Βόλου - Bελεστiνoυ δημΙOUργείτε με την τεχνική υποστήριξη της ΕΤΒΑ το ΒΙΟοΠΑ του

Βόλου σuνoλUCΉς έκτασης 84Οστρ.

Στην α ΒΙΠΕ και ειδικότερα στις εγκαταστάσεις της Ε8ΕΤΑΜ ενός ερευνηηκού κέντρου

μετάλλου πρόκεται να λειτουργήσει το τεχνολογικό πάρκο του Βόλου.

Ακόμα θεσμοθετημένες περιοχέι; 2γενή τομέα περιλαμβάνονται στα fΠΣ των πόλεων:

Βελεστίνο. Βόλος, Ν.lωνία, Αγριά. ΑλμυΡός, EυΞWΣΎΠoλη, N.Aγχiαλoς, Σκοπ&υ και

Σκιάθου. Τέλος σημαVΠKός αριθμός βιομηχανικών βιοτεχνικών μονάδων βρίσκονται κατά

μήκος των οδικών αξόνων εκτός των παρωtάνω καθορισμένων / οριοθετημένων περιοχών.

(απειιcoνίζoνται οι μεγαλύτερες βωμηχανικές μονάδες βλέπε χάρτη ΒΙ). Σημειώνουμε επίσης

ότι στη Κ. Πλατάνou και στο Δ. Αλμυρού μεταξύ ΠΑθΕ και όρμσυ Σούρπης τείνει να

δημωυργηθεί μια άτυπη βωμηχανική ζώνη μεγάλων οχλούσων μονάδων.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΚΑΤΕΥθΥΝΣΕIΣ )(ΣΠ

Πρέπει να αποτραπεί η διάσπαρτη χωροθέτηση και να παρθούν μέτρα που να τείνουν στη

συγκέντJXOOT1 των δραστηριοτήτων μεταποίησης σε περωρισμένης έκτασης οργανωμένες

περιοχές. Στο Νομό υπάρχει ανάγκη καθορισμού νέας ΒΕΠΕ γιατί εκτιμάται ότι στο χρονικό

ορίζοντα μιας 5ετίας και το παράρτημα της ΒΙ.ΠΕ θα έχει ΚΟΡεσθεΙ Τέτοως χώρος ενδείκνυται

στη παράntα ζώνη του ΑλμνΡοί> που διαθέτει ισχυρά συγκρmκά πλεονεκτήματα. Σε πρώτη

φάση ωtαιτεiται για τη δημιονργία της ΒΕΠΕ έκταση της τάξης των 2000 στρ. η οποία

διατίθεται.

θα πρέπει όμως στα όρια του Ν. Μαγνησίας είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εξευρεθεί και άλλη

περιοχή για την Kάλυ'!ΠI των μελλoVΠKών αναΥκών του τομέα θα απαιτηθούν άλλα 30ΟΟστρμ.
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N.ΦΔJΩηΔAε

ΠΑΝΕΠΙ ΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛIΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞIΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΈΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥθΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΗΣ ΤΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ"

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ 81
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ι 'ισουφιι,

/'.' όρια Νομών
οικισμοί

ο· 500 κατ.

500·2000 κατ.

2000·100001101.
10000·200000 ΚΟΤ.

Ο παραδoαlαKololιaσμol

OΚfOνραμμ~

ι \./ όριο νΙων Δ~μων

11!' τοπΙο ιδlσΙπραυ φυσικού κόλου,

1Ir αρχαlολογlκοl χώροι

~ ΙΙιομηχονιΚΙς: μαν4δcι; της κaτηγορΙοι; ΑΙ μι όνω των 20 οηασχολαύμινων

κπινoTΡOφlΚtι; μονόδις όνω του ορΙου των 20 ισοδύναμων

• aισβη1'1κό δΟση

Ο λατομια

/\1 πιρlοχΙς: προστασία,NATURA 2000

ji ζώνιι; προοτοαla,του N.16S0.«.;. θιομο8ιιημΙνc( λατομιιά, ηιρlοχΙς: ΣlqJιτόλιυσης: λαιομιΙων οδρανών υλικών

υyρoΙΙIόΤOπol

αμμώδης ακτΙς:

υπδρχουοις: nxYIrt( λΙμνΣΙ;

;~~ ΣκτtιαμΙνιςζώνι( μι διόοπορπι; μονδδες: μΗαποlησης:

22ί.1 βιπε
.. βι.Π ..., βIΟ.ΠΑ, τιχνολΟΥΙΚι!ι π4ρκσ

•.•• δσσικι, (Κl'άσιις:

Μ
λοιπή ΥιωΡΥlκήΥη
συλλογικά δlΚl'υα υδριυση,

. αρδιυ6μινη γιωργlΚJ'Ί Υη

Κλίμακα: 1:200.000

ΚΑ:ΡΑΜΠΕΣΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΒΟΛΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2000
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Κατά συνέπεια πρέπει παράλληλα να δρομολο-Υηθεί η απελευθέρωση και επαναξιοποίηση 1"ου

50% περίπου της έκτασης της Α Βl.πε που δεσμεύεται από νεκρά βωμηχανικά κελύφη

μονάδων που επλήγησαν κα1"ά την πρόσφαtη κρίση 1"ου 1"ομέα και 00Ο1"ε παραμένουν εκτός

λεnoυργiας.

Β-Ι.4 Οριοθέτηση περιοχών όπου εκδηλώνονται ή αναμένεται να

εκδηλωθούντάσεις ζήτησης/προσφοράςοικιστικής ανάπτυξης, με αναφορά

στις μεταβλητές του κεφαλαίου Α-Ι και ύστερα από αποκλεισμό ή ειδική

θεώρηση των τμημάτων τους που εμπίπτουν σε ζώνες των ως άνω

κατηγοριών(Β-Ι.Ι έως Β-Ι.3). Επίπεδο οναφοράς: Νομός ΟΤΑ. Πηγές: Α, B-l.l έως

Β-I.3.

Για να οριοθΕ1"ήσουμε nς ΖΟΚ (βλέπε ενότψα 8.1.5.) ωroκλεioυμετις παρακάτωπεριοχέςαπό

την συνολικη έκταση του Νομού (σύμφωναμε όσα έχουμε αναφέρει) :

ΓεωΡΎ\κη γη α πρσrεραιότψας - Δασικές εκτάσεις - Αμμώδεις παραλίες - Αισθηnκά δάση 

ΥγΡοβιό,οποιις - ΒΙ.ΠΕ (και τ/ν Ύύρω περιοχή αιcriνας IΟΟΟμ) - ΒΙΟ.ΠΑ - Eι<tεταμένες ζώνες

μεταποίησης - εδαφικές ειcrάσεις με κλίση πάνω από 20% και ειαάσεις με βορινό

προσανατολισμόκαι κλίση εδάφους πάνω από 10%. (βλ. 8.1.5) - Θαλάσσιο Πάριro Σποράδων

- Ταμιευτηρας Κάρλας (και την -γύρω περιοχή αrnνας 1000μ) • Λατoμiα μαρμάρων,

θεσμοθετημένες λατομικές ζώνες (και την -γύρω περιοχή τους αrnνας lΟΟΟμ) - 8ωμηχανικές

μονάδες (και την -γύρω περιοχη αrnνας 1000μ) - ΑρχαωλοΥικούς χώρους (και την Ύύρω

περιοχή αιetίνας 5ΟΟμ).

ενώ ορίζουμε περιοχές με ειδική θεώρηση τις παραΙCΆ1"ω:

)ριοχές NATURA' 2000 - Εδαφucές ειcrάσεις με κλίση από 15% έως 20% (μόνο β κατοΟΟα)

ΟΤΑ με ι<tηνo,poφU<έςμονάδες (μη ακριβής θέση).

Στη παρουσα φάση δεν οριοθετούμε περωχές 1"άσεων αφού στην επόμενη ενότητα θα

οριοθετήσουμεKατευθεiαν ζώνες oιιcιστUCΉςκαταλληλότητας(ΖΟΚ).
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Β-Ι.5 Ανάλυση της φυσικής καταλλη.....ητας των ως άνω περιοχών τάσεων,

με βάση τη διαθεσιμότητα φυσικών χαρακτηριστικώνπου εξασφαλίζουν τις

ειδικές απαιτήσεις για οικιστική ανάπτυξη (ποιότητα τοπίου, κλίμα,

προσανατολισμός, Θέα, κλίσεις εδάφους, γεωλογικά χαρακτηριστικά κλπ.)

και κατ' αρχήν οριοθέτηση ζωνών οικιστικής καταλληλότητας. Επίπεδο

αναφοράς: Νομός, σΤΑ. Πηγές: χάρτης ανάγλυφου εδάφους διαθέσιμες μελέτες.

Κλίσεις - Προσανατολισμός (βλέπε χάρτη Β.2)

Για την διερεύνηση της φυσικής καταλληλότητας του νομού με βάση τον προσανατολισμό και

τις κλίσεις του εδάφους ακολουθήσαμε την παρακάτω διαδικασία.

Από ης ισοϋψείς των 100 μέτρων του νομού δημιουργήσαμε το ψηφιακό μοντέλου εδάφους

(DEM με ρίΧθΙ 100m χ 100m., σε raster μορφή). Χάρις το ΟΕΜ και την χρήση των ΓΣΠ

κατηΥΟΡΙ0π0ιήσαμετις εδαφικές εκτάσεις του νομού.

Αναλυτικότερα για ης κλίσεις δημιουργήσαμετην παρακάτω ταξινόμηση περιοχών:

• 20% ~ 20+% όπου απαγορεύεταικάθε μορφή οικιστικήςανάπruξης.

• 15%- 20% όπου επιτρέπεται μόνο β κατοικία.

ενώ όσο αφορά τον προσανατολισμό εvtomσαμε τις εκτάσεις με βορινό προσανατολισμό και

με κλίση 10% - 20 %.

Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι στην απεικόνιση των παραπάνω εκτάσεων έχουν εξαψεθεί οι

ειcτάσεις με εμβαδόν μικρότερο των 20 στρ (τέτοιες περιοχές μπορούν να συμπεριληφθούν σε

μtα ΠΕΡΠΟ με κατάλληλο ρυμοτομικό σχέδω).

Τεκτονική.

Οι Caputo και Παυλiδης συμπεραίνουν ότι είναι ενεΡΎός σήμερα μια εφελιωστιΙCΉ φάση η

οποία δημιουΡΎεί δομές Α - Δ διεύθυνσης, με χαραιqηριστΙKές το σεισμικά ενφΥό ρήγμα

Νέας ΑΥΧιάλου, και το ρήγμα του XαλιcoδόνΙOυς όρους. Δομές και αυτής της δtεύθυνσης

παρoυσtάζoυν και οι Μσυγιάρης Ν. ΙΓΜΕ (1991). στην συσχέτωη ενφΥών ρηγμάτων και

αγωγού φυσικού αερίου. Ο νομός ανήκει στις περιοχές της Ελλάδας με υψηλή σεισμικότητα,

κατατάσσεται στην κατηγορία 111 των ζωνών σεισμικής επιιανδυνότητας , σύμφωνα με τον

ΝΕΑκ.

Κατολισθήσεις (ελλιπή στοιχεία μη δυνατότητα απεικόνισης).

Από τους σχημαnσμoύς που δομούν την περιοχή, ο φλύσχης, οι σχιστόλιθοΙ, και τα ιζήματα

της ζώνης μετάβασης, 'λJ:ιyω της ανομοιογενούς σύστασης και της έντονης τειcτoνικής

καταπόνησης, διευκολύνουν την δράση των παραγόvtων διάβρωσης και αποσάθρωσης.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛIΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞIΑΣ ΚΑι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤιΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

"ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥθΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΗΣ ΤΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣIΑΣ"

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ 82: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΜΛΗΛΟΤΗΤΑ:

ΚΛΙΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

,\.'όριο Νομών

οllOσμών

Ο • 500 ΚΟΙ.

500 ·2000 ΚΟΙ.

2000·10000 ΚΗ
• 10000·200000 και.

"v αιrroνραμμ~

ι" Ι 6ΡΙΩ νΙων Δ~μων
πι:ρlοχΙς μι Kλlαη ηόνω από 20%, άνω 20 στΡι:μμάιων

πιρlοχΙ, μι βορινό προσανατολισμό και κλΙοη 10% ιώι; 20%, άνω των 20 στριμμάιων

πιρlοχΙι; μι κλια" 15% ιώι; 20%, άνω 20 σιριμμΔιων

Κλίμακα: 1:200.000

ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΒΟΛΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2000



KAPAMΠEΣlNHΣ ΜαΑΛΗΣ ΧΩΡΟΘΕΠΙΣΗ

Στον πίνακα παρουσιάζονται οι περιοχές και οι κοινότητες που παρουσιασαν σχετικά

προβλήματα:

Πίνακας 8.1.12: Περιοχές με προβλήματα κατολίσθησηςστο Ν. Μι.ιyvηcriας.

IJtπή. ΧΣΠ IrME.

Οριοθέτησηζωνών οικιστικήςκαταλληλότητας(WK).

Σύμφωνα με την ενότητα 8.1.4., από το αποτέλεσμα της ενότητας ΑΙ όπου προκύπτουν σι

δήμοι με την μεγαλύτερη ζήτηση Ύ\Ο. ouασnΙCΉ ανάπτυξη (βλ. πίνακα π.Ι.4.), από την θέση

των περιοχών (ισοϋψείς συγκρούσεις χρήσεων Υης) οριοθετούμε nς ΖΟΚ που φαίνονται

στον χάρτη Γ.

Χωροταξική ενότητα 1.

Σύμφωνα με το χάρτη από άποψη oueισΤΙΙCΉς καταλληλότητας το σύνολο της έκτασης

παρουσιάζει προβλήματα. Aναλυπιcότερα:

• ΤΟ ιcεντριιcό τμήμα ιcαι η παράκτια ζώνη περιλαμβάνεται στο ΓΠΣ ιcαι στην ΖΟΕ (βλέπε

ενότητα Γ) κάτι που σημαίνει ότι η οικιστική ανάπtυξη ή η απoφιryή της έχει

προΥραμματιστεί σε άλλες βάσεις.

• Το ανατολικό τμήμα της ενότητας αποκλι:ίεται από την μια 'λiYyω ένtoνων κλίσεων

(απότομο ανάγλυφο) και από την άλλη <<ανήκει» στην περιοχή του Πηλίου και θα πρέπει να

τύχει ανάλογης αντιμετώπισης (βλέπε σκεπτικό χε.2).

• Το βόρειο-δυτικό τμήμα αν και δεν έχει εξαφεθεί δεν μπορεί να οριστεί ως ΖΟΚ 'λiYyω

κακής θέσης ( κακή θέα, Ύειτνίαση με ΒΙ.ΠΕ και θεσμοθετημένη ζώνη αδρανών υλικών).

Η μόνη πφιοχή 1Wυ φαίνεται να υπάρχουν δυνατότητες όπου και ορίζεται ως ΖΟΚ είναι το

παραλιακό τμήμα στο νότισ-δUΤΙKό τμήμα της ΧΕ μέχρι τον οικισμό της Ν. A"fX)..ά'λDυ.

Περιοχή Ι οριοθετείτε:

Ανατολικά: από το όριο της ΖΟΕ μέχρι το ύψος του οικισμού Παλισύριον

Βόρεια: από την κορυφσΥραμμή του βουνού που βρίσκεται ο οικισμός Παλισύριον.

Δι.mκά: από το δρόμο που ενώνει τους οικισμούς Ν. ArιjD.')ι.D με το Σέσκλο.

RUIoXB E'Im
ΑνήλιηΠηλίQU Ι946

KV.W) Κλήμα Σιroιιέλou ,,%
Μαιφυράχη ΠηΛΊW 1969

Ζαγορά + Mα..-ρvράxη "79
Κανο>χώρl Πηλίσυ 1981

Α\,ιω,,;ι';' \971

Λανι..Vς (θiση Μελίςm) 197'

ΖαΥσρύ (θiση ΒίΥλα) 1980

Τσα'Y"uρά.δα "89
Νι:.ιη:6ιρι + MWρεση "89
Κίσφς 1989

ΤσαΎt"JPάδa .. Nwxώρι 1991

Τouyιι:αράδa + MακρuνI:ιφ 1985
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Χωροταξική ενόJητα 2.

ΤΟ Πήλιο λόγω ιδιομορφίας και ορεινού τοπίου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Ήδη το μεΥαλύτερο

τμήμα που εξαφείται αφού έχει χαρακτηριστεί ως τοπίο ιδιαίτερου φυσuroύ κάλους και

περιοχή NATURA.

Στην ενότητα αυτή ΙΟΚ μπορούν να οριστούν

• Περιοχή 11 στο παραλιακό τμήμα του ΠαΥασητικού που ξειa.νά από τον OΙΙCΙσμό Άφυσσο

μέχρι την παραλία του OΙΙCΙσμoύ Χόρτο που είναι και ΤΙΦΚ (οριοθετείτε: ανατολικά και

δυτικά από τα διοικητικά όρια του δήμου Αργαλαστής ενώ βόρεια από το δρόμο που

ενώνει τους OΙΙCΙσμOύς ΑρΥαλαστής και Μυριοβρύτη).

• Περιοχή 111 -γύρω από τον OΙΙCΙσμό Πάλτση με μέτωπο το Αιγαίο Πέλαγος. (οριοθετείτε

νότιο-ανατολικά και βόρειο-δυτικά από τα διοικητικά όρια του δήμου Αργαλαστής).

Χωροταξική ενότητα 3

Στην ενότητα αυτή εκτός από το τμήμα της Ν. AWά'λt>u που περιλαμβάνεται στην ΙΟΚ της

ΧΕΙ ορίζουμε και την περtO'X11 Ιv που ορίζεται από τον οικισμό της Αμαλιαπόλεως μέχρι τον

oιιcισμό Νήες. (οριοθετείτε νότιο-ανατολικά από τα διοικητικά όρια του δήμου Πτελεού. και

δυτικά από την κορυφσΥραμμή του όρους ΚΟ1C1C\νόβραχος μέχρι τον όρμο Σούρπης. ΤΟ

ανατολικό τμήμα της περιοχής της Αμαλιαπόλεως δεν ενδείκvιrι:αι - αποκλείει::αι "λi:Yyω θέας

προς την πεδιάδα του Αλμυρού όπου υπάρχουν διάσπαρτες βιομηχανικές μονάδες ενώ όπως

έχουμε αναφέρει πpσyραμμα'tί.ζει:αι και δημιουργία ΒΙ.πε.

Τέλος δεν ορίζουμε ΖΟΚ στο δυτικό τμήμα της ΧΕ λόγω aπόμαKρης θέσης, χαμηλής ζήτησης

και σύγκρουσης χρήσεων γης (κτηνotρoφΙKές δραστηριό'tητες).

XωρoταξUCΉ ενότητα 4.

Δεν ορίζονται ΙΟΚ λόγω περιορισμένης ζήτησης. Η περιορισμένη ζήτηση μπορεί κάλιστα να

καλυφθεί από τις -γύρω ΧΕ.

Χωροταξική ενόmτα 5.

Η εκτόνωση της ζήτησης για οικιστική ανάπτυξη μέσο οργανωμένης δόμησης στο εσωτερικό

της σvyκεKριμένης χωροταξικής ενότητας συνηγορεί και το γεΥονός ότι στην περιορισμένη

έκταση των νησιών οι αρνητικές εmπtώσεις της εκτός σχεδίου μεΥιστοποιούνται αλλοιώνοντας

σε μεΥάλο βαθμό το τοπίο.

Ιώνες οικιστικής καταλληλότηταςορίζονται:

)ο- Στην ΣΙCΙΆθO στο ανατολικό μέρος του νησιού αφού οι υπόλοιπες περιοχές εξαφούνται

"λi:Yyω της ύπαρξης αισθητικού δάσους και περιοχής ΝΑTURA.

)ο> Στη Σκόπελο η περιοχή που περικλείεται από τους oιιcισμoύς Σκόπελο, Στάφυλο. Πανόρμο

και τα βουνά ΠαλoύΙCΙ και Δελφί.
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Τέλος θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η ζήτηση αυτής της χωροταξικής ενότητας οφείλεται

κατά κύριο Μ:ιΥο στο νησιωπκό χαρακτήρα της ενότητας οπότε αποκλείεται η ανακατανομή

των αναΎΚών και συνεπώς θα πρέπει να ικανοποιηθεί στο εσωτερικό της.
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8-2 : ΑΝΤΟΧΗ ΦΥΣπωΝ ΠΟΡ2Ν
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8-2.1 ΚαταΎραφή και αξιοΜΥηση των φυσικών και ανθρωΠο-Υενών πόρων

που επηρεάζουν καθοριστικά την οικιστική ανάπτυξη. Επίπεδο αναφοράς :

Νομός, σΤΑ. Πηγές: Β-Ι.1 > 8·1.2, μελέ'tες, επιτόπιαέρευνα.

Βλέπε κεφάλαιοΒ1.

8-2.2 Εμβαδομέτρηση ζωνών οικιστικής καταλληλότητας και καθορισμός

σ' αυτές ορίων χωρητικότητας που λαμβάνουν υπόψη τα παραπάνω και

καθορίζονται με βάση τα παρακάτω σταθερότυπα οι τιμές των οποίων

ορίζονται στο παράρτημα.

α Σταθερότυπα πυκνότητας κατοίκων (KaTJoτp.) που διαφοροποιούνται

ανάλο-Υα με τη χρήση, τη Θέση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του

φυσικού χώρου.

β Σταθερότυπα πυκνότητας χρήσης στοιχείων του φυσικού και

ανθρωΠο-Υενούς περιβάλλοντος που επηρεάζουν καθοριστικά την οικιστική

ζήτηση (πχ. ακτές).

γ. Σταθερότυπα επάρκειας των αναΎκαίων για την οικιστική ανάπτυξη

φυσικώνπόρων (πχ. νερό).

Επίπεδο αναφοράς: Νομός, ΟΤΑ. Πηγiς: Β-1.5, Παράρτημα.

Α. Για να υπολογίσουμε την πραγματική oιιασrιια; -χωριτ/κότητα των ζωνών εκτός από τις

περιοχές που εξαψέσαμεστην ενότητα Β 1.4 εξαιρούμε και τις:

1. Περιοχές εντός ορίων οικισμών.

2. Ζώνη 500μ από το οδικό δίΚΤUO που περιλαμβάνεται στις παραπάνω ζώνες.

Σuμφωνα με τα παραπάνω έχουμε:
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ΠΙνακας]ι1. 13: Ζώνες Οικιστ,κής Καταλληλότητας.

ΧΩΡΟΘΕΤΗΙΗ

1

1
]

]

Ι

]

ι

1

- "'5. .1 Ifιιr=
.• Ι ." :r-.... _ ...

ι 16~O2 25670 Α

11 St6S 38.' Β

111 ,778 ,047 Β

lν 10)34 7614 Β

ν 360' 2656 Β

νι 11360 3370 Β

Β, Γ. Για τα σταθερότυπα των παραγράφων β και Ύ λό'Υω ελλείψεων στοιχείων δεν έχουμε

την ΔUνατότητα υπολο'Υισμού των αντίστοιχων χωρηιcoτήτων.

59



,- ΚΑΡΑΜΠΕε:ΝΗΣΜΙΧΑΛΗΣ ΧΩΡΟθΕΗΙ!Η

J

Ι

]

Ι

Ι

J

Ι

8-3 : ΕΠΑΡΚΕJΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Β-3.1 Καταγραφή, χαρτογράφηση και αξωλόγηση των στοιχείων της

υφιστάμενης και της προγραμματιζόμενης μεταφορικής και "'ιπής τεχνικής

υποδομής που επηρεάζουν την ανάπτυξη των ζωνών καταλληλότητας.

Επίπεδο αναφοράς: Νομός, σΤΑ.

Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ : Χωροταξικά Περιφερειών, Υπηρεσίες NoμΑΡXΙΑ!Cής Αυτοδιοίκησης.

Β"", χάρτη Β3.

Β.3.1.1. Οδικό δίκτοο

Εθνικό δίκτοο - Υπάρχοuσο κατάσταση

Η κατάταξη του εθνικού οδικού δικτύου του Ν. Μαγνησίας σε βασικό (πρωτεύον) Δευτερεύον

και Τριτεύον (κατ' εφαρμσΥή Τα/ν Π.Δ.. 347/931(01401/93) καθορίζονται με το ΦΕΚ 301B/19

1-96 και γiνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στα δ6ο παραπάνω Π.Δ ..

(λειτουργική σημασία των δρόμων και τις προτάσεις των συναρμόδιων φορέων). Η κατάταξη,

τα χαρακτηριστικά και η πληρότητα του εθνικού δ,ιcrύoυ του νομού αναλύονται παρακάτω:

• Βασικό εθνικό οδικό δίιm>o

Νέα εθνική οδός (Αθήνα - Λαμία - Λάρισα· Τέμπη - Κατερίνη - θεσσαλονίκη - Εύζωνοι)

Η οδική σύνδεση του νομού με την ΙUΠΌλotπη περιφέρεια αλλά και χώρα εξυπηρετείται κατά

ια/ριο ΛDyo ωtό τον άξονα αυτό, ο οποίος εξυπηρετεί και το μεΥαλύτερο ποσοστό των

υπεραστικών μεταιcινήσεων βορρά - νότου σε εθνική κλίμακα. Ανήκει στο ευρωπαϊκό σύστημα

κύριων οδικών αρτηριών. Προβλέπεται μετά την ολοκλήρωση του να έχει xαραιcrηριστικά

κλειστού αυτοκινητοδρόμου με δ6ο λουρίδες ανά ΙCΑτεύθυνση. κεντρική νησίδα και βοηθητικές

οδούς.

• Δευτερεύον εθvικ:ό οδικό δίκτυο.

Ε.Ο. 6 (Βόλος - Α.Κ Βελεστίνου Λάρισα TρίΙCΑΛΑ (μέσο βόρειας και ανατολικής παράκαμψης

της πόλης Καλαμπάκα - Γέφυρα ΜουΡΥκάνι - Κατάρα - Μέτσοβο - Ιωάννινα 

Ηγουμενίτσα.

Ο άξονας αναβαθμίζεται τμηματικά και εξυπηρετεί την σύνδεση του νομού με την δυτική

Πύλη εισόδου της χώρας την Ηγουμενίτσα και την Εγνατία οδό. Emπλέoν προσφέρει την

διασύνδεση των νομών Μαγνησίας - Λαρίσης - Τρικάλων. Το τμήμα Βόλος - Α.Κ

Βελεστίνου αποτελεί κύρια σύνδεση του Βόλου με την Ν.E.Q.I. έχει αναβαθμιστείμε διατομή

(με διατομή 14/16) και γεωμετρικά χαρακτηριστικά αυτoιcινητoδρόμoυ.

Ε.Ο. 30 Βόλος - ΜικΡοθήβες - Φάρσαλ<χ - Ν. Μοναστήρι - Σοφάδες - Καρδίτσα - Τρίκαλ<χ

Πύλη - Ελάτη - Περτούλι - Βουλγαρέλι - Άρτα.
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Ι. Βόλος - N.Aγχiαλoς - Μικρσθήβες - (ΑΚ με N.E.Q. Ι)

θεωρείται δευτερεύουσα σύνδεση Βόλου με την Ν.Ε.Ο. και αποτελεί την κοντινότερη

διαδρομή για την σύνδεση του Βόλου με το διαμερισματικό κέντρο της Αθήνας. Η χάραξη του

παρουσιάζει προβλήματα και τα γεωμετρικά χαραΚΊηριστικά του είναι πτωχά.

2. ΜικρσθήβεςαπόΑΚμετηνΝ.Ε.ο. Ι-Φάρσαλα.

ΠpoβληματιΙCΉ χάραξη με πτωχά χαρακτηριστικά (διατομή 7/9). Αποτελεί την ια/ρια

διαπεριφερειαΙCΉ σύνδεση Βόλου Καρδίτσας γεΥονός που σημαίνει ότι δεν ευνοείται η

πρόσβαση μετΣΞU τους.

• Τριτείκw εθνικό οδικό δi.κ:τυo.

Οδικό κύκλωμα Πηλίου: Ε.ο. 34 Βόλος - Χάνια -Νεοχώρι - Τσαγκαράδα - Χορευτό - και

Ε.Ο. 34
α

Βόλος - ΠΟΡταριά - Χορευτό.

Το οδικό κύκλωμα θεωρείται ικανοποιητικό. Την θεριΎή περίοδο παρουσιάζονται προβλήματα

ΛόΥω διέλευσης του δΙΚΊύου μέσα από τα χωριά. Έχουν ήδη προγραμματιστεί και μελετούνται

παρακάμψεις (Αγριά, ΙαΥορά).

Τέλος στο εθνικό δίκτυο ανήκουν και όλα τα τμήματα των εθνικών οδών που έχουν

εγκαταλειφθεί χωρίς να αποχαρακτηριστούν.

ΠΡΟΎραμματ,σμός φορέων

Σε εθνικό επίπεδο είναι προγραμματισμένα δύο μεγάλα έργα:

1. Η ολοκλήρωση του άξονα Αθήνας - θεσσαλονίκης.

2. Η ολοκλήρωση του άξονα Βόλου - Ηγουμενίτσας.

Σε περιφερειακό επίπεδο από την 2
η
ΔΕΚΕ περιφέρειας θεσσαλίας και την διεύθυνση

τεχνικών :υπηρεσιών νομαρχίας Μαγνησίας εκτελούνται και έχουν προγραμματιστεί τα

παρακάτω έργα που αφορούν το εθνικό οδικό δίκωο:

• Παράκαμψη ηΣ.Βόλου και είσοδος από Μικροθήβες.

Εκι:ελούνται έργα βελτίωσης της εισόδου του Βόλου από Μικροθήβες (ισόπεδος κόμβος στη

θέση Μπουρμπουλήθρα) και έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της γέφυρας Σέκερη στο ποταμό

Κραυσίδωνα. Η παράκαμψη του Βόλου βρίσκεται σε στάδιο μελετών με πρώτη λειτουργική

φάση κατασκευής το τμήμα από Α.Κ Λαρίσης μέχρι Γορίτσα (8χλμ).

• Βελτίωση οδικού δικτύου Πηλίου.

Είναι υπό έγκριση οι μελέτες για την παράκαμψη της Ιayοράς. Το υπάρχον δίΚΊΟΟ είναι

ανεπαρκές. θα πρέπει να επισπευσθούν οι διαδικασίες έγκρισης των μελετών ώστε να

δημοπρατηθούν τα έργα.
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Επαρχιακό δΊΚΤVO - Yπάpxovσα Kατάcrταση

Το επαρχιακό δίιαυο του νομού κατατάσσεrαι σύμφωνα με το ΦΕΚ 293/Β/17-4-1995 σε

Πρωτεύον και Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό ΔίΙCΤOO. Αναφερόμενοι συνολικά στο επαρχιακό

δίι<τυο του νομού όλες οι κοινότητες έχουν εξασφαλίσει την σύνδεση τους με την πρωτεύουσα

του νομού. Το βασικό πρόβλημα του επΑΡXιαΙCOύ δικτύου, συνέπεια της τμημαnκής και χωρίς

ολοκληρωμένης μελέτης κατασκευής τους, είναι τα γεωμεφιιcά στοιχεία και η κακή

oριζoνnσyραφία των δρόμων.

Προγραμματισμός φορέων.

Κατά μήκος του επαρχιακού οδικού διιcrύoυ εκιελούνται από την διεύθυνση τεχνικών

υπηρεΟ1ών Νομαρχίας ΜαΥνησίας σημαντικά έρΥα βελτίωσης του δΙΙCΤύOυ. Συγκειφιμένα:

Εχσυν ολοκληρωθεί ερΥασίες βελτίωσης - διαπλάΊυνσης στα τμήματα του οδικού δικιύου

Πηλίου: Μηλίνα - Τρίκερι, Λαύκος - Προμύρι- Πλατανιάς Πτελεός - ΠηγάδΙ, ΑρΥαλαστή 

Ξυνόβρυση - Καλλιθέα - Πάλτση, Μετόχι - Λαύιroς - Μηλίνα, Μούρεσι - Νταμούχαρι,

περιφερειακός Αγ. Ονουφρίου.

Επίσης προωθούνται μελέτες και ερΥολαβίες για συνδέσεις των ΟΙlC1σμών του νομσυ με

παραλίες. Τέλος άλλα έρΥα διαπλάτυνσης βελτίωσης του επαρχιακού διιcrύoυ όπως η σύνδεση

Εθνικής Οδού ΒόΛου - Λάρισας προς Κανάλια, Βόλου - Σούρπης, προς Aμαλιirnx>λη Πτελεός

-Πηγάδι.

Β-3.1.!. Σιδηροδρομu<ό δΎCΤUO

Το υφιστάμενο δίκτυο του ΟΣΕ που εξυπηρετεί τον Ν. Μαγνησίας περιλαμβάνει nς εξής

γραμμ<ς:

• Σιδηροδρομική γραμμή Παλαισφάρσαλα; - Βόλος

Η γραμμή αυτή λειτoυρyεi ως μετρική (εύρους 1m) και έχει ληφθεί απόφαση από τον ΟΣΕ να

σταματήσει η λειτουργία της rια ά'γνωστο χρόνο καθώς είναι πολύ χαμηλής εξυπηρέτησης τόσο

για επιβάτες όσο rια εμπορεύματα. Δεν πρoβλέπεrαι ο εκσυγχρονισμός της ενώ θεωρείται

meoνή η κατάργηση της.

• Σιδηροδρομική γραμμή Βόλος - Λάρισα.

Η γραμμή αυτή έχει διεθνές εύρος (1,44μ) και λειτουρΥεί με πυκνά δρομολόγια.

• Σιδηροδρομική γραμμή Βόλου - Μηλιές

Πρόκειται για το παραδοσιακό τραινάκι του Πηλίου που επανα1ειτoυρyεi στο τμήμα Λεχώνια

Μηλιές εκτελώντας τουριστικά δρομολόγια μόνο το Σαββατοκύριακο. Σε όn αφορά το τμήμα

Βόλος Λεχώνια απομένει η ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων και των ερΥασιών διαπλάτυνσης

στο τμήμα Αγριά - Άνω Λεχώνια.
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Προγραμματισμός ΟΣΕ

Η σύνδεση του νομού Μαγνησίας με την Ηγουμενίτσα (σιδηροδρομική γραμμή Καλαμπάκα

Ιωάννινα - Ηγουμενίτσα) με απόφαση Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος (ΥΠΕΧΩΔΕ)

εγιcρίθηκε η Χωροθέτηση των έργων της σιδηροδρομικής Ύραμμής καθώς και των

προτεινόμενων σιδηροδρομικών σταθμών. Εκπονείται η μελέτη του σχετικού έργου και η

υλοποίηση του στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ θεωρείται ιδιαίτερα επισφαλής.

Πρόταση για εναλλαχτική πεδινή χάραξη της διαδρομής Τιθορέα - Λάρισσα μέσω Τιθορέας 

Λαμίας - Στυλίδας - Αλμυρού - Βελεστίνου, θα εξυπηρετούσε την περιοχή του Αλμυρού και

τις υπό αναζωογόνηση τις δραστηριότητες τσυ 2γενή τομέα σε συνδυασμό με την ανάπruξη

του λιμένα Αλμυρού (τσιγκέλι). Από αυτή υιοθετήθηκε μόνο, η νέα χάραξη για το τμήμα

Τιθορέα - ΛιaνOKλάδι και η κατασκευή νέας σύραπας 21χλμ. από λιανoΙCΛΆδι για Δομοκό.

Για το υπόλοιπο τμήμα η πρόταση για την πεδινή χάραξη έχει εΥκαταλειφθεί oρισnκ:ά.

B~3.1.3. Λιμάνια και θαλάσσιες μεταφορές.

Λιμένας Βόλου.

Ένα από το μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας όπου γίνονται και προγραμματίζονται πολλά έργα

μεταξύ των oπoirov και η κατασκευή μαρίνας στο χώρο που σήμερα βρίσκεται η ιχθυόσκαλα.

και το τελωνείο.

Πέρα από το λιμάνι του Βόλου υπάρχουν και άλλα μικρότερα λιμάνια στη περιοχή των

Σπορά&ον - Τρικέρι τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω:

Λιμένας Σκιάθου. Έχει δρομολογηθεί η κατασκευή λιμένας αναψυχής (μαρίνα)

Λιμένας Σκοπέλου.

Λιμένας Λoυτραιcioυ - Γλώσσας Σκοπέλου.

Λιμένας ΑΥνώντας Σκοπέλου.

Λιμένας Πατητήρι AλoWΉσoυ. Έχει εΙCΠOVΗθεί μελέτη ανάπτυξης του λιμένα που προβλέπει

κρηπίδωμα για σκάφη αναψυχής.

Λιμένας Αγ. Κυριακής Τρικερίου.

Λιμένας Νησιού Τρικερiου.

Τέλος κατά τους θερινούς μήνες προσεΥΥίζouν υδροπτέρυγα στην Πλατανιά στον Αγ. Ιωάννη

και στο Χορευτό.

Ιδιωτικά λψάνια.

Στο νομό Μαγνησίας λειτουργούν και μεριιcoί ιδιωτικοί λιμένες που εξυπηρετούν τις ανάγκες

βιομηχανιών:

Τσιγκέλι Αλμυρού. Υπάρχουν λιμενικές Ε'γΚ"αταστάσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες της

SOVEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε. Υπάρχει πρόθεση επέκτασης των
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δραστηριοτήτων του λιμένα Αλμυρού για διαιcίνηση εξειδιιcευμένων φορτίων και γίνονται

ενέργειες να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πλαίσιο (πακέτο Σανtερ).

Όρμος τσιμέντων (ΑΓΕΤ). Υπάρχουν λιμενικές εγκαταστάσεις την αποκλειστική χρήση των

οποίων έχει η ΑΓΕΤ

Όρμος Καυσίμων. Υπάρχει μικρή προβλήτα για τη υποδοχή μικρών πετρελαιοφόρων, την

αποκλειστική χρήση της οποίας έχει η εταφία ΒΡ.

Όρμος ΑΥ. ΙωΆWΗς Αμαλιάπολης. Εχει εΥκριθεί η κατασκευή λιμενικών έργων για nς ανάγκες

της εταψίας {d(ΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ».

8-3.1.4. Αεροδρόμιακαι αεροπορικέςμεταφορές.

• Αεροδρόμιο Σκιάθου

Πρόκειται για πολιτικό αεροδρόμιο που πέρα από τα ταιcnιcά αεροδρόμια εσωτερικού

εξυπηρετεί μη ταιmιcές διεθνείς πτήσεις.

• Αεροδρόμιο Ν. Amόλou

Πρόκειται κυρίως για στρατιωηκό αεροδρόμιο της 111 ΠΜ μέσα στις εγκαταστάσεις του

οποίου έχει παραχωρηθεί χώρος από το ΓΕΑ -για την εξυπηρέτηση πολιτικών πtήσεων. Σήμερα

εξυπηρετεί μόνο μη τακτικές διεθνείς πτήσεις.

• Αεροδρόμιο Στεφανoβιιcείσυ.

Πρόκειται για αεροδρόμιο της αεροπορίας στρατού.

Ελικοδρόμια

Ελικοδρόμιο Σκοπέλου

Ελικοδρόμιο Aλowήσoυ

Σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής αεροπορίας τα ελικοδρόμια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να

δέχονται όλα τα ελικόπτερα κατηγορίαξ 2 καθώς και μικρού μεγέθους της κατηγορίας 1.

Πρόκεται για ελικοδρόμια VMC, που επιτρέπουν δηλαδή την προσγείωση εξ όφεως μέρα

Wχta.

8-3.1.5. Ενεργειακή υποδομή

Ηλεκτρική ενέργεια.

Από την περιφέρεια θεσσαλίας διέρχονται 3 γραμμές μεταφοράς ηλειcφιιcής ενέργειας των

400 κν. Και οι τρεις αυτές γραμμές όμως δεν διασχίζουν τον νομό Μαγνησίας οπότε δεν

επηρεάζουν την ανάπωξη ζωνών καταλληλότητας.

Ι} Τα ελΙKόπtεpα Kατατάσσovται οε κατηΥορίες (J) δικινητήρια ιIψηλι:ί:ιv πpoδιαyραφΏV. (2) δικινητήρια και (3)

μονοκινητήρια.
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Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΔΕΗ δεν προβλέπεται η δημιουργία νέας Ύραμμής

μεταφοράς ηλεκτρικής ενέρ'Υειας ::::400κν.

Φ\ισικό αέριο.

Η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει το προνόμιο να διασχίζεται από τον κενφικό σ:γύΥ'(ό μεταφοράς

του φυσικού αερίου. Ο κεντρικός αΎα/Υός προσεπίζει την πόλη της Λάρισας καθώς και

περιοχές με βιομηχανική OU'yκf:vτρωση έξω από αυτήν. Διακλάδωση του εξυπηρετεί αντίστοιχα

την περιοχή το\} βόλου.
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Γ-Ι: ΚΑθΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΖΩΝΩΝ ΟΙΚΙΣηΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ:ΞΙΙΣ

Γ-Ι.Ι Προσδιορισμός νέων ζωνών οικιστικής ανάπτυξης στα έτη-στόχους με

βάση:

α. Τα προγραμματικά μεγέθη (κεφ.Α-3).

β. Την καταλληΜτητα των περιοχών (κεφ.Β-Ι).

γ. Την αντοχή των φυσικών πόρων (κεφ.Β-2).

δ. Την επάρκεια των υποδομών (κεφ.Β-3).

Eπiπεδo αναφοράς: Νομός στ" τμήματα σΤΑ με κοινά χαραιcτηριστικά. Πηγές: Α-3. Β-Ι.

8·2. 8-3 και 8-4.

Στο βάθος χρόνου της μελέτης σύμφωνα με το κεφάλαιο Α3 (προγραμματικά μεΥέθη) ανάγκη

ζωνών οικιστικής ανάπτυξης (ΙΟΑ) παρουσιάζονται στις χωpoταξUCΈς ενότητες 1 και 5. Αυτό

έχει ως αποτέλεσμα οι ΖΟΚ της χωροταξικής ενότητας 2 να μην ορίζονται στη παρούσα φάση

και ως ΖΟΑ (βλέπε χάρτη Γ). Στην απόφαση αυτή συντελεί και ο <<χαρακτήΡα9) της περιοχής

αλλά και η όχι καλή πρόσβαση (γίνονται έμΥα αναβάθμισης του οδικού δucτύoυ).

000 αφορά για τις υπόλοιπεςΖΟΚ που ορίζονται και ως ΖΟΑ στο σύνολο τους οφείλουμε να

επισημάνουμε:

• Στις ΖΟΚ των ΧΕ Ι και 3 υπαρχει ήδη διάσπαρτη δόμηση β κατοικίας ενώ στην ΖΟΚ της

ΧΕ Ι υπάρχει οικοδομικός συναιτερισμός.

• Στις ΖΟΚ της Σκιάθου και της Αμαλιαπόλεως υπάρχουν αεροδρόμιο και ιδιωτιιαΧ λιμάνια

αντίστοιχα. Οι λειτουΡΎίες αυτές περιορίζουν την OΙΙCΙστιιcΉ ανάπτυξη τμημάτων των

παραπάνω περιοχών.

• Στην ΖΟΑ της Αμαλιαπόλεως έχει καλή πρόσβαση 'λi:ιyω του αυΤOΙCΙνητoδρόμOυ οπότε

μπορεί να εξυπηρετήσει μέρος από την ζήτηση της ΧΕ 1.

Τέλος πρίπει να διαχωρίσουμε τις ΖΟΑ του νησιωτικού τμήματος του νομού αφού η

χωρητικότητα (βλέπε ενότητα Β 2.2) ico.ι ο υπολογισμός του μεΥίστου εμβαδού εδαφικών

εΙCΤάσεων 1WU επιτρέπεται να πολεοδομηθσύν (βλέπε ενότητα r 2.3) θα πρέπει να

αναθεωρηθούν με γνώμονα το μοντέλο τoυριστιΙCΉς ανάπτυξης ICO.Ι τις φέρουσας ικανότητας4

των νησιών.

14 Ορίζεται ως ο αριθμός των χρηστών που μπορεί να δεχτεί μια τουριστική περιοχι'ι χωρίς μόνιμη x:ερIβαλλo\'tIκTι

υποβάθμιση και εξασφάλιση της ικανότητας της περιοχής να υποοτηρίζει δραστηριότητες αναψιιχής αλλά και

χωρίς να uπoβαθμίζει την εμπειρiα αναψυχής των εmσκεπro)\'.
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Γ-2 : ΚΑθΟ'IΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΖΩΝΩΝ" ΠΟΥ θΑ

ΑΝΑΠΤΥΧθΟΥΝ ΜΕ ΠΕΡΠΟ

Γ-2•• Εντοπισμόςτων οικιστικάαδιαμόρφωτωνπεΡΙ"1.ών.

Για την τελικά ΖΟΑ τόσο στο ηπεφωτικότμήμα του νομού όσο και στο νησιωτικότου μέρος

υπάρχουνήδη αριcετέςmέσειςγεγονόςπου συντελείσε μικρή mθανότηταεντοπισμούοικιστικά

αδιαμόρφωτωνπερισχών.

Γ-2.2 Εντοπισμός διαμορφωμένωνοικιστικά εκτός σχεδίου πεΡΙ"1.ών όπου

έχει εκδη....θεί ενδιαφέρον των ιδιοκτητών γης για συμμετοχή τους στην

εφαρμογήτου θεσμού.

Ιδl.(ι)Tικέςπολεοδομήσεις- Οικοδομικοί Συνεταψισμοί.

;... Στην Κ. nΡOpupiou (Σηπειάδα ως Οικοδομικός συνεωφισμός έκταση Ι41στρ. ( έχει

ειcooθεί απόφαση οικιστικής καταλληλότητας ).

» Στη ΣΙCΙΆθo θέση Κουκουναριές ως Ιδιωτική πολεοδόμηση έκταση 106στρ.

» Στην κοινότητα Αχίλλεισυ ως οικοδομικός συνεταψισμός έκταση 50στρ. (δεν έχει

γνωμοδοτήσει η δtaίΘUνση XωρoταξίαQ.

» Στην Κ. Σέσιcλou ως οικοδομικός Συνεταφισμός τραπεζοϋπαλλήλων ΑΥΧίαλος έκταση

52στρ. (ΦΕΚ 343Δ190). Περιλαμβάνεται στην ΖΟΑ της ΧΕ Ι.

Περιαστική ΖΟΕ Βόλο" Ν. Ιωνίας.

Η ΖΟΕ αυτή θεσμοθετήθηκε με το ΦΕΚ 63Δ186 και τροποποιήθηκε με τα ΦΕΚ 228Δ189,

206Δ193, 475ΔJ96 1(αι 702ΔJ97. Περιλαμβάνει την εκτός σχεδίου Jα/.Ι ειcτός ορίου οικισμών

ΠΡΟ του 23 περιοχή που εμπίπτει στα διοικητικά όρια των δήμων Βόλου και Ν. Ιωνίας και των

κοινοτήτων Διμηνίου, Αγριάς, Άλλης Μεριάς. Άνω Βόλου, Ανακασίας και Αγίου Ουνουφρίσυ.

). Σύμφωνα με το ΦΕΚ καθορίζονται8 είδη φWΏV:

2. περιοχές με στοιχειο )a , περιλαμβάνονται κηρυγμένοι αρx:αιoλoγuooί χώροι. (ιetttOιιcΊΑ

8/12011)

3. Περιοχές με στοιχείο )Ρ , περιλαμβάνονται εκτάσεις δασUCΈς και αναδασωτέες.

4. Περιοχές με στoιxεio )1, ΟΙ περιοχές αυτές καθορίζονταιγια την προστασίατης χλωρίδας.
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5. Περιοχές με στοιχείο 2, περιλαμβάνονταιεκτάσεις υπάΡXOUσων βιομηχανιών.

6. Περιοχές με στοιχείο 3<1., περιλαμβάνονται καλλιεργήσιμες Ύεωργικές εκτάσεις (ιcατoικία

4/120/4,5).

7. Περιοχές με στοιχείο 3Ρ • περιλαμβάνονται εκτάσεις με τάσεις οικιστικής ανάπτυξης.

(κατοικία 8στρ.).

8. Περιοχές με στοιχείο 31, περιλαμβάνονται ειcτάσεις με τάσεις ανάπτυξης βιοτεχνιών και

χονδρεμπορίου.

9. Περιοχές με στοιχείο 36 , περιλαμβάνονται γεωργικές ειcτάσεις. (κατοικιών 4στρ.).

10. Η πρώτη τροποποίηση ορίζει δύο νέες περιοχές την 1° η οποία περιλαμβάνει κηρυγμένους

αρχαιολογικούς χώρους και η 3& η οποία περιλαμβάνει τμήμα της 3" και στην οποία

επιτρέπεται η ανέΡΥεση ξενώνων μικρού δυναμικού, εμπορικών καταστημάτων ΙCΤφίων

κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης αθλητικές πολιτιστικές εγιcαταστάσεις. Τροποποιούνται

τα όρια των περιοχών με στοιχεία ι Ρ,3".

Λοιπές περιοχές με ειδικoiις όροuς εκτός σχεδίου δόμησης.

Η περιοχή του Πηλίου όπου οι ειδικοί μΟΡφολσΥικοί περιορισμοί του διατάγματος της

11.7/4.8.1980 (ΦΕΚ 374/Δ11980) επεκτείνονται στα διοικητικά όρια των κηρυγμένων

παραδοσιακών οικισμών.

r-2.3 Ορωθέτηση περιοχών εφαρμογής του ΠΕΡΠΟ και καθορισμός του

μέγιστου εμJlαδού εδαφικών εΚΓάσεων που επιτρέπεταινα πολεοδομηθούν

ως ΠΕΡΠΟτην επόμενη 5ετια και Ιθετια (βλέπε πίνακα Γ).

Για να προσδιορίσουμε το τμήμα της ζήτησης που θα καλυφθεί με ΠΕΡΠΟ κάνουμε τις

παρακάτωυποθέσειςεργασίας:

);> Απορρόφηση σε ΠΕΡΠΟ το 30% της ζήτησηςγια 2
η
KατOΙΙCΊΑ.

);> Και απορρόφηση σε ΠΕΡΠΟ ΤΟ Ι0% της ζήτησηςγια Ι η KατOΙΙCΊΑ.

Προφανώςοι συντελεστέςστουςοποίουςβασίζεταιο πίνακαςμπορούννα τροποποιηθούν:

αφού εκφράζουνμια στρατηγικήγια τις πολιτικέςγης, KατOιΙCΊΑς και πολεοδόμησης,και πρέπει

να προσδιοριστούνστο επίπεδο του επιτελικού σχεδιασμού των πολιτικών αυτών. Ωστόσο, η

εικόνα που δίνει ο πίνακας αυτός, με τις υποθέσεις του, θεωρσύμε ότι είναι εφικΠι, εύλο-Υη, και

θα μπορούσε να οδηγήσει σε θετικές επιπτώσεις στην οργάνωση του χώρου, βελτιώνοντας

IS Ι. Αναφέρα/)μεn ισχύει για όλο το νομό και εmσημαίνoυμε στοιχεία Χα/) βρίσκονται στην επιλεγείσες ΖΟΑ.

2. Στα πλαίσια πις δUΙΛΩμαπ!Cής δεν ήταν δυνατόν να βρεθούν στοιχεΙα σε μικρότερη κλίμακα με αποτέλεσμα

κατά την συμπλήρωση της ενότητας Γ2 να έΧουν 'γίνει απλοποιήσεις. (κτηματολόγιο, ιιερoφωτc>Ύραφiες κλπ.)
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αισθητά τη σημερινή κατάσταση, αλλά χωρίς να πιχΝποθέτει απόλυτη άμεση ρήξη με το

παραδοσιακόμεταπολεμικόμοντέλοπολεοδόμησης.

Με βάση τα πρόmπα πο\) ψν υπολοΥισθεί παραπάνω (πίνακας nl.l). η απαιτούμενη

επιφάνειαδόμησηςκάθε κατηγορίαςμετασχηματίζεταισε ισοδύναμοπληθυσμό.

Ακολούθως, με βάση τις παραπάνω τιμές ισοδυνάμου πληθυσμού και τα σταθερότυπα που

προτείνονται cmς προδιαγραφές εκπόνησης μελετών Γενικών Κατευθύνσεωντης παρ. 3 του

άρθρο\) 24 του Ν .2508/97. εκτιμάται η αναγκαία έκταση ΠΕΡΠΟ ανά χωροταξική ενότητα

στο βάθος χρόνου της μελέτης.. Οι Μοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι:

c=s*d·λ*λ' [1]

d= σ * (1_ε)*lο3

k+k' [2]

η χωΡηnκόιητα σε κατοίκους

η επιφάνεια της ενότητας σε στρέμματα

η Πl>κvότητα της ζώνης (άτομα Ι στρέμμα)

ο συντελεστής κορεσμού

συντελεστής μείωσης των ζωνών oικισnιcής καταλληλότητας μετά την αφαίρεση των

τμημάτων Ύια τα οποία ειmμάται ότι δεν θα δοθεί ΈΥκριση από την Διεύθυνση Δασών κα,

τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες

ο σuvι:ελεστής δόμησης των οικοπέδων

η εmφΆVεια δόμησης ανά άτομο για κατοικία (μ2/άτομο)

η επιφάνεια δόμησης ανά άτομο για χρήσεις πλην Kατoιιdας και κοινωφελών κτφίων

(μΊΙΙτομσ)

ε το ποσοστό των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων

Για τα παραπάνω σταθερότυπα ορίζονται οι εξής τιμές:

Α' κατοικία

σ μέσος: 0,4

ε μέσο:

k μέσο:

k' μέσο:

λ μέσο:

λ' μέσο:

50%

40 μΙ/κάτοικο

5 μ2/κάτοικο

70%

50%
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Β' κατοuc:ία

σ μέσος: 0,2

ε μέσο: 60%

k μέσο: 35 μΙ/κάτοικο

k' μέσο: 3 μΊ/κάτοικο

λ μέσο: 70%

λ' μέσο: 50%

ΚΑθΟΡΙΣΜΟΣΖΩΝΩΝσπ<ΙΣΤΙΚΗΣΑΝΑιΠΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡIlΟ
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Συνοψίζοντας βλέπουμε ότι συνολικά ο νομός Μαγνησίας δεν έχει ανάγκη δημιουργίας νέων

οικιστικών Ι>1ωδοχέων στο βάθος χρόνου της μελέτης αλλά μόνο σε επιμέρους περιοχές ).iyyo

άνισης κατανομής ζήτησης - προσφοράς. Αυτό δικαιολοΥείται αν σκεφτούμε όn οι

οριοθετήσεις οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων από τους Νομάρχες ήταν μια διαδικασία

μαζικής διείσδυσης των οικισμών στο περιβάλλοντα χώρο με καταστροφικές εmπτώσεις στο

περιβάλλον και σε πλήρη αναντιστοιχία με τις πραγματικές οικιστικές ανάγκες (Οικονόμου Δ.,

Πετράκος Γ. 1993). Απόρροια αυτού ήταν και ο περιορισμός των ζωνών οικιστικής

καταλληλότητας σε 4 ζώνες οικιστικής ανάπtυξης.

Ως προς την μεθοδολογία των προδιαγραφών θα πρέπει να επισημάνουμε:

].Την έλλειψη στοιχείων που θα οδηγούσαν στο προσδιορισμό της φέρουσας ικανότητας

τουριστικών περιοχών (ειδικότερα των νησιών). Τέτοιου είδους στοιχεία κρίνονται

αναγκαία αφού η ανάπτυξη βtώσιμων πραnικών αναψυχής και τουρισμού προϋποθέτει

την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της διατήρησηqπροστασίας των φυσικών και

πολιτισμικών πόjXιJν και των χρήσεών τους (Κανιούμης Κ. 1998).

2.Την έλλειψη επίσημων στοιχείων ώστε να προσδιορίσουμε με mo ρεαλιστικό τρόπο την

ζήτηση β Iα/ΤOιιcΊΑς όπως και τη έλλειψη επίσημων στοιχείων για την εκτός σχεδίου-εΚ'τός

ορίων οικισμού δόμηση.

3.Τέλος στις προδιαγραφές η ιδιωτιl(ή πολεοδόμηση διεκδικεί ένα μέρος της ζήτησης για

oικιoτιl(ή ανάπτυξη και δεν λαμβάνεται υπόψη ότι ικανοποιεί μια νέου τύπου ζήτησης

στέγασης που εικάζεται ότι αναδύεται, ια/Ι προϋποθέτει ΙCΑΛύτερo από το συνήθως

περtβάλλoν,όπως έχει δείξει εώς τώρα η εφαρμογή του θεσμού στην Ελλάδα (Οιmνόμου

Δ., ΠεrpάκoςΓ. 1993).
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εφημερίδα nις κυΡερνήσεως (1980) «Περίχαpωcrηρισμoύ ως ΠαΡο.δοσιοχώντων οιιασμών

της περιοχής Πηλίου και καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως εις αυτούς και

εις την περιοχή των δΙOιιarπKών ορίων των Δήμων ή Κοινοτήτωνεντός των οποίο ανήκουν

ούτοι. Τεύχος Τέταρτο. Αριθμός φύλλου 374.
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= Εφημερίδα της ΚUμερνήσεως (1978) «Περί χαρaκcηρισμoύ ως παραδοσιακών οικισμών

τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων

αυτών» Τεύχος Τέταρτο, Αριθμός φύλλου 594.

Εφημερίδα της κυβερνήσεως (1977) «Περί καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών

δόμησης των υφιorάμινων προ του f:rΟυς 1923 Οl/(/σμών τινών του Aναwλικoύ Πηλίου»

ΤΕUxoς Τέταρτο, Αριθμός φύλλου 94.

Εφημερίδα της κυβερνήσεως (Ι 976) «Περί χαpακrηρισμoύ του όρους Πηλίου μεiά την ιν

αυτό οικισμών ως τόπου Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους» Τεύχος Δεύτερο, Αριθμός φύλλου 652

Εφημερίδα της κuμερνήσεως (1976) «Περί χαρακτηρισμού οικισμών ως τόπωνχpήζovτων

ειδικής κρατικής πρoσro.σiω;» Τεύχος Δεύτερο, Αριθμός φύλλου 612,

Εφημερίδα της κυβερνήσεως (1967) «Περί χαpακrηpισμoύ ιστορικών μνημείων», Τεύχος

Δεύτερο, Αριθμός φύλλou 352.

77



1
1

]

=

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α



i...

~
'(Δ_Κ... ,..., ,1'>1 101. ,.., "(11-71)171 'Κ(91-ΙΙ)ι1

. "97 :"'. "71 24)) '''' 2.61% 19.07%

<.<"." ,... 4JIl ..." 4796 ,." 7,7'% 1).)1%.. '- "... J9J2J 2092. 2.." 29018 :ΖΙ,32% '.06%.. 21., 2157 2JJ6 2612 3318 13.44% 27,0)%
Δ.ΒΟ,{ογ ,1J.ι4 </9121 '1290 71378 77191 ]9,1'7% Ι.Η'"

Δ.ΙωλΣοοιί 168) '83' 1817 204. :Zll~ .,... 3.12%..- ..., .... .... .", .... Ι,Ι'Ζ% 4,81%..""""",,", 3141 279. "49 20Ι "" 4.64% _1,75%

..- n96 243} 2080 2278 2091 9,52% .ι.ΖΙ'"

..- ".. 4711 ,n, n93 1922 -1,4]% .('j,46%

Δ. Mη'Wno 4584 4121 ))67 JB6 )167 5,02% 6,j)""_

Δ.M~ 3818 JS29 ,.., 2688 ,,,. -1,6)% 20,50%

Δ. Σηκllίδoς ))48 JJ10 ,77, 294. ".. 6,27% ..!,4"~

Κ. ΚφaμιδLW 1398 1248 .77 93. 73' 13.54% -21,SI%

ΚMOJφJνlισης 1013 '33 492 >4. 631 10,98% 19,230/.
Κ τρ.αρίov 2239 1764 1619 ..96 1629 4,76% .J.9"~

..- 11883 0878 11952 ιnμο J4Q46 .(J,.94% 18,6)%

Δ Nw.; AytIQλw )47S .,96 029 49)S 6... 14.00% 30.50%

Δ-Πw.mύ '240 JJII 7747 3009 ,.., 9oS4% ...-.. """"'" 199' n86 "90 3792 1486 1.76% -...'".. """'" J7JI 3829 ,... Jn4 jjJ/ 6.41% 1.16%..-. ,.49 "" ,... 617) 685:> '.- 11,05%

lCλ........ 1186 1043 812 "Ι ... .21.42% )6,01%

Δ. ΣιooιιU..w 3671 51S1 4476 ..." "38 -0'><" 4,65"

Δ.Σ~ "" 3185 '779 ",. 3096 ....,. 13.41%

""'- ,.... 1467 1471 nS4 ,." 5,64% 92'""
Ν. ΜΑΓΝΗΣιΑΣ ,3096. n5821 n:n84 ΙΙI6α/ 198434 19.25% '.77"



,-
r

"t πι Ζ Δάιm. K~-~ - . , .... 200' 2010
ιφο.Υμιπιφς1dηθuσμός 152284 182222 198434 214323 223150 231977
cφIθμ6ι; V()I~o~ 47484 56270 60383 64355 60383 68769
μ.ι:λη ""ll(οΙ;;\>ριών" 159008 176100 183032 189516 193119 196721
ι;:l'vovι1tiι; 1C«tQu<σUμενες ΚQ1QΙ1Ciες(ΚΚΚ)" 54410 '9690 64903 67799 70696
μελη ""t1CQ""PWΝ ΚΚΚ' 173ΗΟ 182161 190315 194845 199376
αριθμόςδωμιιnωνΚΚΚ' 207270 2}3086 259214 m.". 288246
δω~ {ό:ωμο ΚΚΚ 1,19 13' I,J6 1.40 1,45
δωμcίτ\αΙ ΚΚΚ 3,81 3,90 3.99 4.04 4.08
οονολο I«<tQIIOόlv m50 19731

-"''''' 78560 192"
~"

24250 29794

μη"" '40 203
κκ μωα οε Ο1ιλλΟ'Υιας ι;;ιπoιdες 150 '"δωμίmαKK 285380 335107
ιπομαΚΚΚΙ 3,19 3,05 2,93 2,87 2,82

1

1
1

-""'"" ΜΕΡΜΙΙ·91

1
l
]

]



-

ΠΙναιιιι.:: 11.1.3.: Eιihhι ιιl."~"""O'6 (Δ ι-Κοι 'ο'ή'ΙΤ"'.

199. ιιoσocmιιiα.cruPloλt'!cmc: Ο.Α.

ΝΕΟΙΔΗΜΟ) """"" -""""'" """ " """"""'''' ..",= 81·86 81-92 !n~'
87~} 92-98 ( oiufIμ. ΟΑ μι 'Ο:

IW;tOI';ubv ,
""""'" ~, 81·86 81-11& "'ρμδ

Δ.Α 1076 770 30' 28,44% Ο 4371 1,'4% 0,59% 1,62% 0,382 1,0'2 0,145

Δ.ΑΥΡ 2151 1498 .27 29,15% , 8229 3.10% 1,89% 2,78".4 0,611 0.897 0.166

Δ. Νέας lωv!ας 10902 8544 2247 20,61% 74 39319 13.58% 13,51% 11.46% 0,994 0,843 0,160

Δ. Πορτα ι 1520 87' .40 42,11% ,
Η86 1,36% 1'44% 1,84% 1,058 1,J 51 0,165

Δ.ΒΟΛΟΥ 32756 24160 8556 26,12% 30 120701 34,66% 37,85% 32,28% 1,092 0,932 0,164

Δ. Ιιο),κοο '60 64Ι 3Ι' 33,23% Ο 3810 1,52% 1,16% 1,13% 0,763 0,740 0,215
Δ. Aρttμιδllς 2620 13'3 1263 48,21% Ι 10364 2,170/0 2,26% 2,6~ 1,043 1,234 0,189

Δ.~ 1870 .11<; 1056 56,47% , 7048 1,98% 1,96% 2,71% 0,989 1,365 ""Δ. Αφ,. 1575 63Ι 943 59,870Α> Ο 6125 1,52% 1,26% 1.91% 0,830 1,256 0,261

Δ. Zttyopάς 1948 1113 ,11<; 36,14% , 7195 1,94% 1,83% 1,'4% 0,945 0,794 0.163
Δ. Μηλεών '70' 'Ι77 1519 56,18% • 1068' 1,75% 4,16% 3,63% 1,'09 1.310 0,340

Δ. Mou ttnou 1157 1019 1116 51,74% , 8178 1,46% 1,46% 3,06% 1,684 1,09' 0,156

Δ. Σ ιι:ιάδ 1101 ,ι, 1177 57,990/0 Ι "" 1,19% 1,6'% 3,19% 1,110 1,50' 0,3'6
Κ . Κι JOIIoIδIou 570 ", 3Ι3 54,91% Ο 1899 0,37% 0.43% 0,46% 1,158 1,14' 0,105

ΚΜαο: ινltση 64' Ι83 ... 71,80% Ο 1'53 0,18% 0,17% 0,78% 0,965 1,736 0,119

Κ Τ ΙΟ:Ι Iou 1107 ,,, ,,, 47,14% Ο 3587 0,57% 0,57% 0,81% 1,001 1,411 0,139

Δ.Αλμ.υρού 4908 3783 ΙΟΟ' 10,'6% 69 10'13 ',19% 3,11% 4,41% 0,601 0,8'0 0,10'

Δ. Νέας Anιάλou 1664 1783 .69 32,62% , 10264 3,66% 3,80% 4,31% 1,039 Ι ,Ι 81 0,217

Δ. πτελtoν 1530 870 .57 42,94% , 5758 1,44% 1,51% 1,'3% 0,643 0,616 0,130

Δ. Σσιίρ 1711 ,11<;. '" 37,3'% Ι .." 1,89% 1.00% 1,38% Ο,Β3 0,731 0,143

Δ.Κάρ 175' 143' 3Ι' 18,01% , ".. 1,3'% 0,89% 1,33% 0,660 0,987 0,075

Δ. ΦιριDν 2061 1729 '" 16.10% 1 .60' 2,20% 1,78% 1,88% 0,806 0,8'4 0,101

ΚΑνάβρας 3ΙΟ ,Ι, ,Ι 29,35% Ο 10'9 0,21% 0,03% 0,22% 0,161 1,042 0,057

Δ,Σο:on.Uou 3968 1630 2314 '8,31% , 11861 4,43% 6.79% 5,61% Ι533 1,267 0,440

Δ.Σιo:ιάθou 2597 Ι,.. '00' 38,66% Ο 9579 ',12% 4,"% 4,84% 0,894 0,946 0,339

Δ.Aλoνvήσou 14'9 ,,, 68. 47,02% Ο 4829 1,51% 2,15% 2,'~% 0,854 0,997 0,184

Ν, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ "''' 59475 "'94 33,20% '03 335107 100,OO~. 100,00% 100,OO~. Ι Ι 0,181

11 ,~



οι_ι:ι; 0.1.4: Π οC'l310 C'I\W'I'mm~.. ι:rνoιι ";,/Ξ" _
1 1

*1. ΟΑω:; -'"'ΝΕΟΙΔ~r .- - "",...ι-" - """"""'*' """""", ""',- ...."'" - ΟΑ """"- Ι • """" Ω." ι
__","",(1)

Ε Ε .... --- lIIIP'Ja_1 _Ι">'1'1\';; - ""_. ""
ΛΜ 1321 1076 28Β91 143811 • Ο Ο Ο

Δ.Α1ριάς 2596 2151 422493 282614 • · Ο ·
Δ. NέαςIΦVlw; 8547 10902 198733 930470 • Ο Ο Ο

0.82 Ο Ι,ΟΟ
ΛΠ_ 1870 1520 149752 203578 • + ο +
Δ.ΒΟΛΟΥ 'Ι044 32756 3784284 2290956 0.82 Ο Ο Ο

Δ.Irnλtcoό 1065 960 Ο 115941 • · + Ο

Λ""'. 3083 2620 274856 335631 1,221 Ι~' + + Ο + 1.15

Δ.~ 2352 1870 216159 256051 1,185 1,18 + + + ++ 1.20
Δ. 1906 1575 169151 207497 1,227 1,23 + + + ++ 1.20
Δ.Z~ 2415 1948 224400 262909 1,172 1,17 + · Ο · 1,00
Δ. 3380 2704 414595 367964 0,888 0,89 Ο + + ++ 1,15

Δ. M01JρδOίou 2626 2157 521507 285880 0,548 0,55 · + + ++ 1,10
Δ.Ση 2894 2202 213587 315055 1,475 1,48 ++ + + ++ 1.30
Κ . Κιραμιδlou 7ΟΙ ,70 38588 76314 1,978 1.98 ++ + + ++ 1,30
KMωφιvhmις ", '" 47921 80451 1,679 1,68 ++ + Ο + 1.20
Κ Τρ\Uρ1oυ 1175 1107 918Β 127916 1.393 1.39 ++ + · Ο 1.15
Δ. ".. 62]0 4908 IIm01 676052 0.574 0,57 · · · .. 0.80

Δ. Νέ«ς Aπui),ou 2814 2664 373574 306346 0,820 0,82 Ο + + + 1.10
Δ.Π'Q:).ξ;ού 18Β 1530 178010 201727 1,133 1.13 + · + Ο 1.10
Δ.Σ . ,,,, 1711 343841 258663 0,752 0,75 Ο · - .. 0,80
Δ.Κ· λας 2955 1755 359967 321696 0,894 0.89 Ο · · .. 0.80
Δ. Φερό)ν 3Ι09 2062 575104 338461 0.589 0,59 · · - .. 0.70

Κ. Αl'άβρας '" 3ΙΟ 22793 61726 2,708 2,71 ++ Ο · · 1.10

Δ. IKOI!tλoU 4994 3968 345494 543672 1,574 1,57 + + + ++ 1,20

Δ. ΣKιάθou 3550 2597 199321 386471 1,939 1,94 ++ + + ++ 1,30

Δ.Α! Ι823 1459 243489 198461 0.815 0,82 Ο Ο + + 1.10
Σύνολο Ι Μ. Τ

. .,," 89731 10871163 '576315 0,88' 0,88

"'Ι7'Ι:ΕΣ:ΥΕ. ιδιιι ιmξφyαι:ιιιι

• ΔCV J"U'ρ{ςo1lflC τ/" ο><pIj!"ή l<ΜuYOμή (ιιov tnpcηιDYtl<άw σι σχf.δoo mu ΠΣ:8 yu::ι o::iι:θι: Δήμο. στη δια!ρr.ση tU ....voλ,ιcό εμβαδόν wtάι>:(OσOoν ι«rIOI"""" μι..llvεnn Iα/fά 2.1%),Qyφμqάλoo ι:φιθμ~ lιο"bόΡοφow Ο'1CIIδομ<ιlvmo :ιolE.oδoμιιcό

'"1ςρό<ημο.



Ο·

~

•"......<00; 11.:.1.
~- .

.!!iy.IL ~~,I ....- a~ <φφ,&"Ί:iΓιdI"t"'IlIII -~ ....~
~ ~"t-- ~.,1"""-- ...-.. '11'1- - m. ~. -~, .""Ζ

~,

~ 's ~-':" ..,
'.
_~

~~ "..... ..-, ..
11

-. , • • • •01)<>:)01 Κ.λ_ - • ...- λιΊ<>trEJ1ΡIΊιπ,ο - 1ΡI"~I)) 4SΙ
-

,~ • ,. • '" , •1_.• '1~~
,

" 0.11 ., .,. Π4.,II_·'4. 1111Ζ,,.." liNMλ~N ΠΑΣΙΜΟΙ; •
6]1102(11 Κ.Α_Γ. • - ΜΙΑ 1ΡΙΑΣ.Η • ,. ., - .,

.ι.....υ 616ft' , .. " •• " "m ΠΔ.:u...·11 OOOΙ'll'-II47 εNNλ<tE3'Ω.'1ΣTλJ:INOΣ li-lOOO ,
6J1lom ILA Γι_ • - ΑΝΠ Γλ'Γ;$\.Η • •• .. •• "' ,

"7<~' .,7.,' , ]J)μ17.1' ~ " .... ., ,~ η4.1Ι·""'40 1Ι!ω1Ι."'''
,

6J1IO:ZOS Κ.λ_Γ • - KAmrA1'ZEΛ.H • ~
,.

~ .., , 3οΙmι, .- , "0 "' " '" " - .., '" ΠΔ.ΙΙ-"'-ΙΟ ι:vv.Il·}.Io1lAI'λ/lλJι:ω:mι~,ΔΥΝΑΜ ΚΟΣ ,
6)21))(1[

'-:~
• .- ΟnlΠλ.Η "' " • ,.

"'
, -, ~.

, '_.1S •• " '" " ,7UΙ "4.11-"'-80 11ν.!1·'""τoypa;τIKOIΕΝΔιλΦΕΡΟΝΣ'TλΣ~OΣ
,

6J1lI:κι:I K.IJtι{! • .- λΡΓΎ!'λllΚλ ΤΑ ,. .. ~ ,. • , b''''.' ~I!."
, )}"'1.10 ,. ••• ." " '"" ΠΔ.ΙΙ-".ιο 7OW1'-Wι6 ENΔtλφ. rτAJ:IM<Π ,

02119\11 Κ ιo;ιιιa.,....... • ...- IιΜΛ tIEP"-T" '" •• ., ,,, ., , ""21.' ... ':1 , 1,...::..1," " .., ." " ... •• '" Π,Δ !1-'1.fC1 17.ι.~1.,... lL'J'λλlλΚΟΙIiNΜAιDΕΡΟΝΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ,
'1211,01 , • ..- MllλEΛI,λI '"' '"' .,

'" m , IOJ"U '031}1 , 11ι1:S.17S ., •., ." "
~, ηΔ. 11-.7.• 6711Oi1,-ι.ιιiΕΗΔΙλΦΣΤΑΣΙΜΟ1: ,

0213102 0."- • ..- Ι<ΟΡΟΠΗ.Η '" m ., .. » , ,=" 12»OSJ , 121',,1.)71 m •., '" .~ ... rι~.11"""1.tQ I~M IlλPλλlλJ<OΣ: λΦl ...ΦΟΡω: Δ1"NAMIJ<O~ ,
"213IOJ Ο. • ...- ΙΤ"'ΥΙ'ΟΔΡΟΜI.ro • • • , • 11.Μ4.99 Ι )"IW' , ._,. • .., .. " ~, Π~ Ζ-Ι-ι.ι, '11JI3+M AΔ1ι.φopoJ:.ι:τιt.tIMOΣ: ~,~ ,
.,21_1 0- • ..- ΠIΝΑΙι;...Τ... Ι, .... ... " • • .. , :zIISO.2 128110 , '.'.)2."') '" " .." ., ,m. Il~, 11_·'·80 '16'ru-$-M A!lOΛOΓOJ:ITιt.tIMOJ: ,
.,21.:ΙΙW ι.;, .....-Γ ,-- • .ΥΟΡhΎ.....ΤΑ.Τ... • '" • • " ",. , • m" cl<. - " " " '"'

,
.,2101O<r. κ.ι"-"",,, • λ1ΊΟJ: .....Α.,I..,ΖΙΟι:.Ο • .. m Ν

., ,- ,
'" ::.i2!'2 3IIS780 "- " " ., ~ ,

.)_0] ~._-

~--
ΝΕΑ tnNt.... H ,.. ,m, ,m, = - . , .. • • • • Ζ."'" -= ,

.,211..1 ,~ Δ- Ν"",'_ ΓΛλ..Υρ....Τ... '" '" ." •• ... , .~, UV)1 , ICltIoI._ ~ " 0,)1 " .." Π.Λ ,,_.7-80 "~).I"EN~I"'<O J:TAttMOΣ ,.- ~,--

Δ.Ν__ ._ro • • • ο • ~. • " I16f: 01$216 ~. " • " • ,.- ~, ΝιΔ<Ι-

Δ.Ν__

MEΛIΣL4.ΤΙΚA.Τ... .. ., m •• , ,... , 6IOJn"'J m '.' , .. 163m ΠΛ 11.....·7... ~ .- • • =" ,
0>-

Δ. 1<'<0:_ ~N__

<OΠOΚON.ro • '" ", '" • .., ,
" .." 61112 7ΟΖΙΙ.' .~ ., 0.1 "Π

,
.321_1 ., .. ~'" -- = ,.. ... , IS017'1 , I"'J2"16." ,., •• .. •• "". .1'01'1."1 IΙΙΙΟ.7ΙΟ,ΙΙI :».' '"' ~"

,
.,211..1 Κ. _<10< ., δΡΑΚΕιΑ.Η ,m •• .. ru .. , ",6m) "" 21

, 7'JIIΠ'Jι ." .., .,,2 ο, "m Π.Δ- 11.......... Itfl1l2-'"" ENdI...... Ι:ΤUJMOΙ ,
ι!111.ω , .. .. ΧλΝ1Α.Τ'" • • " .. ,Π 1119"'.' IIItJS , 1:UΙ:ΙI'ΙI' .. " .. .., 11'9:1 Π4-~1S '1S1~ ΤOYPtJ:TIl<OΣ: Adlλ<ιoPOJ: ITAtIMOΣ ~,~ ,
"111":

Κ. __ ., Al€MOYΠλ,H • " • .. • 11611' , •• 161"" - ~16I" ο, " .., ,,,, ,
"'00'0' O~ .~ ΑΛΜΥΡΟΙ,Ο

,., ." - ,., - 4(128)1 , 4012IJI.~ .. ., , •• - ].61].(>').0 ,~
.α=

,
• )111101 ,. .~ EYJ!ΣINOYΠOJιtJ:.H 1110 = - w, - . , ,..

" .. •• • 11""""'- Ο.• '" .α=
,

.,100101 • • λ~""'YI'OλOΦOJ:,O Ν
., '" " " η_,' ,-, , I)16D.'" • " .." ., ,.,. '" ΠΔ- 2<-ι.ι, 22114-2"" " .- ,

')]00'0» • .~- AI'ΓIλO:ιιnPION,ro "' m ,,, '" " 12<:tS7,' 1::o:tS7 , 1:1"'1.'" ". " ο." " IOΙ" '" ΠΔ- 2<-4-tS '''114-2 ~" ~-
,

.)100,.. • .~- v.PIt...ΔOXΩPION. ΤΟ • '" • "
, 110920,7 110911 , IIJ709-"'" • " 0.76 ., ,." ΠΛ 2<-ι.ι, '7)]/Ο·2-Ν

~-
,

.,100' ... • .~- ~"'YI'OλOOOI.O
,. .. .. , , _,π ••• , S07l7.'" .. " '" " ." ΠΛ 20..08, 1<J2r.'7-1..ιi ~"

,
.,10010"7 • .~- ""EOXΩPλΚJON.ΤΟ "' '" .. ". ., Jlml,' ,,- , JIIJ'..... '" " '" " ".. ΠΔ. 2<-108, _'Ν - ,
.,]00101 .~- IlEPΔlJιA.H '. ", ," " " 1"'12.7 1<""

, 107.1'-6" ο> .., Ο> ., ".. ," ΠΛ 2<-10» '-.2-Μ - ,
.,lIm] ..- .~ AIol8OTOIIOJ:,O ,. ,. '" ,. '" 11""'"-' 116191 , 1""".'" • ., Ο>

., 1))[. ΠΔ. 21-40» )47111ο-1·Μ - ,
.,1107Ό:! ..- .~ ΗΕΡΑ1Μ..Η '"

,.
'" '" '" ,- ,- , ,1'26),,7S " " Ο>

., ,- "Δ- 2<-Ι·ΙI 7s1"'10-1·t6 ~"
,

.,111101 1<.1<- .~ Ι<ΟΙΙΚΠΤΟI,ΟI ο, ., ", '"
.,

~ ..., , 3121S6.0JI '" " ο."
., .,,, ΠΔ-2....ΙI v.!7·2-M

~-
,

.,111,.] O.~ .~ J<I'OItION.ro α/ ., ,. ,.
" "-, .- , "OJI,.n " " •." .~ "οο, 1ΙΔ.14"''' ~ 104) AΔI"'<ΙOPO~ι:τAtIMOJ:

~-
,

'31Η401 Κ.Ι<""" .~ ιιc»oιoι Μ ~ ". ,.
'" 11,,,,1.. Ι..""

, l'A7tI.197 " " ο." " 21113 ΠΔ.:u-ι.ι1 .1SsιJ-ι.-ι6 - ~-
,

')[11601 ,.- .~ ΝΕΟΙΠΛ"'ΤΑΝΟΙ,Ο " .. ., .. α/ 1Ι1ΟΙ1?.,1 ""14
, S!!'91,.7S •• " ., .~ S'J12' '" l1Δ 2<-ι.ι1 634:Υ:!9-1Ο-Ι' AΔI...<ιoPOJ: ITAtIMOI

~-
,

01116<.>3

'~
• XOI'OITAtlΤO • • ο " • ,_ο ,-, ,

O~'I] " " .. " Ι Ι<'Ι::Ζ ΠΔ.2<-ι.ι1 ')7~ l1APλλlλJ<OΣ: AΔI...<ιoI'OJ: J:TAtIMOΣ: ~,~ ,
0111901 ,

~~
<OYλAlα/.H '" ., Ν 17. '" wm' =, , :0_.... ,,,

" ••• "
_.

tlΔ. 2<-ι.ι, 7tI8/2"1.:z.ιι ...dI"'<ΙOPQ); J:TAtIMOΣ: - ,
ΟIΟΟIOS .~ t1AI'AλIλ λλ/tYPOY.H • • • • " ,." • " 141'0 ,-, ,.~, ., • .., • ,
01107\1) 1<....- .. ΝΕΟ J<AIΊ1'O.ro • • • • ,

,ο" • " "!t, ~, 101'1 ., • " • ,
0111102 ._-

.~
Α1ΊΟΣ: lΩANNItJ:.Ο • • • • • Ι.." • " - • l04tl " • ., • ,

4)111)02 , - • I<OI'<OλλλltΙON.ro • ,., ... '" ." '171Jt , '171Jt '1713' " .., ., 1<'1< ,
4)111<02 1<,..- .~ ~~o • • • • " - • " 2<:'0 .", ~u " • ., • ,
.,111'"1 ,- .~ ΙΙ\λΤΑΝΟΙ,Ο ,. ,.

" " " 111<' ,
" - ,,- 17Ι.Ι " .., " Μ ,

'])[01.1 • - • 11Aτιm-ιPION,ro ~ ," m ." ,., 64J?J4,2 ",,1)4 , ο)'Ι<:Ι.Ιη "' .., ." " 13'1" ΠΔ.24-Ι.ΙI ~llλPλλlλJ<OIλΔlA<OOPOIoYNAMItωJ: -- ,
4))[0104 ._- • λ/ONNιU:OJ:.H '" '" .,

" ~ 99100.7'1 '''.1
, 1021.9.7SI '" .., " " ,,,. ΙΙΔ 1,.10-11 ΔENΈXElIt...8OPIITEI J<ENTP1JOO ΊΜΙΙΜΑ ΕΝι"'Ι'" ΔOMI-ItI-1

,
'])[010, ._- • ~~ - '" .. '"

., )1179'1.' Π,., , " ...),,1'S
., .., ο• " - ~~. ]11"'3+86 llλPλλlλJ<OΣ:ΑΔΙΑΦΟΡΟΙΔΊΉΑΜIJ<ΟΙ -- ,

'])[01'" • - • - ~ΊENHBλλ""H " • '" • ., ""1,09 ..., , .. " ... " "m IIΔ.~I ~ΠλPλΛ1λJ<OΣ: ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ Ι:ΤUtMOJ: -- ,
']211101 , • ΑΡΓλ/AtΠ-1.H ." ,~ "21 "" ,.. , I:z.oSl., 124$]" , ]w:ιι.ιs.:tS ,.. ., " .., ".. .. '" 1lΔ- 1Ι-'7.ΙΙΟ '21J3.1o-H ,
<3211102 • • ΚλΛλΜΟΙ.Ο • " • • "

, -, ,~"
, .,,1"-71t '" " ο.): " 2D'J ΠΔ-II.....7.ΙΙΟ 7IIWZS-2-17 tlλPλλlλJ<OE ΕΝΔΙ ...ΦΕΡΟΝ πAtIMOl: ,

<321110» , • Χ;λΛλI8ΕΑ,.Η • ,ΟΟ " • " "171." .," ,
" " ••• " ." ~"- soι:ι6U!4- I·Μ ΕΝdΙΑΦΕΡΩΝ J:TAtIMOJ: ~,. ,

.,:111.. , • ΛE~N.ΤO '" • " • .. , 116428,1 '.,0 , 1I]l\I1.SJI ,.
" '.0 "

,.., 1lΔ- 1Ι..,...7.ΙΙΟ __ tlλPλλlAJωEΕΝΔIλΦΕΡΟΝJ:TAJ:!MOC ,
.,:IIIOS • , • ι.ιYP100PYTlUi Ο • " " " ."" "'"

, ''''1.0''' • " ••• .., ,~ ΠΔ. :Ζ.ο-ι.ι, ]11 sιJ-ι.-ι6 ΕΝΔιλ<ΟΕΡΠΝ J:TAJ:JMOΣ:

~-
,

<3:11101 • • ~.ro Ο>
,. .. ,,, '" , JIJIS,,' .." ,

" .......113 m " '." .., -, ΠΔ.IΙ-.7... 'S'J\L'U-t6llλPλAl...I<OI ENdlAΦ. J:TAtIMO~ ,
.,:1:1001 • • METOXlON.ro m ,. ., Ο> '"

, 1<I19U 1<1,n , :11""-)31 Ο> " '" " """ ILΔoII.l>/4.1'" .11I4i3+t6 ΕΝΔιλ<ΟΕΡΟΝITAtIMOJ: ,
021)7\1~ Ο' • !ΙΝΟΟΡΥΙΚΗ ,. .,

"' Μ Μ
, V41Ί9.1 ~.

, :»1)11.111 "' " 0.'2 " 11)21 ιιΔ.II.l>/4.1 .... "1~t6ΕΝΔιλ<ΟΕΡΟΝΙ:ΤUJMOΙ ,
')]10102 Ο • - λΓΙΟΣ I1ΕΤΙ'ΟΙ.Ο Ο • • ο " ,- • • 1S1 " IJ)'S 1t2<i'" .,

" • ,
')]101'" Ο • n;:ι>AIι;At.O " • • • " )4 16] • • .- IJ)'S "',,Ο., ., • " • ,
4)JIOI", .- • l(.λΛλΜλΚIΑ.ΤΑ • • • • " - • " .... .,,, .- " • ., • ,
')JIOIIO .-- • ΜλΡΠΟΥΝΤΑ.Τ'" • • • • • ~

, • 11'36 .." =" .., ., ., •• ,
.)JIOII,

Ι
• χΡΥΙ:ΙΙ""IλIΑ.Η • • • • , ,-, • " ,- ." ,... .., • " • ,

4):111" • • • • ", ,ο ,~ , ,οο Ν.. ,~ 197'3"S .., " •., ". ,
.,:11'0"7 • • • • • '" ,,- ,

" ,Ι") """ ,,- .,
" " ""

,
":13701 •• • • • • • • ,,= • " ΚΠ' ,,~ 10JS33 .., Ο " • ,
.,".1"' • • • ,

ο • • , , • ,
.)]10107 • • "

, , , , , , • ,
''']01011 • • ,

" " .. , , , • • ,
.,"0111 ,.- ..- " • • "

, ,
" • ,

'3310112 Ο. - .- " " • • • , , • ,
~]o][)

·ι-
._- ~ " , , • • , ,

ο ,
.)]101" ,. ._- Ψλ"ΟΥI'Α.!Ι,ΝΗΙa;, , • , , • , , • ,
.,110101 ,. ~ • - λΙ1ΟΣ: IIΛAttoι:.O 10" .. ., .' ., , '"'"'.) ,""ο

, ,704...311 ," " 0.'1 Ο> ."" ΙΙΔ- 11.61..1.... ",:υΙ ....-ιι ΕΝΔιΑ<ΟΕΡΟΝJ:TAJ:!MOC ,
43110102 .. ~ ~. A<rτί Μ...ΔλιιIΟΝ.ΤΟ • '" '" • m 1<"11161 1<67]) , 211890."" ... " .. ., ." ΠΛ 2<"0» JOν.II·S-Nt1AI'AλlλJ<otλ~lλ<OOPOIJ:τλIIMOI ~,.. ,
.)110101

'ϊ ,~ ii
ΠλΛ"'Ιoκ.-.J:Ί'I'ON.το • '" '" '" '" 1)1",t4 I)!SS , ΠII).m " " .." " "21 Μ"_ 'J'I~ΕΝΔιΑΦΕ'Ρ!1ΝJ:Tλj;lMot ~"

,
')210SOI .. ΑΠα/: ΛλΥΡΕΝΤΙοι:.ο ~ ., m .. m , -, ,- , 7414ι,,93Ι '" " .." ., .,," ΙΙΔ- 1]-.7•• 1111i1''''' ,
4)210ΊO':l Ι<,Α λ~ • ΟΡΟΧιΑ.1Ι '" .. '"

,. • \11829.1' m" , _m " " .. •., "" ΠΔ. 2<"''' t::,:υIQ.).ΗIΙΕΡ1ΑΙΤlkotbΊ<~lλ<Οι:ι>rn<tTAtIMOJ: ε_ιοοο ,
<3210SO] .. , · - tE3'l!λNAπ;J:.Ot • • , • • ,","2.)"7 ,","1 , 121"':1.28' " .., ." .., ~ ΠΛ 2<-1-15 Ι:ΙI)Ι4.:Ζ.ιι EN~lλΦliI'ΩN Ι;ΤλΕIΜΟΣ

~-
,

<3211001

"-iΞ
._- ΑΝ!). ΛΕΧ!»ΙΙ ....ΤΑ 'W ". ". "" '"'

, - - , "1])2._ W ., '" .~ ,~ IlΔ.IΙ ......1.ι. "1ιΙ'ΟΙ1<"-ΙΙ ,
.,111002 Κ. λ>JωΔ ._-

Ι
• ,. • '" ,,, , -, ~. , Μ •., Ο" " ..~ Il~. 11_.1_ ?J43ι2-.4.ι6 llλPλλlAlι;α/:λΔΙΑΦΟΡΟ};J:TAtIMOI ,

<3111101
._, ._- um, ". 11" ". 1)" ,., , m72I.1 m", , 1:I97'1".I:tS '" " ο" " 1".. 1lΔ. 11......1.... '''II2Io-J.aδ tJεp'λJ:TIJ<otλΔ'λ<ιol'OJ:tτAtIMOI ,

.:r.ι12102 ,-
iii

~,~ • • " " • 91)76,)' ".. , ""1J,.]I • " •• " ~ "Δ- ::ο...ΙI 7S)7m_2-16 ΠΑΡλλΙΑΙι;Ο};AΔΙA<ιoI'OJ:J:TAtIMO~ ~,~ ,
"2101<14 Χ;.λ οι.- • • • " " • .. -, ,

" .= )4112
_.,

" " " m ,
"11.,.. K'λ_~-"" • λΓΙοΣ Αιι.α/: r<mεoo • • • • " ~" • '" 1)]:89 - ΗΟI2.' " • " • ,
"111)01 ,. .~ ". '* '"' ,- ". 1:α/S71 , 11S)S71.1ΊS m ο, .,

" ,... •• ~, 1lΔ. Ίt ].l-J." ""1'1 'F.X1iI Ο!',οιι IIΠΕ2 ,
<J11'SO: Ο .~ "' ,. • • • 1::107.' 1221'" , 1:7)9).m " " ,. "

.,. ΠΔ.2A..ι..ιs , ,ο.Ι) ΑΛιΑ ~~. - ,
.,21.)01 X;.:U"'- .~ ,~ '* "' m ., ...:ΜΙ1.6 .- , ,m",:r:s ." • 0>• " "" ΠΔ. 2<"''' 713&'1-4.1'

~"
,

.,214$02 0.- ..~ ΧΡΥ1:ΙΙ λJ<TH I1ΑΝ....ΊAt.H • • " " .. "=, "", ,
1JIΟ1Ο,'Ο '" " ••• " "~

~~ 194Ι]:'''Μ ~,~ ,
'!2111Ο1 0.- ..- ΑΦεΤ...ΙΟI .,

'" m •• m , )1691<.' ):»'1. , -- '" .., '" .., ~oo ΠΔ.ΙΙ_·' .... _,ο ,
'!211= 0.- ~.Mσ-rt 1IPOΦImα:1IλtλI,0 • • • " " :n1;z;s.1< "'"

, ",21f.WI • .., " ., ". ΠΛ 2<-4-" '1~I1AP ~,~ , -
.,21 ΙΙΟL ..- .- I<λAAMAJ<10N.ΤO ., ,. '" '" ,. , JtI77\l.' "1111 , <OS2I9.oIlS '" ., '" " "~

ΙΙΔ- 1Ι......7.ιι> ,
.,212«11

~~
._- ΛAMI1fN(}Υ.Η ,. '" • " .. , ]701",2 ,- ,

~"M " " '" " '"'' ΠΔ- " ......1... ..~. ,
.,213601 .- NEOXΩPIQN.TO ,.. ., ,. ,,, ., , ':10191.2 .:.,,] , -" ~ " "

., )277! π.Δ. 11 ......7... )1]1f!-ι.-M ,
.,21,,", " .- A<OY1:IOJ:.H ," •• Ν ,,, Ο, ,

m'α/ 1011)) , "...1.1" W " 0.)1 ,., 1S1" tl~ 1Ι-.7·ΙΙΟ ~t1AI'λλl ~~ ,
<321:Jω4 " .- ~OX1""H • '" " • " "'1209." - ,

170.]ΜI' '" ., .. .~ -, ΠΔ. u .....S ~ ...ΔI ...<tOPOJ: ι:τAttMot ~,~ ,
<311<101 "

Δ. ....._
=~ '" - "' .. m , οι),.... ']))01] , 1'1"1.12' m ., '." .~ "" η,Δ. 11 ......7·ΙΙΟ 'lJ:r.>-ι-ιo ...ΔιΑΦΟΡΟΙ ~TAtIMot ,

=



1;-1000,·m

1;-1_
~o_

~o_

~o_

~o_

~o_

ο

ο

ο

ο

•
•

~"' .
_00 •,,,

~"' ,
ε-ιοοο 3
&01000 3

t. ε-soooΗMt Ε-ι000 3
ε-ιοοο 3- ,
1;·1000 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

•,,,,,,,,
•,
•,,,,,,,,

ΙΙΙΕ. Ι

-η.Ε, "
4J.E, "

,",,4J.E, "
--_.m,.,

j ...

4J1:Y19-J-14 ""']4·3-.1 ΕΝΔιλΦ. tTAtlMOt
8OWJ-I,." llλPλΛlλlC:OΣ AΔlλΦOPOt tTλΣJMOt

1Ο1110-}.Ν llλI'λΛlλlC:OΣ λΔIλΦOPOt tTλΣJMOt

8116'1J.-4-106 IlΛPMΙλlC:OΣ ΑΔιλΦΟΡΟΙ tTλtlMOt

121Oι'21·S-t6 ΠΛΡλΑΙλΚΟΣ ΕΗΔΙλΦ. ΔΌΉλΜιΚΟΣ

729Υ16-'"" ΛΔIλΦOPQΣ ηλΖιΜΟΙ

4Ο31!16-Ί-" AΔlλΦOPQΣ tTAtlMOt
779J/2I·'I-" ENΔJλΦF.PONtTAtIMOt

ΦEX~._

4'>4(>'26.,"" λΔlλΦOPOt tTAtIMOt
409/11·'I-IIi llΛPλAlλΚOtΛΔJ.-φoPOItTAtlMOt

Ί298124-Μ06ENΔJλΦEPΩNtTλtIMOt

IJI'"2-,... ΛΔIλΦΟPOttτAtJMOt
112:111-,... ΠΛPλAlλlC:OΣΕΝΔIλΦEJιΩ.'-ΙtτλIJMOI
]214/1""" ΠΛPMlλlC:OΣENΔlλΦεJIΩNtτλtlMOI

49/12-,." ΔΥΝλΜΙΚΌtAΔIAΦOPOt
1OOU11.-IlλPAΛIλΚOIλΑΙλΦΟPOttTAtIMOt

"19Ir.I12-,." AΔJAΦOI'OttτλΣJMOt
"'3112-,"" IlλPMlλlC:OIι;NΔJλΦEPONtτλΣJMOI

'''/Ζ-4.'' Ι
460'16-3-_

12191'·2·_
111)/17·2-14 ΑΔΙ

1",Ji3,4.16 ΕΝΔ

Ι"2r.4-Ί-Ν IlλPMλΙ λΣrι.ιOI

I22Ο)")1.ΝENΔJAΦfJ'ONtTλΣlMOΙ
"1:υJ-4-NENΔJλΦ.tTAtιι.ιot

U441J.6-N ENΔJλΦΠ'()NtTλtlMOΣ
ΦΕΧ ,..,/9.•.14

"Πl26-I-84 llλPλAIλΚOI ENΔJλΦ. IΤλΣJMOI

40))1).4." ENΔJλΦEPONtTAtJMOΣ
i.. ο

.~=
4,SΙI0-J..ι6ΛΔJ.-φoPQΣtTλΣJMOt

IOSIIJ.-4-N
]1313.... nΛPλAlλIιOtΑΔιλΦΟΡΟ1:tTΛtJMQt

"'~nΛPλAlλlC:OtλΔJ~tTΛtJMOt

"'SΙl2-1-84 ""-""_=-

ΙΙΕ.'

lΙOΙI....-I4IlEPIAtTO';OI ΕΝΔιλΦι;ΡΟΝtτλΣrι.ιOI"_1-84 ENΔJλΦEPON TOYPltΤOΙOt tTλΣJMOt

'72771)4....... lΙΕΙ'ΙλΣΠΚΟΣΕΝΔJλΦEJOΟΝtTλΣJMOt

ΚΛ8ΟΡ.OPJOV ιιm.tJ1> Ί'MIIMλTΌtλN. 334941)1.1-70

J721)+N llλPλΛIAΚOIΑΔιλΦΟΙ'Ο1:tτλΣlMα/:

4S1..,....., ΠλPMlλlC:OIλΔJλΦOl'OΣtTAtIMot

lΙOIl4-J.'1 IIAPMlλlC:OΣΛΔIλΦΟΡΟΙΔΥΝΛΜικοt

242213-,"" ΕΗΔJλΦEJOΟΝ ΔVNλMJκοt
SW)+N ΠλPλΛlλlC:OIΛΔIλΦΟΡΟΙtTλZlMOt

II2f}.4." ΠλPλΛlλlC:OIλΔιλΦΟΡΟΙI'TΛtJMot

Π.Δ. 1I..,..T-lO

1IΔ.24-4-ΙS

ΙΙΔ. lιI-,..J
ΙΙΔ. 14-1..1

Ω.Δ. 11·4/4-'·80
ΙΙΔ, U-Ι-Ι,

ΠΔ,14 '

ΙΙΔ, " '·80

ΩΔ, ;:,w.ιl

ΠΔ,14 '

1ΙΔ,14 "
ΠΔ 24 1
ΠΔ 24 "

Π Δ 11·''''·'·80
Π Δ. 11·4/4·'·80
Π.Δ. 11_'·80

Π.Δ 11_·'-10
Π.Δ 11..,4.,-10

ΙΙΔ. 14-4·81

ΙΙΔ. 24-4."
Π.Δ. 11_·'-10
Π.Δ. 11..,.·7-10

Π,Δ. 11·4/4-'·80
Π,Δ. 11·4/4-'·80
Π,Δ IΙ_Τ·80

Π.Δ. 11 .....·7-10
ΙΙΔ- 11_·7-10

ΙΙΔ- 11·",·7-10
ΙΙ.Δ 11 ..... ·7-10

ΠΔ.14 ·ΙS

ΓιΔ. :11 "

ΠΔ. 24 ·"
l1Δ. 24-4."
l1Δ. )1..4."
l1Δ. U-ι."

ΙΙΔ. 24-1..,

η,Δ.IΙ..,4.'-ΙΟ

Π,Δ.II""·1~0

ΙΙΔ.ΙΙ"''''''Ο

ΠΔ 1..10-71
ΠΔ. 24-4~'

ΠΔ. 24.I-ΙS

ΠΔ :.ι4-ΙS

IΙΔ:ΙΙ ....8Ι

ΠΔ. 24-4-ΙS

ΠΔ.24-4-8Ι

Π.Δ. 11..,.·7-10

Π.Δ 11"",·'·80
Π.Δ 11400.7·80

ΙΙΔ, 11""·'·80

ΙΙΔ. 11..,..'·80
TιΔoII.....'-tO

ΠΔ 24-4-"

'"

'"

'"

,.

,"
,"
,"

~

'"

••

.0

""

.0

..

..

ΙΜΙ2ΙΙ!!.0,Ι

Ι 6'Ο.'Ι1.4Ν!!. Ο,Ι

om
~.,

0-'"m
"" Ι31211

••••••••
J/l10I
11111Ι

11"80
1111)]1
11'/]1

Ι ...."
'0091
'00
,4111

""".24'71
mm

••
o~

.m>

""m"
mo2110]

•••
'''0
,,~

11'99

•••...
'"....),,"
ο".

•••
"'''""'"4'14....
~

14:1"
m.o~o".,
_ο

ο.

•••
"'10)'.,
m..,

190140
.. ο

om
0
om
••••

19"
•••.m....
~

11"'
,mo,..

1212

•

ο.) 0.2

0.3 0.2
0.3 0.2

0.'1 ο.!

0.'1 0.]
0.'1 0.]
0.'2 0.3

Ο 0.2
0,3 0.2

Ο 0.2
Ο 0.2

" .
0.1 Ο

0.1 Ο

1.4 Ο

0.'2 0.)
0.'2 0.]
0.76 ο.]

0,81 0.3
0.': 0.3
0.'2 0.3
0.'2 0.3
0.11 0.]
o.~ Ο.,

0.4 OJ
0.12 ου

0.12 ου

0.. 0.3·"·"0.3 0.2
0.1 Μ

0.74 0.3
0.74 ου

0.4 0.3
ο.. ου

ο.. 0.3·"OJ 0,2·"o.J1 o.J
ου1 o.J
o.J1 o.J
OJ 0.2
Ι.. Ο

,ο •
0.74 0.3
Μ 0.3
Μ 0.3
0.. 0.3
Μ 0.3

0.74 ο.]

Μ OJ..,..,
0.1 O.~ OJ
o.s 0.4 OJ
0.1 0.74 0.3
0.1 0.. 0.3
0.1 o.~ 0.3
0.1 0,4 ου

0.' 0.1\ ου

0.' 0.11 ου

0.' 0.4 0.3

0.' 0.'2 0.3
0.' 0.12 0.3
0.1 Ι U
U Ο., 0.1
ου Ο 0.2
ου ο.] 0.1
ου ο.) 0.1
0.3 Ο., 0.1
0.3 Ο., 0.1
0.3 0.3 0.1

0.' OJ 0.1

0.' 0.' o.~

0.' 0.3 0.:
0.' ου 0.2
0.' OJ 0.1
0.3 0.3 0.:
0.3 0.' 0.2
0.] 0.3 0.2

0,3 0.3 0.2

0.1 ΜΙ Ο.,

o.s Ο.' 0.1
0.1 0.4 0.'

0.' 0.' 0.1
Q.I 0.4 0.1
0.1 0.4 0.1
O.J 0.1 O.J
0.3 ου 0.2
0.3 Ο 0.1

]141,",.",,,
10180'
11116Ι2_.
26"1.'

o~"

10011
~

.~

,m.
,,~...

m"....m.
om,-,
ο"'

4JQ14.1...10
1)041.mo
14"12

."
"'"",.
w
ο...

IJlml.l2S
1143I1.S'"
»191).1::1
22\1.S._
'~Jo.I.

r=r""-==""""'_"",==-""'''''',,,-;r.-r"T''!'T'''-.....=_~_""!I'.=""",,:=1r:1,r-ι!!_~"';""1i~I""''' _
t::Σ.TA 1I'Df __~~ ..-..ιaι::IIoQ ""'"' Μ1 ,.:ο, 1- "' = ,-λΝ -..,Mι~" ~ " ,.....~-

• .- 'f' ) '. 11 :ΣΙ - D •• ~
')~l:ΙΙ02 ~~_ ... Μ._ ...!Ία/: _Ι Ι'ιω:.ο 31 • • οι J" )" ~ J131\1 00"" 0.)

')~IJ60' Κ Ν Δ Μ._ METλΛHBP1'tIUI •• Ο 1 • 21.)1 ) 1ι .Υ" Ο 2107 0.'
'311J606 ι:;. Ν Δ λR_ lΙΛλΚΛ.Η ". ο • Η })1ΙΟ ) .. ~ )ι9}) SJ709.S σ.,

'32111\11 Κ, z..r- Δ. ω_ Ζλ!ΌΡΛ.Η· !ι20 )0)9 171' :ι,,,, 24'0 2 ~:1,1)10 : ')01)'79.1061 11» •.3

<)21[71>0 "Ι Δ- XOPEY1OOtιro- SJ JO n ι.ι "2 <W7. 2 'ΊΠ1'.'" 1'/8 •.'
'311Ζ901 I<_~υ 1·- MλKI'YPPλXiUI ΠΙ 11< 700 1)3 ΙΖ} 2 "'OlH 6860Ι) 1 ..SΙ::O.Z' "α/ 0.3
'3110:;:01... Δ- I1OYPION.'fC> ..1 '" .,. οΙ' »2 2 '00'''.3 '(01)9 : 'S6'I~.I~ 203 Ο.,

4)211102' 4- """"'HΨIi.H Ο. Ο • 1<. ,:κο) • 117 ]"'~ 11114. 12ΜΑ1 σ.)
<)2'110) 4- noΎP,,,,,,OΠΣTAYPQI;.O ο 21] Ι,) 102 Ο Ο , Ο.!

')11m2 Κ. _ 4- '"'ΟΙ :ι:..ΡλΝΤ....ΟΙ ο ο ο • Sl ]Κ)4 • » )7!180 ":01 ]Κ)Ο ••3
.311:1\'0) Κ _ 4-1 KλP.t.BΩMλ.τo ο. Ο Ο '7 :w.:oJ • 3) ~ ,_ :0203 0.3
'3I(1Ο)Ο[ . σ.l<οΙ.",οοο Δ. Ι....,"'" .t.N.t.ΚA.tI ....H 711 7)1 "' 1J4 .., ) • Ι TIDI m ο
'3:1(1OJO: •. lωI.",.. Δ. Iιalι;:.,.. λ,ΓΙΟΣ οοογΦρ,ω:,ο <)Ο 412 .,. 327 \19 2 • Ι IIDI 232 Ο

OΊ003OJ Δ.I ....χ"" Δ. Ι....,"" Λr-('ΙβΟΛΟι:.ο 112 470 ,.. »1 442 2 -, IIDI :l9J Ο

4)2(1(1](14 Δ, Iιoi._ Δ. Ι....,.,.. 1Ι1λ1:οι:.1Ι Ο '27 21Ι :191 37 - Ι IIDI 141 Ο

021ΖΟ(11 K.K<MII.~ ο'.1ιΟι>/.<ιι: ΚΛΝΜΙ ....ΤΛ 1.,,1 1m 1»( 14"',,24 2 +02376 ~.II" 1 ' ..~11~ 1002 0.1
02124UI Κ. ο'. Κ_ KεPλΣl;λ 11 040 441 'h1 02t ')' 1 1,::0" D2D4 2 'S84O'f.'19 ::19 0.1

')21..,,1 Κ, PILo ο'. Κ_ 11 Ο Ο 1413 11.. lιJI 101'1" 10231)) 2 mlls,061 Ι" 0.1
')21''01 Κ Ι,,_ ..... ο'. Κ_ σεφ το 1100 16" 1"1 1f12 IIJI ))Ί2'191 1312"'1 1 12311» 113 0.1

')210001 Ι{. λ ~noι;,..,.. ΔΙ Arl Ο 43' 3" 2n 20.1"2 2 'IΜl1.' "M2t 2 "JlII.'~ Ζ::: 0.1

0210001 Κ.λ ._ ~::,.M 137 11] 113 '4' 311 ] 1:I4161.J 1]426. 2 ]4]]'1.,.1 140 0.1
4321~1 Κ. Λ""""'" u 612 SΙΙ J::I '110 "6 2 "21".101 "1117 2 J920:I!I.'" :10' 0.1
4'21~1 Ι{. Κ"""'" 11] 'IIi 4" 4]0'" 2 146513,' J4~114 2 "]4Π.11S Μ Ο.,

4'21]401 K~M MQV""IH)N.TO a1] 719 4::1 '" 427 2 .JQ:MH ,JQ:J4] 2 1I~;,.ι.~ ~ 0.1
4321]402 Κ, λlΊOIIΩλNNHt.O Ο Ο 11 It" 1"0J.i Ι ....'" 2 ι.ι 0,1
4321]40' Κ, lΠλΜΟΥΧλΡΗ.ΙΙ Ο Ο ~ " '" 2 121771,1 121Π~ 2 "2413.11\ 47 0.1
4'21:!ιΟ1 Ι{. '" .ItOI'YXTION.TO m:l9' m 1St 2:10 2 3201]1.1 32\1131 2 32771'.11 LlI 0.1
4'211001 Κ. Τ Δ Ί'ΣλΓItλPλΔλ.ΙΙ'" nι 4240 003 m 2 Π703st 3770'st 1 "4"22.1 7ΟΖ 0.1
43210!'02 Κ, λ.,.,.".... 0'.___ ΠΛλIC: ....ιι Ο Ο Ο Ο Ί3 1...1::8 4 r. 2112" IJIO), ~'''11.1 OJ

43213802 Ι{.'" Δ._ ΚATn.ltOPVXT1.ΤO Ο Ο Ο Ο 12 14].]~ 4 11 ι,.,.,.. ,.ιtι.ι '413" OJ
4'21\002 1';.Τ~ a.__ M'ι"AOIJ)TλMOt.o Ο Ο Ο 4J 2t -'Ι ] '1 Ι]Π.. 'δΟ(Ι1 11117υ 0.3

4]21)JQI 1';, Ntσι: Λ ο'. Νt.Io: Λ >iEλλl"X1MOt.H ~12)124 3213 _ 460'1 1"llst Ι 1"'11!8.1Ι 1141 0.1
4]110401 Κ λ»~-_ o'.Ntσι: λ λιΔιΝ10Ν.ΤΟ..... 611 474 4" Jtl 2041161 _, 1 1411.".1 210 0.1

43I1IJQ� K,M~"" ο'.Νt.Io: Λ Mo.;PQ&IIfIλI,AI 4." 111 41:\ 'ΤΙ 62Α 2.110)'.' 2,."" 1 ""'Ι •." 2ΖΟ 0.1
4nJJS02 1{.Ntσι: Λ Δ.Νt.Io: Λ Λl10IΓEΩflΓlOι:.o Ο Ο 3S 11' 192 IS"IL' IIJS)7 2 I27SM.660 1:12 0.1

4:121JS04 I{.Nt.Io:~ ο'. ΝΙ"" Λ ltPJ&λPI ....II· Ο Ο Ο ., 107 22200S,3 660770 2 4""69.171 ιι.ι 0.1
021111Ι1 Κ Ntσι: Λ Δ. ΝΙ"" λ ΜλΡλ&α/:..Ο Ο Ο )7 70 1St ]Sl112.3 '''12Ζ 2 JU777.3J3 1:11 ου

0111101ο Κ Ntσ< λ "-Νι",, λ Ο Ο Ο Ο 221 4 119 ου

4)111102 Κ _....... Δ.ΝΙ"" λ Ο Ο 2' 21 Ο Ο 3 0.3

0)2~]\03 Κ. ΝΙ"" λ Δ. ΝΙ"" λ .,.. Ο Ο Ο Ο 40 »001 4 " _Ι ,"800 ))'00.1 o.J

0)21:r-ι11 Κ, Κ,,- Δ Ν,ΤΟ JI'J JcII '" »Ι JSI 2 mloo.~ "1101 2, 401 o.J
0)214101 Κ, Δ .uι <!ΑΙ "'. "Ι 41. 109] 2 ~_.4 6]6"" 2 434"".4 m o.J
43214401 Ι{.Ι........... Δ 19<\ )11 129 117 211 2 1_.] 1_ 2 110173,00 119 o.J

43214102 Ι{.Ι ΔΠ Ο Ο Ο Ο Ο ο], 0.3
43210801 Κ. ΛU"" Δ.~ λΑΑΙΙ ΠΙ "" S6ι 410 ,S" ] • Ι llI:B 371 Ο

43210102 Κ. ΛU Δ. Π Ο ", 401 "1 ΙOOJ1 • Ι llI:B :ΜΙ Ο

.
~
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~



I"~~ S
_....

""'" [... -~ Ε1-- )όι8,~ ...."" :F}T:oii -..,~ ....
~- '"'~=α "'" ...... .. - ...." """"'. D,... - ,- ~,

~"
, • r • τ - , ~ ,r- - " - ~ ~ ~ """',o~: r. & Σ,ο"""," λtιEA .m '" " .. " ~

,
" 1:1"'- " , __'\01,$ Ο "' ο.: .., ,

4)]'0.'<1:: C Δ Σ,ο"';',," ""1.ΗΜι\.π> • ο Ο ο • .., , =, ,- '"W ~, "' " ~.: ""
,

431'0'"' ι;.,~ Τ •

Ί!
ΛΠλ Τι'IΛΙ:.11 J:I " ". m m ""'<J.I ~5'1""

, ~S.6:':1 112 "' ο.•• "
,,,, ,j !1δ ::,Ι......., -r5/' ... I'- ΛΔιΛΦΟΡΟΣt"!7IΣ!.WJ! ~m ,

4)I,m, 1:"...,.1- "-.Σ ΜΊΟ! !ΓΙΛ.","ΝιIΕ.Ο ". ,,,
" " " 14ΙΙ!.+Ι 7-!ω

, '19!lJ.1" " ο, 0.16 0.0 - Π& :.>-Ι-Ι! 19...1~ΑΔ1λΨΟΡΟ!ΠΛ:;ιι.ιm: ,- ,
4~, '0\11' ~...........".,- ,C ΛΜλι\I.ο.ΙIΟΛα:.Η ". Μ .. ., - )ιIΗΗ ,.,4)1 , _.)JI .. Ο., Μ " ~ 112'o~ '" ~~,

"""~~.M"'"
ε-lto<>:I ,

~3Ij\IJ<J1 C ,. .
III'YNΛJIfλ.H •• m '" '" ., 411_. '7)]99 , ....,96S.%. m " 0.76 " 31"Γ.1~ πιο.. ::.0"-8:\ ι:=1~ 1iNi>IΑΦ Σ ,·m ,

JJIl<.'!otr.

Ξ ~
KONTΛJ>OΛλ/JυV1 Ο • " '" • 1"":10.1 ,...ι:ι

, ~JY>7.)" • " 0.7. " "'" ΠΔ ::.<-1-11 4~!o3--i-30 λΔΙΑ ! ~m ,
'JIlIOOI :\P)l>IΠN.P ~ m " '" ~ - - ,

I\::.."'n~ '" " ,-ο " 3,n. Π.Ί, :;'1...·11 IOIJ1V· ~m ,
JJlll!1O\ ~~""' .."'- 00 ." = 11!. ". ,W ,,~ 1"711'

, 1.::'9<JIi.&2J 11"11) '" '" " '''Ν
ΠΔ. ::,1-1-11 m]l1t-l ΙΜΟ! ~m

,
..1\ 110ι0:: • _u,

Ο Ο ο m " 42115'1",=1 1111'7 , 7707]01,611 '" " Μ " ~ ΠΑ. ::.o"'-Ij 211I1Ο-1-Ν ΠΑΡ t tTAt!MOt E_IDOO ,
'J\ 1010, , . • .."'- ι.:OIMΚtEΩtιιεοτοι:,οΥ~ " Ν • • " • " ο

,
1).:00'01 .- Δ φ...... 8ΕΛΕΙ:ΤIΝΟΝ.ΤΟ •• ~, ~o ". ~. = , )1)<1"-'11. ') ,," '" .0 Μ ,- " 1,.,'J'",.OI.,: ~,\l <IoJil;.ΠI! •
4,::0010, .- .- XΛDll!! ~J' ." .:, '" - JIr.--....: 311Τ... , "'''T',~1 ". " '" ~ 0.0 ~A1 na :>ι--4-3! )WZI·Z-16 λΔlλΦΟΡΟΣΚΑΙ !ΤAtιι.tot ~M •
4j;:105Q1

'Ξ
.- MΊOCrEΩPΓlQt,O ., m - '" ,m '11+1' "'~

,
~- .. .. '.' " = ΠΔ. ,-<---I--U U91V·;:.N λΔιλΦΟΡΟΣδΥΝλΜ,ι.:οε εE-~ιιι.α:E·'OOO •

H~11m1 ,

Ι
ΛΕΙ'!ΝΟ>{.το π m ., ., '" 'Ν= <w,::II , ~-I:I1I .,

" 0.71 " "m " 'Ν ΠΔ, :;.ι..-I-I~ ""10-:1-800_"",_ ,·m •n:1)."31 Κ,Μ",..,. • MIΚPOtlIJE]>IBOAMION.TΌ ", ., '" " m =".1 ""~~1)
, mJ<'-'''' ., .. Ο.7~ " ::5/i7S ΠΔ. :J,μ .... "-"'-:1-16 λΔιλΦΟΡΟΣΠΛΣ!ΜΟΙ ,_m •

<J~I!'>J1 ι.:. n ",""' • IJE]>IBAEnTO~.Τo m ." ~ "' ~ ~= ~~
, 5Oj'l!>\.IU ., '.' 1I.7~ " ,= '" Πδ :!4---'-Ι' IS11'IOO-I.- λΔιλΦΟΡΟ! ΣτλtlMOε "Μ

,
.3,1,.'12 • •• • • λΓlΟΣ ΔιIΜΙI1Ρ10!.Ο ,. ,. ,. '. '" JI7r.IJ ,= , ••:n,ι.nι1 ,,.

" σ.7~ .. ~"1~ "" ΠΔ- ::<-14.' )'~2'" λΔlλ<loOPOΣπλtlMOΣ ,·m •
4301',,") 1(. 11ιeo4l-t. "'" , . ΧΩΡΙΟ.ΤΟ ΙΤ ιtoι.:ι.:INOBI' '" ~ ,"Ι ~'1 '" :::-ιΙ79,3 ~

, ~.609 • Ο., ο" ." .,. '" JIΔ,2λ-I-a, )):1"·10. λΔlλΦOPQ!ιtλl ΣΤΑΣΙΜΟ& ,·m •
<J:B'IN ,_ο ,.- ι.:OΚΙ;λΛλllι.:A.Τλ • ,. ". " '" ~ \~~

, lIΙO:ΙΙ3.00 " Ο., " Γι.] 'IJ7 ΠΔ. :>ι--4-U ΊIOSΙlo-l·.. λΔιλΦΟΡΟ!ΣΤΑΣΙΜΟΙ h"jOOO •412,)'II\j , .. ... ΚΟΚΚΙΝΑ,!Ι = ~ ,. ~ m ΖΙΙ:<7 ~ ::Ι;,::,Ι3 , 62901:n,m .. " •.7~ ." = 110\..:-0-1-" Ι~""o.l-8'6 λΔiAΦOPω: ΠAtιΜΟΣ ,·m •
•21,om .. '"- rOYPoYNOCTλllλOLO Ο ο " " " ο

, , ο .., .., ο., • •<J=", ΔHMOtIΚJΛOY .Ν

Ι
ΙΙΟΛ()& U 'I1U .=, "m "IJ;'I ΤιIΥ.: I~,.

, 1.-roIof!'~ ,,~ •.. Μ '.' '7U~ :, 7ΠOl1.IΙ1Jι.ιιl." '-'Ο ΙΙΟ, -= ,
.3~'4"'" ,.- .. TPIιιD'ION.TO ". ". 1::.01 111. 11" , "=. - , 6r:t"i.OO m .. '" .,' ... ΙΙ& 11_·7-10 "]I"~""'li»Δlλφ,ετλtlMOΣ •-1]2,.",1 ... .. ΛΠλ ι.:Y'PIΛΚIlH '" m ~ m ~

, zι;~\.~ - , '9t9JI.IJιi U .. D.'~ " ,,~ I1.Δ 11_11Ι"-'-10 "17J1.~" !1λΡλΛlλΙ(ΟΣ I!NΔIAΦIiI'ON πΛtIMO!. ,
~'1!''I'JJ .. .. ΛΠι..!ΟΦΙλ.ιι • • ο " " ~1J2<i.I] Ο'"~

, lα:ιrJ!.O}) " Ο., ο.• ." - Ι!Δ. "'......, JOO'7J1.~ΠΛP"""λltocλΔ�AφQPα/;ΣΤ"ε'ΜΟΣ ~,~ ,
~321"Ι" ..·1 .. ΓΈPor1ΛINA,H ο Ο ο " " .m" ..' ,

" " Μ " = ΙΙΔ. ::<-W, .,.~ ΠΛPλ/IλJl;OΣ liI<ΔIλφE;I>ΩN ι;ΤΑΣ''''ΟΣ ~,~ ,
":ll~,,", ... .. ι.:οπAl.ΑΙ • ". " .. "

,_ο ,- , \JS931.~ • • 0.76 " """
~~, 1&1""-:1-17 Π"".\lλΙ(Ο!. ειιΔlλ~IPΩN ετ...tIMot - ,

<>;:101>011

:;~ " Α10,," mK1iP10t<l.το 'ΝΙΣ ." • .. " "
, ]21::1;:'6 =1 , 2I~J5I.:lI' Ο "' D.I: " ,= π.Δ.I\--6-'+-·... 762111-6-Ι6Π""λ/ΙλΙ(Ο!.~Δlλ~D>O,,"ι;ΤΑεIIdΟ!. ,

43:1~"'" ,,~ λΠΟ!. Γεr1I'ΓIOJ:.O • • ο • • • • , • .. ο Ο.: • ,
4:':"ΥI0 ".

1;
ΠY80J:,O • • " ο , • • ,

" ο., ο ~ "
,

~J:!'4\iC" ". ... MATAt.OfNIltJtl • , , .. , , • ,
.J:14we

" - .. MCmH ΠANAΓIλLH • " " " • • • ο
,

':Ι~Ι:IJ<IΙ Κ . Κ.... -~ ,
UP"''''MION,ΤO 1012 ~ m ~ '"

, ~,rn.J ~
, :!9J'4.I.JI\ "' "' "' .. 111'11' Π.Δ. 1Ι-,7-ΙΟ 10~:ι.ΗΕΝc\Jι.φ tTAtlι.ιot ,

'):IZJι>:Z

'~
,~ !lI!NI;,Ot<l.TO ,. ., .. ,. ,. , 1)6.111.' ιχιι: , 1iI-I7IIl7J '" .. .. .. 100671 ΠΔ. 1I~.,",---'" 1I...:ι.&i IiNc\JA~NtTAtIMOt ,

0>:1= " . ,
~.m • ο ο .. " 1~11'W l~j'166 , UlJI7.7JO ,. .., ο,. .. ""

ΠΔ, :u-ι.&! :I01~""AΛlλI(Ot AΔIAφQPot tTAtI"'Ot ~,~ ,
~:rι.l;:;o.ι ΙΙ:.ιι: • " ~ΣΩΠIPOΣφ.\ΛI • , , • • • ,

ο
,

"3η:l!101 ,- , M.tJ<P!I<IT1:λ.H 1013 "' ." ~ '"
, ',.371.• 6IU7: , 614J7I.1 rn .. O,J" .. ~7'T.!1 Π,Δ.IΙ""·'-ΙΟ I~.:146 TOYI'!tT1Kot AJ!]OAoI"Ot ΔΥΝ...."',ιι:oc ,

"J!I06<> , . ,,-
"~

,.,
ο" .,

'Ν . • ,m , 3..:st,! • .. " u =, ~., • 1-· Ιλ • ,
.tJ."."""~_.,.~ω.ι-"""""",,



- -- -
'111" ,,'!1!"

ΙνιιΚCI· ".' .. ""ΟIΚο .....οΙίι ..ου δIlll'rnol>Ol... ι .'" ιnMn'bnι"ιι lIιttmιr(σ""", "οι n" ..., ".0:•. θΩιn:ιν

'99'
~ ...~, Nt It:o~"I1J!Iα ΛΟ\1 - - 2Ιf.:::ι::t:

""'" ""ι""'>
.... χ* - Η'λιICtptΦ ΦcIι;. ΛWΨΌ ~ "'"" Ύ....... "",..,."

_..
• • """,,,..

Σ""''''' 60.180 961 59.766 59.467 49.883 57.475 21.810 51.286 12.607

<1,0 35.796 '" 35,669 35,479 30,148 34,408 13,503 31,005 7,499

1,0-1,4 19.475 373 19,306 19,244 16,318 18,637 7,215 16,658 4,304

1,5-1,9 2.836 Ι" 2,799 2,782 2,1:29 2.647 '" 2,238 '"2,0-2,9 1.745 160 1,695 1,668 1,129 1,527 388 1,203 '"3,Q.3,9 '" 30 ,02 ,06 111 173 " 137 ">4,0 104 " " 88 48 83 14 " "1fOOOOfo) 1,60% 99,.3.% 98,82·1. 82,19·1. 95.!1·1. 36,24~. 85.228/. 20,95~.

,οι,

""''''':'1'''''- ""-- '" • ""'Φ><ή
Ι.

....- -- Ρ'" • ,,- Ηω.--φιι$ Φtoι; .....,ιili π • • ....μα""' """""""""'" "*"""""-Σ""''''' S:S.160 1.490 44.730 53.420 35.160 48.420 8.710 36.430 5.400

<1,0 29.160 410 26.110 28.380 20.480 26.530 $.450 21.170 3.370
1,0-1,4 19.490 380 15.380 18.980 Ι:Ι!IΟ 17.260 2.750 12.580 1.710

1,5·1.9 3.260 300 2.170 3.160 1.640 ',640 ,30 ).660 130
2,0-2.9 2.570 ,30 '30 2.360 790 1.640 170 840 130
3.o-J,9 300 30 30 ,30 60 130 40 80 30

>4,0 '40 30 10 170 10 100 Ο 10 Ο.", " 140 10 90 140 70 130 30 90 30........ 068~. 81,09% 96,85% 63,74% 87.78% 15,79% 66,04% 9,79%

,",.,τι. ΕΣΊ'Ε

,



-

Πίνακας D 1.3: ΟΡΟΙ λΡ'ΙΙΜ1Ιτ.-uwΙUΔΟΝ I"",MOMIIEIΠI ΠλP"'1III'IDWΣ

4IαTάypcna

'.'Γ~~", ~"".......... ~ };,,~X~:'~:,,_~,~:t2
Κσ.ν6V.~ Π""ιι:ιιλιση Ημιρ. Π.. βιιι. ΣΔ. ΚΔ1,,'VI1 ΜtyισrοΎψος

n (αι)- Ε (aιl) n (αι)- Ε (_1) (Πριν)

"'"''' 300 μέχρι 2000'rJt. Ω.;ίχο"" 3.5.]985 .100 >,- "'. 1,5μ Η cnιvoλ(~ή ε:ιι..,.iνεια ορόφιιιν ΟΤ(ι οιο:όπώσ ΥΙΙ:Ι ~6ριι:ι 1«11 βοη&ητοο:ή

ΦΕΚ IIIIM·S4S 100.200 Ο,, ... μίΥ"'ΤΟ ·.'ιι o:aτou:1σ, &:ν ιιιroρά .... vιιι:ρpε, τιι 400tμ.

200.300 0,6 " &ρl:ιn:ωιιη Το ιnφΌV δlίn"ayμα "'fOf'ά τo~ ο,,,,σμαός nιι; :Φιχι; ο. _w, ιcαtιί Τ/V

300.300+ Ο,, ειnpoλήo; IΠiJTl'j td.εo'tαlιι ιmoJP<l'fή tip 1Ιληθιιιιμόμί:ιr' 1000 Itα/.

"tIδ,mτuι ΤΟ,,", ("..,σμo~ 110" ι:πW.t<w 2 μ. Δεν ..,aρμόζπαι

qς.nν χι;φαι;tηρoctrεί με το Σε o.o:ιφo1lι; πι:ρoαoτιιι:aιi~ IIC11t α:ιroτελαόY tνoαίo ο,ι;ιοτο"ό Ο1ΙνoJ.o με το

19.11).1971 ΠΔ ~πaρoδoσlOlα/ί αστοοαί ή ημιαιιTlια/ άνrρα 1101> ΠEριλoμPιMwtαι μ.ωιι σε Π1Σ.

ΣΔ τuι '''πράοτιι ΙΟΟμ2 ιxu,ιιJvεM Σ:ε ο,ο:ιφσ.,;ς ο••ποίο, "πά'ιCWWΙ ιιε JtIIρII&poctr'ΙCΈςπtφαλΙΑΙCες ιuριolέ<;

'<11' o,o:..niδαo σε ]. 1(,,,. ιcσ:θDρίζι)vιo:, μέσα σε Ζοε ΟΤΟIl:; Ν. λπ.""'ι<; E1iβDιoι; Κoρn%:ιι;

θεσσoλ<w{ιιηι; Πu:ρίας ιc:αι Xoλo:ιδι~

l1Δ , 11.6-80 '" - "Ο", Oιιι:όJ<diα O,I(ισμΙΩV 4-7-1!nO Ο - "ο '"' 0-300 "'. ,..'" Emρά)J.εtαι η σσ:φήι; διάσJmση nκ (J1Ivol,o:ήι; ιι:άληηι; 'ΙΙΙΥ ιι:τφlαoν Υια

ΦΕΚ-3741Δ1SO oτΙΡ01ίμtvIΘV qιcι:ιφψίvo 300 - 1000 ΟΑ 301)-300+~(I",j, mφαλ_o1ic; m, χρήοη ~αooι~1aYLa ΙCΑΛ1J'f'll μεyaλirtι:ρη ~Ulν I~O τμ.

σχt.διo ο:αι έχο,", ιλ6:χtcπo 1000- ]000+ O.I~ σmuς '" 'Τ"""""'"
πρόolllπo - εμβαδόν mφαλιιn:oός

O1iμ<ΡιιΜιμε ΠΔ 19-7-1979 o'Oα/JμO'liς oρί.i;m:a

O,ι;όΠCΔα o,~,σμάoν - 7,jjI m' ΙΟ,

.",.. ιy"~ρψένo σlέδoo αvlIO"ΤOί;ι:<ι>ς '"
o<w il"W wη,.πo ιφόoUlπo O1Iμπφι).αμβι:rνoμ

m, ..-σόμφιιwo. μι ένηι; τ/" στ":rη.

ΝΔ-&!13.

Ημ_ ]jOOτjI· 4(1"••

l1Δ
, 19-10-1971 t:a>tpι"" τμΤμα 1.12·1jO 13·]1·]978 Ο.• 0<1% 7,jjI ιιαι 10μ ).όy<D Στ/ Χάορα της Aλowήo<>u &ν έ;touν o:αθop,oni τα όριι;ι. rou ~6Wρ<~Μ ~

ΦΕt:j~ΔιI3·11·78 12μ.]lμ-300<μ ιDςέχa 2.7-1961 dίοης CΔάιρouς. τμήμστι:>ς.

Λ'..ι τμήμα 12-11.300 13-11-1971 0,3 ,W.
HjI4Oμ.2000tjI ιDς";tΣι 2·7·1961

l1Δ
, 2·3-1981 '''''' 3"" 13-3·198] Ο,, 60% 'IΠεpό)'lll\'_ 7,jfI ο:αι ΙΟμ Mylll Η auνoλ,o:ή ~ιιp(tνεκι. οΡό<Ρ ..ν ατο οι",,1Ι6δο rια ήροιι ιι:m porι&ι1~ιo:ή

ΦΕΚ ])IIΔι13-3.11 απodlocιo:;αθρ.7 "" ..- <'λίoη;CΔό'fouς. ~""oI~ia.δο:ν μπομί να ump(ki ra400tfI

"'" 2s-7-1979

Ωςέχο:, 2-7-1961
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Διάγραμμα 5: Διάγραμμα Χαρτών

XA~iί:;j,L\;-

, l<αθορlσ~ός,ΝtωΨ'ϊ!,""m.ισIΚI"'I'δ~aI1!TUIQ§
και πρaταση ΠΕρπσ

-

r-- -
Ι

ΧΑΡΤΗΣ 83 ΧΑΡΤΗΣΑ

Υποδομές ί ΠρογραμματικάΜεγέθη
,

ΧΑΡΤΗΣ Γ

Ζώνες Οικιστικής Καταλληλότητας- --

ΧΑΡΤΗΣΑ ΧΑΡΤΗΣ 81 ~.:E~ Ι ΧΑΡΤΗΣ 82
Ζήτηση YΠάρxαυσα',KαΤάσ~ Ι Φυσlκή Καταλληλότητα

Ι'ΙΕρlοχέςΤάσεων "Ii~ 11 κλlOεl{sεδαφ,Θug,;- πρoσαν~τoλlσμ6ς
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΕΙΣΓΗΣ

ΙΙΙ Σ1JVε1'iΊc αστιιdι OtKoδόWlOΤΙ e
112 ΔιακtKOμu.έvτt αστucιi οικοδόμηση i?
Ι2Ι Βιο ',ή ε

.
ι

122 Οδικά σtδηρoδρoμιm δΊΚΤUα και

Ι τειMάι:Ouoα m
,

Ι2] ZΏνεc: S
Ι24 Α ια -,
I3Ι Xώoot

,
: oouπών ,

132 Χώοοι Q:ΣO
, ·'"'"lJJ XώDoι oucoδόunσnc

Ι4Ι ΠεριO'lέc.αστtlroύ xoo.σiνou ,
142 Eπαrαστάσειc α

.
ιcαι αναwtπήc r

Ι4] ucoi Yώoot ,
211 Μ",

. .
1ΥΙΙ

212 Mόνιuα ιΥΙΙ ,
213

,

22' Αwtt:lώνεc

222 ~δέντρο. και ςpuτεiες με ο

OQDK ' K",",Oύc

223 EJ.αιώνες ,

23Ι Λt6άδια ~

241 Ετήσιες ~E\Eζ πou σuνδέoντo.ι με.
ιcαλλιέoνεvr

242 Σύνθετα
,
ατα ιcι:ύ.λι.' ,

243 Γη χου ιcαλ.Vxτεrαι κυρίως α/(ό τη ΎειφΥία

οε ""oαvnκo: ειmiσειc _"""Ήc βλόσm"", •
244 - λνoo'Πιcέι: δαcmc'

3 Ι 1 - Δάσος χλατυφόλλων :
312 - Δάσoc κ

,
>

3Ι3 Mει.ιcrό δάσoc ;

32' Ψuσ\KOί cncότoxoι
, ,

"

322 θάμνοι και yεoσόroπOι
,-

323 ΣκληDOΦυλλociι Bλάσrnσn ι
.,

324 Mεtα α'Πκ' ~ δασωδε ~θ νώδε α:τάσεl·

331 Παoαλίεc. αμμόλοφοι, αμμouOΙΈC

"0 ΑχovuμνωμένοιΒοάΥΟΙ ;,,-
333 Eκtό.σειι: UE α/X!tn Bλάσrnσn Ι

JJ4 Απotεφρωμέ'νει.: n:τάσειι:

JJ5 ΠαΎεtώνες και αιώνιο ηόνι

4Ι Ι βάλτοι σrnν α

4Ι2 Το

42Ι ΠαoαθαλάσσtOΙ Βάλτοι ·
422 AλuKOC

423 ιακά ειώιεδα

511 Poέc υδάτων -
512 Σ υδάτων

521 voθάλα.σσει: ,
522 Ε

. -ν

52] θά1ιισσακαι ωΚΕΑΝΌC

J
u

ιι
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ΓΑΑ- ESYE CODE ΟΝΟΜΑ ΛREA PERIMETER EIDOS
1 43100102 ΑΝΩ ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ 135.440,90 1.503,26 1
2 43100103 ΑΡΓιΛΟΧΩΡI 124.257,40 1.496,92 1
3 43100104 ΖΑΡΚΑΔΟΧΩΡΙ 110.920,70 1.341,66 1
4 43100106 ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ 49.483,92 1.000,61 1
5 43100107 ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ 313.921,60 2.719,11 1
6 43100108 ΠΕΡΔΙΚΑ 145.612,70 1.802.44 1
7 43110101 ΑΓιΑ ΤΡΙΑΔΑ 345.743,80 2.473,08 1
8 43110201 ΑΓιΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 74.113,44 1.272,57 1
9 43110301 ΑΓιΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 347.772,60 2.618,01 1
10 43110401 ΑΙΔΙΝΙΟ 206.065,00 2.819,51 1
11 43110501 ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ 381.435,40 3.593,26 1
12 43110601 ΑΝΑ8ΡΑ 379.882,60 3.160,62 1
13 43110701 ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ 116.790,60 1.441,50 1
14 43110702 ΝΕΡΑΙΔΑ 173.066,00 1.673,46 1
15 43110801 ΑΧΙΜΕΙΟ 672.938,80 5.492,14 1
16 43110802 ΑΓιΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 126.887,40 1.778,17 1
17 43110901 8ΡΥΝΑΙΝΑ 471.398,60 3.055,32 1
18 43110902 ΚΟΝΤΑΡΟΜΚΚΑ 194.620,80 1.732,39 1

Ι 19 43111001 ΔΡΥΜΩΝΑΣ 309.966,00 2.557,56 1
20 43111201 ΚΟΚΚΩΤΟΙ 309.775,30 2.593,23 1
21 43111301 ΚΡΟΚΙΟ 649.064,30 3.186,65 1

122 43111401 ΚΩΦΟΙ 185.548,40 1.899,79 1
23 43111501 ΜΙΚΡΟΘΗ8ΕΣ 258.037,90 2.262,68 1
24 43111602 ΝΕΟΣ ΠΜΤΑΝΟΣ 518.674,10 3.208,92 1

Ι 25 43111603 ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ 190.860,90 2.707,87 1
26 43111701 mΕΛΕΟΣ 697.382,50 3.708,18 1
27 43111702 ΑΓιΑ ΜΑΡΙΝΑ 118.003,70 1.916,69 1

!28 43111703 ΓΑ8ΡΙΑΝΗ 211.609,50 1.985,42 1
29 43111706 ΠΗΓΑΔΙ 288.801,1 Ο 3.287,22 1
30 43111801 ΣΟΥΡΠΗ 1.197.885,00 4.594,24 1
31 43111802 ΝΗΕΣ 46.903,64 1.371,06 1
32 43111802 ΝΗΕΣ 21.849,31 733,66 1
33 43111802 ΝΗΕΣ 352.404,30 5.298,07 1
34 43111901 ΦΥΜ-ΚΗ 223.236,50 2.203,45 1
35 43200102 χΜΗ 318.724,20 2.496,52 1
36 43210101 ΑΤΙΟΣ 8ΛΑΣΗΣ 595.809,50 4.160,52 1

j 37 43210102 ΜΑΜΚΙΟ 7.861,62 441,66 1
38 43210102 ΜΑΜΚΙΟ 138.851,50 2.053,58 1
39 43210103 ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΟ 83.554,94 1.633,64 1

J
40 43210201 ΑΓιΟΣ ΓΕΩΡΓιΟΣ 616.964,60 4.751.45 1
41 43210202 ΑΓιΑ ΤΡΙΑΔΑ 416.467,30 4.148,11 1
42 43210203 ΑΝΩ ΓΑΤ2ΕΑ 457.455,60 2.855,38 1
43 43210205 ΚΑΤΩ ΓΑΤ2ΕΑ , 349.921,80 2.968,68 1
44 43210301 AΓlOvΠΩPΓlOΣ Φ 371.445,00 2.645,13 1
45 43210401 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 919.627,80 4.257,61 1

Ι
46 43210402 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 134.267,50 2.333,83 1
47 43210501 ΑΓιΟΣΜΥΡΕΝΤΙΟΣ 579.794,10 3.240,11 1
48 43210502 8ΡΟΧΙΑ 68.028,56 1.051,43 1
49 43210502 8ΡΟΧΙΑ 30.801,79 784,02 1
50 43210503 ΣΕΡ8ΑΝΑΤΕΣ 84.512,37 1.418,05 Ι

51 43210701 AEP.iIO'O 499.328,30 2.930,44 1
--;;
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3.560.37

1.742,62

1.479,24

3.335.85

1.172,37

2.862,1 Ο

4.941,57

1.908,58

4.442,17

2.120,65

2,315,73
5.695,77

5.028,91

3.096,82

2.651,19

3.769,11

2.322,45
2.160,63

3.Β6Β.21

1.856,13

2.79Β,79

583.67

1.596,29
1.956,18

4.106,91

1.082,23

4.858;00

2.774,77
1.615,70

3.035.08
613,23

6.502,12

161.966,00

68.571.85

232.694,00

136.811,90

976.721,10

226.078,20

88.352,70

65.115,86

325.039,20

233.320,30

18.423.96

326.914,40
22.125,14

122.147,50

546.513,90

115.934,80

375.100,60

747.628,80

318.770,90

91.376,51

262.336,60
251.981,40

270.468,20

39.908,86

546.520,50

383.855,40

170.85Β.20

648.121,40
642.376,00

136.428.1 Ο

676.899.00

623.762,80

1.245.189,00

ΒΕΝΕΤΟ

ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ

ΚΑΜΝΕΡΑ

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ

ΚΑΝΜΙΑ

ΓΜΦΥl'Α

ΚΕΡΑΣΙΑ

ΚΑΜΜΑΚΙ

ΑΡΓΥΡΑΙΙΚΑ

8ΥΖΓΓΣΑ

ΚΟΥΛΟΥΡΑΙΙΚΑ

ΜΥΚΟΣ

ΚΑΤΩΧΩΡΙ

ΧΑΝΙΑ

ΚΕΡΑΜΙΔΙ

ΑΓιΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΡΑΚΕΙΑ

ΚΙΣΣΟΣ

ΜΜΠΙΝΟΥ

ΚΑΜΑΡΙ

ΚΑΜΜΟΣ

ΑΝΩΛΕΧΩΝΙΑ

ΜΥΡΙΟ8ΡΎΤΗ

ΠΑΜ:ΥΡΙ

ΛΕΦΟΚΑΣΤΡΟ

χοΡτΟ

ΑΡΓΑΛΑΣΊΉ

ΚΑΜΙΘΕΑ

ΑΝΗΛΙΟ

ΑΝΗΛΙΟ

ΠΜΤΑΝΙΔΙΑ

ΑΦΕΤΕΣ

ΠΡΟΦΗΤΗΣΗΛΙΑΣ

43211401

43212102
43212101

43211302

43211901
43212001

43212201

43211502
43211601

43212401
43212501

43211801

43211201
43211202

43212601

43212302
43212301

43212701
43212702

43211108

43212703

43212303

43211301

43211603

43211105

43211002
43211101

43211103

43211001

43211104

43211102

43210901

75

72

81

58

69

56

76

57

70

77
78

54
53

55

79

84

73

83
Β2

68
67

60

64

61

Ι 59

, 66
! 65

!71

Ι 74

Ι 80

l 62
63

85
86

43212705
43212801

ΜΙΚΡΟ

ΜΑΚΡΙΝΓΓΣΑ

78.597,46
614.371,80

1,271,64
4.230,40

87 43212901 ΜΑΚΡΎΡΡΑΧΗ 686.033,30 5.259,68
88 43213001 ΜΕΤοχl 141.892,20 1.638,63
89 43213101 ΜΗΛΙΕΣ 803.351,10 4.230,77
90 43213102 ΚΟΡΟΠΗ 1.233.053,00 7.098.33
91 43213103 ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ 55.098,33 998.26
92 43213103 ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ 58.946.66 1.262,97
93 43213201 ΜΗΛΙΝΑ 581.390,1 Ο 4.182,33
94 43213203 ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ 111.036,00 1.546.03
95 43213301 ΜΙΚΡΟ !1ίΤ'IΒΟΜΚI 225.215,10 2.233,19
96 43213401 ΜΟΥΡΕΣΙ 950.362,60 7.508,00
97 43213402 ΑΓιΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 166.433.60 1.864,67
98 43213403 ΝΤΑΜΟΥΧΑΡΗ 121.775,50 1.721,41
99
100
Ι ΟΙ

102

43213502
43213505
43213506
43213601

ΑΓιΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ _"
ΜΑΡΑΘΟΣ ~, , v::
ΒEJΙMΙΙΔΙΑ γ.\'~ //
ΝΕΟΧΩΡΙ //

151.516,70
351.722,30
222.005,30
420.191,20

2.078.91
3.057,96
3.457,26
3.415,36 1

103 43213603 ΑΦΥΣΣΟΣ 202.133,20 2,197,97 1



Ι
1O't 43213604 lEPBOXIA 95.800,88 1.457,24 1
105 43213604 lEPBOXIA 88.619,40 1.172,10 Ι

106 43213604 ΖΕΡΒΟΧΙΑ 163.789,20 2.815,74 Ι

107 43213701 =ΙΝΟ8ΡΥΣΗ 234.879,20 2.523,53 1

1108 43213801 =OPYXTI 320.135,1 Ο 2.283,93 1
109 43213901 ΓlEPJBΛEmO 286.256,20 2.724,01 1
11 Ο 43213902 ΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡιΟΣ 187.828,90 1.699,87 1

ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ

111 43213903 (ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ) 224.879,30 2.133,98 1
112 43213904 ΚΟΚΚΑΛΑΙΙΚΑ 152.285,50 1.674,90 Ι

113 43213905 ΚΟΚΚΙΝΑ 261.247,90 2.439,68 \
114 43214001 ΓιΙΝΑΚΑΤΕΣ 228.150,20 2.153,06 1
11 5 43214101 ΓlOI'ΓAPIA 636.844,40 4.130,14 1
116 43214201 ΓΙΟΎΡΙ 400.139,30 3.687,58 1
117 43214301 ΓιΡΟΜΎΡI 332.410,20 2.664,62 1
118 43214302 ΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓιΟΣ 106.716,80 1.501,37 1
119 43214305 ΛΎΡΗ 197.959,20 1.711,14 1
120 43214309 ΓιΜΤΑΝIΑ 147.291,20 1.763,59 1
121 43214310 ΡΟΔΙΑ 5.905,83 385,80 1
122 43214310 ΡΟΔΙΑ 57.437,01 1.031,77 1
123 43214401 ΡιΖΟΜΎΛΟΣ 1.023.513,00 4.286,15 1
124 43214501 ΣΕΣΚΛΟ 113.035,70 1.676,41 1
125 43214501 ΣΕΣΚΛΟ 330.647,90 2.825,04 1

126 43214502 ΧΡΎΣΗ ΑΚΤΗ ΓιΑΝΑΓιΑΣ 242.402,50 3.029,99 Ι

127 43214601 ΣΤΑΓιΑΤΕΣ 139.990,30 1.565,52 1
128 43214701 ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ 1.372.791,00 5.279,17 1
129 43214801 ΣΥΚΗ 413.580,80 2.728,21 1
130 43214901 ΤΡΙΚΕΡΙ 438.233,90 3.160,51 1
131 43214902 ΑΓιΑ ΚΎΡΙΑΚΗ 269.821,90 4.121,50 1
132 43214903 ΑΓιΑ ΣΟΦΙΑ 63.326,83 1.206,1 7 1
133 43214906 ΓΕΡΟΓιΛIΝΑ 64.546,87 1.168,42 1
134 43214907 ΚΟΠΕΣ 102.585,60 1.857,33 1
135 43214909 Γιλ/ΙΟ ΤΡΙΚΕΡΙ 221.252,60 2.487,67 1
136 43215001 ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ 3.770.359,00 11.073,89 1
137 43300202 ΑΓΝΩΝΤΑΣ 49.879,98 932,66 Ι

138 43300205 ΓιΑΝΟΡΜΟΣ 63.636,21 1.364,60 Ι

139 43300206 ΣΤΑΦΎΛΟΣ 116.646,80 1.543,16 Ι

140 43310101 ΓιΑΤΗΤΗΡ\ 643.734,20 3.911,64 1
141 43310104 λ/ΟΝΝΗΣΟΣ 99.100,77 1.477,42 1
142 43310105 ΒΟΤΣΗ 371.797,40 3.361,83 1
143 43310114 ΣΤΕΝΗ ΒΜΑ 69.657,09 1.114,93 1
144 43310201 ΓΛΩΣΣΑ 529.475,60 3.883,59 1
145 43310203 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 227.936,20 2.029,48 1
146 43310301 ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ 359.716,30 2.982,51 Ι

49.123.453,89

Ι

1



J
Ι
ι

Ι

ι

1

ληοφ-24745/5672/99 (ΦΕΚ-1971/Β/4-11-99)

. [ΙΣΧΥΕΙ από 4-11-991 (ΦΕΚ-1971/Β/99)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση βεβαίωσης του

παρ.6 του Ν-2508/97 (ΦΕΚ-124/Α/97Ι.

Πολεοδόμηση των ΠΕΡΠΩ

ΠΕρισΧΕΣ ΕΙΔΙΚΆ ργθΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ

ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων,

'Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της ηαρ.6 του Αρθ-24 του Ν-2508/97

"Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της Χώρας και

άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ-124/Α/97).

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του N-1558/85 "κυβέρνηση και

Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ-137/Α/85) που προστέθηκε με το Αρθ-27

{ου Ν-20θΙ/92 (ΦΕΚ-154/Α/92) και αντικαταστάθηκε με την παρ.2α

του Άρθ-Ι του Ν-2469/97 (ΦΕΚ-38/Α/91).

3. Το γεγονός ότι από τις κανονιοτικές διατ6ξεις αυτής της

«ne~~ δεν προκαλείται δαπάνη οε βάρος του κρατικού

προΟπολογισμού και του οικείου ΟΤΑ,

Αποφασίζουμε:

APθPON-l

rLQ την κατό την παρ.6 του Αρθ-24 του Ν-2508/91 χορήγηση

βεβαΙωσης, απαιτείται η υπό των ενδιαφερομένων υποβολή, σχετικής

αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία του ΥπουργεΙου Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων (Διεύθυνση Πολεοδομικού

Σχεδιασμού) συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

Α. Πιστοποιήσεις, Γνωμοδοτήσεις, λRΘ,άαει(.

1.α. Απόσπασμα χάρτη του εγκεκριμένου ΓnΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ή του

εγκεκριμένου σχεδίου γενικών κατευθύνσεων του Νομού, με

σημειωμένη τη θέση και ενδεικτικά τα όρια της προς ανάπτυξη

έκτασης, θεωρημένο και σφραγισμένο από την αρμόδια Πολεοδομική

Υπηρεσία.

β. Οδοιπορικό για τον εντοπισμό της συγκεκριμένης έκτασης

από επίσημο - αναγνωρισμένο σημε[ο αναφοράς (πχ εθνικό δρόμο,

διασταυρώσεις, χιλιομετρικές αποστάσεις άλλα σταθερά σημεία).

2. Γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσ[ες

(Εφορείες Κλαοσικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων, 8υζαντινών

Αρχαιοτήτων, Νεώτερων Μνημείων).

3. Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης σύμφωνα με το Αρθ-14

Ν-998/19 και πιστοποιητικό τελεσιδικίας αυτής.

Οι γνωμοδοτήσεις των παρ.2 και παρ.3 πρέπει να είναι της

τελευταίας πενταετίας και να συνοδεύονται από θεωρημένο

τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 ή 1:1000 εξαρτημένο από το

εθνικό τριγωνομετρικό δίκτυο.

4. ~ne,«~ καθορισμού των γραμμών αιγιαλού και παραλίας

όπου αυτές απαιτούνται καθώς και ακριβές αντίγραφο του

διαγράμματος που συνοδεύει την «"o,«~, που εκδίδεται από την

αρμόδια Υπηρεσία.

5. Έγκριση των οριογραμμών των ρεμάτων που τυχόν

εντοπίζονται στην έκταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν-880/19,

συνοδευόμενη από τα πρωτότυπα ή θεωρημένα αντίγραφα όλων εκε[νων

των στοιχείων που ελήφθησαν υπόψη κατά την οριοθέτηση τους

(τοπογραφικά διαγράμματα, eRe,~eeIt κοινοτικών συμβουλίων,

υδρολογική μελέτη κλπ).

6. Εγκεκριμένη έκθεση γεωλογικής καταλληλότητας που

περιλαμβάνει κε[μενο (γεωλογική, γεωτεχνική έκθεση) και χάρτες

σε κλίμακα 1:2000 (χάρτης γεωλογικών, γεωτεχνικών συνθηκών και

χάρτης γεωλογικής, γεωτεχνικής καταλληλότητας). Η έκθεση

υποβάλλεται για έγκριση στην Διεύθυνση Οικοδομικών και

Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας

και Δημοσίων Έργων.

1. Έκθεση ελέγχου τίτλων κατά το Αρθ-9 του Ν-2300/95

(QEK-69/A/95).
Β. Διαγράμματα

1. Χ6ρτη σε κλίμακα 1:10000 ή 1:25000 ή 1:50000 (εις

τριπλούν) με ενδείξεις των ορίων της έκτασης, των χρήσεων γης της

ευρύτερης περιοχής, των δυνατοτήτων εξυπηρετήσεων από

συγκοινωνιακά δίκτυα, δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης ηλεκτρισμού

και τηλεφώνου καθώς και τυχόν υφιστάμενες ειδικές χρήσεις γης

μέσα στα όρια της έκταοης και σε ακτίνα 1500 μέτρα από τα όρια

αυτής (δασικές εκτάσεις, γη υψηλής παραγωγικότητας, περιοχές
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εγκαταστάσεις, αρχαιολογικοί χώροι κλπ).

2. Τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 ή

·1:1000 εξαρτημένο από το Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο όπου nptnel
να σημειώνονται:

Τα όρια και το εμβαδόν του συνόλου της έκτασης. Τα dEδΙKά
.γεωμορφολογικά στοιχεία της έκτασης, όπως γεωλογικά αKατά~λες
περιοχές (όπως αυτές τυχόν προσδιορίστηκαν από τα συμπεράσματα

της εγκεκριμένης γεωλογικής μελέτης), κλίσεις εδάφους> 35% κλπ.

Οι κατά την παρ.Α5, καθορισμένες γραμμές αιγιαλού και

παραλίας.

Οι κατά την παρ.Α6, καθορισμένες οριογραμμές των ρεμάτων.

3. Σειρά Φωτογραφιών της έκτασης με ένδειξη των ορίων της

συνοδευόμενη με σχετικό διάγραμμα των σημείων λήψης αυτών.

Γ. 'Εκθεση, Τεύχος Συντάσσεται έκθεση σχετικά με:

1. Τη δυνατότητα εξυπηρέτησης της έκτασης από τα βασικά

δίκτυα υποδομής (εξασφάλιση οδικής πρόσβασης, υδροδότησης,

αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών) της έκτασης.

2. Τις ζητούμενες χρήσεις γης σύμφωνα με το από ΠΔ/23-3-87

(ΦΕΚ-166/Δ/87) καθώς και τα προγραμματικά μεγέθη για την

οικιστική ανάπτυξη της έκτασης (πυκνότητα - συντελεστές

εκμετάλλευσης - δόμησης κλπ.) τα οποία θα πρέπει να συσχετίζονται

με τα αντ[στοιχα προβλεπόμενα από τις κατευθύνσεις του ΣΧΟΟΑΠ,

ΓΠΣ ή Σχεδ[ου Γενικών Κατευθύνσεων.

3. Το ερωτηματολόγιο του Π[νακα 3 του Αρθ-16 της Κοινής

Υπουργικής Αποφ-69269/24-10-90 "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων

σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης ΠεριβαλλoνΤΙK~ν Επιπτώσεων

κλπ (ΦΕΚ-678/Β/90), καθώς και όποιο άλλο στοιχείο κριθεί

απαραίτητο από την αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Περιβαλλοντικού

Σχεδιασμού.

Δ. Η βεβαίωση του άρθρου αυτού συνοδεύεται από το διάγραμμα

της παρ.Β2.

ΑΡθΡΟΝ-2

Η ισχύς της παρούσας ~θ.$~~ αρχίζει από τη δημοσίευσή της

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα $nθφ«Θη αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1999

α:Τ-Ν(Μ Αρθ-24 παρ.6 Ν-2508/97

ί-n,εε.

ι-""",

mu. 19991104
~p-ENHH19991103
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~_. Μοφ-6252/1342/99 (ΦΕΚ-292/Β/1-4-99)

f..: -(ΙΣ:ΧΥΕΙ από 1-4-99) (ΦΕΚ-292/Β!99)

Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών γενικών κατευθύνσεων της πα~3 του

Αρθρον-24 του Ν-250β/97. ...--;:... "Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης" (R&POO) ~

:ΙΜΕΝΟ - Ο Υπουργός Περιβάλλοντος ΧωροταξΙας και Δημοσίων 'Eργων,~

'Εχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις της παρ.14 του Αρθ-24 του Ν-250Β/97

"Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και

]

άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ-124/Α/97).

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του N-1558/85 "Κυβέρνηση και

Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ-137/Α/85) όπως αυτό προστέθηκε με το

~ρθ-27 ταυ N-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α/92) και αντικαταστάθηκε με την

παρ.2α του Αρθ-Ι του Ν-2469/97 (ΦΕΚ-38/Α/97).

3. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού

προΟπολογισμού και του προΟπολογισμού του οικείου ΟΤΑ

(Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης),

Αποφασίζουμε:

Α. ΓΕΝΙΚΆ

1. Ορισμοί και σύνδεση με το Νόμο.

Με τον όρο "Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης"

(Β&ΡΗθ) νοείται ο μηχανισμός εκείνος που επιτρέπει την ανάπτυξη

περιοχών που ανήκουν κατά κυριότητα σε ένα ή περισσότερα εξ'

αδιαιρέτου φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου

με πρωτοβουλία, χρηματοδότηση και διαχείριση των προαναφερομένων

προσώπων (ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ).

ΠρΟϋπόθεση για την εφαρμογή του μηχανισμού R8PAe είναι να

προβλέπονται οι αιτούμενες χρήσεις, οι όροι και ο ειδικός τρόπος

ανάπτυξης τους (RSPRθ) από τα ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ή ελλείΨει αυτών μέχρι

την έγκρισή τους από τις Γενικές Κατευθύνσεις του Αρθ-24 του

Ν-2508/97. Η έγκριση των Γενικών Κατευθύνσεων γίνεται με απόφαση

του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με τη διαδικασία της παρ.3 του ιδίου άρθρου.

Το περιεχόμενο των Γενικών Κατευθύνσεων προσδιορίζεται στην παρ.4

του Αρθ-24 του νόμου.

ΟΙ Γενικές Κατευθύνσεις συντάσσονται βάσει μελέτης 0\

προδιαγραφές της οποίας αποτελούν αντικείμενο της παρούσας ΥΑ

κατ' εξουσιοδότηση της παρ.14 του ιδίου άρθρου.

Ο μηχανισμός RSPHθ στοχεύει στην οικιστική οργάνωση

περιοχών για την εξυπηρέτηση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών

χρήσεων γης του ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/87) σύμφωνα με τη γενική

πολεοδομική λειτουργία τους, με εξαίρεση τη γενική χρήση "οχλούσα

κατοικίας καθώς και στην εξυπηρέτηση των αναγκών β (δεύτερης)

κατοικίας κατά το ΠΔ/16-8-85 (ΦΕΚ-416/Δ/85) όπως ισχύει.

Η μελέτη Γενικών Κατευθύνσεων περιλαμβάνει:

την εκτίμηση των προγραμματικών μεγεθών της οικιστικής

ανάπτυξης για την επόμενη 5ετία και 10ετία.

τη χωροθέτηση της οικιστικής ανάπτυξης συνολικά και κατά τα

τμήματα που θα αναπτυχθούν με HEPRΘ στα ως άνω έτη, στόχους.

2. Καθορισμός Προγραμματικών Μεγεθών

Ο καθορισμός των προγραμματικών μεγεθών της οικιστικής

ανάπτυξης στα έτη, στόχους (έκταση φυσικού υποδοχέα αριθμός νέων

κατοικιών) γίνεται με βάση την εκτίμηση της ζήτησης και την

αξιολόγηση της προσφοράς τόσο σε επίπεδο νομού όσο και σε επίπεδο

επί μέρους ενοτήτων του (ομάδες ΟΤΑ ΟΤΑ τμήματα με κοινά

χαρακτηριστικά).

Η εκτίμηση της ζήτησης β' κατοικίας θα λάβει υπόΨη

συμπληρωματικά τις υφιστάμενες τάσεις εσωγενούς και εξωγενούς

ζήτησης με βάση την ελκτικότητα των πόρων και την αναμενόμενη

βελτίωση της μεταφορικής υποδομής.

Η αξιολόγηση της προσφοράς περιλαμβάνει την ποσοτική και

ποιοτική αξιολόγηση των υφιστάμενων οικιστικών υποδοχέων,

εγκεκριμένων και μη και του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος σε

σχέση με τα χαρακτηριστικά της ζήτησης (ποιότητα περιβάλλοντος

κοινωνικές προτιμήσεις, χρονοαπόσταση αξίας γης κλπ).

Για την εκτίμηση της έκτασης του φυσικού υποδοχέα

χρησιμοποιούνται συντελεστές κορεσμού που εκφράζουν την ισορροπία

προσφοράς ζήτησης και καθορίζονται με βάση τις ιδιαιτερότητες

κάθε περιοχής.

3. Χωοοθέτnσn

ι
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προγραμματικά μεγέθη θα στηριχθεΙ κατά κύριο λόγο στη διερεύνηση

της οικιστικής καταλληλότητας στον έλεγχο της αντοχής των φυσικών

πόρων και στην επάρκεια των υποδομών της ευρύτερης περιοχός,

παίρνοντας υπόψη και τις επ[ μέρους γεωγραφικές τάσεις.

3.1. Διερεύνηση της οικιστικής καταλληλότητας

Η διερεύνηση της οικιστικής καταλληλότητας λαμβάνειSJnόψη:

α. Τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από την αξιοποίηση των

φυσικών παραγωγικών πόρων τους οποίους απεικονίζει ή οριοθετεί

ενδεικτικά. και οι οποίοι περιλαμβάνουν τη γεωργική γη α'

προτεραιότητας, σημαντικά για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας

εδάφη, τα δάση τα μεταλλεία και τους φυσικούς τουριστικούς

πόρους.

β. Την προστασία σημαντικών φυσικών οικοσυστημάτων και

ανθΡωπογενών πόρων.

γ. Τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από τη χωροθέτηση

παραγωγικών δραoτηριoτ~των (πχ βιομηχανία) ~ άλλων χρήσεων μη

συμβατών με την οικιστική ανάπτυξη, τις οποίες απαικον[ζει ή

οριοθετεί ενδεικτικά.

δ. Τις ειδικές απαιτήσεις της οικιστικής ανάπτυξης (πχ

ποιότητα τοπίου, κλίμα προσανατολισμός θέες κλίσεις εδάφους

γεωλογικά χαρακτηριστικά κλπ).

3.2. Έλεγχος της αντοχής των φυσικών πόρων

Ο έλεγχος της αντοχής των φυσικών πόρων περιλαμβάνει:

α. Τον καθορισμό του ορίου χωρητικότητας των κατά τα

ανωτέρω ζωνών οικιστικής καταλληλότητας βάσει σταθεροτύπων

πυκνότητας που καθορίζονται στο παράρτημα και παίρνουν υπόΨη τα

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο του φυσικού χώρου όσο και της

προγραμματιζόμενηςανάπτυξης ανάλογα με τη γενική χρήση της

(γενική κατοικία, αμιγής κατοικία πολεοδομικό κέντρο τουρισμός

αναΨυχή κλπ).

β. Τον καθορισμό της χωρητικότητας των στοιχείων του

φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που επηρεάζουν καθοριστικά

τη ζήτηση β' κατοικίας (πχ ακτές).

γ. Τον έλεγχο της επάρκειας των αναγκαίων για την οικιστική

ανάπτυξη φυσικών πόρων (πχ νερό) .
3.3. Ο έλεγχος της επάρκειας των υποδομών της ευρύτερης

περιοχής είναι ένας ακόμα παράγοντας που επηρεάζει τον καθορισμό

του ορίου χωρητικότητας και στηρίζεται σε εκτιμήσεις των

δυνατοτήτων, τόσο της υφιστάμενης, όσο και της προγραμματιζόμενης

μέχρι τα έτη στόχους υποδομής.

Με βάση τα παραπάνω και στο μέτρο που οι κατά τα ανωτέρω

διαθέσιμοι φυσικοί πόροι (οικιστική γη, ακτές, νερό κλπ)

εμφανtζουν υπερεπάρκεια σε σχέση με τα προγραμματικά μεγέθη, η

οικιστική ανάπτυξη περιορίζεται σε τμήματα των ανωτέρω ζωνών

οικιστικής καταλληλότητας καθοριζόμενα βάσει των κριτηρίων που

παρατίθενται στο παράρτημα.

Η επιλογή των τμημάτων των ως άνω περιοχών που θα

αναπτυχθούν με το μηχανισμό των a&PaG θα στηριχθούν κατά κύριο

λόγο στη δυνατότητα εφαρμογής του. Με την έννοια αυτή επιλέξιμες

περιοχές είναι κατ' αρχήν όλες οι αδιαμόρφωτες οικιστικά περιοχές

(ως προς τη δόμηση, την κατάτμηση κλπ), είτε ανήκουν σε ιδιώτες,

είτε στο δήμο ή το δημόσιο, καθώς επίσης και οι διαμορφωμένες

περιοχές όπου έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον των ιδιοκτητών γης για

συμμετοχή τους οτην εφαρμογή του θεσμού (συνένωση, συνδιαχείριση

κλπ) .
Β. ANAhYTIKO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΆΦΟΝ

ΚΕ+ΑΛΑΣΟΝ-Α

ΚAθQPIΣHOΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕθΩΝ

Α.Ι. Εκτίμηση ζήτησης

Α-Ι.Ι. Εξέλιξη πληθυσμού κατά τις τρείς τελευταίες

δεκαετίες σε απόλυτα μεγέθη και μέσους ετήσιους ρυθμούς ανά

10ετία. Επίπεδο αναφοράς: Νομός, aTA, οικισμός. Πηγή: ΕΣΥΕ.

Α-Ι.2. Εξέλιξη εισοδήματος και καταναλωτικών προτύπων

κατοικίας. Το επίπεδο αναφοράς θα καθοριστεί βάσει των διαθεσίμων

στοιχείων. Πηγές: ΕΣΥΕ, τυχόν υπάρχουσες μελέτες και έρευνες για

την κατοικία (ΥΠΧΩΔΕ, ΔΕΠΟΣ κλπ).

Α-Ι.3. Εξέλιξη ρυθμών αστικοποίησης αγροτικοί ημιαστικοί,

αστικοί πληθυσμοί. Επίπεδο αναφοράς: ΝΟμός. Πηγή: ΕΣΥΕ.

Α-Ι.4. Γενική Εκτίμηση οικονομικής βάσης και προοπτικών

εξέλιξής της. Επιπτώσεις αναπτυξιακών προγραμμάτων μεγάλων έργων
\ . __._t .. ,. __ \_. .J... '-._. _ ",.'0_' .. ~ ".<.__ .....
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εξέλιξη των ρυθμών πληθυσμού και εισοδήματος. Επίπεδο αναφοράς:

Νομός, ενότητες σΤΑ με κοινά χαρακτηριστικά. Πηγές: ΕΣΎε. Μελέτες

ΥΠΕΧΩΔΕ (Χωρικών επιπτώσεων και κοινοτικών προγραμμάτων και

πολιτικών των Περιφερειών Χωροταξικά Περιφερειών) τυχόν υπ~xoντα

Αναπτυξιακά προγράμματα σε νομαρχιακό, περιφερειακό ή εθνι86"

επίπεδο. F
Α-Ι.5. Εκτίμηση πληθυσμών και εισοδήματος επόμενης S;τίας

και lΟετίας. ΕπΙπεδο αναφοράς: Νομός, σΤΑ, οικισμός. Πηγή: Α-Ι.Ι.

έως A-l.4.
Ά-Ι.6. Εξέλιξη δόμησης κατοικιών σε απόλυτα μεγέθη και

ρυθμούς. Διάκριση σε δόμηση α' και β' κατοικίας. Επίπεδο

αναφοράς: Νομός, ΟΤΑ. Πηγές: ΕΣΎε .(απογραφή κατσικιών,

οικοδομικές άδειες).

Α-Ι.1. Εκτ(μηση τάσεων δόμησης α' και β' κατοικίας

λαμβάνοντας υπόψη τη χωρητικότητα των θεσμοθετημένων οικιστικών

υποδοχέων και άλλες μεταβλητές που εξηγουν την ελκτικότητα των

Περιοχών (χρονοαπόσταση κοινωνικά χαρακτηΡJστικά ελκτικότητα

φυσικών πόρων, ελκτικότητα κοινωνικής και τεχνικής υποδομής,

κόστος γης, κόστος οικιστικής ανάπτυξης κλπ). Επίπεδο αναφοράς:

Νομός, σΤΑ, οικισμός. Πηγές: Α-Ι.6. ΕΣΥΕ (απογραφή κατοικιών,

κενές κατοικίες κλπ) Α-2.1, A-l.2, επιτόπια έρευνα.

Α-2 Αξιολόγηση Προσφοράς

Α-2.1. Απεικόνιση και εμβαδομέτρηση εγκεκριμένων οικιστικών

υποδοχέων (εγκεκριμένα σχέδια, οικιστικές χρήσεις rnE, οικιστικές

χρήσεις ΖΟΕ οικισμοί). Επίπεδο αναφοράς: Νομός, ΟΤΑ, οικισμός.

Πηγές: ΥΠΕΧΩΔΕ, αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες.

Α-2.2. Εκτίμηση του οικιστικού αποθέματος για κάθε μία από

τις παραπάνω κατηγορίες υποδοχέων, καθώς και για Περιοχές νόμιμης

ή αυθαίρετης δόμησης εκτός σχεδίου. Επίπεδο αναφοράς: Νομός, σΤΑ,

οικισμός. Πηγές: ΕΣΥΕ, διαθέσιμες αεροφωτογραφίες, επιτόπια

έρευνα.

Α-2.3. Πραγματοποιημένες πυκνότητες κατά κατηγορία υποδοχέα

(ατόμων, δόμησης). Επίπεδο αναφοράς: Νομός, σΤΑ, οικισμός. Πηγές:

Α-Ι.Ι, Α-2.1, Α-2.2.

Α-2.4. Αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των

οικιστικών υποδοχέων βάσει των κριτηρίων οικιστικής

καταλληλότητας που καθορίζονται στο Κεφ.Β-Ι και προσδιορισμός της

αναπομένουσας χωρητικότητας των τμημάτων τους που πληρούν τις

απαιτήσεις της ζήτησης. Επίπεδο αναφοράς: Νομός, aTA, οικισμός.

Πηγές: Α-Ι.Ί, επιτόπια έρευνα.

Α-2.5. Αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του

οικιστικού αποθέματος και καθορισμός του ποσοστού που πληροί τις

απαιτήσεις της ζήτησης. Επίπεδο αναφοράς: Νομός, ΟΤΑ, οικισμός.

Πηγές: Α-Ι.Ί, επιτόπια έρευνα.

Α-3 Προγραμματικά Μεγέθη.

Α-3.1. Καθορισμός των προγραμματικών μεγεθών της οικιστικής

ανάπτυξης α Ι και β' κατοικίας για την επόμενη 5ετία και 10ετία

βάσει συνεκτίμησης.

α. Της ζήτησης όπως προσδιορίστηκε στο Κεφ.Α-Ι με βάση την

εξέλιξη των κοινωνικο-οικονομικών μεγεθών και των τάσεων δόμησης.

β. Του αποδεκτού κατά τα παραπάνω τμήματος της προσφοράς

όπως προσδιορίστηκε στο Κεφ.Α-2.

γ. Ενός συντελεστή κορεσμού που εκφράζει την ισορροπία

προσφοράς ζήτησης όπως αυτός προσδιορίζεται με βάσει τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

Επίπεδο αναφοράς: Νομός, σΤΑ, τμήματα σΤΑ με κοινά

χαρακτηριστικά.

Πηγές Α-Ι, Α-2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Β

ΧΩΡΟΟΕΤΗΣΗ

Β-Ι σικιστική καταλληλότητα

Β-Ι.Ι. Απεικόνιση γεωργικής γης α' προτεραιότητας

σημαντικών για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας εδαφών, δασών,

μεταλλείων και φυσικών τουριστικών πόρων. Επίπεδο αναφοράς:

Νομός, σΤΑ. Πηγές: ΣτοιχεΙα από ΥΠΕΧΩΔΕ ή άλλα αρμόδια Υπουργεία,

εγκεκριμένες ή εν εξελίξει Χωροταξικές Μελέτες σε εθνικό,

περιφερειακό, νομαρχιακό ή τοπικό επίπεδο.

8-Ι.2. Απεικόνιση ζωνών προστασίας του φυσικού και

ανθΡωπογενούς περιβάλλοντος (αρχαιολογικές ζώνες, παραδοσιακοί

οικισμοί κλπ). Επίπεδο αναφοράς; Νομός, σΤΑ. Πηγές: θεσμοθετημένα
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ή εν εξελίξει Χωροταξικά Σχέδια RAMSAR, CORINE NATURA άλλες

μελέτες ΥΠΠΟ.

Β-Ι.3. Απεικόνιση θεσμοθετημένων παραγωγικών ζωνών

χωροθέτησης και άλλων μη οικιστικών χρήσεων, καθώς και πρ~άσεων

χωροθέτησης αντίστοιχων ζωνών. Επίπεδο αναφοράς: Νομός,.Ο'.',"

Πηγές: Στοιχεία από ΥπεΧΩΔΕ ή άλλα αρμόδια Υπουργεία, ~

εγκεκριμένες ή εν εξελίξει Χωροταξικές Μελέτες σε εθνικό, ~

περιφερειακό, νομαρχιακό ή τοπικό επίπεδο.

8-1.4. Οριοθέτηση περιοχών όπου εκδηλώνονται ή αναμένεται

να εκδηλωθούν τάσεις ζήτησης / προσφοράς οικιστικής ανάπτυξης, με

αναφορά στις μεταβλητές του Κεφ.Α-! και ύστερα από αποκλεισμό η

ειδική θεώρηση των τμημάτων τους που εμπίπτουν σε ζώνες των ως

άνω κατηγοριών (Β-Ι.1. έως Β-Ι.3). Επίπεδο αναφορας: Νομός, ΟΤΑ,

Πηγές: Α 8-1.1. έως 8-1.3.
8-1.5. Αναλυση της φυσικής καταλληλότητας των ως άνω

περιοχών τάσεων, με βάση τη διαθεσιμότητα φυσικών χαρακτηριστικών

που να εξασφαλίζουν τις ειδικές απαιτήσεις για οικιστική ανάπτυξη

(ποιότητα τοπίου, κλίμα, προσανατολισμός, θέα, κλίσεις εδάφους,

γεωλογικά χαρακτηριστικά κλπ) και κατ' αρχήν οριοθέτηση ζωνών

οικιστικής καταλληλότητας. Επίπεδο αναφοράς: Νομός, ΟΤΑ. Πηγές:

χάρτης ανάγλυφου εδάφους, διαθέσιμες μελέτες.

8-2 Αντοχή Φυσικών Πόρων

8-2.1. Καταγραφή και αξιολόγηση των φυσικών και

ανθρωπογενών πόρων που επηρεάζουν καθοριστικά την οικιστική

ανάπτυξη. Επίπεδο αναφοράς: Νομός, σΤΑ. Πηγές: Β-Ι.Ι., Β-Ι.2.,

μελέτες, επιτόπια έρευνα.

Β-2.2. Εμβαδομέτρηση ζωνών οικιστικής καταλληλότητας και

καθορισμός σΙ αυτές ορίων χωρητικότητας που λαμβάνουν υπόψη τα

παραπάνω και καθορίζονται με βάση τα παρακάτω σταθερότυπα οι

τιμές των οποίων ορίζονται στο παράρτημα.

α. Σταθερότητα πυκνότητας κατοίκων (κατ/στρ) που

διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση, τη θέση και τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά του φυσικού χώρου.

β. Σταθερότυπα πυκνότητας χρήσης στοιχείων του φυσικού και

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που επηρεάζουν καθοριστικά την

οικιστική ζήτηση (πχ ακτές).

γ. Σταθερότυπα επάρκειας των αναγκαίων για την οικιστική

ανάπτυξη φυσικών πόρων (πχ νερό).

Επίπεδο αναφοράς: Νομός, ΟΤΑ. Πηγές: Β-Ι.5. Παράρτημα.

Β-3 Επάρκεια Υποδομών

Β-3.1. Καταγραφή χαρτογράφηση και αξιολόγηση των στοιχείων

της υφιστάμενης και της προγραμματιζόμενηςμεταφορικής και λοιπής

τεχνικής υποδομής που επηρεάζουν την ανάπ.υξη των ζωνών

καταλληλότητας. Επίπεδο αναφοράς: Νομός, ΟΤΑ. Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ:

Χωροταξικά Περιφερειών, Υπηρεσίες Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

ΚΕ4>ΑΛΑΙΟΝ-Τ

ΚΑθΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΒΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ aEPRΘ

Γ.Ι. καθορισμός Ζωνών Οικιστικής Ανάπτυξης

Γ-Ι.Ι. Προσδιορισμός νέων ζωνών οικιστικής ανάπτυξης στα

έτη, στόχους με βάση:

α. Τα προγραμματικά μεγέθη (Κεφ.Α-3).

β. Την καταλληλότητα των περιοχών (Κεφ.Β-Ι)

γ. Την αντοχή των φυσικών πόρων (Κεφ.Β-2)

δ. Την επάρκεια των υποδομών (Κεφ.Β-3)

Επίπεδο αναφοράς: Νομός, σΤΑ, τμήματα ΟΤΑ με κοινά

χαρακτηριστικά. Πηγές: Α-3, Β-Ι, Β-2, 8-3 και 8-4.
Γ-2 Καθορισμός Τμημάτων των ως άνω Ζωνών που θα αναπτυχθούν

με as.Pae.
Γ-2.1. Εντοπισμός των οικιστικά αδιαμόρφωτων περιοχών.

Γ-2-2. Εντοπισμός διαμορφωμένων οικιστικά εκτός σχεδίου

περιοχών όπου έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον των ιδιοκτητών γης για

συμμε.οχή τους στην εφαρμογή του θεσμού.

Γ-2.3. Οριοθέτηση περιοχών εφαρμογής του a&PRΘ και

καθορισμός του μέγιστου εμβαδού εδαφικών εκτάσεων που επιτρέπεται

να πολεοδομηθούν ως ΑΒΡΑθ την επόμενη 5ετία και 10ετία.

Γ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Η παρουσίαση των αι.ουμένων από τις προδιαγραφές στοιχείων

θα έχει τη μορφή έκθεσης που θα συνοδεύεται από πίνακες και

τοπογραφικά διαγράμματα κατάλληλης κλίμακας (1:100000 - 1:250000
για τα στοιχεία ανάλυσης και 1:50000 - 1:100000 για τα στοιχεία



της πρότασης. Στην έκθεση θα υπάρχει αναλυτική καταγραφή των

πηγών και βιβλιογραφική τεκμηρ(ωση.

Όλα τα κείμενα και οι πίνακες της μελέτης υποβάλλονται

τόσο σε αναλογική μορφή όσο και ψηφιοποιημένα σε δισκέτεςΙΗ/Υ

λειτσuργικο(ι συστήματος MS - 005 ('Εκδοση μεταγενέστερη tlFs.O)
3,5 χωρητικότητας 111.44 Mb (Formatted). ~

Η παράδοση των ψηφιακών χαρτογραφικών δεδομένων θα γίνει σε

κατάλληλο μαγνητικό μέσο ή σε CD ROMS τα οποία θα έχουν

δμιουργηθε[ από τον μελετητή σύμφωνα με το το πρότυπο Ι50 9660
και σόμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεο(ας.

Οι ελληνικοί χαρακτήρες που θα χρησιμοποιηθούν σε όλες τις

μορφές των δεδομένων θα ακολουθούν τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 928.
Τα αρχεlα της διανυσματικής πληροφορίας πρέπει να είναι σε

φόρμα αρχε(ων arc export και πινάκων office 97 για WINDOWS.
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ, ΣΤΆθΕΡΟΤΥΠΑ

Ως σταθερότυπα για τον καθορισμό της χωρητικότητας των

ζωνών της παρ.Β-2.2 λαμβάνονται τα εξής;

Ι. Σταθερότυπα πυκνότητας κατοΙκων (κατ/στρ)

Η χωρητικότητα των οικιστικών ζωνών με βάση την πυκνότητα

των κατο(κων ορ(ζεται από τον τνπο;

c = sdλλ' (Ι)

και συνδέεται με το συντελεστή δόμησης μέσω του τνπου:

(Ι-ε) "'ΙΟ (3)
και d ,. σ --------------- (2)

k + k'

και κοινωφελών χώρων.

ορίζονται τα εξής πλαΙοια

0,4 - 0,6
40% - 50%
30 - 40 μ2/κάτοικο

3 - ΙΟ μ2/κάτοικο

σ

k

όπου

(3) ε(ναι εκθέτης του ΙΟ

c η χωρητικότητα σε οικιστές

s η επιφάνεια της ζώνης σε στρέμματα

d η πυκνότητα ζώνης σε άτομα ανά στρέμμα

λ συντελεστής κορεσμού

λ' συντελεστής μείωσης των ζωνών οικιστικής καταλληλότητας

μετά την αφαίρεση των τμημάτων για τα οποία εκτιμάται

ότι δεν θα δοθεί έγκριση από τη Διεύθυνση Δασών και τις

άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων

η επιφάνεια δόμησης ανά άτομο για κατοικ[α, οε

τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο

k' η επιφάνεια δόμησης ανά άτομο για όλες τις χρήοεις πλην

των κοινωφελών και της κατοικίας, οε τετραγωνικά μέτρα

ανά άτομο.

το ποσοστό κοινοχρήστων

τα παραπάνω σταθερότυπα

ε

Γcα

τιμών:

Α' κατοικΙα

σ μέσος:

ε μέσο:

k μέσο:

k' μέσο:

Β' κατοικία

σ μέσος: 0,2 - 0,4
ε μέσο: 0,4% - 0,6 (40% - 60%:)
k μέσο: 25 - 35 μ2/κάτοικο

k' μέσο: 3 - 5 μ2/κάτοικο

Οι συντελεστές λ και λ' ορΙζονται κατά περίπτωση ανάλογα με

τις υφιστάμενες τάσεις και την ιδιαιτερότητα των περιοχών.

2. Σταθερότητα αντοχής ακτών

Η χωρητικότητα των ζωνών β' κατοικ(ας με βάση την αντοχή

των ακτών ορίζεται βάσει του σταθερότυπου "λουόμενου ανά μέτρο

μήκους ακτής". Οι τιμές αυτού του σταθερότυπου δίνονται στον

ακόλουθο πΙνακα, διαφοροποιούμενεςανάλογα με τα φυσικά

χαρακτηριστικά και το βαθμό χρήσης των ακτών. Για τον υπολογισμό

της χωρητικότητας των ζωνών β' κατοικίας, οι ως άνω τιμές

διπλασιάζονται.

J
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J

]

Λουόμενοι ανά μέτρο μήκους ακτής

-----------------------------------------------------------------
ΆΚΤΕΕ Αμμώδεις Ημιβραχώδεις Βραχώδεις

-----------------------------------------------------------------
Κορεσμένες

Μέτριας χρήσης

2,0
1, Ο

1, ,
0,7

0,5
0,25



Ελεύθερες 0,6 0,4 U,l~

Διευκρινίζεται ότι:

Στις κορεσμένες ακτές περιλαμβάνονται οι ακτές που

βρίσκονται κοντά σε αστικά κέντρα ή σε μεγάλες οικιστικtς~

"συγκεντρώσεις ή σε μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα. Ίi!

Στις ακτές μέτριας χρήσης περιλαμβάνονται οι ακτές κ;ντά σε
αραιοδομημένες περιοχές ή μικρούς οικισμούς.

Στις ελεύθερες ακτές περιλαμβάνονται οι ακτές σε αδόμητες

περιοχές ή περιοχές με φυσική δυσκολία προσπέλασης.

3. Σταθερότυπο επάρκειας νερού

Η χωρητικότητα των οικιστικών ζωνών με βάση της επάρκειας

νερού υπολογίζεται με βάση το σταθερότυπο "λίτρα νερού ανά

άτομο", με τιμές που κυμαίνονται μεταξύ 150 - 300 Ιt/άτομο,

ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και την ένταση χρήσης του νερού.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 1999
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