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Η διπλωματική αυτή εργασία είvαι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας για την

προσέγγιση των θεμάτων του χωροταξικού σχεδιασμού στον Ελληνικό χώρο. Έγινε

με την στήριξη των διδασκόντων κ. Οικονόμου Δ. (Αναπληρωτή Καθηγητή) και την

κ. Γιαννακούρου Γ. (Νομικό) στους οποίους οφείλουμε ευχαριστίες για τη συνεργα

σία, την παροχή στοιχείων και ης OυσtαOΤΙKές παρατηρήσεις τους κατά τη συγγραφή

του παρόντος. Ευχαριστίες οφείλονται επίσης στις υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ από

όπου πάρθηκαν στοιχεία για την καλύτερη τεκμηρίωση των γραφομένων. Προσωπι

κά θα πρέπει να ευχαριστήσουμε την κ. Κάρκα Γαβριέλα για m συμβολή της σ;ην

εύρεση από το αρχείο του ΥΠΕΧΩΔΕ των μελετών που έγιναν με αποφάσεις του

ΕΣΧπ, την Κ. Μπαζού ΚΟΙ τον κ. Μαυρωνά για τη συμβολή τους στην εύρεση των α

ποφάσεων του ΕΣΧΠ και ορισμένων νομοθετικών διαταγμάτων και τέλος στην κ.

Νικολάου για τη χορήγηση στοιχείων όσον αφορά την ευρωπαϊκή χωροταςική πο

ί\ιτικ.-\.

Τέλος ευχαριστούμε τους συμφοιτητές μας Π Πανταζή και Γ. Παπαδόπουλο

για την πολύτιμη συμβολή τους στην εύρεση των στοιχείων και στην πρώτη προ

σέγγιση της χωροταξικής πολιτικής της Ε.Ε στο πί\αίσιο του μαθήματος·lστορία Ευ

ρωπαϊκών θεσμών". Επίσης τον Π Πανταζή για τη βοήθειά του στη δημιουργία των

χαρτών.
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Στο πλαίσιο της διπλωμαnκπς εργασίας μας πραγματευθήκαμε το θέμα:

ΜΘεσμlκό πλαίσιο χωροταςίας: Απολογισμός και Προοπτικές".

Γιο την επιλογή του θέματος αυτού σημαντικό ρόλο έπαιξε n καθαρά χωροτα

ξική διάσταση του αντικειμένου που πραγματεύεται. Η θέσπιση του θεσμικού πλαt

οίου της χωροταςίας αποτελεί τη βάση για mv άσκηση της χωροταξικής πολιτικής

καθώς κοι για την εφαρμογή του χωροταξικούσχεδιασμού,ορίζοντας τόσο τα επί

πεδα σχεδιασμούόσο κοι τα μέτρα για την εφαρμογήτων χωροταςικώνσχεδίων.Το

ερέθισμαδόθηκε από ορισμέναμαθτψαταόπου είχε αναλυθεί το πλαίσιο το\) Πολε

οδομικού ΚΟΙ ΧωροταςικούΣχεδιασμούκαι Προγραμματισμού,στα οποίο όμως έμ

φαση είχε επικεντρωθεί σε ζητήματα πολεοδομίας. Η περιορισμένπ αναφορά στο

θεσμικό πλαίmο και κυρίως στπν εφαρμογπ του χωροταζlκούσχεδιασμού δεν λει

τούργησε ως αποτρεπτικός παράγοντας, αλλά αντίθετα συντέλεσε στην εηιθυμία

διερεύνησπςτου.

Στην προσπάθειααναζπτπσηςκειμένων σχετικά με το θέμα του χωροταζικού

σχεδιασμούκαι προγραμματισμούστην Ελλάδα, διαmστώσαμεότι δεν έχει γίνει έ

ως τώρα καμία συνολlκπαποτίμηση της εφαρμογπςτου βασικούθεσμικούπλαισίου,

Ν.360Π6"Περί XωΡOTaζίαςκαι Περιβάλλοντος",της λειτουργίαςτων οργάνων ηου

πταν αρμόδια για τη χάραζη της χωροταζικπς πολlτικπς, Εθνικό ΣυμβούλιοΧωρο

Taζίας και Περιβά.ί\λοντος,καθώς και των αποφάσεωνστις οποίες οδηγΠθηκαν. Ε·

πίσπς δεν έχει γίνει ούτε αποτίμηση των σχεδίων που εγκρίθηκαν με βάση το

Ν.360Π6.

Τα θέματα τπς XωΡOTaζίαςτα τελευταίαχρόνια τυγχάνουν ιδιαίτερης προσο

χπς και συζπτησπς τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο τπς Ευρωπαϊκπς

Ένωσης.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά το 1988 ασχολείται συστηματικά με την

ανάπτυζη νομολογίας σε ότι αφορά τα θέματα των χωρικών ρυθμίσεων και κυρίως

τον τομέα του δικαίου του περιβά.ί\λοντος καθώς και τους τομείς του πολεοδομικού

και XωΡOTaζΙKOύ σχεδιασμού. Η αναβάθμισπ του ρόλου του Σ.τ-Ε εμφανίζεται σε μια

περίοδο όπου το θεσμικό πλαίσιο της χωροταζίας είχε τεθεί σε πλπρπ αδράνεια

1
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Ταυτόχρονα φαίνεται όη αρχίζει να ωριμάζει στο χώρο της Διοίκησης η ση

μασiα της ίιηαρζης ενός πi\OIσioυ χωροταζlκής πολιτικής, ώστε να επιτευχθεί ο

ρUΘμισηKός ρόλος του χωροταζlκοίι σχεδιασμοίι και σε άi\λα πεδία σχεδιασμοίι ό

πως οικιστική πολιτική, περιβάλλον κλπ.

Η χωροταζική διάσταση διαφόρων ενεργειών της Ε.Ε. (Μεσογειακά Ολοκλη

ρωμένα Προγράμματα, ΔιαΡθρωπκά Ταμεία, Πρωτοβουλίες) και οι επιπτώσεις στο

έδαφος της, είχε ως αποτέλεσμα τον προβληματισμό για το αν πρέπει να υπάρχει

ευρωπαϊκή χωροταξική πολιτική και πώς αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί. Η ανα

ζήτηση του πλαισioυ της χωροταζlκής πολιτικής στην Ε.Ε. είχε ως συνέπεια την α

νακίνηση του ζητήματος και σε εθνικό επίπεδο.

Συνέπεια αυτών αποτελεί η πολιτική βοίιληση για αναθεώρηση νομοθετημά

των που αναφέρονται σε γενικότερα θέματα ρύθμισης του χώρου στην Ελλάδα Ως

παραδείγματα μποροίιν να αναφερθοίιν ο νέος οικιστικός νόμΌς, ο νέος νόμος για τη

μεταφορά του συντελεστή δόμησης, ο νόμος περί κmματολογίου καθώς και επιμέ

ρους νομοθετικές ρυθμίσεις για θέματα περιφερειακής ανάπτυζης.

Μέσα στο γενικό αυτό πλαίσιο εμφανίζεται και η βοίιΛηση για την αναθεώρη

ση του θεσμικού πλαισioυ της χωροταζίας που έχει τεθεί σε αδράνεια εδώ και 15

περίπου χρόνια Κινοίιμενο προς την κατεύθυνση αυτή το αρμόδιο υπουργείο προ

χώρησε στη συγκρότηση μικτήι;_εΠΙτΡοπή,-ερvασiας, αποτελοίιμενη από εκπροσώ

πους των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών καθώς και από εμπειΡογνώμονες, με

σκοπό αφ' ενός τη σίινταζη έκθεσης για το χωροταζικό σχεδιασμό και τις προοππ

κές του στην Ελλάδα ΚΟΙ την Ευρώπη ενόΥει του 2.000 και αφ' ετέρου τη σίινταζη

σχεδίου νόμου με βάση ης διαπιστώσεις και τα συμπεράσματατης έκθεσης αυτής,

καθώς και το γενικότεροδιάi\oγo που θα προκίιΥει από τη λειτουργία της επιτροπής.

Πρέπει να σημειωθείόμως ότι έχουν περάσει περίπου έζι μήνες από την τέταρτη και

τελική γραφπ του σχεδίου νόμου που εισηγήθηκε η επιτροπή ΚΟΙ δεν έχει γίνεl κα

μία ενέργειαώστε να δρομολογηθείη κατάθεση και Υηφισή του στη Βουλή.

Με δεδομένη την κατάρτιση του νέου θεσμικοίι πλαισioυ χωροταζίας, η έλλει

ΥΠ της αποτίμησης του Ν.360/76 γίνεται mo έντονη, αφοίι η ίιπαρζή της θα μποροίι

σε να χρησιμοποιηθεί ώστε να αποφευχθοίιν τα προβλήματα που προέκυΥαν από

την εφαρμογή του και να διατηρηθοίιν τα θετικά στοιχεία που ο νόμος είχε.

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήσαμε για την ανάi\υση του θέματος είναι πρωτο

γενή ΚΟΙ δευτερογενή, ενώ παράλληλα έγινε προσπάθεια για μια διεπιστημονική

προσέγγιση του αντικειμένου της μελέτης. Για το σκοπό αυτό αναζητήθηκαν πηγές

τόσο στο χώρο των Πολεοδόμων - Χωροτακτών όσο και στο χώρο των Νομlκών οι

οποίοι άρχισαν να ασχολοίινταl με τα θέματα της χωροταζίας πιο πρόσφατα και ιδί

ως μετά την ενεργοποίηση του Σ.τ.Ε.

Τα πρωτογενή μας στοιχεία αποτελοίιν Νόμοι, Νομοθεπκά Διατάγματα, Προ

εδρικά Διατάγματα, Συζητήσεις στη Βουλή καθώς και Μελέτες. Πρέπει να αναφέ

ρουμε όπ συναντήσαμε δυσκολία κυρίως στην είιρεση των μελετών που είχαν χρη

σιμείισει ως υπόβαθρο για την έκδοση αποφάσεων του ΕΣΧΠ Ορισμένες από ης

μελέτες αυτές έλλειπαν από το Αρχείο της αρμόδιας Διεύθυνσης στο Υπουργείο

2
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Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, και αvαζnrnSnKOV στους ιδιώ

τες μελετητές που τις είχαν εκπονήση

Τα δευτερογενή μας στοιχεία αποτελούν Βι6λία,Άρθρα σε επιστημονικά πε

ριοδικά και Πρακτικά ΣυζπτΓΙσεων του Τεχνικού Εmμελnτnρίοu. Πρέπει να σημειω

θεί ότι στα παραπάνω κείμενα n αναφορά στο Ν.36ΟΙ76 είναι μόνο έμμεση. Το γε

γονός οφείλεται κυρίως στο ότι ο Ν.360/76 είχε περιέλθει σε αδράνεια για μεγάλο

χρονικό διάστημα όταν επανήλθε n συζΓΙτπση για τα θέματα της χωροταξίας σης

αρχές τηςδεκαετίας του '90. Η απουσία επιστημονικής ενασχόλησης με το σύστημα

σχεδιασμού του N.360176 ερμηνεύεται και από το γεγονός ότι λίγα χρόνια μετά τπ

1 θεσμοθέτησή του στην πράξη είχε υποκατασταθεί από άλλα νομοθετήματα που δεν

είχαν άμεση σχέση με τη χωροταζία και δεν προωθούσαν ένα συνολικό σύστημα

χωροταζικού σχεδιασμού.

Τα δύο 6ασικά σημεία αναφοράς είναι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο χωροτα

ζίας όπως αυτό διαγράφεται μέσα από το Ν.360Π6 και το προτεινόμενο όπως αυτό

σκιαγραφείται μέσα από την τελική γραφή του σχεδίου νόμου για τη χωροταζία

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική ιστορική επισκόπηση της εζέλιζης

των πολιτικών και θεσμών ρύθμισης του χώρου στην Ελλάδα με ιδιαίτερη έμφαση

στην ανάθεση στο γραφείο του Κ Δοζιάδη του Εθνικού Χωροταζικού Προγράμμα

τος ΕΓιλάδος. Στη συνέχεια παρoυσιά~oνται οι κυριότερες μεταβοΓιές που n μεταπο

Γιίτευση του 1974 επέφερε στο πεδίο της χωροταζίας και αναλύονται τα άρθρα του

Συντάγματος που αφορούν άμεσα και έμμεσα τη χωροταζία Το σημαντικότερομέ

ρος του κεφαΓιαίου αποτεΓιεί η παρουσίαση και η κριτική θεώρηση του Ν.360Π6

"Περί Χωροταζίαςκαι ΠεριβάΓιΓιοντος"

Στο δεύτερο κεφάΓιαιο παρoυσιά~oνται οι αποφάσεις που πήρε το Εθνικό

Συμβούλιο Χωροταζίας και Περιβάί\Γιοντος στο π?ιαίσιο της εφαρμογής του

Ν.360/76. Γίνεται μια προσπάθεια αζιοΓιόγησης των αποφάσεων με Βάση το περιε

χόμενό τους και κυρίως τη χωροταζική τους διάσταση. Σύμφωνα με την αζιολόγηση

αυτή γίνεται μια εκτενέστερη αναφορά στις σημαντικότερες αποφάσεις και επιχει

ρείται μια κριτική προσέγγισηαυτών.

Στο τρίτο κεφάλαιο ασχοΓιούμαστεμε τις αποφάσεις του ΕΣΧΠ που κατέΓιη

ζαν στη σύνταζη μεfιετών, οι οποίες ήταν και οι μόνες που θεσμοθετήθηκαν.Οι α

ποφάσεις αυτές είναι όσες έχουν ως αντικείμενό τους τη δημιουργία Κέντρων Ε

ντατικών ΠρογραμμάτωνΑνάπτυζης(ΚΕΠΑ).Αρχικά γίνεται παρουσίασητων μεΓιε

τών, και στη συνέχεια εξετά~εται η εναρμόνιση των μεΓιετών σε σχέση με το περιε

χόμενο των αποφάσεων όπως πρoσδιoρί~εται με τη δημοσίευσή τους στην Εφημε

ρίδα της Κυβερνήσεως και η διαδικασίαθεσμοθέτησηςτων ΚΕΠΑ με βάση τα μέ

τρα εφαρμογής τους. ΤέΓιος επιχειρείται να διερευνηθεί κατά πόσο μεταγενέστερα

κείμενα που αφορούν τις περιοχές των ΚΕΠΑ λαμβάνουνυπόΥη τους τις προτάσεις

αυτών.

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρoυσιά~εται κατά πόσο η μετέπειτα κυρίως νομοθε

σία, που είχε έστω και έμμεση σχέση με τη XωΡOτaζία, λαμ&νει υπόΥη της καί ε

ναρμoνί~εται με το Ν.360Π6. Η ανάλυση αυτή γίνεται με Βάση τρεις άζονες. Στον
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πρώτο άξονα αναλύεται η σχέση του Ν.360Π6 με m νoμoθεσiα που αφορά 1'0 περι

βάί\λον, στο δεύτερο άξονα η σχέση του με την νoμoθεσiα που ρUΘμί~ει τα θέματα

του πολεοδομικού σχεδιασμού και στον τρίτο άξονα η σχέση του με τη γενικότερη

αναπτυξιακή πολιηκή.

Στο πέμπτο κεφάλαιο ασχολούμαστε με την Ευρωπαϊκή Χωροταξική Πολιη

κή. Αρχικά γίνεται μια ιστορική επισκόπηση των ενεργειών της Ε.Ε. που έχουν χω

ροταξικό χαρακτήρα και στη συνέχεια επιχειρείται η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής

Χωροταξικής Πολιηκής μέσα από την Κοινοτική και Διακυβερνητική της διάσταση.

Έμφαση στην ανάλυσή μας δίνεται στο κοινοτικό κείμενο "Προοπτική Ευρωπαϊκής

Χωροταξικής Ανάπτυξης" στο οποίο Kαθoρί~εταl το πλαίσιο και οι γενικές αρχές

στις οποίες θα στηριχθεί η χωροταξική πολιτική των Κρατών Μελών. Σημαντικό

σημείο επiσης του κεφαλαίου αυτού είναι και η εξέταση των επιπτώσεων που έχει η

πολιτική της ΕΕ όσον αφορά τα θέματα χωροταξίας στην Ελληνική πραγματικότη

τα.

Στο έκτο κεφάλαιο εξετά~oνται οι ανάγκες που υπάρχουν σήμερα στην Ελ/ά

δα για χωροταξικό σχεδιασμό με βάση ης σύγχρονες ανηλή4εις που διέπουν τα ~η

τήματα της ρύθμισης του χώρου και διεθνείς και ευρωπαϊκές επιταγές. Παρoυσlά~ε

ταl η τελική γραφή του σχεδίου νόμου για τη χωροταξία και επιχειρείται η κριηκή

του ανημετώπιση καθώς και η εξέταση του βαθμού κατά τον οποίο έλαβε υπόΥη του

την εμπειρία από την κατάρτιση και εφαρμογή του Ν.360Π6.

Τέλος παρατίθεται παράρτημα στο οποίο παρoυσιά~oνταl τα νομοθετήματα

με τα οποία ασχοληθήκαμε στην προσπάθειά μας να αναλύσουμε σφαιρικά το ανπ

κείμενο του θέματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΤΟ θΕΣΜIΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤιΚΗΣ ΕΩΣ ΤΟ 1974

Αρχικά επιχειρείται μια σύντομη ιστορική αναδρομή σε θέματα που αφορούν

τη pίIθpton του χώρου έως το 1974. Μέχρι την περίοδο της δικτατορίας τα ~ητnμOTα

της ρύθμισης του χώρου είχαν κυρίως ποΛεοδομικό χαρακτήρα και λιγότερο ασχο

λούνταν με θέματα xωρoτα~lKής οργάνωσης. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε μεγάλο

βαθμό στην προσπάθεια του κράτους να αντιμετωπίσει τις καταστροφές που είχε ε

πιφέρει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στον Ελληνικό χώρο. Κατά την περίοδο

της δικτατορίας έγινε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση του xωΡOΤ~ΙKoύ

αχεδ,αομού με την ανάθεση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου στο γραφείο του Κ

Δοξιάδη. Η ανάθεση αυτή μετά το τέλος της δικτατορίας οδήγησε σε μία Δημόσια

Συζήτηση όσον αφορά τους όρους και την εγκυρότητα της ανάθεσης. Η συζήτηση

αυτή έφερε στο προσκήνιο τα θέματα της χωροταξίας και ενεργοποίησετους εμπλε

κόμενους φορείς σε αυτή. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν με την Υήφιση

του Συντάγματος το 1974 να γίνει η πρώτη αναφοράπου σχετίζεταιμε τη χωροταξία

και γενικότερα τη χωροταξική οργάνωση, κατοχυρώνονταςσυνταγματικά την aρ

μοδιότητατου κράτους να ασκεί χωροταξία.

Ιστορική αναδρομή

Οι κρατικές προσπάθειεςγια τη ρύθμιση και οργάνωση του ελληνικού χώρου

αρχίζουνουσιαστικάμετά το Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο. Και στα προηγούμεναό

μως χρόνια είχε εκδηλωθεί κάποιο ενδιαφέρονσχετικά με τα θέματα της ρύθμισης
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ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

του χώρου. Αξίζει να αναφερθούν, το Νομοθετικό Διάταγμα του 1923 UΠερί σχεδίων

πόλεων, κωμών και συνοικισμών" που επιχειρεί να ρυθμίσει και να ελέγξει την πα

ραγωγή του δομημένου περιβάί\λοντος μέσα από τη σύνταξη ρυμοτομικών σχεδίων

(που ισχύει ακόμα και σήμερα) και η δημιουργία το 1937 του Ανώτατου Πολεοδομι

κού Οργανισμού μέσα στα Μαίσια της Διοικήσεως Πρωτευούσης που είχε ως έργο

τη σύνταξη του νέου πολεοδομικού σχεδίου. (Δ. Χριστοφιλόπουλος, "Αστικός και

Χωροταξικός Σχεδιασμός-Προγραμματισμός,1990, σελ105)

Στο σύντομο ιστορικό που ακολουθεί, επιχειρείται μια γενική επισκόπηση των

χαρακτηριστικότερων φάσεων και εκδηλώσεων της οργάνωσης και ρύθμισης του

χώρου σε συσχετισμό με τα κύρια χαρακτηριστικά της κάθε εποχής. (Αρχιτεκτονικά

θέματα, Η Ρύθμιση του χώρου στην ΕΛλάδα, 1978)

Μετά τον πάλεμο

1945. - 1952 (Περίοδος αναuυγιφότησης)

Στα θέματα της οργάνωσης του χώρου κυριαρχεί ο Κ Δοξιάδης, ο οποίος από

το 1940 στα Μαίσια του Υπουργείου Δημοσίων Έργων είχε ιδρύσει το Γραφείο

Χωροταξικών και ΠολεοδομικώνΜεΛετών και Ερευνών. Κατά τη διάρκεια της lτα~

λογερμανικήςκατοχής είχε συγκροτήσειομάδες που συγκέντρωνανστοιχεία για τις

καταστροφές που είχε φέρει ο πόλεμος στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Έxo~

ντας συγκεντρώσειόλο αυτό το υλικό, προώθησε την οργάνωση διαλέξεων, την έκ

δοση του περιοδικού Χωροταξία και πραγματοποιήθηκε η ανάί\υση της πρώτης

"απογραφήςοικοδομών" στον Ελληνικόχώρο. Έτσι γνωρίζονταςο Κ Δοξιάδηςκα

λά τα προβλήματακαι ης αvάγκες της χώρας ανα.ί\αμβάνει το 1945 ΥφυπουργόςΑ

vοικοδόμησηςστην προεκλογική κυβέρνηση Σοφούλη όπου προωθεί τις UΕκδόσεις

Αvοικοδόμησης",δημοσιεύει το βιβλίο του UΟικιστική Πολιτική και tVa εικοσάχρο

vo Σχέδιο", στο οποίο παρουσιάζει τις βασικές προβολές για την εξέλιξη της χώρας

και διατυπώνει τις προτάσεις πάνω στις οποίες θα βασιζόταν το γενικό πρόγραμμα

ανοικοδόμησης. Μετά τις εκλογές παραμένει στο Υπουργέίο έχοντας τη θέση του

Γενικού Διευθυντή.

Το 1945 δημοσιεύεται το Σχέδιο Ανασυγκρόmσηςτης Πρωτευούσηςαπό το

διευθυντή Σχεδίου Πόλεως του Δήμου Αθηναίων Κώστα Μπίρη. Επρόκειτο για ένα

ρυθμιστικό σχέδιο που προτείνει λύσεις για τις χερσαίες, αεροπορικές και θα.ί\άσ~

σιες συγκοινωνίες, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει με συγκεκριμένα μέτρα τα προ

βλήματα που έχουν σωρευτείστην Αθήνα

Το 1945 δημιουργείταιτο Ταμείο ΕφαρμογήςΣχεδίου Πρωτευούσηςτο οποίο

επιχειρείνα αντιμετωπίσει εν μέρη το πολεοδομικόπρόβλημα της Αθήνας. Ωστόσο

το Μάιο του 1947 το ταμείο αυτό καταργείται

Μετά τη διακήρυξη του Δόγματος Τρούμαν στις 12 Μαίου του 1947 αρχίζει η

άμεση επέμβαση των Ηνωμέvων Πολιτειών στα εσωτερικά της Ελλάδας. Έτσι ενώ η

χώρα μαστίζεται από την ανεργία και την υποαπασχόληση, ο nί\ηθωρισμόςδιογκώ-
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ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΜΙΣΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

νεται κοι n οικονομlκι\ βο"θεια από το εξωτερικό γίνεται όλο και πιο απαραίτητη, με

αποτέλεσμα να χορηγείται με όi\ο και αυστηρότερες προϋποθέσεις. Στα πλαίσια της

προσπάθειας να δοθούν 0\ κατευθύνσειςγια την ανάπτυ~η της οικονομίας κοι χρη

σιμοποίησημε πιο αποτελεσματικότρόπο της ξένης βο"θειας συντάσσονταιδύο ε

πίσημες εκθέσεις. Η έκθεση της ομάδας Ζολώτα- Ζίγδη - Κούλπ, n οποίο προτείνει

επενδύσεις σε έργα υποδομής, βαριά βιομηχανία κοι εγγειοΒελτιωτικά έργα, κοτει>

θίινεται δηλαδή σε προγράμματα υΥηi\ής έντασης κεφαλαίοι>. Η έκθεση Βαρβαρέ

σου n οποίο και ακολουθήθηκε υποστήριζε ότι δεν πρέπει να γίνουν Μλαγές στην

διάρθρωση της προπολεμlκΓΙς οικονομίας, αλλά πρέπεί να συνεχιστούν οι επενδύ

σεις σε προγράμματα χαμηλής έντασης κεφαλαίου και ανάπτυξη βιομηχανίας κατα

να.ί\ωηκών αγαθών, δηλαδή γενικά σε μη παραγωγικές επενδύσεις.

Το 1947 δημιουργείται η Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής του πρώτου τε

τραετούς Σχεδίου Αναπτύξεως (1949-1952), με οκ?πό να προωθήσει την ανάπτυξη

που έχει επιλεγεί σε όλη τη χώρα

Το 1951 Υηφίζεται ο Ν.1667 ωΠερί λαϊκής κατοικίας", με τον οποίο μπαίνουν

οι βάσεις για τη διαμόρφωση νέων οικισμών και προτείνεται η σύσταση ειδικής υ

πηρεσίας για την εκπόνηση τοηογραφικών και πολεοδομικών μελετών, καθώς και

ενός ωΣυμβουλίου Λαϊκής Στέγης" με σημανηκές αρμοδιότητες. Ο νόμος αυτός ό

μως μαζί με το Ν.2063/52 που τον τροποποιεί παρέμειναν ανεφάρμοστοι

Στην περίοδο αυτή το κύριο βάρος της ανασυγκρότησης της χώρας αφέθηκε

στην ιδtωTlκή πρωτοβουλία Αρχίζει η άνθηση της οικοδομικής δραστηριότητας. Η

οικοδομή παίζει το ρόλο κινητήριας βιομηχανίας δημιουργώντας δική της αγορά τη

σηγμή που οι συνθήκες στέγασης του nί\ηθυσμOύ εξακολουθούν να είναι άθλιες. Α

πό την κρατική πρωτοβουλία ανα.ί\αμβάνονται μικρά μόνο έργα για τη βελήωση της

υπάρχουσας κατάστασης, όπως: εξυγιαντικά έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, μικρά

εγγειοβεληωηκά έργα, κοινοηκά έργα κοινής ωφέλειας με εθελονηκή εργασία, έρ

γα του προγράμματος "πρόνοια για την εργασiα" καθώς και μικρά νομαρχιακά έργα

Στις δραστηριότητες αυτές παίρνει μέρος και η Αγροτική Τράπεζα με ένα πρόγραμ

μα μικρών κοινωφελών έργων. Τα έργα αυτά ήταν πολύ μικρής κλίμακας και χρησι

μοποιούνταν για την πολιτικοϊδεολογlκή ενσωμάτωση του αγροηκού πληθυσμού

που παρέμεινε στην ύπαιθρο. Έτσι η κρατική παρέμβαση παρέμεινε σ' αυτό το επί

πεδο και το πρώτο Τετραετές Πρόγραμμα Οικονομικής Ανόρθωσης της χώρας πα

ρέμεινε τελικά ανεφάρμοστο.

1952-1982 (Ο Ελληvικός Σuvαγερμός και η οκοταετία Καρ,αμαvλήJ

Την περίοδο αυτή στον τομέα της βιομηχανίας αναπτύσσονται μόνο μικρές

και μεσαίες επιχειρήσεις με περιορισμένα κεφάλαια ηου είναι κυρίως Kατανaί\ωτι

κές. Η εξωτερική και κυρίως η εσωτερική μετανάστευση οδηγούν σε μια αναδιάρ

θρωση του αστικού δικτύου όλης της χώρας με κύρια χαρακmριστικά του τον υδρο

κεφαλισμό της Αθήνας, την εγκατάί\εΙΥη πολλών, κυρίως ορεινών περιοχών και τον

μαρασμό ακόμα και δυναμικών περιφερειακών κέντρων που ως τότε συγκρατούσαν
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ΤΟ θΕΣΜIΚΟ ΠΛAlΣΙO ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

τον πληθυσμό τους. Χαρακτηριστικό της περιόδου παραμένει η αυξημένη εσωτερική

και εξωτερική μετανάστευση. Για να δημιουργηθεί η απαραίτητη υποδομή της υπό

ανάπτυξη χώρας yηφί~oνταl μια σειρά νόμοι συμπληρωματικοί του Ν.2687/53 ο ο

ποίος ουσιαστικά καθιερώνει μια ιδιαίτερα προνομιακή μεταχείριση του ξένου κε

φΜαίου. Οι νόμοι αυτοί είναι:

• ο Ν.2563/53 ωΠερί τρόπου συστάσεως τελωνειακών συγκροτημάτων, ναυπηγή

σεως και επισκευής πλοίων", διευκολύνει την ελεύθερη εγκατάσταση τέτοιων

συγκροτημάτων σε όλους τους εmi\ιμάνιους και παραθαλάσσιους χώρους της

Ελλάδας απΜλάσσοντάς τους από κάθε είδους εισαγωγικούς δασμούς και φό

ρους

• ο Ν.3480/54 ωΠερί τουρισμού", επιτρέπει την ανέγερση ξενοδοχείων καθ' υπέρ

βαση του ισχύοντος κατά τομέα ανωτάτου ύΥους οικοδομήσεως με σκοπό την

τουριστική αξιοποίηση της χώρας

• ο Ν.3213/54 διευκολύνει την εγκατάσταση βιομηχανικών συγκροτημάτων στη

Βόρειο Eλλ~δα, δίνοντάς τους ιδιαίτερα προνόμια. (Ν. Pό~oς, 'Ή νομική προβλη

ματική του χωροταξικού σχεδιασμού", 1994, σελ111)

Για την αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος των συνθηκών στέγασης

των εργατικών και αγροτικών μαζών που συσσωρεύτηκαν στα μεγάλα αστικά κέ

ντρα, ιδρύεται με το Ν.Δ. 2963/54, ο Αυτόνομος Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας

που έχει ως σκοπό την παροχή κατοικίας σε άτομα που πληρούσαν τις προϋποθέσεις

που έθετε (π.χ εθνικά φρονήματα).

Τα οικιστικά αυτά προβλήματα έχουν σαν αποτέλεσμα την κερδοσκοπία στη

γη ακόμα και σε ομάδες πληθυσμού που καταφεύγουν στην -αUΘαίρετη- περιφέρεια

της Αθήνας.

Το 1959 σε μια προσπάθεια αποκατάστασης των παραπηγματούχων οικογε

νειών της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης συνεργά~oνται τα υπoυργεiα

KOινωVΙKώνΥπηρεσιών και Δημοσίων Έργων στο πρόγραμμα προσφυγικής και ερ

γατικής κατοικίας.

Όσον αφορά τα έργα υποδομής η οργάνωση και υλοποίησή τους γίνεται με

περισσότερο ορθολογικό και συστηματικό τρόπο. Το 1959 αρXί~ει η κατασκευή των

δύο εθνικών λεωφόρων ενώ συ~ητoύνταl και προσπάθειες για διανοίξεις λεωφόρων

μέσα στην Αθήνα. Το 1963 παραδίδεται η πρώτη κυκλοφοριακή μελέτη για το λεκα

νοπέδιο της Αθήνας από τον W. Smith.

Στο Υπουργείο Συντονισμού δημιουργούνται υπηρεσίες με καθαρά προγραμω

ματικές αρμοδιότητες: η Κεντρική Υπηρεσία Περιφερειακής Αναmύξεως και οι πε

ριφερειακές υπηρεσίες Ηπείρου, Πεi\οποwήσου και Κρήτης. Στο διάστημα 1958-65

συντάσσονται και τα πρώτα ειδικά περιφερειακά προγράμματα (το πρόγραμμα περι

φερειακής ανάπτυξης Ηπείρου, η οικονομική έρευνα για τη Δυτική Πεi\οπόwησο

και το σχέδιο ανάπτυξης Κρήτης).

Το 1961 ιδρύεται το ΚΕΠΕ και εκπονούνται τα πρώτα πενταετή προγράμματα

οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

8
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Το 1961 πραγματοποιείται στους Δελφούς το Α' Πανελλήνιο AΡXιτεκΤOVΙKό

Συνέδριο με θέμα "Πολεοδομία - Εθνικό Πρόβλημα".

Την περίοδο αυτή n έλλεΙΥη νομισμαπκής σταθερότητας και δuvατόmτας πα

ραγωγικών επενδύσεων, οδηγεί σε επενδύσεις σε γη και ακίνητα με αποτέλεσμα μια

μεγάλη έ~αρσπ του ρόλου της οικοδομής στο κύκλωμα της οικονομίας και τη χρη

σιμοποίησή της ως μοχλού για τη ρύθμιση των κρίσεων. ΟΙ επεvδύσεις σm Βιομη

χανία είναι περιορισμένες και n προσπάθεια αποκέντρωσης με τη δημιουργία

"επαρχιακών" Βιομηχανιών, καταλήγει στη συγκέντρωσή τους σε ζώνες γύρω από

την Αθήνα, εκεί δηλαδή όπου αρχίζουν να ισχύουν τα αυ~ημένα οικονομικά κίνη

τρα και ΟΙ φορολογικές απαi\.ί\αyές. Τα νομοθεπκά μέτρα που έχουν ληφθεί για την

αξιοποίηση των φυσικών "καλλονών" της χώρας δίνουν σημανπκή ώθηση στον

τουρισμό. Η προσπάθεια που γίνεται για τη ρύθμιση του χώρου με προγραμμαπκούς

νόμους, θεσμούς, διοικητικά μέτρα και οργανισμούς δεν έχει τα αναμενόμενα απο

τελέσματα. Ωστόσο η σημαντική άνοδος του εθVΙKoύ εισοδήματος αποτελεί οπωσ

δήποτε μια ποσοτική διαφορά που γίνεται εμφανής στο δεύτερο μισό της περιόδου.

1983-1987 (Περ(οδος της Αμφισβήτησης)

Η δημιουργία του Υπουργείου Συντονισμού, του ΚΕΠΕ και των Υπηρεσιών

Περιφερειακής Ανάπτυξης την προηγούμενη περίοδο, δείχνουν ήδη μια τάση για

οργάνωση και ορθολογική ρύθμιση του χώρου. Το 1963 επανδρώνεταιτο Υηουργείο

Συντονισμού με τεχνοκράτες και Υπουργό Αναπληρωτή τον AVΔρέα ΠαπαVΔρέOυ,

κατευθύνοντας τις προσπάθειες για τον -συγχρονισμένο επιστημονικό προγραμμα

πσμό- ανάπτυξης της χώρας. Επρόκειτο για μία προσπάθεια ανακατανομής των ε

πενδύσεων στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα, καθώς και άσκησης ρυθμιστικού

ελέγχου στις ξένες επεvδύσεις.

Το 1963 ιδρύεται το σπουδαστήριοτων Πολεοδομικών Ερευνών και εκπονεί

ται η μελέτη για τη Λακωνία αποτελώντας ένα ουσιαστικό Βήμα προς την οργάνωση

και ορθολογική ρύθμιση του χώρου. Αμέσως μετά, το Υπουργείο Συντονισμού ανα

θέτει σε ιδιωτικά γραφεία μια σειρά από ρυθμιστικά σχέδια που αποτελούν ουσια

στικά μελέτες τουριστικού προγραμματισμού(Κρήτη,.Δρτα - Ηγουμενίτσα - Πρέ8ε~α,

Ηλεία).

Το 1965 ιδρύεται στην Υπηρεσία Οικισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων

η ειδική διεύθυνση μελέτης του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας, η οποία συγκε

ντρώνει, εκπονεί ή αναθέτει διάφορες εηιμέρους μελέτες, ώστε να σχηματιστεί μια

πλήρης εικόνα της κατάστασης ηου επικρατεί στο λεκανοηέδιο. Ωστόσο, 8ασlκός

φορέας ηρογραμματισμού στον τομέα της οργάνωσης του χώρου ηαραμένει το

Υπουργείο Συντονισμού ηου εξακολουθεί να αναθέτει ρυθμιστικές μελέτες ως το

1967, παρόλο που δεν έχει ακόμα διατυπωθεί κάποιο πλαίσιο για την εφαρμογή

τους.

Στην περίοδο αυτή η προσπάθεια προγραμματισμού και ρύθμισης του χώρου

έμεινε σε πειραματικό επίπεδο αφού δεν εξειδικεύτηκαν οι προθέσεις της. Η πρώτη

9
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σειρά ρυθμιστικών σχεδίων, που εκπονήθηκαν χωρίς να υπάρχουν θεσμικές προ

βΛέ4εις για την εφαρμογή τους, χρησίμευσε στην καλύτερη περίπτωση σαν συμβου

λευτικό πλαίσιο αναφοράς για ης κυβερνητικές προθέσεις.

Η περίοδος της δικτατορίας (1967-1974)

Κύριο μέλημα της κυβέρνησης της δικτατορίας είναι n Υήφισπ μιας σειράς

νόμων, που είναι ΟΙ εξής:

• ο ΑΝ 395/68 "Περί του ίιΗους των οικοδομών και του σuστnμaτος της ελευθέρας

δομήσεως". Χρησιμοποιείται για να εtυπηρετησει τους σκοπούς της δικτατορίας

και τους μεγάλους επιχειρπματiες. Τα βασικά σημεiα του είναι n αύξηση του συ

ντελεστ" εκμετάλλευσης και n εισαγωγή της εί\~ύθεpης δόμησης. Αποτέλεσμα

ήταν n χωρίς προηγούμενο ανοικοδόμηση που τελικά οδήγησε στην ισοπέδωση

του χαρακτήρα πόλεων με αζιόλογη αρχιτεκτονική κληρονομιά (Καστοριά, Πά

τρα) και την εμφάνιση στην Αθήνα των "πύργων"

• ο Α.Ν 410168 παρέχει τη δυνατότητα νομιμοποίησης των αυθαίρετων κατοικιών,

γεγονός που δίνει κάποια λύση στο πρόβλημα της αυθαίρετης κατοικίας στην

περιφέρεια της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων, αλλά ταυτόχρονα δίνει ελ

πίδες "νομιμοποίησης" και στους σύγχρονους αυθαίρετους

• το Ν.Δ 1003/71 "Περί ενεργού πολεοδομίας" με σκοπό κατά το πρώτο άρθρο του

την ανάπτυζη ή ανάπλαση μιας περιοχής με οργανωμένη δόμηση για τη δη

μιουργία πολεοδομικών συγκροτημάτων. Η απόκτηση της απαιτούμενης γης για

την πραγματοποίηση ενός προγράμματος ενεργούς πολεοδομίας μπορεί να γίνει

και με αναγκαστική απαi\λoτρίωση μια και τα έργα αυτά θεωρούνται δημόσιας ω

φέ.ί\ειας

• το Ν.Δ 797/71 "Περί αναγκαστικών απαi\λoτριώσεων" που είναι απαραίτητο για

την εφαρμογή του προηγούμενου νομοθετικού διατάγματος, καθώς και για την

προώθηση διαφόρων άλλων έργων.

Παράλληλα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις, προωθείται και η χάραζη ενός προ

γραμματικού Μαισίου. Έτσι το 1972 εκδίδεται από το ΚΕΠΕ το δεκαπενταετές Ε

θνικό Πρότυπο Ανάπτυζης. Πρόκειται για το πρώτο μακροχρόνιο πρόγραμμα σε ε

πίπεδο χώρας. Ως προς τη ρύθμιση του χώρου προτείνει βασικά την οργάνωση δι

κτύου αστικών κέντρων - γύρω από οκτώ εmλεγμένους πόλους ανάπτυζης - και α

γροτικών οικισμών και παράλληλα καθορίζει μια χωροταζική πολιτική των τομέων.

Με την υποχρεωτική συγκέντρωση του αγροτικού πληθυσμού σε "βιώσιμους" οικι

σμούς και την παροχή υπηρεσιών και υποδομής, φιλοδοζεί να αποτρέΥει την πλήρη

και οριστική εγκατάλεΙΥη της υπαίθρου. Το πρόγραμμα είναι διατυπωμένο πολύ γε

νικά, ορίζει όμως τα στοιχεία που του είναι πολύ απαραίτητα για να εtειδΙKευθεί, ό

πως: τη σύνταζη λεπτομερειακού χωροταζικού που θα καθορίζει τη χωροχρονική

διάταζη, την ανάπτυζη και συσχέτιση δραστηριοτήτων και ζωνών με λεπτομερειακά

σχέδια και θα προτείνει επιμέρους μεΛέτες κατά περιφέρειες και τομείς {ρυθμιστικές
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και πολεοδομlκές}, ένα πρόγραμμα και σχέδιο που θα καθορίζει τις ζώνες γης με

διαφορετική επιλογή ανάπτυξης σύμφωνα με ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δρα

στηριοτήτων, τις θεσμικές ρυθμίσεις για την έγκριση, παραλαβή και εφαρμογή χω

ροταξικών και ρυθμιστικών μελετών καθώς και τη δημιουργία κινήτρων και αντικι

νήτρων που θα υποβοηθούν την επιλεγόμενη ανάπτυξη.

Το Νοέμβριο του 1972 το Υπουργείο Συντονισμού αναθέτει στο γραφείο του

Κ. Δοξιάδη την εκπόνηση του "Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου και Προγράμματος

Ελλάδας" και του "Χωροταξικού Σχεδίου και Προγράμματος Περιοχής Πρωτευού

σης". Παράλληλα συνεχίζεται από την Υπηρεσία Οικισμού η εκπόνηση του

Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών που είχε αρχίσει το 1965.

Το 1972 Υηφίζεται το Ν.Δ 1262 "Περί ρυθμιστικών σχεδίων αστικών περιο

χών". Σύμφωνα με το νόμο δημιουργήθηκε το Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών

Σχεδίων που στερείται οποιουδήποτε πόρου. Ωστόσο η διαδικασία παραλαβής και

έγκρισης που καθιερώνεται εξασφαλίζει στη διοίκηση τη δυνατότητα να ελέγχει τις

προτάσεις των ιδιωτών μελετητώνΙ.

Το Δεκέμβριο του 1972 ολοκληρώνεται το σύστημα μέτρων για την περιφε

ρειακή ανάπτυξη της χώρας και των κινήτρων για την προώθηση της δραστηριότη

τας στους τομείς της οικονομίας και του τουρισμού. Πρόκειται για τους νόμους:

1078/71 "Περί λήΥεως φορολογικών και άλλων τινών μέτρων προς ενίσχυσιν της

περιφερειακής αναπτύξεως", 1312/72 "Περί νέων μέτρων προς ενίσχυσιν της περι

φερειακής αναπτύξεως" και 1313/72 "Περί μέτρων ενισχύσεως της τουριστικής ανα~

πτύξεως" που συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν το Μάρτιο του 1973.

Αποτέλεσμα των παραπάνω μέτρων "περιφερειακής ανάπτυξης" είναl οι βιομηχανl

κές ζώνες των Οινοφύτων και των Αγίων Θεοδώρων καθώς και η διασπορά τερά

στιων τουριστικών συγκροτημάτων στις πιο ευαίσθητες περιοχές της χώρας.

Για την περιστολή της οικοδομικής δραστηριότητας και για τον έλεγχο των

πληθωριστικών τάσεων υπογράφεται το Ν.Δ 333/74 "Περί επιβολής τέλους εις τας

οlκοδομάς" και γίνονται περl~ωπές στο πρόγραμμαδημοσίων επενδύσεων, στα δά

νεια κα.

Τα νομοθετήματα και τα έργα της κυβέρνησης της δικτατορίας συντέλεσαν

στην καταστροφή του αστικού και αγροτικού χώρου. Έτσι τα "τουριστικά κίνητρα"

κατέστρεΥαν αξιόλογες περιοχές της χώρας από άΠΟΥη φυσικού τοπίου και πoλιτι~

στικής κληρονομιάςενώ τα "βιομηχανικάκίνητρα" επέτρεΥαν την εγκατάσταση με

γάλων βιομηχανιών οπουδήποτε και μάλιστα με τεράστιες φορολογικές απαλλαγές

και διευκολύνσεις.

, Ο κ. Χριστοφιλόπουλος στο ~Aστικός κοι Χωροταξικός Σxεδ,ασμός-Πρoγραμματισμός~ ανOφiρεl

ότι το νομοθετικό αυτό διότογμα θεσπΙστTlκε nροκειμέvoυ να διομορφωθούν σχέδια ΤTlς ευρύτε

ΡTlς αστικής περιοχής κατ6 το πρότυπο των master plans των ΗΠΑ, των development plans τπς Μ.

Βρετονlος κοι των schernas directeurs ΤTlς Γoλλloς που lσχuσoν στις χώρες αυτές ως το τέλος τπς

δεκαετlας του 1950. Παρό το γεγονός όη εκπονήθπκαν, σύμφωνο με ΤTl διαδικασία του νομοθετπ

μοτος ουτοό, πoλiΊό ρυθμιστικό σχέδιο, κονένα μέχρι σπμερα δεν έχει εγκριθεί.
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Ανάθεση Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου και Προγράμματος

Ελλάδας

Το Νοέμβριο του 1972 ι το Υπουργείο Συντονισμού αναθέτει στο γραφείο του

Κ Δοξιάδη την εκπόνηση του "Εθνικού Χωροταςικού Σχεδίου και Προγράμματος

Ελλάδας" και του "Χωροταξικού Σχεδίου και Προγράμματος Περιοχής Πρωτευού

σης""'. Πλαίσιο αναφοράς για το μελετπτιΊ καθορίστηκαν ΟΙ στόχοι του μη ακόμη ε

γκεlφιμέvοu Σχεδίου Προτύπου Μακροχρονίου Ανάπτυξης της Ελλάδας, με τη δυ

νατότητα του μελετητή να τους αναθεωρήσει στην πορεία της μελέτης, χωρίς όμως

να τεθούν από το Δημόσιο τα κριτήρια αναθεώρησης.

Σκοπόςmς μελέτης ιΊταν n διαμόρφωση εθνικής χωροταςικής πολιηκής, n ο

ποίο στη συνέχεια θα επέτρεπε τη λήΥη αποφάσεων για τη χωροταςική διαμόρφωση

των δραστηριοτήτωv της οικοvομίας και του πληθυσμού σε EθVIKri και περιφερειακή

Ki\ίμακα. Η μεflέτη έχει τρεις φάσεις:

• Η πρώτη φάση χωρίζεται σε τρία μέρn. Το πρώτο περιλαμβάvεl τη χωροταξική

ε~ειδίKευση του μακροχροvίου προγράμματος., Το δεύτερο μέρος περιi\αμβάvει

TnV εξέταση τωv πρ06i\ημάτωv τωv δυvατοτήτωv και τωv προοπτικώv που εμφα

vίζει ο εθvικός χώρος και η EθVIKn οικοvομία για TOV ορίζοvτα του έτους 2000.

Το τρίτο μέρος περιλαμβάvει τη διερεύvηση τωv σκοπώv και τωv διαπθέμεvωv

μέσωv για τη διατύπωση τωv εvαi\i\ακτικώv χωροταξικώv σχεδίωv.

• Η δεύτερη φάση περιi\αμΒάvει TnV αξιοΑόγηση τωv εvαλλακτικώv χωροταξικών

σχεδίωv και Kαταi\ήγει σε tVQ xωρoτα~ΙKό σχέδιο που περιλαμβάvεl TOV πρωτο

YEVn τομέα, το δευτερογεvn, TOV τομέα του τουρισμού, το ntPIβάi\Aov, τις υπηρε

σiες ως ΤPITOYEvri τομέα, τις μεταφορές και επικοιvωvίες, τα δίκτυα τωv αστικών

και αγροτικών κέvτρωv και τη διεθvή χωροταξική τοποθέτηση της χώρας μας τό

σο ως προς το γεωγραφικά εγγύς περιβά.ί\λοv όσο και ως προς το ευρύτερο.

• Η τρίτη φάση περιλαμβάvει TnV εκπόvηση του EθVIKoίI xωρoτα~ΙKoύ προγράμμα

τος το οποίο αποτεΑεί TnV εφαρμογή του εθvικού xωρoτα~ΙKoύ σχεδίου και το ο·

ποίο θέτει ορισμέvους στόχους για ορισμένες χροvικές περιόδους. Οι στόχοι ορί

ζοvται έχοvτας υπόΥη τις δυvατότητες και τα μέσα, οικοvομlκά και οργαvωτικά

της χώρας. Στο πρόγραμμα αυτό παρουσιάζονται προτάσεις για μελέτες και έρευ

vες, για μεγάλα έργα (σε όλη TnV έκταση του EAAnVIKOίI χώρου), για τις ενέργειες

και τις δραστηριότητες που έπρεπε VQ αvαπτυχθούv και για τις επενδύσεις που έ

πρεπε VQ yIVOUV (όπου θα αvαφέροvταv οι πηγές τωv επενδύσεωv QV ήταν δη

μόσιες ή ιδιωτικές και σε ποια αναi\oγία και ο συσχετισμός τωv επεvδύσεωv αυ

τώv με τις αυ~ήσεις του EθVIKoίI εισοδήματος).

Έξι μήvες μετά την υπογραφή της σύμΒασης το Δημόσιο ornV προσπάθειά

του VQ παρακολουθεί TnV πορεία της προχώρησε στη σύσταση Επιτροπής Παρακο

λούθησης της μελέτης. Η Επιτροπή αυτή αποτελούvταv από 17 μέλη, τα οποία εκ

προσωπούσαv 6 Υπουργεία και 4 Οργαvισμούς ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Τα V-

Ίτεχνικά Χρονικά 2Π6·Δημόσια σιιζ"τηση για το Εθνικό Xωρoτα~IKό·
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πουργεία Mav: Συvτοvισμού, Πολιτισμού, Εσωτερlκώv, Βιομπχαvίας, Γεωργίας και

Δπμοσίωv Έργωv. Τα άλλα μέλπ ήταv εκπρόσωποι τπς Εθvικής Στατιστικής Υππ

ρεσίας, του Οργαvισμού Τουρισμού, του EaVIKOU Μετσόβιου Πολυτεχvείου και του

Ktvτpou Προγραμματισμού και Ερευvώv.

Η μελέτη από rnv αvάθεσή της μέχρι και τα πρώτα χρόvια της μεταπολίτευσης

είχε δημιουργήσεισχόλια και έvτοvες αvτιδράσεις που BaoίornKavπάvω σε σοβαρά

πολlτικά, επιστημοvικά και διαδικαστικά αίτια Συγκεκριμέvα το ΤΕΕ και ο Σύλλα

γος Αρχιτεκτόvωv είχαv ζητήσει rnV αvαστολή της εκπόvησης της μελέτης, ώστε το

θέμα της αvάθεσης VQ ε~εταστεί από rnV αρχή (η πρόταση αυτή δεv είχε viVtl δε

κτή).Το ΤΕΕ θέλοvτας VG συμβάλλει ornV αvτιμετώπιση αυτού του θέματος, TOV
IouvlO του 1975 οργάvωσε μια δημόσια συζήτηση με σκοπό VQ αποκτήσουv οι αρ

μόδιοι φορείς μια πί\ήρη και αvτικειμεvική εικόvα του προβλήματος.

Στη δημόσια συζήτηση που tYIVt εισηγητές ήταv το Υπουργείο Συvτοvισμού,

το γραφείο Δ~lόδη και Επιστημοvικοί φορείς. Μετείχαv επίσης Δημόσιες Υπηρε

σίες, ΝΠΔΔ, Οργαvισμοί, Αυτοδιοίκηση, Αvώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Κόμμα

τα, Εmστημοvικοί Σύλλογοι και Συνδικαλιστικά Όργαvα

Οι αvτφρήσεις του ΤΕΕ και του ΣΑΔΑΣ επικεvτρώvοvταl στα ε~ής σημεία

1. η σύμβαση αvάθεσης παρουσίαζε ασάφειες και αδυvαμίες από vομική και επl

στημοvική πλευρά και η επιλογή του μελετητή έγιvε κατά παρέκκλιση, δηλαδή

όχι με βάση τις ισχύουσες vομοθεσiες αλλά με απευθείας αvάθεσn

2. tva χωροταξικόσχέδιο αποτελεί rnV έκφραση στο χώρο συγκεκριμέvωv κοιvω

vικώv και οικοvομικώv στόχωv και εκφράζει επομέvως rnV πoλιnκή αvάπτυ~ης

της κυβέρvησης που το εκποvεί και το υιοθετεί, δεv είvαι λοιπόv δυvατόv VG α

VTan~tWtI στο ρόλο αυτό tVQ ιδιωτικό γραφείο.

3. ο προγραμματισμός και σχεδιασμός σε περιφερειακό και εθvικό επίπεδο αποτε

λούv πολιτική πρά~η, της οποίας οι στόχοι και το ιδεολογικό περίγραμμα μπα

ΡOUV VQ διαμορφωθούv μόvο με το διάλογο αvάμεσα στους εκφραστές του ελ

ληvικού λαού και τη διοίκηση. Με βάση τη σύμβαση δεv ε~ασφαλίζετα1 σε KQVt

VQ επίπεδο σχεδιασμού η λαϊκή συμμετοχή.

Αvτιμετωπίζοvτας με κριτικό πvεύμα τις αvπρρήσεις που tiXQV εκφραστεί και

έχοvτας υπόΥη τη σημεριvή πραγματικότητα, παρατηρούμε ότι οι αvαθέσεις χωρο

τα~ικώv σχεδίωv και μελετώv γίvοvται με TOV ίδιο τρόπο. Έχουμε δηλαδή απευθεί

ας αvάθεση σε ιδιώτες μελετητές. Το κράτος θέτει τους στόχους τωv σχεδίωv αυτώv

και ο μελετητής καλείται VQ εκποvήσει τη μελέτη με βάση αυτούς τους στόχους. Εvώ

ο τρόπος αvάθεσης tiVaI ουσιαστικά ο ίδιος rnV εποχή που tYIVt η αvάθεση του Ε

aVIKOU Xωρoτα~ΙKoύ στο Δo~lάδη προκλήθηκαv πολλές αvτιδράσεις. Οι αvτιδρά

σεις αυτές φαίvεται ότι τελικά ~tK1VOuoaV από rnV αμφισβήτηση που υπήρχε στο

φορέα και λιγότερο OTOV τρόπο αvάθεσης. Αμφισβητούσαv ουσιαστικά rnV εγκυρό

τητα της τότε ~κυβέρvησης" και τη OJ<οπιμότητα με mv οποία έθετε τους στόχους

μιας πολύ σημαvτικήςμελέτης (Εθvικό ΧωροταξικόΣχέδιο) γι.α rnV πορεία και TnV

αvάπτυ~η της χώρας.
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Το Σύνταγμα του 1975
Το Σύνταγμα τυπικά καθορίςεl τις αρχές και τους κανόνες δικαίου που διέ

πουν την οργάνωση της ΕΜηνlκής κοινωνίας. Από τις aρχές αυτές γίνεται γνωστό

ότι n ρύθμιση του χώρου (χωροταξία) είναι υποχρέωση του κράτους απέναντι στους

πολίτες.

Στο Σύνταγμα του 1975 μπορούμε να βρούμε δύο κατηγορίες άρθρων που έ

χουν σχέση με τη χωροταξία. Στην πρώτη κατηγορία έχουμε τα άρθρα που αναφέ

ρονται άμεσα στην έννοια της χωροταξίας και τη θέση της στο σύνολο της κρατικής

δραστnριότητας (άρθρα 24 και 106), και στην δεύτερη κατηγορία έχουμε αναφορά σε

γενικά θέματα όπως στοιχεία για την κρατικ" οργάνωση και την περιφερειακή ανά

πτυξη (άρθρα 101 και 106). Ακόμα υπάρχουν γενικές διαT~εlς του έχουν έμμεση

σχέση με το XωΡOτaςΙKό σχεδιασμό - την άσκηση της xωρoτα~ΙKής πολιτικής, όπως

τα άρθρα περΙιδιοκτησίας, απa.ί\λOτριώσεως, δασών, μεταλλείων κλπ.

Άρθρο 24

Η παράγραφος 1 του άρθρου αυτού αναφέρει: "η προστασία του φυσικού και

πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Το κράτος υποχρε

ούται να λαμβάνει ιδιαίτερα προληπτικά ή KαταστaλΤΙKά μέτρα προς διαφύλα~η αυ~

τού. Νόμος καθορίζ"ει τα αφορούντα στην προστασία των δασών και των δασικών εν

γένει εκτάσεων. Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δημοσίων δασών

και των δημοσίων δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για mv Εθνική ΟικονομΙαη

αγροπκή εκμετάλλευσητούτων ή άλ/η χρήση από το δημόσιο συμφέρον επιβa.ί\

λόμενη".

Εδώ βλέπουμεότι ο νομοθέτηςθέλει να προστατέΥειτις δασικές εκτάσεις. Η

δυνατότηταόμως πολλαπλήςερμηνείας της έννοιας του δημόσιουσυμφέροντοςθα

μπορούσε να a.ί\λoιώσει το στόχο της ουσιαστικής προστασίας των δασικών εκτά

σεων. Από τη μέχρι σήμερα εμπειρΙα φαίνεται όπ δυνατότητα αυτή για εςαιρέσεις

δεν εφαρμόζ"ετα..

Η παράγραφος 2 ορΙζ"ει ότι: " η XωΡOτaςΙKή αναδιάρθρωση της Χώρας, η δια

μόρφωση, η ανάπτυ~η3, η πολεοδόμησηκαι η επέκταση των πόλεων και των οικι

στικών εν γένει περιοχών διατελεΙ υπό τη ρυθμιστική αρμοδιότητακαι τον έλεγχο

του Κράτους, με σκοπό την ε~υπηρέτησητης λειτουργικότηταςκαι αναπτύ~εωςτων

3 Κατά τον Ν.Ρόζο στο "Η νομική προβλπματική του χωροταςll(οό σχεδιασμού", η διατύπωσπ της

διόταςης αυτής ως προς τπν ~ανάπτυςη" είναι ατυχής. Δεν μπορεΙ να νοηθεί ότι π ανόnτυςπ των

πόλεων και των οικιστικών περιοχών τελεί υπό τη ρυθμιστική αρμοδιότητα του κρότους. Αλλά α

τυχής είναι και συνολικό η διατύπωση της napaγpάφou 2 του άρθρου 24, διόη δΙνει την εντύπω

ση όη σκοπός της xωpoτaςlKήςαναδιάρθρωσης είναι η ανάπτυςη των οικισμών. ΥποστnpΙζει όη

το κλειδί για Tnv ορθή ερμnνεΙα τnς ·ανόmυςnς~ είναι π έννοια τnς~λειτοupγlκότητα" των οικι

σμών. Είναι ακριβώς η έννοια αυττΊ που nptπει να σuVΔιαστεί με την αναφεΡόμενΙ) ~xωpoτaςlKή

αναδιάρθρωση της Xώpcις" και να ερμnνευτεΙ ότι έχει διπλή έννοια: Εσωτερική (πολεοδομική)

και ςωτερlκή (χωΡοταςlκή).
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οικισμών και της ε~ασφαλίσεως των καλλιτέρων δυνατών όρων διαβιώσεως". Στην

παράγραφο αυτή:

• Αναγνωρίζεται ότι ο σχεδιασμός του χώρου είναι αρμοδιότητα του κράτους, και

αφού είναι αρμοδιότητα του κράτους έχουμε μόνο δημόσιο χωρικό σχεδιασμό.

• Υποχρεώνεται το κράτος να δnμιουργnσει ένα άνετο πολεοδομικό περιβάλλον

διαβίωσης για τους ανθρώπους, δηλαδή είναι στις υποχρεώσεις του κράτους n

χωροταξ;ική οργάνωση των περιοχών κοι n πολεοδομική διεUΘέτησn των οικι

σμών της χώρας.

• Η σχεδιασμένη παρέμβαση του κράτους στα θέματα του χώρου θα πρέπει να γί

νεται με γνώμονα "την ε~υπηρέτηση της λειτουργικότητας και την ε~ασφάλιση

των καλύτερων δυνατόν όρων διαβίωσης των πολιτών". Για τπν ε~ασφάλιση αυ

τών των όρων πρέπει το κράτος να λαμβάνει υπόΥη τόσο την εξυπηρέmση των α

ναγκών της πόλης όσο και των αναγκών των κατοίκων της. Έτσι τα θέματα της

δικαιότερης αναδιανομής της γης ή της εξασφ6.ί\ισης κατοικίας θα πρέπει να

συνδεθούν στενά με την μέχρι τώρα αντiληyη του Σχεδιασμού του φυσικού περι

βάλλοντος. Έτσι ο Σχεδιασμός πρέπει να εξετάζει εκτός από τα φυσικά, και τα

οικονομικά και κοινωνικά προΒλήματα προκειμένου να ανταποκριθεί σης ανά

γκες της κοινωνίας και ειδικότερα του ανθρώπου. (Δ. Χριστοφιλόπουλος,

"Αστικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός-Προγραμματισμός, 1990, σελ 123)

Άρθρο 106
Στην παράγραφο Ι ορίζεται ότι προς εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και

προστασία του γενικού συμφέροντος, το Κράτος προγραμματίζει και συντονίζει την

οικονομική δραστnριότητα στη Χώρα επιδιώκοντας την εξασφάλιση της οικονομι

κής αναπτύξεως όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας. Λαμβάνει τα επιΒα.ί\λό

μενα μέτρα προς αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου από την ατμόσφαι

ρα και τα υπόγεια ή υποθαλάσσια κοιτάσματα και προς προώθηση της περιφερεια

κής αναπτύξεως και προαγωγή ιδιαίτερα της οικονομίας των ορεινών, νησιωτικών

και παραμεθόριων περιοχών".

Στην παράγραφο 2 ορίζει ότι: "η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επι

τρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέ

πειας, ή επί ΒλάΒη της εθνικής οικονομίας".

Στο άρθρο αυτό φαίνεται ότι αρμοδιότητα του κράτους είναι η άσκηση mς χω

ροταξίας, και δίνει τον ορισμό της ως "ισόρροπη ανάπτυξη των τομέων της οικονο

μίας". Ορίζει ότι ρόλος του κράτους που επιτυγχάνεται μέσω της άσκησης της χω

ροταξίας είναι η άμΒλυνση των κοινωνικών αντιθέσεων, "κοινωνική ειρήνη", και ο

συμβιΒαστής των αντιτιθέμενων κοινωνικών συμφερόντων. Η δεύτερη παράγραφος

είναι πολύ γενική και επιτρέπει ερμηνείες με πολύ μεγάλο εύρος αφού δεν ορίζεται

τί σημαίνει ή τί επιφέρει βλάβη στην εθνική οικονομία
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Άλλες Συνταγματικές Διατάξεις

Στο άρθρο 17 , στην παράγραφο 1, ορίζεται ότι "η ιδιοκτησία τελεί υπό την

προστασίαν του Κράτους, τα ες αυτής όμως δικαιώματα δεν δύναται να ασκώνται εις

βάρος του γενικού συμφέροντος". Εδώ η αναφορά στο γενικό συμφέρον αφήνει με

γάί\α περιθώρια ερμηνείας. Για παράδειγμα μπορεί να θεωρηθεί γενικό συμφέρον η

εγκατάσταση μιας βιομηχανίας σε κατοικημένη περιοχιΊ χωρίς να ληφθούν υπόΥη

τα δικαιώματα των κατοίκων της.

Στο άρθρο 18, ορίζεται στην παράγραφο 1 ότι: "ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα της

ιδιοκτησίας και διαθέσεως των μεταλλείων, ορυχείων σπηλαίων, αρχαιολογικών

χώρων και θησαυρών, ιαματικών, ρεόντων και υπόγειων υδάτων, και του υπογείου εν

γένει πλούτου". Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι: "δια νόμου ρυθμίζονται τα της ιδιο

κτησίας, εκμεταλλεύσεως και διαχειρίσεως των λιμνοθαλασσών και μεγάί\ων λι

μνών, ως και τα της εν γένει διαθέσεως των ες αποξηράνσεως τούτων nPOKumOU

σών εκτάσεων". Αυτό όμως που δεν διευκρινίζεται είναι το πώς πρέπει να ρυθμίζουν

οι νόμοι το καθεστώς τέτοιων χώρων.

Στο άρθρο 101, και στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι "η διοίκησης του Κράτους

οργανούται κατά το αποκεντρωτικόν σύστημα". Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότt "η

διοικητική διαίρεσις της Χώρας διαμορφούται βάσει των γεωοικονομικών, κοινωνι

κών και συγκοινωνιακών συνθηκών". Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι: "τα περιφε

ρειακά κρατικά όργανα έχουν γενικήν αποφασιστικήν αρμοδιότητα επί των υποθέ

σεων της περιφερείας των, αι δε κεντρικαί υπηρεσίαι, πλην ειδικών αρμοδιοτήτων,

την γενικήν κατείιθυνσιν, τον συντονισμόν και τον έλεγχον των περιφερειακών ορ

γάνων, ως νόμος ορίζει".

Εισάγεται δηλαδιΊ σαν γενικιΊ χωροταξικιΊ αρχή η αποκέντρωση. Επίσης όταν

ερχόμαστε σε επίπεδο συγκεκριμένης πόλης, η ρύθμιση των λειτουργιών της είναι

"τοπική υπόθεση", δηλαδή θέμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 101 παρ. 1 του

Συντάγματος).Ρρα στα πλαίσια της αποκέντρωσης (άρθρο 101 παρ.! και 2), το κράτος

πρέπει να μεταβιβάζει όσο το δυνατόν περισσότερες αρμοδιότητες από την κρατική

διοίκηση στην τοπική αυτoδιoί~ηση. Δίνεται επίσης στο κράτος ο ρόλος του συμβι

βαστή μεταξύ των αντιτιθέμενων KOινωVΙKών ομάδων. Ο επιθυμητός συμβιβασμός

θα επιτυγχάνεται με τις προγραμματισμένες παρεμβάσεις του κράτους στο χώρο. (Δ.

Χριστοφιλόπουλος, "Αστικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός-Προγραμματισμός,

1990, σελ 129)

Το άρθρο 117 παράγραφος 3, ορίζει ότι "δημόσια ή ιδιωτικά δάση ή δασικαί ε

κτάσεις καταστραφείσαι ή καταστρεφόμεναι εκ πυρκαϊάς ή άλλως πως αΠΟΥιλωθεί

σαι nαΠΟΥιλούμεναι δεν αποβάλλουν εκ του λόγου τούτου τον ον εκέκτηντο προς

της καταστροφής των χαρακτήρα και κηρύσσονται υποχρεωτικώς αναδασωτέαι, α

ποκλειομένης της διαθέσεως τούτων δι' έτερον προορισμόν", γεγονός που έρχεται

σε ανπθεση με το άρθρο 24 (παράγραφος1), όπου αν συντρέχει λόγος για την εθνι

κιΊ μας οικονομία μπορεί να αλλάξει η χριΊση ενός δάσους.
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2. ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Στην προσπάθεια να διερευνηθεί n ανάγκη που υπήρχε γιο χωροταξικό σχε

διασμό και οδήγησε στην Υπφιση του Ν.36ΟΙ76 ~Πεpί Χωροταξίας και Περι6άi\i\ο·

ντος", δημιουργήσαμε τρεις θεματικές κατηγορίες για τη συστηματοποίηση της. Οι

κατηγορίες αυτές αφορούν την Ανάπτυςη, τη Χωροταξία και το Περιβάλλον και εi\

i\είΥεις στο Θεσμικό Πλαίσιο που είχε σχέση με το χωροταζlκό σχεδιασμό4.

Αvόπτu~n

Η γενική θεώρηση της εποχής "ταν ότι κάθε χώρα αναπτυσσόμενη έχει ανά

γκη εκτός από τον οικονομικό και κοινωvικό προγραμματισμό, γιο την μεγιστοποίη

ση της κοιvωvικής ευημερίας και την βελτίωση της ποιότητας ζωnς κοι τον Χωρο

ταξικό Σχεδιασμό και Προγραμματισμό για την χωρικ" OPθOi\OYIKr\ καταvομr\, τη

διάρθρωση και την ανάΠΤU~η τωv φυσlκώv πόρωv και τωv οlκοvομικώv, κοιvωvικώv,

οlκιστικών, πολιτιστικών και δημογραφικών δραστηΡΙΟΤr\τωv και λειτουργιών καθώς

και των ποικίi\ωv δικτύωv υποδομής της χώρας (Ι Μπούτος / ΤΧ.1/1978: 19).

ΌΑες οι δραστηριότητες της χώρας διακρίvοvταv από έλλεΙΥη προγραμματι

σμού και ορθών προβλέΥεων. Οι περισσότερες ιδιωτικές r\ κρατικές ενέργειες tYIVOV

χωρίς συvτονισμέvη μελέτη. Λόγω της οικοvομlΚr\ς ανάπτυ~ης η χωροθέτηση των

δραστηΡΙΟΤr\τωv έγινε απρογραμμάτιστα και η επιλογή των θέσεων τους επηρεά

στηκε από τυχαία γεγονότα ή από ευκοΑίες που υφίσταvτο από άΠΟΥη υποδομής,

εργατικού δυναμικού ή φθηνής γης και όχι από μια ορθοΑογlκή καθοδήγηση από

rnv ποΑιτεία. Η βιομηχανική και τουριστική ανάπτυ~η κατέστρεΥαν ποΑλούς παρα

δοσιακούς οικισμούς και παραΑιακούςχώρους. Η συνεχής αύ~ηση τωv δραστηριο

Τr\τωv στα ίδια πάντα αστικά KtVτpa ενίσχυε την μετακίνησητου πΑηθυσμούσε αυτά

και την αιφvίδια εξάπΑωση τωv Αστικών Κέντρωνστα οποία όμως δεν υπήρχαν τα

κατάλληλαέργα υποδομής.(ΑΚράτσας/ ΤΧ.1/1978: 23).

Ήταν αναγκαία η ορθοΑογlκή ανάπτυ~η της οlκονομίας για τον ε~ής λόγο: οι

διαστάσεις των έργων που yίvovrav, επέφεραν αλΑαγές στο περιβάΑΑον, επιδρού

σαν στην καταvομή τωv δραστηριοτήτω.ν του πληθυσμού και είχαν επιπτώσεις στη

διαβίωση και στην υγεία του Ααού. (AΠαπαVΔρέOυ / ΤΧ.1/1978: 39).

Την εποχή εκείνη επίσης είχε ~εKινήσει μια συνεργασία με τις Χώρες του Α

vατοi\ικού μπΑοκ για γενικότερο σχεδιασμό. Τα σχέδια αυτά αντικατόπτριζαν τις

συνεχώς μεταβαΑΑόμενες συνθήκες μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Τα εθνικά επομέ

νως xωρoτα~ΙKά σχέδια θα ήταν μέρος των ευρύτερων αυτών σχεδίων και βέβαια θα

ε~υπηρετoύσαν το οικονομικό συμφέρον της χώρας και θα επηρέαζαν πραγματο

ποιούμενα την Χωροταξική Δομή της Χώρας. (Ι Μπούτος / ΤΧ.1!1978: 35).

Η οικονομική ανάπτυ~η της χώρας μας παρουσίαζε μεταποΑεμικά μεγάΑη

καθυστέρηση, σε σχέση με τις γειτοvικές μας και όΑες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώ

ρες. Επίσης η χώρα μας ήταν ποΑύ καθυστερημέvη σε ότι αφορά τα θέματα της κα

τάρτισης των xωρoτα~ΙKών σχεδίωv και προγραμμάτωv και προστασίας του περι-

4 Τεχνικά Χρονικά 1Π8 ~Θέμoτo Χωροτοξlοι; ο νόμος 360Π6"
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βάλλοντος Ωστόσο την εποχή αυτή τα θέματα της χωροταξίας ήταν βαθύτερα τεχνl

κά, επιστημονικά και κοινωνικά επεςεργασμένα. Η υστέρηση αιιτιΊ έδινε το πλεονέ

κτημα να aςΙOπoιπσoυμε την εμπειρία των άi\i\ωv λαών και να μην κάνουμε τα λάθη

που έκαναν εκείνοΙ. Υπήρχε λοιπόν n δυνατότητα αξιοποίησης αυτού του πλεονε

κτήματος για μια πιο έγκυρη και έγκαιρη αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. (Ν.

Πατρώνπς / τ.χ.I/19780 46).

Η έi\i\εΙΥn του σχεδιασμού και προγραμματισμού ανέΚΟΥαν σοβαρότατα οικο

νομικά έργα. Για παράδειγμα το εργοστάσιο τσιμέντων των Μεθάνων στο οποίο U

πι'φςε καθυστέρηση10 χρόνων. Η αρχική μελέτη άρχισε το 1965 με προτάσεις ειδι

κών εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για την επιλογή της θέσης. Η χώρα έχει υποστεί

απώλεια εσόδων της τάςεως των 50 εκατομμυρίωνδολαρίων ετησίως από την κα

θυστέρηση αυτής μόνο της βιομηχανικής μονάδας. (ΓΑποστολάτος / ~.X.l/1978:

46).

Χωροταξίο - Περ.6όλλον
Η σχέση του χωροταςικοίι σχεδιασμοίι με τα περιβάi\i\ον είναι στενή. Υπο

στηρίζεται ότι ο χωροταςlκός σχεδιασμός αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση της

προστασίας του περιβάi\i\οντος που εςασφαi\ίζεται κατά κίιριο i\όγο με την κατάλ

i\ni\n χωροθέτηση των ποικίi\ων δραστηριοτήτων, i\ειτουργιών, δικτίιων και έργων

υποδομής στα πλαίσια ενός άρτιου Χωροταςlκοίι Σχεδίου και Προγράμματος. Ο συ

ντονισμός αυτός συντείνει επίσης στην εςουδετέρωση των έκδηi\ων τάσεων αντα

γωνισμοίι στην χρήση ορισμένων τμημάτων του χώρου που μεταφράζονται σε σπα

TQi\n επενδίισεων, χρόνου και δυναμισμοίι της χώρας. (Ι.Μποίιτος/Τ.Χ.l/1978:19).

Η έi\i\εΙΥη συστηματικοίι XωΡOτctςΙKOίι Σχεδιασμοίι δημιουργεί τις κατάλi\η

i\ες συνθήκες για την ανάπτυςη δραστηριοτήτων σε ελάχιστα μόνο αστικά κέντρα

και κυρίως στην πρωτείιουσα, i\όγο της έλi\εtΥης κέντρων ανάπτυςης στην περιφέ

ρεια. Η χωροθέτηση όi\ων των λειτουργιών γίνεται απρογραμμάτιστα και μη ορθο

λογικό, με αποτέi\εσμα την KaTaonaTQi\non των φυσικών πόρων και την υποβάθμι

ση του περιβάi\i\οντος. Η έi\i\εΙΥη επίσης υποδομής αΠΟτΡέπει την εγκατάσταση των

επιχειρήσεων στην περιφέρεια. (Ι. Μποίιτος / T.X.l/1978: 20).

Η πραγματοποίηση των στόχων και των επιδιώςεων της Χωροταςίας και της

Προστασίας του Περιβόλi\οντος, διευκολίινει και εκλογικείιει την διαδικασία επί

τευςης των στόχων της οικονομικής ανάπτυςης, όπως εκφράζονται μέσα από τα πε

νταετή προγράμματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυςης. (ΙΜποίιτος /

τ.χ.1/1978,20).

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη και πολ?ιές πόλεις της χώρας ανπμετώπιζαν

προβλήματα ρίιπανσης της ατμόσφαιρας, των υδάτων και του περιβάi\i\οντος. Για

παράδειγμα στη Θεσσαi\ονίκη είχε εγκατασταθεί η βιομηχανία της ΕΘΥΛ και στην

nui\o είχαν εγκατασταθεί ναυπηγεία. Ο σωστός χωροταςlκός σχεδιασμός, προς το

συμφέρον της χώρας και της πραγματικής οικονομικής ανάπτυςης της, απαιτεί μια

εντεi\ώς άλi\η στρατηγική, που θα εςασφαJιίζει την προστασία του τόπου από τη μη

ορθολογική χωροθέτησητων ιδιωτικών επεVΔίισεων.(Γ.ΦαράKOς/ T.x.l/1978:38).
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Υπάρχει περιβαλλοντικό πρόβλημα που εντoπί~εταl στην κρίση του φυσικού

και αVΘρωΠOγενOύς περιβάλλοντος. Το πρόβλημα αυτό συνίσταται; στην απειληηκή

εξολόθρευση των φυσικών πόρων, την παραμόρφωση του τοπίου, την άναρχη βιο

μηχανική συγκέντρωση, η οποία με την ανεξέλεγκτη εκροή των λυμάτων έχει αλ

λοιώσει υδροβιολογικά τους κόλπους, έχει μολύνει ης θάλασσες, έχει βαθύτατα

nλήξει τη βιόσφαιρα των πόλεων. Η ανάγκη επομένως της χάραξης μιας περιβα.ί\λο

νηκής πολιηκής τη στιγμή εκείνη ήταν επιτακπκή.

θεσμικό Πλαίσιο

Δfν είχε επιτευχθεί έως τότε η εκπόνηση στη χώρα μας μερικών απαραίτητων

για το χωροταξικό σχεδιασμό μελετών, όπως οι μελέτες απογραφής και αξιολόγη

σης των φυσικών πόρων της χώρας, απογραφής και αξιολόγησης της δημογραφικής

και κοινωνικής διάρθρωσης του πληθυσμού, της απογραφής της γης

(κτηματολογίου).

Η απουσία συγκεκριμένης νομοθεσίας, που να oρί~ει αρμοδιότητες μεταξύ

,των φορέων της διοίκησης, οδήγησε στην Μήρη σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ

τους. Αναφέρεται εVΔεlKηKά ότι 13 Υπουργεία ασκούσαν με τρόηο ασυντόνιστο, αρ

μοδιότητες που είχαν άμεση σχέση με τη χωροταξία και το περιβάλλον. Όλοι αυτοί

οι φορείς είχαν τάσεις αυτονομίας, με αποτέλεσμα τα μέτρα που λαμβάνονταν να

α.i\ληλOσυγKΡOύOνται ή να λαμβάνονται εκ των υστέρων, με αποτέλεσμα να επέρχε

ται σύγχυση σε βάρος της αναπτυξιακής ή χωροταξικής πολιτικής της Κυβέρνησης.

Αυτό επέβαλλε την συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων σε ένα ενιαίο, κεντρικό συντο

νισηκό αρμόδιο φορέα, στον οποίο θα ανήκει και η ευθύνη της παρακολούθησης

και ελέγχου της εφαρμογής της πολιηκής του κράτους. (ΙΜπούτος Ι ΤΧ.1/1978; 20)

Είχαν γίνει πολλά χωροταξικά σχέδια και μελέτες μετά από αποκλειστική

πρωτοβουλία του ενός ή του άλλου φορέα, τα οποία όμως δεν ήταν δυνατό να εφαρ

μοστούν αφού δεν υπήρχαν οι φορείς εφαρμογής και δεν υπήρχε και το νομικό κα

θεστώς που να βοηθήσει στην εφαρμογή τους. Την δεκαετία 1961-1971 εκπονήθη

καν 105 χωροταξικέςκαι ρUΘμισΠKέςμελέτες οι οποίες επιβάρυναντο ελληνικόδη

μόσιο με το ποσό του 1,5 δις δραχμών. Καμία από ης μελέτες αυτές δεν τέθηκε σε

πρακτική εφαρμογή και καμία δεν έτυχε νομοθεηκής Kάi\υyης. Και μόνο το γεγονός

αυτό δείχνει πόσο απαραίτητη είναι η δημιουργία ενός Μαισίου για να σxεδιά~oυμε

και να πρoγραμματί~oυμε. (Γ.Αποστολάτος/τ.χ.1/1978: 47). Παρατίθονταl στο πα

ράρτημα 2 πίνακες με ης μελέτες που εκπονήθηκαν.

3.ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟθΕΣΕIΣ ΠΑ

ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΔΗΜIΟΥΡΓιΑ θΕΣΜIΚΟΥ

j

Με την Υήφιση του Συντάγματος το 1974 δινόταν στο Κράτος το δικαίωμα να

ασκεί χωροταξική πολιτική. Λογική συνέπειααυτού είναι η θέσπιση ενός νόμου που

θα Kαθoρί~εl τους στόχους και τους κανόνες με βάση τους οποίους θα ασκείται η

χωροταξική πολιηκή. Από το νομοσχέδιο γίνεται φανερό ότι επιχειρείται κοινή α-
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νπμετώπιση των θεμάτων που αφορούν τη xωρOTα~ία και την προστασία του περι

βάλλοντος.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι τόσο ο σχεδιασμός του άμεσου και απώτερου

μέλλοντος αυτής της χώρας, όσο και n προστασία του τοπίου, της φύσης και του πε

ριβάλλοντος. Για την επίτευζπ του στόχου αυτού xρπσtμOΠOΙOίινται ως μέσα ο Χω

ρoτα~IKός και ΠεΡI6αί\λονΤ1κός Σχεδιασμός. (Τεχνικά Χρονικά, 1/78, Θέματα Χω

ροτοζίας: ο νόμος 360/76 - Εισηγηπκή έκθεση της κυβέρνησης στη Βουλή)

Η εφαρμογή του νόμου αυτού συμπληρωμένη με τπ xάρα~π και άσκηση μιας

δημοσιονομικής πολιτικής εναρμονισμένης προς ης απαιτήσεις της καθολικής Q

νάΠTιI~ης και της ορθολογικής χωροθέτησης των διαφόρων δραστηριοτήτωνστο

χώρο, φιί\oδo~είνα 6ελπώσειτη χρήση γης και τα δίκτυα ε~υπηρέτησηςστη χώρα.

Με τα εργαλεία του χωροταξικούσχεδιασμού που προβλέπονται στο νομο

σχέδιο επιχειρείταινα ανακοπεί ο ρUΘμός έντασης της περιφερειακήςανισομέΡειας

ως προς το κέντρο, με δεδομένοότι η επιτάχυνσητων ρUΘμών ανάπτυ~ηςτων περι

φερειακώνασπκών κέντρων εμποδίζεταιαπό τη συνεχιζόμενηδιόγκωση της Αθή

νας και της Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα xωρoτα~IKά σχέδια επιδιώκουν να.

χωροθετήσουντις διάφορες δραστηριότητες ή να επιτρέΥουν την εκδι\Αωση πρό

σφορων δραστηριοτήτων,διαφορεπκώναπό την μία στην άΑΑη περιοχή με τέτοιο

τρόπο, ώστε να εΠηΡεάσουν κατά ένα επιθυμητό τρόπο την κατανομή του πληθυ

σμού.

Στο νομοσχέδιοαυτό επιδιώκεται αποκΑεlοπκάο σχεδιασμόςσε εθνική και

περιφερειακήκλίμακα, καθώς και σε ειδικευμένεςπεριπτώσεις μέσα σε καθορισμέ

να γενικά πΑαίσια όρων και περιορισμώνμε την επιβεβΑημένηοικονομικήκαι βιο

μηχανικήανάπτυ~η.

Στόχευανμετά την κατάρτισητου εθνικού xωρoτα~ΙKoύσχεδίου ή του περιφε

ρειακού, να πάνεσε ένα δεύτεροστάδιο,Αεπτομερέστερο,καθορισμούχωροθέτησης

δραστηριοτήτωνκαι χρήσεωνγης με ρυθμιστικάσχέδια. Και στο επίπεδοαυτό, εκεί

δηΑαδή που θίγονται καίρια συμφέΡοντα,θεωρείται αναγκαία η κοινωνική συμμε

τοχή (τοπικών οργανώσεωνκαι τοπικού πληθυσμού).Διότι θεωρείται όπ η επιτυχία

εφαρμογής ενός ρυθμιστικού σχεδίου ε~αρτάται από μια διαδικασία κριτικής και

i\εmομερειακήςεπε~εργασίας.

Μετά την κατάρτιση των τοπικών xωρoτα~ΙKών σχεδίων, θεωρείται ότι επι

βάλΑεταισχεδιασμόςσε επίπεδο ρυθμιοπκώνσχεδίων ώστε να υπάρχουν αξιώσεις

εφαρμογήςτου σχεδιασμού. Για παράδειγμαένα xωρoτα~ΙKόπρόγραμμαμπορεί να

πρ06Αέπει ότι μια περιοχή θα μεταβΑηθεί σε Εθνικό Δρυμό ή θα δοθεί στην καλ

λιέΡγεια, στον τουρισμό ή τη BΙOμηXαVΙKή εκμετάλΑευση,αλλά ο καθορισμόςεπα

κριβώς των ορίων κάθε περιοχής και ο καθορισμόςτων χρήσεωνγης θα γίνεται τε

λικά από τα ρυθμισπκά σχέδια. Με το Εθνικό ή Περιφερειακόxωρoτα~IKό σχέδιο

ε~ασφαλίζoνται μόνο τα πΑαίσια μέσα στα οποία συζητούνται και αποφασίζονται

συγκεκριμένεςενέργειεςγια την κάθε περίπτωση.

ΤέAQς αντιμετώπιζαντο σχεδιασμό ως ένα μέσο με το οποίο θα μπορούσαν

να συνδυάσουντις δραστηριότητεςτους και να συνδέσουν τη χώρα μας με τις γεl-
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τονικές βαλκανικές χώρες καθώς επίσης να ε~ασφαί\ίσoυν την οργανική σύνδεση

της ΕλΛάδας με όλο τον όγκο των κρατών της Βορείου και Ανατολικής Ευρώπης.

4. ΚΡΙΤΙΚΗ θΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ N.360176

Σύντομη αναφορά στο περιεχόμενό του N.360176
ΟΙ γενικοί ορισμοί του χωροταςικού σχεδιασμού και προγραμματισμού διατυ

πώθηκαν για πρώτη φορά επίσημα από την ποΛιτεία με το Ν.360Π6. 'Εχοντας υπόΥη

τις επιταγές του Συντάγματος του 1974 όπου ορίζεται n αρμοδιότητα του Κράτους να

ασκεί χωροταςία, με το νόμο αυτό προσδιορίζονται ακριβώς οι έννοιες του

"χωροταςικού σχεδίου", του "προγράμματος", του "περιβάλλοντος" κοι n "χρήση του

χώρου", (Φ.' Μπαζού, Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις για τη χωρoτaςία, σελ12)

Ο όρος Xωρoτaςία προσδιορίζει ένα κωδικοποιημένο και συστηματοποιημένο

πακέτο επιστημονικών γνώσεων που αποτελεί το αντικείμενο ενός κλάδου, δηλαδή

αποτελεί .γνωστικό αντικείμενο μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενός εκπαιδευτικού

κύκλου σπουδών, μιας διοικητικnς μονάδας n ενός επαγγελματικού κλάδου, η έν

νοια του xωρoτα~ΙKoύ σχεδιασμού αναφέρεται σε περισσότερο συγκεκριμένες δια

δικασίες επεμβάσεων στο χώρο.

Προκύπτει διαχωρισμός μετα~ύ χωροταζικού σχεδίου και προγράμματος, δη

λαδ" το χωροταξικό πρόγραμμα είναι σύνολο κειμένων και σχεδίων που καθορί

ζουν τις απαιτούμενες επεμβάσεις, φάσεις, χρηματοδοτnσεις και τα αναγκαία θεσμι

κά Ι οικονομικά Ι διοικητικά μέτρα για την εφαρμογ" του χωροταξικού σχεδίου. Από

τον ορισμό αυτό προκύπτει ότι το πρόγραμμα έπεται του σχεδίου, με δεδομένο ότι το

σχέδιο έχει γενικά ρυθμιστικό περιεχόμενο αφού συστηματικά διερευνά και ρυθμί

ζει τον τρόπο οργάνωσης και έκφρασης στο χώρο της αναπτυ~ιακnς διαδικασίας και

της προστασίας του περιβάλλοντος.

ΕπίΠΕδα ΣΧΕδιασμού

Ο Σχεδιασμός με βάση το νόμο αυτό γίνεται σαφώς σε τρία επίπεδα. Τα Εθνι

κά XωΡOTα~ΙKά Σχέδια και Προγράμματα εκπονούνται σε Εθνικό επίπεδο και τα

Περιφερειακά Σχέδια και Προγράμματα εκπονούνται σε περιφερειακό επίπεδο. Στην

έwοια του περιφερειακού επιπέδου νοείται ένα συγκεκριμένο τμnμα του εθνικού

χώρου και όχι απαραίτητα το επίπεδο της Περιφέρειας όπως σnμερα είναι θεσμοθε

τημένο. Επίσης εκπονούνται και τα Ειδικά xωΡOTα~ΙKά σχέδια και προγράμματα τα

οποία είναι τομεακά (μπορούν δηλαδή να αναφέρονται σε συγκεκριμένο τομέα πα

ραγωγnς, λειτουργία, δραστηριότητα n δίκτυο υποδομής).

Η σχέση των τριών αυτών επιπέδων σχεδιασμού είναιιεραρχική. Το ανώτερο

γεωγραφικά είναι το πλαίσιο για το κατώτερο γεωγραφικά ενώ το ειδικότερο αναφέ

ρεται πάντοτε και εζαρτάται από το γενικότερο.(Γ. Γιαννακούρου, Γενικ" Επισκόπη

ση του Θεσμικού Πλαισίου Χωροταξίας στην Ελλάδα, σεί\.29)

21



1
]

]

]

J

J
J

ΤΟΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Είναι επίοπς σημαντικό να αναφερθεί ότι τα χωροταζlκά σχέδια με τα οποία

εκφράζονται ΟΙ γενικές αρχές και κατευθύνσεις της χωροταζlκής πολιτικής του κρά

τους, λαμβάνουν πάντοτε υπόΥΠ τους ης κατευθύνσεις των Προγραμμάτων Οικονο

μικής και Κοινωνικπς ανάπτυξπς. (Κέντρο Προγραμματισμού και Οlκονομlκών Ε

ρευνών, Πρόγραμμα Αναπτύξεως 1976-80: ΧωροταξικήΠολιτική)

Όργανα Εφαρμογnς 'ου Σχεδιασμού

Αρμόδιο για την χάραξη τπς γενικής χωροταξικής πολιτικής του κράτους ορί

ζεται το Υπουργείο Συντονισμού και Προγραμματισμού.Η αρμοδιότητα αυτή περι

λαμβάνει τπ σύνταξη, τπ συμπί\ήρωο", την τροποποίπσπ ή αναθεώρηση των Χωρο

ταξικών Σχεδίων και Προγραμμάτων όπως και των Σχεδίων και Προγραμμάτων

Πρoστασiας του Περιβάλλοντος και rnv εποπτεία και παρακολούθnσn των αρμό

διων φορέων εφαρμογής αυτών, που είναι το Εθνικό Συμ60uλιο Xωρoτα~ίας και

Περιβάi\λoντoς(ΕΣΧΠ)και n Επιτροπή Xωρoτα~ίας και Περιβάλλοντος.

Το Εθνικό Συμ60uλιο Xωρoτα~ίας και Περιβάi\λoντoς είναι ένα διυπουργικό

όργανο, συντονιστικοι) και επιτεiΊΙKOι) χαρακτήρα στο οποίο μποροuν να συμμετέ- ,

χουν (μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Συμ60υλίου) χωρίς δικαίωμα Υήφου

και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων και οικονομικών οργανώσεων.(Γ. ΓIQWQKOU

ρου, Γενική Επισκόπηση του Θεσμlκοι) Πλαισίου Xωρoτα~ίας στην Ελλάδα, σελ 29)

Η διαμόρφωση της xωρoτα~ΙKής πολιτικής και η έγκριση των xωρoτα~ΙKών

σχεδίων και προγραμμάτων όπως και των σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας

του περιβάλλοντος, και η εναρμόνισή τους με τα Προγράμματα Οικονομικής και

Κοινωνικής ανάmυ~ης, ανατίθενται στο Εθνικό Συμ60uλιο Xωρoτα~ίας και Περι

βάλλοντος. Με δεδομένο επίσης το θέμα της πολυδιάσπασης έως τότε των αρμοδιο

τήτων για θέματα διαμόρφωσης xωρoτα~ΙKής πολιτικής σε ένα πλήθος υπουργείων,

με το ΕΣΧΠ που καθίσταται αρμόδιο για τη λήΥη των αποφάσεων αυτών έχουμε

πλέον τη συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων σε ένα φορέα

Το ΕΣΧΠ υποστηρίζεται από Γραμματεία που συνίσταται στο Υπουργείο Συ

ντονισμοι) και Προγραμματισμοι) και έργο τnς είναι η εισήγnσn προς το ΕΣΧΠ και

η προώθηση θεμάτων της αρμοδιότnτάς του καθώς και η ενημέρωσή του όσον αφο

ρά την πορεία εκπόνησης και εφαρμογής των Χωροταξικών Σχεδίων και Προγραμ

μάτων και των Σχεδίων και Προγραμμάτων Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Η Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος απαρτίζεται από εκπροσώπους

Υπουργείων αρμόδιων σε θέματα xωρoτα~ίας και περιβάλλοντος και από εκπροσώ

πους νομικών προσώπων ιδιωτικοι) ή δημόσtoυ δικαίου και εμπειρογνώμονες μετά

από απόφασn του Υπουργοι) Συντονισμοι) και ΠρογραμματισμοU. Συνίσταται 0;0 Υ

πουργείο Συντονισμοι) και Προγραμματισμοι)και έχει ως σκοπό της τη γνωμάτευση,

KUpIa προς τον Υπουργό Συντονισμοι) και Προγραμματισμοu, και δευτερευόντως

προς το ΕΣΧΠ αν αυτό της ζnτηθεί, επί των εκπονοuμενων σχεδίων και προγραμμά

των και επί της ακολουθητέας xωρoτα~ΙKής πολιτικής και πολιτικής προστασίας του

περιβάλλοντος και την εισήγnσn των αναγκαίων μέτρων και ενεργειών για rnv ε

φαρμογή αυτών.
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Δίνεται n αρμοδιότατα επίσης στον Υπουργού Συντονισμού και ΠΡΟΥραμμα

πσμού να συνιστά και σε περιφερειακό εrήπεδO επιτροπές αναλόγου συνθέσεως

(Περιφερειακές Επιτροπές Χωροταςίας και Περιβάλί\οντος).

ΜΙτρα Εφαρμογής του Σχεδιασμού

Με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Συντο

νισμού και ΠΡΟΥραμμαTlσμού και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, μετά α

πό απόφαση του ΕΣΧΠ, μπορούν να επιβάλλονται α) περιορισμοί και κανόνες

(ορισμένου ή αόριστου χρονικού ορίζοντα) για τη δημιουργία nαvάmuςn ορισμέ

νων δραστηριοτήτων, rειτοιιργιώv nχρήσεων γης σε συγκεκριμένες ζώνες nπεριο

χές, σύμφωνα με το περιεχόμενο των εγκεκριμένων αντlστοιχων χωΡOτcιζΙKών

σχεδίων και προγραμμάτων και β) τα αναγκαία μέτρα και περιορισμοί για την προ

στασία, αποκατάσταση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.

Μετά την έγκριση χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων και σχεδίων και

προγραμμάτων προστασίας του περιβάλ/οντος, και αποφάσεων του ΕΣΧΠ, η οποια

δήποτε έκδοqη κανονισπκών ή ατομικών διοικηπκών πράξεων για ρύθμιση θεμά

των που αφορούν τη χωροταξία n το περιβάλλον, πρέπει να είναι σύμφωνη με τις

βασικές αρχές των παραπάνω σχεδίων και προγραμμάτων.

Μέσα σε πέντε χρόνια από την έγκριση χωροταξικού σχεδίου και προγράμμα

τος πρέπει να αναθεωρηθούν, να τροποποιηθούν να συμπi\ηρωθούν n να προσαρ

μοστούν προς αυτά όi\α τα εγκεκριμένα ρυθμιστικά σχέδια, τα σχέδια πόλεων, n ά.ί\

λα επί μέρους σχέδια που περιοχών n τομέων παραγωγής. Μετά την προθεσμία των

πέντε χρόνων εάν δεν γίνουν τα παραπάνω καθίστανται άκυρα

Το Υπουργείο Συντονισμού και Προγραμματισμού μπορεί επίσης μέχρι την έ

γκριση των χωροταξικών σχεδίων και ηρογραμμάτων και των σχεδίων και προ

γραμμάτων προστασίας του περιβάi\λoντoς, μετά από απόφαση του ΕΣΧΠ, να ζητή

σει την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων με τα οποία θα επιβάi\i\ονται περιορισμοί

(με ανώτατο χρονικό ορίζοντα τα δύο χρόνια) στις χρήσεις γης και την ανάmυξη

δραστηριοτήτων μέσα σε συγκεκριμένες περιοχές n ζώνες.

Για την Kαi\ύτερη εφαρμογ" των εγκεκριμένων σχεδίων και προγραμμάτων,

δίνεται η δυνατότητα στους Υπουργούς Συντονισμού και Προγραμματισμού και Οι

κονομικών να κηρύσσουν συγκεκριμένες εκτάσεις μέσα στα όρια αυτών, ως ανα

γκασπκά απαi\λoτριωτέες εν όΥη του δημοσίου συμφέροντος που τα σχέδια αυτά

θεωρείται όπ υπηρετούν.

Τέλος μετά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, η εφαρμογ" προγραμμά

των ανάπτυξης, η ανάπτυξη δραστηριοτnτων και λειτουργιών και κάθε ενέργεια που

σχεπζεται με θέματα ρύθμισης του χώρου ή προστασίας του περιβάλλοντος, υπόκει

νται σπς διατάξεις αυτού και στα ισχύοντα Χωροταξικά Σχέδια και Προγράμματα.

Κριτική στο Ν.360/76

Κατά τη συζήτηση που έγινε για την Υήφιση του Ν. 360Π6 στη Boui\n είχαν

διατυπωθεί κρίσεις όσον αφορά το περιεχόμενο του. Οι κρίσεις εκφράστηκαν τόσο
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από το χώρο της κυβέρνησης όσο και από το χώρο της αντιπολίτευσης γενlκότερα5.

Η κριτική που άσκησαν φορείς που εμπλέκονταl στο xωρoτα~IKό σχεδιασμό έγινε

στα πλαίσια των γνωμοδοτήσεων που έστειλαν προς το Υπουργείο Συντονισμού με

τά τη δημοσίευση στον τύπο του Σχεδίου Διατάγματος6.

Κυ6όρνηση

Όπως είναl αναμενόμενο από κριτικι\ που άσκησαν τα μέλη της κυβέρνησης

στη 6ουλι\ φαίνονται κυρίως τα θετικά σημεία του νόμου.

Υπάρχει δnλαδι\ η δυνατότητα του ανοικτού σχεδιασμού με το νόμο αυτό,

πράγμα που είναl αναγκαίο, αφού είναι γνωστό ότι τα xωρoτα~IKά σχέδια σχεδόν

ποτέ δεν ολοκληρώνονται ι\ εφαρμόζονται αυτούσια Η δυνατότητα αυτι\ εκφράζεται

με την ευχέρεια που έχει ο Υπουργός Συντονισμού και Προγραμματισμού να θέτει

σε εφαρμογι\ τη διαδικασία αναθεώρησης και τροποποίησης των σχεδίων και προ

γραμμάτων.

E~ασφaλίζεται ο δημοκρατικός διάλογος στα θέματα της xωρoτα~ίας και της

προστασίας του περιβάλλοντος με την ενημέρωση της Βουλι\ς ανά διετία Το νομο

σχέδιο διέπεται από τον ορθολογισμό, την συγκέντρωση αρμοδιοτι\των (φιλoδo~ία

της κυβέρνησης ι\ταν οι διάσπαρτες μέχρι σι\μερα αρμοδιότητες στα διάφορα υ

πουργεία να συντονιστούν από ένα κεντρικό όργανο το ΕΣΧΠ, όπου σε πρώτο επί

πεδο θα εναρμονίζονται οι αρμοδιότητες όλων των υπουργείων) και τον καθορισμό

ενιαίας γραμμι\ς και στόχων. (T.X.l/1978: σελ. 44 και 52)

ΑντιπολίΤΕυση

Η κριτικι\ την οποία άσκησε η αντιπολίτευση για το νόμο 360/76 παρουσιάζε

ται με βάση τρεις ά~oνες, την κριτικι\ που αναφέρεται α) στα επίπεδα σχεδιασμού, β)

στα όργανα εφαρμογι\ς του σχεδιασμού και γ) στα μέτρα εφαρμογι\ς του.

o.Lκρ.ΙTlΚά orα επίπεδa...ax.Eδιo.σμω)

Στην προσπάθεια εναρμόνισης της xωρoτα~ΙKι\ς πολΙTlκι\ς και της πολlτικι\ς

προστασίας του περιβάλλοντος προς την οικονομικι\ πολιπκι\, στα πλαίσια του Υ

πουργείου Συντονισμού, τα κριτι\ρια της xωρoτα~ίας και του περιβάλλοντος είναι

μοιραίο να υποταχθούν στα βραχυχρόνια οικονομικά κριτι\ρια Ά?ιλωστε και η σύν

θεση του ΕΣΧπ. που αποτελείται κυρίως από οικονομικούς Υπουργούς, ενισχύεl την

άΠΟΥη αυτrί.

Το νομοσχέδιο καθορίζει στατικά τη συγκεκριμένη δομι\ και χρι\ση ζωνών.

ΚάTl τέτοιο όμως έπρεπε να το θεωρεί σαν μια δυναμlκι\ διαδικασία, που θα αναθε

ωρούσε κάθε τόσο τις σκέΥεις αυτές, σε σχέση με την κατάσταση που διαμορφώΥε

ται στη χώρα μας αλλά και διεθνώς.

~ Τεχνικά Χρονικά 1Π8 ~Θέματα Χωροτα~fας.ο νόμος 360Π6-: Τα πρακτικά Συζπτήσεως στπ Bou
λή

6 Τεχνικά Χρονικά 1Π8 ~Θέματα Χωροτα~fας.ο νόμος 360Π6-: Οι από4Εις διαφόρων φορέων νια το

νόμο 360Π6.
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Χρειάζονται όχι μόνο περιφερειακές υπηρεσίες (δηλαδή κοι νέα γραφειοκρα

πα) αλλά εθνικά, περιφερειακά κοι τοπικά συμβούλια ανάπτυςης, που να παίζουν ένα

τουλάχιστον συμβουλευτικό αν όχι αποφασιστικό στα θέματα του χωροταξικού

σχεδιασμού. (ΤΧΙ/1978:58).

Δεν αντιμετωπiζεται ουσιαστικά το πρόβλημα της προστασίας του περι6ά.ί\ί\ο

ντος γιατί το περι6άί\ί\ον δεν είναι ένα τεχνικό θέμα αλλά είναι θέμα κυρίως ΟΙΚΟ

νομικό. Αρχίζει από την οργάνωση των πόρων, την κατανομή τους, την οικονομία

τους, μέχρι και τον υπολογισμό του κόστους και ωφεΛειών που δεν γίνεται στψερα

(ΤΧ1/1978:58).

Το νομοσχέδιο ες ορισμού υποβιΒάζει τον προγραμματισμό σε μια τεχνοκρα

ΤΙΚή διαδικασια κατανομής των διαφόρων δραστηριοτήτων κατά περιοχή και κλάδο

με τους αντίστοιχους περιορισμούς για την προστασία του περιβά.ί\λοντος. Γι' αυτό

και αποκλείει από. τη 'σύνθεση του ΕΣΧΠ που καθιερώνει όλους τους άμεσα κοινω

vικούς φορείς. (ΤΧ1/1978:89).

8) κριτικΌ στα όργανα εφaρμoyri, roυ αχεδιaσμmί

Η υπαγωγή των αρμοδιοτήτων που αφορούν τη xωρoτaςία και το περιβά.ί\λον

στο Υπουργείο Συντονισμού και Προγραμματισμού είναι δυνατό να παρέχει καλύτε

ρο συντονισμό μεταξύ χωροταξικού σχεδιασμού και οικονομικού, αλλά όπως είναι

διατυπωμένο το νομοσχέδιο προΒλέπει διαδικασίες, οι οποίες είναι συγκεντρωπκές

και ελαχιστοποιούν τη συμμετοχή της κοινής γνώμης στο στάδιο του σχεδιασμού

και στη λήΥη αποφάσεων αφού απουσιάζουν από τα όργανα που δημιουργούνται

εκπρόσωποι συλλογικών φορέων. Η έλλεΙΥη αντιπροσώπευσης της κοινής γνώμης

αφαιρεί από τον χωροταξικό σχεδιασμό την λαϊκή αποδοχή και την εκ των προτέ

ρων άμΒλυνση των τυχόν αντιρρήσεων.

Η Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβά.ί\λοντος με τη σύνθεσή της δεν μπορεί να

παίξει τον πρωτεύοντα συμβουλευτικό ρόλο προς τον Υπουργό Συντονισμού, γιατί

αποτελείται κυρίως από υπηρεσιακούς παράγοντες, οι οποίοι είναι φυσικό να εκ

φράζουν απόΥεις, οι οποίες εναρμονίζονται προς τις κατευθύνσεις των προϊσταμέ

vωv τωv Υπουργώv. (ΤΧΙ/1978:26)

Το νομοσχέδιο στηρίζει την πραγματοποίηση του χωροταξικού σχεδιασμού

και των μέτρων rφOστασίας του περιβά.ί\λοντος σε μια γραφειοκραπκή-διοικηπκή

διεργασία, χωρίς να δίνει δυνατότητα συμμετοχής ευρύτερων στρωμάτων του λαού

και των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων. Η έλ/εΙΥη αυτή κρίνεται απα

ράδεk:τη όχι απλώς γιατί εκφράζει ένα αντιδημοκραπκό πνεύμα, αλλά γιαή έχει ά

μεση επιζήμια πρακτική συνέπεια, να καταδικάζει εκ των προτέΡων την αποτελε

σματικότητα των διατάξεων του. Επίσης ενώ το νομοσχέδιο μιλάει για αποκένφωση

στο χωρο'ιαξικό σχεδιασμό, ωστόσο αποκλείονΤ(1Ι από την επ~ερνaσία των αντί

στοιχων οχ'εδίων, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες περιφtptιακές

υπnρεσiες.(ΤX1/1978:38).

Το ΕΣΧΠ και η Γραμματεία του και η Επιτροπή Χωροταξίας και πεpι&iί\λo

ντος με τις αρμοδιότητες που έχουν, κάθε άλλο παρά μπορεί να θεωρηθούν ότι λύ-
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vouv στοιχειωδώς έστω ικαvοnοιnTlΚά, ΤΟ πρόβλημα του φορέα ενός τόσο σημαντι

κού έργου. Δεν δημιουργείται μια επιτελικά οργανωμένη νομοθεTlκή υπηρεσία, που

να μελετάει, σχεδιάζει και VQ εισηγείται τα μέτρα προστασίας του περιΒάλλοντος,

την Υήφιση ειδικών διατάζεων, καvοvισμών και νόμων για τη διατήρηση των συ

στατικών του περιΒάλλοντοςμέσα σε μη εnικίvδuvαόρια με ταυτόχρονηεξασφάλι

ση της απαραίτητηςοικονομικήςανάπτυζης.Το Συμβούλιοείναι στην ουσία n ίδια n

Κυβερνητική Οικοvομική Επιτροπή, έστω και αν παρουσιάζεται κάπως διευρυμέvη

με εκπροσώπους και μερικών άλλων υπουργείων. Ενώ n Επιτροπή δεν είvαι, παρά

ΈVα απλό τεχνοκροηκό - γραφειοκραTlκό - διοικητικό όργανο. Η διεύρυνση της Επι

τροπής με εκπροσώπους άλλων δπμόσιων και ιδιωτικών φορέων, πaρOυσιά~εται μό

νο σαν δυνατότητα, σαν ανεξέλεγκτο δικαίωμα του Υπουργού συντονισμού, χωρίς

τουλάχιστο να αναφέρονται επώνυμα οι φορείς που μπορούν να συμμετέχουν.

(ΤΧΙΙ1978:38).

Το νομοσχέδιο δεν βλέπει σαν κοινωνικό αί\λά σαν διοικητικό και τεχνοκρα

τικό πρόβλημα το χωροταξικό σχεδιασμό και προγραμμαησμό, και γι' αυτό και απο

κλείει από τη σύνθεση του ΕΣΧΠ τους άμεσα ενδιαφερόμενους κοινωνικούς φορείς.

IT.X.II1978:56).
Καθιερώνει μια υπερσυγκέντρωση εξουσιών στα χέρια του ΕΣΧΠ και του Υ

πουργού Συντονισμού και δεν ανταποκρίνεται καθόλου στην ανάγκη της αποσυγκέ

ντρωσης με τη δημιουργία των Kατάλλnί\ων φορέων στην περιφέρεια.

(ΤΧΙΙ1978:56).

Οι κρίσιμες επιλογές σε θέματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλο

ντος, πραγματοποιούνται σε στενότατο κύκλο κυβερνηηκών ή υπηρεσιακών αρμό

διων, μακριά από τη γνώμη και τη γνώση των κοινωνικών οργανώσεων και του λαού.

IT.X.II1978:56).
Το νομοσχέδιο δεν δημιουργεί τίποτα το νέο. Το ΕΣΧΠ συγκροτείται από ο

ρισμένους υπουργούς οι οποίοι καί\ούνται να αποφασίσουν για τα θέματα της χωρο

ταξίας στο μικρό χρόνο της συνεδριάσεως τους. Ουσιαστικά εκείνος που θα εισηγεί

ται θα είναι ο Υπουργός Συντονισμού. Όσο για τη Γραμματεία, θα εισηγείται στον

Υπουργό Συντονισμού, και βρίσκεται στη Γενική Διεύθυνση Χωροταξίας και Περl

βάί\λοντος, που σήμερα αυτή εισηγείται τέτοιας φύσης θέματα. Δεν αί\λά~εl ουσια

σηκά δηλαδή τίποτα. (TX.lf1978:58).

Η υπερσυγKΈVτρωση η οποία επιχειρείται στον φορέα που ιδρύεται οδηγεί σε

ένα γραφειοκρατικό τέρας. Η επάνδρωση όλων σχεδόν των οργάνων με υπαί\λή

λους υποταγμένους στο Υπουργείο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το ομοούσιο των

σκέΥεων και των αποφάσεων. Η συγκρότηση και η διάρθρωσή τους ερήμην των KOI

νωνικών ομάδων, ακόμη, χωρίς δημοσιότητα και χωρίς δεύτερο βαθμό δικαιοδοσί

ας. Η πλεΙΟΥηφία στο ΕΣΧΠ των οικονομικών Υπουργών, όλα αυτά τα θεμελιακά

ελαττώματα, εξουδετερώνουν κάθε πιθανότητα αποτελεσματικής ανημετώπισης του

προβλήματος και αποκαί\ύπτουν μιαν ενδιάθετη πρόθεση και εν πάση περιπτώσει

προδιαγράφουν ένα εγγύτατο κίνδυνο: ναΏροηγούνται οι αξιώσεις του οικονομικού

ανθρώπου έναντι αυτών του καθολικού ανθρώπου. (ΤX.lfl978:85).
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Στο δΙΟlκηηκό επίπεδο προσπαθεί απλώς να λύσει προΒλήματα συντονισμοίι

αρμοδιοηiτωv ανάμεσα στα διάφορα υπουργεία, παραμερίζοντας μάλιστα το Αρχαι

ολογικό Συμβούλιο. (Τ.χ.Ι/1978,89).

Καθιερώνει μια υπερσυγκέντρωση στα χέρια του εΣχπ και του Υπουργοίι Συ

ντονισμού (ακόμα και n Επιτροπή χωΡOTα~ίας και Περιβά.ί\ί\οντος γνωματείιει προς

τον Υπουργό και όχι το ΕΣΧΠ) και δεν ανταποκρίνεται καθόλου στην ανάγκη απο

κέντρωσης με τη δημιουργία των κατάλληλων φορέων στην περιφέρεια.

(τ.χ.Ι/1978,89).

yJ κpιrικrί σταμέφα εφaρμoyύζ του σxLδκισμQJ}

Η προβλεπόμενη διαδικασία εφαρμογής των Χωροταςικών σχεδίων κοι προ

γραμμάτων πρέπει να είναι υποχρεωήΚή και όχι δuνηΤ1κή, διόη υπάρχει κίνδυνος

στο τέλος κανένα χωΡOτaς;ΙKό σχέδιο ,να μην εφαρμοστεί.

Η γενικότητα του vομοσχεδίου και των ορισμών που περιέχονται σε αυτό είναι

δυvατό να δημιουργήσουν σύγχυση σχετικά με το τι κα.ί\ύπτει με την εφαρμογή του ο

νόμος όσον αφορά τις αρχαιότητες και τους ιστορικούς χώρους και ποιά είναι η α

κολουθητέα vομοθεσία.

Το περιεχόμενο του νομοσχεδίου είvαι πλαισιακό, καθορίζοvτας τους φορείς

οργανώσεως και τις κεντρικές εmδιώ~εις, αλλά θα πρέπει va υπάρχει από τώρα η

παρακάτω προοπτική ως προς τη xωρoτα~ΙKήαντιμετώmση και τη συντήρηση ή δη

μιουργίατων οικιστικώvχώρων. (Τ.Χ.1/1978:56).

Λείπουν οι κανόνες που να δεσμεύουν τα όργαvα που θεσπίζονται να λειτουρ

γήσουν. Ένας νόμοςδηλαδή εφαρμογήςτων κειμένωvνόμων. (TX.1I1978:58).

Η έλί\εΙΥη κτηματοί\ογίου λειτουργεί αρνητικά για την επιτυχία εφαρμογής

του νόμου. Δεν είναι δυνατό να npoxeuprioouv xωρoτα~ΙKές μελέτες εάν προηγουμέ

νως δεν έχουμε την ακίνητη ιδιοκτησία, α) τεχνικά προσδιορίσει και απεικονίσει, 6)

νομικά avayveupioεI και ε~ασφαλίσει και γ) οικοvομικά aςΙOλOγήσει και κινητο

ποιήσεΙ. (Τ.Χ.Ι/1978,86).

Λείπει η σύvδεση της διαδικασίας και των σκοπών του XωΡOτaςΙKOύ Σχεδια

σμού με κάποιες αποφάσεις, θεσμούς και ποί\ιτικές διαδικασίες, που να έχουν σαφή

χαρακτήρα περιφερειακής και xωρoτα~ΙKής ανάπτυ~ης και πολιτικής (από το κείμε

vo ί\είπει τεί\είως η φράση περιφερειακή αVΆπτυ~η που μάλλοv έχει αντικατασταθεί

από την" ορθοί\ογική κατανομή"). (ΤΧ.Ι/1978:89).

Φoρε{~ εμnλεKόμενOΙ με το σχεδιασμό

a) Τεχνικό EmμεAnrrtplQ Ε?ι?ιόδα/

Το περιεχόμενο του xωρoτα~ΙKoύ σχεδίου, όπως ορίζεται στο άρθρο Ι, δεν

φαίνεται να περιορίζεται σε αρχές και κατευθύνσεις, όπως θα έπρεπε, αί\ί\ά καθορί

ζει ένα συγκεκριμένο σχέδιο με δεδομένη δομή και χρήση ζωνών. Η νομοθετική

κατοχύρωση αυτών των ζωνών και ακόμη, n έλ/εΙΥη πρoβί\έ~εως διαδικασιών OVQ-

1Υπόμνημα ΤΕΕ προς το ΥπουΡΥε{ο Συντονισμού για το σχέδιο νόμου ΜΧωροταςΙας και Πρoστασl

ας Περιβόλ/οντο(
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θεωρήσεως του σε τακτές χρονικές προθεσμίες ή αναφοράς προόδου της εφαρμο

γής του στην Εθνική Αντιπροσωπεία το καθιστούν στατικό.

Οι προβλεπόμενες από το σχέδιο νόμου διαδικασίες τοποθετήσεως, συντά{;ε

ως και αναθεωρήσεως του Χωροταξικού Σχεδίου και Προγράμματος δεν αναφέρουν

κανένα τρόπο πληροφορήσεως ή συμμετοχής κοινωνικών ή πολιτικών φορέων, ε

κτός από τη, σε τελική φάση, έγκριση του "δια νόμου" (άρθρο 5 παρ. 1), πράγμα που

προϋποθέτει παρουσίαση στη βουλή. Η μόνη μη κυβερνητική συμμετοχή που ανα

φέρει είναι της Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, που έχει μόνο γνωμο

δοτικό ρόλο και αποτελεΙται στην πλεΙΟΥηφΙα από διοικητικούς φορείς, υπai\λήλους

διαφόρων υπουργεΙων. Επί πλέον το σχέδιο νόμου δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό

Συντονισμού και Προγραμματισμού χωρΙς να τον υποχρεώνεΙ, να διευρύνει την επι~

τροπή με εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών φορέων (άρθρο 4 παρ. 3). Θα πρέπει

να γίνει υποχρεωτική η διεύρυνση της ΕΧΠ και με τη συμμετοχή συγκεντρωτικών

οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως επίσης η δημιουργία ανai\όγων επιτροπών

στις περιφέρειες.

EKφρά~oνται οι επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα του νομοσχεδΙου

που προβλέπει διαδικασίες εκπονήσεως μελετών και Kαθoρί~ει τους αρμόδιους φο

ρεΙς, ai\λά δεν αναφέρεται σε τρόπους εφαρμογής.

~ρo 1 ο όρος κείμενο δεν καλύπτει το σύνολο της διαδικασίας για τη σύντα

ξη του χωροταξικού σχεδίου όπως αναπτύσσεται και στο Ιδιο άρθρο. Ορθότερη εΙναι

η έκφραση "σύνολο κειμένων και σχεδίων" αφού το χωροταξικό σχέδιο θα συνο

δεύεται με ενδεικτικά και γενικά σχέδια κατανομής των δραστηριοτήτων στο χώρο.

Επίσης δε γίνεται διαφοροποίηση των δύο βασικών αλλά και συναρτημένων σταδί

ων, δηλαδή του χωροταξικού σχεδιασμού που αναφέρεται στο στάδιο της μελέτης

και της διατυπώσεως ενός γενικού πλαισΙου αρχών και στόχων και χωροταξικού

προγραμματισμού που αναφέρεται στην υλοποίηση αυτών των στόχων με συγκεκρι

μένα προγράμματα εφαρμογής φυσικού, οικονομικού ή κοινωνικού χαρακτήρα.

Άρθρο 2. τα "ειδικά αποκεντρωτικά όργανα" πρέπει να εποmεύονται από το

"Δημόσιο" και όχι από το Υπουργείο Συντονισμού και Προγραμματισμού όπως ανα

φέρεται στην παράγραφο 3 ώστε να μην αποκλεΙονται μορφές οργάνων που από τη

φύση τους δεν υπάγονται στο Υ.Σ.Π (π.χ. σύνδεσμος που οργανώνει η Τοπική Αυ

τοδιοΙκηση)

Άρθρο 3. με την παράγραφο 4 το Συμβούλιο αποκτά αρμοδιότητες λεmομε

ρειακές που πρέπει να έχει η Γενική Διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του

Υ.Σ.Π γι' αυτό και οι παρ. 46, 4γ, 4δ και 4ε πρέπει να καταργηθούν. Από την άλλη

μεριά δεν τoνί~εται αρκετά η ορθή αρμοδιότητα του Συμβουλίου που εΙναι η χάραξη

των βασικών πλαισίων για το χωροταξικό σχεδιασμό με την επιίΊογή των μορφών

αναπτύξεως η λήΥη των γενικών και βασικών αποφάσεων για τη συγκεκριμένη πο

λιτική της υλοποιήσεωςτων χωροταξικών προγραμμάτωνκαι ο συντονισμός τους με

τα προγράμματααναπτύξεως.

)\!θρο 4. από τη γνωμοδοτική Επιτροπή Χωροταξίάς και Περιβάλλοντος λεί

πουν τελεΙως οι αντιπρόσωποι των περιφερειακών οργάνων δημοσίας διοίκησης
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αλλά και οι εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων και μαζικών οργανώσεων (ΤomKn Αυ

τοδιοίκηση, ΤΕΕ, σύλλογοι εργαζομένων κλπ). ΈτΟ1 τα προγράμματα και τα σχέδια

διατρέχουν τον κίνδυνο να μην υλοποιηθούν, αφού δεν συμμετέχουν στη διαδικασία

σχεδιασμού ΟΙ ίδιοι ΟΙ ενδιαφερόμενοι

Αρθρο 5. στη διαδικασία αναθεωρήσεως ή τροποποιήσεως των χωΡOT~IKών

σχεδίων και rφOγραμμάτων δεν προβλέπονται τακτά χρονικά διαστήματα αλλά και

ούτε προβλέπεται ~ιoπoίηση της εμπεφίας που θα προκύπτει από τα αποτελέσματα

της εφαρμογής τους. Παράλληλα το Συμβούλιο xωΡOT~ίας αποκτά άλλη μια διοι

κηπκού χαρακτήρα αποφασιστική αρμοδιότητα (έγκριση δια νόμου) που θα έπρεπε

να είχε n aρμόδια Γενική Διεύθυνση του γ.Σ.Π ενώ δεν προβλέπονται διαδικασίες

ελέγχου και εποπτείας της εφαρμογής. Η δεύτερη παράγραφος περιέχει ένα όρο που

για πρώτη και τελευταία φορά εμφανίζεται στο σχέδιο νόμου: "Σχέδια ΠΡοστασίας

του Περιβά.ί\λοντος". Τα σχέδια αυτά είVΑllδιαίτερα dημανπκά και συσχετίζονται με

τη γενικότερη πολιπκή αναΠTύ~εως της εκάστοτε κυβερνήσεως και συνεπώς πρέπει

να αποτελέσουν ιδιαίτερο άρθρο που να περιγράφει τόσο τη διαδικασία μελέτης και

εφαρμογής τους όσο και τον Μήρη τρόπο εγκρίσεως τους.(ΤΧ.1/1978:94).

8) EΛι1πvιxό [μάμο ω"Διε8voύςΕνώσεωςΠολεοδόμωνκο' ΧωΡοΓΟΚΓώ/

Στο νομοσχέδιο δεν αναφέρονται οι αναγκαίες συμΜηρωμαπκές. νομοθετι

κές ρυθμίσεις που θα έπρεπε να απαιτηθούν από τα αρμόδια υπουργεία και μάλιστα

με προθεσμία: a) η εκπόνηση κανονισμών προστασίας του περιβάί\λοντος. β) η σύ

σταση για την τύχη των υφιστάμενων xωΡOTα~IKών σχεδίων, γ) η σύσταση υπηρε

σιών xωΡOTα~ίας και περιβά.ί\λοντος. τουλάχιστον στα υπουργεία που εκπροσωπού

νται στο ΕΣΧΠ

Δεν διευκρινίζεται π είναι τα Σχέδια και ΠΡογράμματα Κοινωνικής και Οικο

νομικής Αναmύ~εως. αν και αυτά εμφανίζονται σαν προϋπόθεση του εθνικού και

των περιφερειακών xωρoτα~ΙKών σχεδίων (άρθρο 3 παρ. 11)

Το νομοσχέδιο προτείνει χωρίς να αναφέΡει συγκεκριμένα, την KαTάργησn

ορισμένων δlαT~εων του Ν.Δ 1262/72 (άρθρο 14). Θα πρέπει να γίνει νομοθεπκή

εναρμόνιση μετα~ύ των δύο νομοσχεδίων, ώστε το Ν.Δ. 1262Π2 να μη χάνει την α

ποτελεσμαπκότητα του.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο ορίζεται διαδικασία που κάνει τη xωΡOTα~ία

αυστηρά κυβερνηπκή υπόθεση και προεξοφλείται ο διοικητικός συγκεντρωπσμός,

γιαπ όλα εκπορεύονται από το Υπουργείο Συντονισμού. (Τ.χ.1/197Β:99).

.v) ΣύΛι10ΥΟ(; Aρ;(ιτεκrόVΩι!

Οι προϋποθέσεις που θα έπρεπε να περιλαμβάνει ένα νομοσχέδιο για τη χω

ΡOTα~ία και το περιβάi\λoν είvαι:

1 να αντιμετωπίζει το Xωρoτα~IKό Σχεδιασμό και ΠΡογραμμαπσμό όχι στα π.ί\αί

σια μιας αφηρημένης έκθεσης - κειμένου. α.i\λά θεσμοθετώντας ένα συγκεκριμέ-

Έπlσroλ" του Συλλόγου Πολεοδόμων και Χωροτακτών προς το Υπουργείο Συντονισμού

9 J{ρ1T1Kr'ι του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων σro σχέδιο νόμου για τη ΧωροταζΙα και το Περιβάλλον
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νο Σχέδιο, που θα κατοχυρώνει κοινωνικά συμφέΡοντα. Το συγκεκριμένο νομο

σχέδιο βλέπει τα Χωροταξικά Σχέδια απλά σαν "Νόμους - Πλαίσιο" δηλαδή σαν

αόριστα κείμενα που θα περάσουν από τη Βουί\ή, χωρίς κανενός είδους κοινωνι

κή συμμετοχή, είτε πριν κατά τη σύνταξή τους, είτε κατά την εφαρμογή τους. Στις

συγκεκριμένες επεμβάσεις που θα ακολουθούν το λόγο θα έχει μόνο ο Υπουργός

Συντονισμού (άρθρα 7,8,9) και οι αποφάσεις θα βγαίνουν με ΠΔ χωρίς να μπορεί

να κάνει έλεγχο ούτε καν n Boυί\rί Έτσt το νομοσχέδιο καθορίζει διαδικασίες

λήΥης αποφάσεων και σχεδιασμού καθαρά συγκεντρωηκές, με ης οποίες κάθε

άλλο παρά μπορούν να αντιμετωπιστούν οι οξύτητες του avamυςιaκού πΡ06ί\ή

ματος της χώρας

2. να προβλέπει την εκπόνηση μελετών βάσης (κτηματολόγιο, χρήσεις γης, διερεύ

νηση δυναμικότητας φυσικών πόρων κλπ) ώστε να αποφευχθούν οι δυσκολίες

στη διαδικασία μελέτης και εφαρμογής του χωροταξικού οχ εδιασμού

3. να κατοχυρώνει την ενεργό συμμετοχή όλων εκείνων των φορέων (Περιφερειακή

Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΤΕΕ, Επιστημονικοί ΣύλλογοΙ, Συνδικαλιστι

κές Οργαvώσεις κλπ) που ουσιαστικά έχουv δικαίωμα συμμετοχής και στη μελέ

τη και OTnv εφαρμογή τωv Χωροταξlκώv Προγραμμάτων και Σχεδίωv της χώρας

μας. (Στο συγκεκριμέvο vομοσχέδlο αν θέΛει ο Υπουργός καλεί άλλους φορείς

μη κυβερvητικούς)

4. va προβλέπειαvαθεώρησηκαι προσαρμογήτου ΧωροταξικούΣχεδίουστα δεδο

μέvα της στιγμής

5. να προβλέπει τη θεσμοθέτηση προδιαγραφών για την εκπόνηση σχεδίων Προ

στασίας του Περιβάλλοντος. (ΤΧ.Ι/1978:97).

Με βάση τα πρακπκά της συζήτησης στη Βουλή, ης απόΥεις των διαφόρων

φορέων αλλά και την εμπειρία από την εφαρμογή του Ν.360/76, θεωρούμε ότι οι

κρίσεις που εκφράστηκαν για λαϊκή συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα του χωροταξικού

σχεδιασμού και ανοικτή διαδικασία αναθεώρησης όποτε οι συνθήκες TnV επιβάλ

λουν δεν ήταν καθοριστικές για τη διαδικασία του χωροταξικού σχεδιασμού. Κυρίως

npotPXOVTav από την ανηληΥη της εποχής ότι η λαϊκή συμμετοχή αποτελούσε πα

vάκεια για όλα τα θέματα. Δίνονταν τόση έμφαση στα σημεία αυτά εξαιτίας του πο

λιτικού καθεστώτος από το οποίο είχε πρόσφατα περάσει η χώρα.

Τα στοιχεία της ένvοιας του περιβάλλοντος και της προστασίας του συμπί

nTOUV με τα στοιχεία της ρύθμισης και οργάνωσης του χώρου. Το περιεχόμενο της

έννοιας του περιβάλ/οντος είναι παρόμοιο με εκείνο της έννοιας του χώρου και ε

πομένως η συσχ έτιση των εννοιών αυτών δικαιολογεί την παράί\ληλη αντιμετώπισή

τους όσον αφορά το σχεδιασμό. ΠράγματΙ, ο Ν.360/76 αvτιμετωπίζει τα θέματα της

χωροταξίας και του περιβάλλοντος με TnV παραπάνω θεώρηση. Αυτό φαίνεται από

την ανπστοιχία των Χωροταξικών Σχεδίων και Προγραμμάτων και των Σχεδίων και

Προγραμμάτων για την προστασία του Περιβάλλοντος σε όλα τα επίπεδα σχεδια

σμού. Ενώ όμως γίνεται avoλunKrl αvαφe;ιρά στο περιεχόμεvο των Χωροταξικών

Σχεδίων και Προγραμμάτων, για το περιεχόμενο των Σχεδίων και Προγραμμάτων

για την Προστασία του Περιβάί\λοντος δεν γίνεται καμία αvαφορά
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Ο ορισμός που δίνεται για το περιβάλλονδεν είναι ευρύςΙ0. Δεν περιλαμβάνει

τις ανθρώπινεςδραστηριότητεςκαι τις επιπτώσεις που έχουν αυτές στο περι6ά.i\.ί\οv.

Ο τρόπος που αντιμετωπίζεταιτο περιβάλλονείναι στατικός,δηλαδή περιλαμβάνει

μόνο oτoιχεiα της εμπειρικής πραγματικότηταςκαι όχι κάποιες καταστάσεις ή προ

βλήματα κοι τους τρόπους αντιμετώπισήςτους που θα του προσέδιδανένα λειτουρ

γικό και διαδικαστικόχαρακτήραΣτον ορισμό επίσης της προστασίαςτου περιβάλ

λοντος δεν αναφέρεται n έννοια της διαχείρισης του, παρά μόνο n διαττφηση και

διαφύλαξη.

Ο νόμος αυτός πολύ γρήγορα περιέπεσε σε αδράνεια Από την ανάλυσή του

προκύπτουν ορισμένα σημεία που συντέλεσαν στο γεγονός αυτό:

• δεν προέβλεπε διαδικασία παρακολούθησης και αναθεώρησης με αποτέλεσμα ο

σχεδιασμός που προτείνει να xαραKτηρί~εται από σταηκότητα

• η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβά.ί\λοντος και της Επι

τροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, των επιτελικών δηλαδή οργάνων του

σχεδιασμού, αποτελούσε ανα~ταληKό παράγοντα για τη λειτουργία τους

• υπήρχε έλλεlΥη ή ανεπάρκεια μηχανισμών τεχνικής στήριξης και τεκμηρίωσης

του σχεδιασμού (όπως για παράδειγμα έλλεΙΥη κτηματολογίου)

• δεν προβλεπόταν η διαδικασία που να υποχρεώνει τους φορείς να αναλάβουν

πρωτοβουλία για την θεσμοθέτηση και εκπόνηση των Χωροταξικών Σχεδίων και

Προγραμμάτων σε όλα τα επίπεδα Αυτό το σημείο ίσως ήταν καθοριστικό για

την εξέλιξη των θεμάτων της ρύθμισης του χώρου. Έτσι ενώ πριν την Υήφιση του

νόμου αυτού υπήρχε κινητικότητα όσον αφορά τις αναθέσεις χωροταξικών μελε

τών και εξαιτίας της έλλεΙΥης θεσμικού πλαισίου δεν εφαρμo~όταν, όταν δη

μιουργήθηκε το θεσμικό πλαίσιο σταματά η ανάθεση αυτών.

Παρά το γεγονός ότι ουσιαοπκά δεν ξεκίνησε η διαδικασία παραγωγής χωρο

ταξικών σχεδίων, και μόνο η Υπφιση του νόμου ήταν σημαντικό βήμα Έ.θεσε τις

βάσεις και το πλαίσιο του χωροταξικού και περιβα.ί\λοντικού σχεδιασμού και προ

σπάθησε να συντονίσει, μέσα από τη δημιουργία του ΕΣΧΠ, τομεακά τη χωροταξική

πολιηκή.

Ο N.360176 όσον αφορά τη δομή του ήταν απλός και σαφής. Όρl~ε με σαφή

νεια τόσο τα όργανα άσκησης χωροταξικής πολιτικής όσο τα επίπεδα σχεδιασμού,

στηρl~όμενoς σε μια διαδικαστική προσέγγιση του χωροταξικού σχεδιασμού. Νομο

τεχνικά θεωρήθηκε ένας από τους καλύτερους νόμους αφού δεν είχε περιπές δια

τυπώσεις ή επικαλύlJεlΙ; και αντιφάσεις.

Γενικά η μη εφαρμογή του N.360176 δεν καθορίστηκε από την ποιότητά του

αλλά κυρίως από εξωγενείς παράγοντες. Ωστόσο αξί~ει να σημειωθεί ότι ήταν πολύ

σημαντικό βήμα και μόνο το ότι προσπάθησε να ρυθμίσει την εποχή εκείνη τα ~ητή-

'ι:) Μπεριότοι;: Η ωΗ περl6αλ7l0νΤ1κή δlόστασπ στο θεσμικό rVιaΙσ10 mt;; χωροτας[αςΜ στο : Με7lέτπ

συγκέντρωσπς, αςιολόγπσπι;: και σχολιασμού του θεσμικού π7lαlσ1ου χωροτοςίος στην Ελ/όδα 

ΠροτόσεlΙ;:, κοτειιθύνσεlΙ;: γιο ένα νέο θεσμικό π7lαΙσιο XωΡOτaςίOς, ΤΕΕιΑθήνα, 1993
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ματα του χώρου και να ορίσει ης έννοιες του xωρoτα~IKoύ σχεδιασμού και της προ

στασίας του περιβάλλοντος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΧΠ

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΧΠ

Σύμφωνα με ης διατάξεις του Ν.36ΟΙ76, αρμόδιο για την άσκηση χωροταξικής

πολιτικής είναι το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλi\οντος. Η δράση του

ξεκινά 10 1997 με την έκδοση της πρώτης του απόφασης και τελειώνει ουσιαστικά το

1985. Εξέδωσε συνολικά 21 αποφάσεις. Το σύνολο σχεδόν των αποφάσεων αυτών

εκδόθηκε τη διετία 1980-1981. Τα θέματα που πραγματεύονταν αφορούσαν τη χω~

ροταξία και το περιβάλλον και το επίπεδο αναφοράς τους ήταν εθνικό, τοπικό και

κυρίως σημειακό.

Παρατίθεται κατάλογος με τις αποφάσεις αυτές και στη συνέχεια επιχειρείται

n παρουσίαση του περιεχομένου της κάθε μίας.

Αποφάσεις του ΕΣΧΠ

Ι. Απόφααπ 1, ΦΕΚ 315/Α/77

"Περί απαγορεύσεωςχρήσεως μαζούτ για εγκαταστάσειςκαύσεωςσε κτίρια".

ιι. Απόφααπ 2, ΦΕΚ 1021/8/79

ωΠερί χαράξεως κατευθυντηρίωνγραμμών της χωροταξικής ποi\ΙTlκής για την

οικιστικήαποκέντρωση"
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ΠΙ Απόφααπ 3, ΦΕΚ 341/Β/80

"Περί σχεδίου - πλαισίου ρυθμίσεων ευρύτερης περιοχής Πρωτευούσης"

ιν. Απόφααη 4, ΦΕΚ 486/Β/80

"Περί οργανώσεως του χώρου και των δραστηριοτήτων του ΚΕΠΑ Κα6ά.ί\ας και

της ευρύτερης περιοχής του για την έγκριση του αντίστοιχου Ρυθμιστικού και

Xωρoτα~ΙKoύ σχεδίου"

ν. Απόφααη 5, ΦΕΚ 486/Β/80

"Περί της προστασίας του περιβάλλοντος ορισμένων περιοχών"

νι Απόφααη 6, ΦΕΚ 551/Β/81

"Περί προσωρινής πρoστασiας περιοχών Χαλκιδικής"

νπ. Απόφααπ 7, ΦΕΚ 551/Β/,81

"Περί οργανώσεως του Ελληνικού χώρου σε Προγραμματικά Διαμερίσματα"

νπl. Απόφααη 8, ΦΕΚ 551/Β/81

"Περί της οργανώσεως της ευρύτερης περιοχής Δελφών"

ΙΧ. Απόφααπ 9, ΦΕΚ 551/Β/81

"Περί xαρά~εως κατευθυντήριων γραμμών και αναγκαίων ενεργειών για τη δια

χείριση των ακτών"

Χ. Απόφααπ 10, ΦΕΚ 551/Β/81

"Περί της διαχειρίσεως των υδατικών πόρων της χώρας"

ΧΙ Απόφααη 11, ΦΕΚ 551/Β/81

"Περί xαρά~εως κατευθυντηρίων γραμμών για τη διατήρηση, πρoστασiα και οι

κολογική διαχείριση των παράκτιων βιοτόπων και μέτρα πρoστασiας για ορι

σμένους από αυτούς"

ΧΙΙ. Απόφααπ 12, ΦΕΚ 551/Β/81

"Περί προστασίας και α~ιoπoιήσεως των απολιθωμένων δασών της χώρας"

ΧΙΠ. Αηόφααη 13, ΦΕΚ 551/Β/81

"Περί εγκρίσεως του πλαlσioυ οργανώσεως της ευρύτερης περιοχής Βόλου και

Λάρισας και των ρυθμιστικών σχεδίων γενικών κατευθύνσεων των αντίστοιχων

πόλεων (ΚΕΠΑ Βόλος - Λάρισα)"

χιν. Απόφααη 14, ΦΕΚ 301/Β/81

"Περί ιδρύσεως Βιομηχανικής Περιοχής Ρόδου"

χν. Απόφααη 15, ΦΕΚ 301/Β/81

"Περί ιδρύσεως Βιομηχανικής Περιοχής Ko~άνης-Πτoλεμαίδας"
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χνι. Απόφααη 16, ΦΕΚ 654/Β/81

ΜΠερί εγκρίσεως του συστήματος οργανώσεως των οικιστικών περιοχών του

Πολεοδομικού Συγκροτήματος του Ηρακλείου και της ευρύτερης περιοχής του"

χνιι. Απόφααη 17, ΦΕΚ 654/Β/81

ΜΠερί ιδρύσεως βιομηχανικής περιοχής στη θέση Ξηρόρεμα του Νομού Αττικής"

χνιιι. Απόφααη 18, ΦΕΚ 654/Β/81

ΜΠερί εγκρίσεως των γενικών κατευθύνσεων της Χωροταξικής Μελέτης Μήί\ου

και του αντίστοιχου χωροταξικού σχεδίου7

χιχ. Απόφαση 19, ΦΕΚ 654/Β/81

ΜΠερί ιδρύσεως βιομηχανικής περιοχής στη Νήσο Μακρόνησο του Νομού Κυ

κί\άδων"

χχ. Απόφααη 20, ΦΕΚ 827/Β/85

ΜΕκσυγχρονισμός του εργοστασίου τριΒής-επεξεργασίας καοί\ίνης του Ι. Τσι

πούρη, που βρίσχεται στη Νήσο Μήλο"

χχι. Απόφααη 21, ΦΕΚ 654/Β/85

ΜΊδρυση Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ. ΠΕ) σε όί\ους τους νομούς της χώρας"

ι. Απόφαση 1 (ΦΕΚ 315, 14 Οκτωβρίου 1977)

ΜΠερίαπαγορεύσεωςτπςχρπσεωςπεφεΛαίου τύπου Μα[ούτεις κnρtακάςε

ΥκαταarάσειςκαύσεωςΠ

Νομοθετικάστηρίζεταιστα άρθρα 1 και 3 του Ν.360Π6 ΜΠερί Χωροταξίας

και Περιβάί\ί\οντος", στην υπ' αριθ. 42 της 2.6.76 απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου

Ενεργείας ΜΠερί της χρήσεως μαζούτ δια mv θέρμανσιν χώρων" και στην υπ' αριθ.

1054/1977 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Αποφασίστηκε στους νομούς Αmκής και θεσσαί\ονίκης(με εξαίρεση την

περιοχή δυτικά του Γαί\ί\ικού ποταμού) η απαγόρευση της χρησιμοποίησης πετρε

λαίου τύπου μαζούτ για κάθε είδους εγκαταστάσεις καύσεως εντός των κτιρίων

(κατοικίες, ξενοδοχεία, καταστήματα κί\π), ενώ επιτρέπεται η χρήση μόνο για βιομη

χανική και βιοτεχνική παραγωγή.

Απαγορεύεται σε όλη τη χώρα η τοποθέτηση σε κτίρια καυστήρων που

χρησιμοποιούν πετρέλαιο τύπου μαζούτ. Εξαίρεση αποτελεί η χρήση για βιομηχανι

κή και βιοτεχνική παραγωγή. Οι ιδιοκτήτες κτιριακών εγκαταστάσεων που χρησιμο

ποιούν καυστήρες που ί\ειτουργούν με πετρέί\αιο τύπου μαζούτ για κεντρική θέρ

μανση ή άί\ί\η χρήση υποχρεώνονται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας να μετατρέ

Υουν τους καυστήρες ώστε να λειτουργούν με πετΡέί\αιο τύπου ντίζελ
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Η μη συμμόρφωση με την παραπάνω απόφαση συνεπάγεται την επιβολπ

προστίμου 1000 έως 5.000 δραχμών και σε περίπτωση ιιποτροππς 10.000 έως

20.000 δραχμών. Το πρόσημο επιβάλλεται από την aρμόδιο υπηρεσία τοιι Υπουρ

γείου Βιομηχανίας και Ενέργειας στο οποίο επίσης ανατίθεται n δημοσίευση και ε

κτέλεση του παρόντος διατάγματος.

11. Απόφαση 2 (ΦΕΚ 1021, 6 Νοεμβρίου 1979)

·Περί χαράξεως κατευl)υντπpίων γρaμμ,ών τπς ΧωΡοτα[ικπς ποΛΙTfκπς για τπν

ΟlΚΙσΤ1ΚΠ απoKΈVτpωσππ

Νομοθετικά στηρίζεται στο άρθρο 24 (παρ. 2) του Συντάγματος και στο άρ

θρο 3 (παρ. 3) του Ν.360Π6. Και έχοντας υπόΥΠ τους στόχους των προκαταρτικών

προγραμμάτων οικονομικής και ΚΟΝωνικής ανάπτιι~πς της χώρας 1978 - 1982.

Οι κατευθύνσεις της απόφασης είναι, n αποκέντρωση τωv οικοvομικώv,

τωv πολιτισnκώv και τωv κοιvωvικώv λειτουργιώv, η ορθολογικότερη καταvομή του

πληθυσμού και η αvτιμετώπιση τωv προβλημάτωv που αvτιμετωπίςουv η ABnva και

η Θεσσαi\οvίκη από τηv υπερσυγκέvτρωση του πληθυσμού σε αυτές. Η απόφαση αυ

τπ σκοπό έχει va επιφέρει αi\λαγές τόσο στηv περιφέρεια(οικοvομικn αvάmυξη, ε

ςύΥωση του οικισπκού περιβάλλοvτοςκαι αποκέvτρωσητωv διαδικασιώv λήΥης α

ποφάσεωv),όσο και στηv ABrlva και τη Θεσσαi\οviκη (αvάσχεση της πληθυσμιακής

τους μεγέθυvσης και εξασφάλιση αvεκτώv όρωv διαβίωσης στους κατοίκους τους).

Αvαλυnκότερα χωρίςει τα οικιστικά KΈVτρα της χώρας μας στις εζπς κατη

γορίες, και θέτει στόχους για τηv κάθε μια:

1. ABrlva - Θεσσαi\οvίκη

Ορίςει αvώτερο πi\ηθυσμιαKό όριο για τις δύο πόλεις το 2000 τους 5400000 κα

τοίκους. Περιορίςει τηv ABnva σε KtVτpO μόvο επιτεi\ικώv υπηρεσιώv με μετα

φορά δημόσιωv υπηρεσιώv κυρίως προς τα ΚΕΠΑ Δίvει έμφαση σε έργα ΟΟρει>

σης, αποχέτευσης και ασnκnς και συγκοιvωvιακής υποδομnς. Τέλος θα προτεί

vει OVnKiVnτpa για τηv εγκατάσταση σης πόλεις αυτές.

2. Ktvτpa Εvτατικώv Προγραμμάτωv Αvαπτύςεως (ΚΕΠΑ)

Θα txouv αvαπτυγμέvο οικιστικό περιβάλλοv(με εκτέλεση έργωv υποδομnς και

συγκέvτρωσηπολιτισnκώv και κοιvωvικώvλειτουργιώv).Δημιουργίαοργαvωμέ

vωv οικισnκώvπεριοχώv.Συγκέvτρωσηλειτουργιώvπου θα αποκεvτρωθούvαπό

τηv ABnva και τη Θεσσαi\οvίκη. Θέσπιση κιvήτρωv για τηv εγκατάσταση στις

πόλεις αυτές επιχειρήσεωv. Θα δοθούv αρμοδιότητες σε περιφερειακούς και το

πικούς φορείς που θα συvοδευθούv και από διοικητικ" αvαδιάρθρωσn. Τέλος

μέσα από τηv αvαδιάρθρωση του ΠΔΕ θα αυςηθoΎV οι επεVΔύσεις στα KtVτpa αυ

τό-

3. Αστικά Οικιστικά Ktvτpa(ΑΣΤΟΚ)

Η δημιουργία τους αποσκοπεί στηv αύξηση τωv ευκαιΡιώv απασχόi\ησης και στη

βελτίωση της υποδομnς και τωv υπηρεσιώv με προτεραιότητα στις πρωτεύουσες

36



Ι

]

J

J

J

J

j

1

J

-

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΧΠ

των νομών και σε άλλες πόλεις που είναι σημαντικά κέντρα πληθυσμού ή έχουν

έντονη οικονομική δραστηριότητα. Για τα κέντρα αυτά θα ληφθούν μέτρα παρό

μοια με τα μέτρα για τα ΚΕΠΑ, a.ί\i\ά στην ανάλογη με την σημασία την κλίμακα

κοι την έκταση του κάθε κέντρου. Τα μέτρα αυτά θα ~ειδΙKείιoνTαι στα Ειδικά

Περιφερειακά Προγράμματα.

4. Αγροτικά OΙKισnKά Κέντρα (ΑΓΡΟΚ)

ΠρόΚΕιται για ανάΠTυ~η κέντΡων με αγροτικές, Βιομηχανικές κοι βιοτεχνικές

δραστηριότητες, που με τη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής και mv εξα

σφάλιση των βασικών υπηρεσιών κα.ί\ούνται να εξυπηρετήσουντις ανάγκες της

εvδoχώραςτους. Για τα κέντρααυτάθα ληφθούνμέτρα παρόμοιαμε τα μέτρα για

τα ΚΕΠΑ, αλ/ά στην ανάλογη με την σημάσία την κλίμακα και την έκταση του

κάθε κέντΡου. Τα μέτρα αυτά θα ε{;ειδIK~ύoνTαl στα ΠρογράμματαΑγροτικών

Οικισμών.

Για την επίTευ~η των παραπάνωαποφασίζεt

• Την ίδρυση του Υπουργείου Χωροταζίας Οικισμού και Περιβά.ί\λοντος.

• Την τροποποίηση του N.360176

• Την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την περιφερειακή οργάνωση των Υπουργείων

• Εύρεση πόρων για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων

• Αναθεώρηση των μελετών για τα ΚΕΠΑ

• Εκπόνηση ρυθμιστικών σχεδίων για τα αοπκά οικιστικά κέντρα

• Ολοκλήρωση του προγράμματος δικτύου Αγροτοβιομηχανικών Οικιστικών κέ

ντρων

• Μελέτη-πρόγραμμα για τη αποκέντρωση των Δημόσιων Υπηρεσιών και Οργανι

σμών

• Προτάσεις για την παροχή κινήτρων εγκατάστασης στα ΚΕΠΑ

• Μελέτη-υποβολή Σχεδίων Νόμων για δημιουργία φορέων υλοποίησης των πιο

πάνω

111. Απόφαση 3 (ΦΕΚ 341, 1980)

"Περ(σχεδ(ου - n.itaισfΟU'{Jυ8μίσεωv ευρύrερnς περιοχπς Πρωτευoύσnς"

Νομοθετικά στηρίζεται στο άρθρο 3 (παρ.3) και στο άρθρο 7 του Ν.36ΟΙ76

και έχοντας υπόΥη τους στόχους των προκαταρκτικών του προγράμματος οικονομι

κής και κοινωνικής ανάπτυ~ης της χώρας 1978 -1982, την απόφαση του ΕΣΧΠ "για

την XωΡOTα~IKήΠολιηκή", τα κατά καιρούς προταθένταρυθμιστικά σχέδια της πε

ριοχής και τις ειδικές και τομεακές μελέτες και προγράμματα, την μελέτη

"ΧωροταζlκόΣχέδιο και ΠρόγραμμαΠεριοχήςΠρωτεύουσας"καθώς και το πρακτι

κό τιαραi\αβής της και την πρόταση της Γενικής ΔιεύθυνσηςΟικισμού του Υπουρ

γείου ΔημοσίωνΈργων"Πρωτεύουσα2.000".

Αποφασίζει να ληφθούν μέτρα για
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• τον περιορισμό του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού

• τον περιορισμό της αύξησης των δραστηριοτήτων που εί\κουν πληθυσμό

• την αποκεντρωση των Δημόσιων λειτουργιών

• την απαγόρευση ίδρυσης νέων βιομηχανιών

• την προστασία των βουνών κοι δασών, της γεωργικής γης, των ελεύθερων

χώρων και των ακτών

• τον περιορισμό της επέκτασης των σχεδίων πόλεων της περιοχής

• τη δημιουργία Διοικητικών Διαμερισμάτων

• την εξασφάλιση των διαδρόμων του βασικού συγκοινωνιακού δικτύου

• TnV ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς

• την εξυγίανση των 6ιομnχaVΙtι:ώv περιοχών

• τπ διατήρηση του λιμανιού του Πειραιά ως πρώτου λιμανιού της χώρας

• την προσαρμογή όλων των προγραμμάτων στο rενικό Σχέδιο της περιοχής
• την υποχρεωση να ενημερώνεται το κοινό για την πορεία του Ρυθμιστικού

Σχεδίου Πρωτευούσης

• την παραχώρηση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

• την έναρ~η έργων αποχέτευσης, συγκοινωνίας, απομάκρυνσης των οχλήσεων

και πρόληΥης των πλημμύρων.

IV. Απόφαση 4 (ΦΕΚ 486. 1980)

"Περίοργανώσεως τουχώρου και των δpaσrπpιoτπτων του ΚΕΠΑ Kαl3άλας και

τπς εlJρύΤεΡπς ΠεΡιοχπς του για rnv έγKpισn του ανrίσroιxoυ Pυ8μισrΙKOύ και

χωροταξικούσχεδίου"

Νομοθετικά στηρίζεται στο άρθρο 3 (παρ.3) και στο άρθρο 7 του N.360176

και έχοντας υπόΥη mv απόφασητου ΕΣΧΠ "Περί χαράξεωςκατευθυντήριωνγραμ

μών της xωρoτα~ΙKήςπολιτικήςγια την οικιστικήαποκέντρωση" και το Ρυθμιστικό

ΣχέδιοΚαβάλαςπου έχει εγKριθεi από το ΝομαρχιακόΤαμείο Καβάλας(17/12Π6).

Η απόφαση αυτή εγκρίνει το Χωροταξικό και το Ρυθμιστικό σχέδιο της

περιοχήςκαι της πόί\εως της Καβάλας.E~ειδΙKεύεται:

• Στην οργάνωση του χώρου

α) της ευρύτερης περιοχής

ορίζει πληθυσμιακό στόχο για το έτος 2000 τους 180.000 κατοίκους, καθορίζει

χρήσεις γης ( χωροθέτηση βιομηχανίας, οικιστικών περιοχών, εγκαταστάσεων α

ναΥυχής, γεωργικής γης και ζωνών προστασίας του περιβάί\ί\οντος), δίκτυα με

ταφοράς (κύριοι οδικοί ά~oνες. διάταξη του σιδηροδρομικού δικτύου, θέση διε

θνούς αερολιμένος και νέου εμπορευματικού λιμανιού).

β) του πολεοδομικού συγκροτήματος της Καβάί\ας

ορίζει τα όρια των επεκτάσεων της πόλης, προγραμματικό πi\ηθυσμιακό μέγεθος

κατά διαμέρισμα, τις χρήσεις γης στον κεντρικό τομέα της πόλης, τους κύριους
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οδικούς άξονες των διαμερισμάτων της και τις ζώνες προστασίας των πaρaδo

σιακών oΙKισnKών συνόλων.

• Στην ανάπτιιζπ των παραγωγικών τομέων

α) του πρωτογενή τομέα

δίνεται έμφαση στη δημιουργία αρδευηκών έργων, δικτύου αγροτικής οδοποιίας

και στην παροχή κινήτρων σε γεωργικούς συνεταιρισμούς για την ίδρυση μονά

δων επεςεργασίας αγροτικών προϊόντων.

β) του δευτερογενή τομέα

προτείνει τον προσδιορισμό συγκεκριμένων κινήτρων για την εγκατάσταση βιο

μηχανικών μονάδων στην περιοχή και εύρεση των χώρων υποδοχής τους.

ν) του τριτογενή τομέα

έμφαση στη δημιουργία ΤOυρισnKής υποδομής, περιφερειακού νοσοκομείου με

ακαδημαϊκές δυνατότητες και ίδρυση ανώτερων σχολών με εςειδίκευση στις ει

δικότητες που είναι σχετικές με τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους τnς περιοχής.

• Στα έργα υποδομής

προτείνονται συγκεκριμένα έργα υποδομής τα οποία 6οnθούν oτnv επίτευς" των

παραπάνω στόχων.

• Προτείνει μέτρα εφαρμογής και ορίζει υπεύθυνο τον Υπουργό Συντονισμού

για mv πορείατων εργασιών.

v. Απόφαση 5 (ΦΕΚ 486, 1980)

"Περ{Tn, rφOστασίας του περι6άΛi10νTOςορισμένωνπεριοχών"

Νομοθετικά στnρίζεται στο άρθρο 24 (παρ. 1) του Συντάγματος και στα άρ

θρα 3 και 7 του Ν.36ΟΙ76 και έχοντας υηόΥ" το γεγονός όπ ένα τέτοιο καθεστώς

προστασίας πρέπει να βρίσκεται σε αρμονία με πς υποχρεώσεις που έχει αναiΊά6ει n

χώρα μας στον τομέα τnς Προστασίας τnς Φύσnς τόσο μέσω των διατάςεων σxεπ~

κών Διεθνών Συvθnκών όσο και μέσω των διατάςεων του Παραγώγου Κοινοπκού

Δικαίου που αφορά το θέμα τnς Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Αποφασίζει:

• Tnv άμεσ" προστασία των εςής περιοχών:

α) του δασικού συμπλέγματος Δαδιάς, Λευκίμnς, Σουφλίου

6) του δάσους τnς κεντρικής Ροδόπnς του Νομού Δράμας

γ) Νnσιού Μαραθονήσι, των περιοχών Σεκάνια και Γέρακα του Νnσιού Ζακύνθου

δ) των περιοχών Μικρό και Μεγάλο Σεϊτάν" του Νnσιού Σάμου

• εγκρίνει το Σχέδιο Δράσεως Προστασίας του."Περιβάλλοντος του Δέλτα του ·Ε

6pou
• αναθέτει στους αρμόδιους υπουργούς Tnv έκδοσ" ΠΔ για Tnv προστασία τnς λί

μνnς τnς Βιστωνίδας και Tnv παρaκολούθnσn όλων των ενεργειών εντός τnς λε

κάνnς απορροής τnς
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• αναθέτει στους αρμόδιους υπουργούς την έκδοση ΠΔ για την Kήρυ~η τμήματος

των βορείων Σποράδων ως προστατευτέα περιοχή (θαλάσσιο πάρκο)

• προτείνει οριοθέτηση των ε~ής υγροβιότοπων:

α) του ΑμΒρακικού κόλπου

6) των λιμνών Μητρικού, Μπουρού, Φανάρι, Αρωγή, Μέση, Καρακατσάλη

ν) της λίμνης Κερκινίπδος του Νομού Σερρών

δ) του Δέλτα του Νέστου με τις λιμνοθάλασσες δυτικά της Κεραμωτής

ε) της λίμνης Κοτύχι

Ο των λιμνών Βόλβης και Λαγκαδά του νομού Θεσσαί\ονίκης

• αναθέτει σης αρμόδιες υπηpεσiες των Υπουργείων Συντονισμού και Γεωργίας τη

σύνTα~η μελετών καθορισμού των χρήσεων των υδάτων των λεκανών απορροής

των υγροτόπων αυτών και των ποταμών που τους τροφοδοτούν

• αναθέτει στη Γραμματεία του ΕΣΧΠ τον προγραμματισμό και το συντονισμό των

ενεργειών που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν την επιτυχία των ανωτέ

ρω.

νι. Απόφαση 6 (ΦΕΚ 551, 1981)

"Περί προσωρινΓις προστασίας ΠΕριοχών χaitκιδικnς"

Νομοθετικά στηρίζεται στο άρθρο 24 (παρ. 1 και 2) του Συντάγματος, στο

άρθρο 7 (παρ. 1 και 4) του Ν.360Π6, στο Ν.400Π6"Περί ΥπουργικούΣυμβουλίου και

Υπουργείων" και έχοντας υπόΥη τη Χωροταξική Μελέτη της Χαλκιδικής που ανα

τέθηκε σης 20/10Π6 από τη Διεύθυνση Χωροταξίας και Περι6όλλοντος του Υπουρ

γείου Συντονισμού.

Σκοπός της απόφασης είναι η προστασία των περιοχών της Χαλκιδικής έ

ως την έγκριση της Χωροταξικής Μελέτης της. Έτσι εm6όλλει τη λήΥη μέτρων, από

το Υπουργείο Συντονισμού και Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, για την

εξασφάλιση της απαραίτητηςοικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως της περιοχής

της Χαλκιδικής, σύμφωνα με την ιδιομορφία των τοπικών αναγκών καθώς και των

αναγκών προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Τέλος απα

ραίτητη κρίνεται η έκδοση ΠΔ σύμφωνα με το όρθρο 7 (παρ. 1 και 4) του Ν.360Π6

προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθολογική εφαρμογή της παρούσας αποφάσεως.

νιι. Απόφαση 7 (ΦΕΚ 551, 1981)

"Περί οργανώσεως του Ε'ΛΛnvικού χώρου σε ΠΡΟΥραμμαπκά Διαμeρfσματα"

Νομοθετικά στηρίζεται στο Ν.360Π6 και έχοντας υπόΥη το Πρόγραμμα Ανάπτυ

ξης Ελλάδος 1976 - 1980 και ειδικότερα το στόχο εφαρμογής πολιτικής αποκέ

ντρωσης μεγεθών, πόρων και δραστηριοτήτων, και την ένταξη της χώρας στην

ΕΟΚ Αποφασίζει η χώρα στο εξής να διαιρείται στα παρακάτω προγραμμα.Τ1κάδια

μερίσματα:
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Ι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ( νομοί: Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβά

λας και Δράμας), με κέντρο του την Καβάλα

11 Κεντρικής Μακεδονίας (νομοί: Σερρών, Χαλκιδικής, Θεσσo.i\ονίΚΩς, Κιλκίς,

Πέi\i\ης, Ημαθίας και Πιερίας). με κέντρο του την Θεσσαλονίκη

ΣΗ Δυπκής Μακεδονίας (νομοί: Ko~άνης. Γρεβενών, Καστοριάς και Φi\ώρινας), με

κέντρο του την Ko~άνη

ιν Ηπείρου (νομοί: Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, ΠρέΒεςας,Αρτας, Κέρκυρας και Λευκά

δας), με κέντρο του τα Ιωάννινα

V Θεσσαi\ίας (νομοί: Λάρισας, Μαγνησίας, Καρδίτσας και ΤΡΙKάiΊων). με κέντρο

του τη Λάρισα

νι Πρωτεύουσας (ο νομός Αmκής, με εξαίρεση την Επαρχία τροιςήνας, τα Κύθηρα

και n Μακρόνησος), με κέντρο την Αθήνα

νιι Αιγαίου (νομοί: Εύβοιας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, ΚυκΑάδων και

Boιωτiας), με κέντρο του τον Πειραιά ο οποίος δεν αποτεΑεί τμήμα του Διαμερί

σματος

νιιι ΑνατοΑικής ΠεΑοποννήσου (νομοί: Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λα

κωνίας), με κέντρο Tnv Tpinoi\n

ΙΧ Δυτικής ΠεΑοποννήσου(νομοί: Αχαίας, ΗΑείας, Μεσσηνίας,Αιτωλοακαρνανίας,

Φωκίδας, ΚεφαλΑονιάςκαι Ζακύνθου), με κέντρο την Πάτρα

Χ Κρήτης (νομοί: Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου), με κέντρο το Ηρά

κΑειο

Με την απόφαση αυτή όΑες οι Κρατικές Υπηρεσίες, οι Δημόσιοι Οργανι

σμοί, Επιχειρήσεις, Ιδρύματα κλπ υποχρεώνονται να σχεδιάςουν, να προγραμμαπ

ςουν και να κατανέμουν τις περιφερειακέςτους δραστnριότητεςσύμφωνα με την πα

ρούσα προγραμματικήδιαίρεση της χώρας και τις ισχύουσες προγραμματικές προ

τεραιότητεςανάπτυξης που τiθενται από τους εθνικούς και περιφερειακούςστόχους.

Επίσης, τα προγράμματα ανάπτυξης κάθε προγραμματικού διαμερίσματος θα συ

ντάσσονται με συνεργασία των κεντρικών υπηρεσιών προγραμματισμούκαι των α

νπστοιχών τους νομαρχιακών.

Η παρακοΑούθηση της εφαρμογής αυτής της απόφασης ανατιθεται στη

rραμματεία του ΕΣχn

νlll. Απόφαση 8 (ΦΕΚ 551, 1981)

"Περ! rnf οΡvavώσεωςrnf εJ.JρύrερnςπεριoχrίςΔεilφών....

Νομοθετικά στηρίςεται στο άρθρο 24 του Συντάγματοςκαι στα άρθρα3 και

7 του Ν.360Π6. Επίσης το γεγονός ότι η προστασία της ευρύτερης περιοχής Δελφών

αποτελεί υποχρέωση και απορρέει από διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει τόσο

στο απώτερο παρεΑθόν όσο και πρόσφατα n χώρα.

Κηρύσσει την ευρύτερη περιοχή των Δελφών ως προστατευτέα και αναθέτει
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• την συστηματική αποκατάσταση του τοπίου από τα δημόσια έργα που εκτελού

νται ΚΟΙ την αρμονική ΈVTα~η στο τomo των προτεινόμενων έργων

• την εισήγηση και ί\ήΥη κάθε αναγκαίου μέτρου για τη διαφυί\αςη του φυσικού

τοπίου και τη διατήρηση του παραδοσιακού χaρακτι\ρα της περιοχής

• την μέριμνα για την αποκατάσταση των περιοχών που δέχτηκαν μεταλλευτικές ή

λατομικές δραστηριότητες

• τον καθορισμό ζωνών μέσα στις οποίες θα απαγορεύονται οι επιφανειακές με

ταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες

• την ολοκλήρωση κοι εφαρμογή της μελέτης προστασίας και διατηρήσεως του

φυσικού περιβά.ί\ί\οντος της ευρύτερης περιοχής των Δελφών

• την επιβολή αυστηρών όρων για την πρoστασiα του περι6ά.ί\ί\οντος από αέρια και

υγρά απόβλητα

• το χαρακτηρισμό του ελαιώνα των Δελφών και της ευρύτερπς περιοχής ως τοπίου

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

• ΤΩν απομάκρυνση των παροπλισμένων πί\οίων από τον κόλπο ΤΩς Ιτέας

• άμεσπ εφαρμογή των Ρυθμισηκών Σχεδίων και διαμόρφωσπ των πολεοδομικών

κανονισμών για τους παραδοσιακούς οικισμούς (Δελφών, Ιτέας, Αράχοβας και

Χρυσού)

• τπν περαιτέρω συνεργασiα, προώθπσπ για έγκρισπ και εφαρμογή του εκπονπθέ

ντος XωΡOTα~ΙKoύ των Δελφών

• ο συντονισμός των αναγκαίων ενεργειών ανατίθεται στον Υπουργό Χωροταξίας

Οικισμού και Περιβάί\λοντος.

ΙΧ. Απόφαση 9 (ΦΕΚ 551, 1981)

ΙΙΠερί xapόξεως καrεu8vvπiΡιωv γραμμώv'Και αvαγκαίωv εvεργειώv για τπ δια-
, , π

χεφισπ rωvaκrωv

Νομοθεηκά σΤΩρίζεται στο άρθρο 24 του Συντάγματος,στο N.360176 και

ΤΩν τροποποίπσή του από το άρθρο 14 του Ν.1032/80 και έχοντας υπό!:!" ΤΩ μελέΤΩ

7919706 ΤΩς ΣΑΜ 8019 του Υπουργείου Συντονισμού "Εθνικό Πρόγραμμα Διαχει

ρ~σεις Ακτών", ΤΩν απόφασπ ΔΚ 17569/23.1179 ΙΙΣυγκρότπσπ Συντονισηκής Επι

τροπής Διαχειρίσεις Ακτών", τους στόχους των ΠΡOKαTaρKΠKών του προγράμματος

οικονομικής και κοινωνικής ανάΠTυ~πς ΤΩς χώρας 1978 -1982 και την ανάγΚΩ ανη

μετώmσnςτων διεθνών υποχρεώσεωνγενικά και ιδιαίτερα εκείνων που απορρέουν

από την ένTα~π της χώραςσΤΩνΕΟΚ

Οι επιδιώ~εις της πολιηκήςδιαχειρίσεωςτων ακτών είναι n ολοκλπρωμέ

νπ πολιηκή σε θέματα που αφορούν ης ακτές, η διευθέτηση των αλληλοσυγκρουό

μενων και ανταγωνιστικών απαιτήσεων του ιδιωηκού και του δημόσιου τομέα, ο συ

ντονισμός των δραστηριοτήτων των Δημόσιων Φορέων σε όλα τα επίπεδα σχεδια

σμού και n ενεργοποίησπ και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στα προγράμματα

πρoσTασiας και αναΠTύ~εως αυτών των περιοχών.
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Οι στόχοι της ορθολογικής Διαχείρησης των ακτών εξ;ειδικεύονται στις

επιδιώζεις για προστασία και αποδοτικότητα των θαλάσσιων πόρων (με προτεραιό

τητα στην ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, n διατήρηση και βελτίωση της ποιότη

τας του θαλάσσιου ΟΟατος, n αποδοτική εκμετάλλευση της παράκτιας γεωργικής

γης, n προστασία κοι ρυθμιστική διαχείριση των ευαίσθητων βιοτόπων, n αποκατά

σταση των τοπίων ιδιαίτερου φυσικού Kάi\ί\OιIς, n αποκατάσταση και ανάδειξη των

παράκτιων παραδοσιακών οικισμών, n ορθολογική εκμετάλλευση των παράκτιων

και υποθα.ί\άσσιων ορυκτών πλούτων, n αισθητική και λειτουργική ένταξη στο φυσι

κό περιβάλλον των έργων στην παράκτια ζώνπ, n εξασφάλιση των αναγκαίων συν

θηκών καθαριότπτας των ακτών, n μεγιστοποίπσπ των δυνατοτήτων αναΥυχής του

κοινού, π εξασφάλισπ του δικαιώματος τπς πρόσβασπς του κοινού στις ακτές και κα

τά μήκος αυτών. n ικανοποίπση της ανάγκπς του κοινού για πρώτπ και δεύτερπ κα

τοικία, n ορθολογική ανάπτυξπ τπς τουριστικής δραστηριότπτας και η εξεύρεση

περιοχών κατάλλπλων για βιομπχανική ανάπτυξπ στην παράκτια ζώνπ.

Οι αναγκαίες ενέργειες σε πρώτπ φάσπ για ων επίτευξπ των στόχων είναι:

• Οργάνωσπ από το Εθνικό Πρόγραμμα ΔιαXεiρισης των Ακτών ως Γραμματείας

του ΕΣΧΠ αρχείου γενικών στοιχείων που αφορούν τπν κατάστασπ και διαχείρι

σπ των ακτών

• Εξέτασπ τπς εφαρμογής του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και διατύπωσπ προ

τάσεων για τπν απλοποίπσπ των σχετικών διαδικασιών προς τους αρμόδιους

φορείς

• Χαρτογράφπση και μηχανογράφηση της παράκτιας ζώνης

• Καθορισμός των ορίων διαχειρίσεως της χερσαίας και θα.ί\άσσιας ζώνπς

• Εντοπισμός των προβλπματικών περιοχών

• Ολοκλήρωση της αεροφωτογραφικής και χαρτογραφικής εργασίας για τις ακτές

Μελέτπ οργανώσεως συστήματος παρακολουθήσεως των αναmυξιακών δρα

στπριοτήτων και αξιολογήσεως των επιπτώσεων τους στπν παράκτια ζώνπ

• Πλπροφόρπσπ του κοινού για τπ σπμασία των ακτών και για τη συμμετοχή του

στπν προστασία τους

• Εκπόνηση τοπικών σχεδίων και προγραμμάτων για τπν παράκτια ζώνη

• Δπμιουργίαδιανομαρχιακών και νομαρχιακών επιτροπών από τα Υπουργεία Συ

ντονισμού και Εσωτερικών για την υποβοήθπσπ τπς εκτελέσεως των τοπικών

προγραμμάτων διαχειρίσεως των ακτών

• Έναρξη προγράμματος καθαριότπτας των ακτών

• Καταγραφή και αξιολόγπσπ των υφιστάμενων μονάδων υδατοκαί\λιεργειών και

εντοπισμός νέων περιοχών κατάλλπλων για τπ χωροθέτπσπ τέτοιων δραστπριο

τήτων

• Απογραφή του ρυπαντικού φορτίου των ακτών

• Απογραφή. τι;ιξινόμπσπ και οριοθέτπσπ των παράκτιων βιοτόπων. των φυσικών

τοπίων και των παράκτιων ή ενάλιων αρχαιοτήτων
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• Καθορισμός των διαθέσιμων και κατάλληλων χώρων για mv ίδρυση μονάδων

εκμεταλλεύσεωςτου υπόγειου πλούτου ή Βιομηχανιώντων οποίων n εγκατάστa

ση υποχρεωηκά είναι παράκτιο

• Διατύπωση κατευθυντηρίων γραμμών, κανονιστικών μέτρων και όρων δομΓΙσεως

για την OΙKιστtKή αvάmuζn στην παράκτιο ζώνη

• Εζέταση της αποκτήσεως από το δημόσιο παράκτιων εκτάσεων που παρουσιά

ζουν περι6αi\λoνT1Kό ενδιαφέρον ΚΟΙ εiναι κατάλληλες να εξυπηρετΓΙσουν ης α

νάγκες αναΥυχπς του ασπκού πληθυσμού

Οι rφOτάσεις του ΕΣΧΠ εtδΙKότερα είναι α) μέτρα για: την προστασία της γεωρ

γικής γης, τη διαχείριση και προστασία των Βιοτόπων και φυσtKών τόπων, β) ο Kα~

θοριομός: των ορίων διαχειρίσεως της παράκτιας ζώνης, των προτεραιοτήτων για ης

χρήσεις γης και χάραξη κατευθυντΓφιων γραμμών κατά δραστηριότητα, του εύρους

της παραλίας με βάση μορφολογικά και λειτουργικά κριτήρια, των κατάλληλων χώ

ρων για παράκτιες βιομηχανίες και γ) η ανάπτυζη mc; υδατοκαλλιέργειας

Χ. ΑΠόφαση 10 (ΦΕΚ 551, 1981)

"Περί τπς δraχειρfσεως των υδατικών πόΡων τπςχώρας"

Νομοθετικά στηρίζεται στα άρθρα 18 (παρ.! και 2), 24 (παρ. 1 και 2), 106

(παρ. 1) του Συντάγματος, στα άρθρα 1 (παρ. 5 και 7δ) και 3 (παρ. 3α,β και γ) του νόμου

360/76, στο άρθρο 4 (παρ. 4.2, 2) της απόφασης του ΕΣΧΠ για την ωχωροταξlκή πο

λιτική" και έχοντας υπόΥη τους στόχους των προκαταρκτικών και των επιμέρους Εκ

θέσεων (ω Υδάτινοι Πόροι") του 5ετούς Προγράμματος Οικονομικής και Κοινωνικής

Ανάπτυζης 1976 -1980, τις υποχρεώσειςτης χώρας που απορρέουναπό τη συμμε

τοχή της σε διάφορους ΔιεθνείςΟργανισμούς(ΟΟΣΑ, ΝΑΤΟ, UNESCO, Οlκονο

μlκή ΕπιτροπΓΙ για την Ευρώπη, Επιτροπή Προβλημάτων Ύδατος, Συμβούλιο mc;

Ευρώπης, Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, Παγκόσμιος Οργανισμός Υ

γείας, UNEP, FAO και άλλα), σε Διακρατικές Επιτροπές κλπ. που ασχολούνται με

θέματα υδάτινων πόρ.ων και τις αποφάσεις της ΣυντονισπκήςΕπιτροπής Υδάτινων

Πόρων (ΣΕΔΥΓ1) που λειτουργεί στα πλαίσια της ΥπηρεσίαςΧωροταζίαςκαι Περι

βάλλοντοςτου ΥπουργείουΣυντονισμού.

Ορίζει τις κατευθύνσειςτης πολιτικής του κράτους έναντι της διαχείρισης

των υδάτινωνπόρων του και για την υλοποίησήτους προτείνει τη λήΥη των παρακά

τω μέτρων:

• υποβολΓΙ σχεδίου νόμου ωπερί υδάτων"

• διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων με κοινά κριτΓΙρια σε επίπεδο λεκά

νης απορροής. Η διαίρεση της χώρας σε Υδατικά Διαμερίσματα κρίνεται απαραί

τητη για την οργάνωση και μελέτη των υδατικών προβλημάτων της.

• δημιουργία Ινστιτούτου Υδρολογικών Ερευνών

• καθιέρωση Εκθέσεως χωροταξικών και περιβαί\λοντικών επιπτώσεων για τα με

γάλα έργα του ΠΔΕ και των Δημοσίων Οργανισμών
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• υποβολή σχεδίων νόμων για την τροποποίηση της υφιστάμενης νoμoi\oγiας, τη

σχετική με την προστασία των πηγών υδρεύσεως των 6ασικών οικιστικών κέ

ντρων της χώρας (ΚΕΠΑ)

• την απογραφή των έργων κοι μελετών του Δημοσίου, των σχετικών με mv δια

χείριση των υδάπνωνπόρων της χώρας και στη συνέχεια τη δημιουργίαΜητρώ

ου

• κατάρτιση υδατικών ισοζυγίων προσφοράς-ζητήσεως συγκεκριμένων περιοχών

της χώρας (με προτεραιότητα σης υδρολογικά ελλειμματικές περιοχές των ΚΕ

ΠΑ).

ΧΙ Απόφαση 11 (ΦΕΚ 551, 1981)

"Περίχαράξεως χατευ8υντπρ{ων γραμμών Υια τπ διοτιipnσn, nρoστασio χαι 01

κοΛογικπδιaxεIpισn των πapάxτιων8ιοτ6πωνκα, μέτρα προστασίαςΥια ορισμέ-. . .
νους σπα αυτους

Νομοθετικά στηρίζεται στο άρθρο 24 (παρ 1) του Συντάγματος και στα άρ

θρα 3 και 7 του Ν.36ΟΙ76 και έχοvτας υπόΥΠ τπ μελέτπ 7919706 τπς ΣΑΜ 8019 του

Υπουργείου ΣυVΤΟV1σμού 'Έθvικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Ακτώv", Tnv απόφασπ

ΔΚ 17569/23.1179 "Συγκρότπση ΣυVΤΟV1ΟΤ1κής Εmτροπής Διαχείρισης Ακτώv" και

το γεγοvός όπ έvα τέτοιο καθεστώς προστασίας πρέπει vα βρίσκεται σε αρμοvία με

πς υποχρεώσεις που έχει αvαi\ά6ε1 η χώρα μας oτov τομέα της προστασίας τπς Φύ

σεως τόσο μέσω TOOv σχεπκώv διατάξεωv TOOv Διεθvώv Συvθnκώv όσο και μέσω δια

τάξεωv του Παραγώγου Κοιvοnκού Δικαίου που αφορά τα θέματα της προστασίας

του nfPIBάi\i\ovTQς.

Οι στόχοι και οι κατευθύvσεις της προστασίας TOOv παράκnωv 610τόπωv dVQI οι

εξής: η διαχείριση TOOv παράκτιωv περιοχώv va αποσκοπεί στη διατήρησή τους, vα

ελαχιστοποιπθεί η υποΒάθμισπ και η καταστροφή του φυσικού nfplfui\i\ovtoc;, η

διαχείριση TOOv φυσlκώv τonικώv πόρωv va yIVfTOI μετά από Tnv εκπόvnσn ειδlκώv

οικοi\ογικώv μεi\ετώv, n διατήρησπ και διαχείριση TOOv παράκnωv 6ιοτόπωv να συ

σχεήζεταl με Tnv παραγωγικότητα του πρωτογεvή τομέα. va εκποvηθεί το απαραί

τητο vομικό πλαίσιο προστασίας TOOv παράκπωv περιοχώv και va εvισχυθούv τα ε

ρευvηnκάπρογράμματαγια Tnv προστασία ορισμέvωv περιοχώv.

Για τη επίτευξη TOOv παραπάvω προγραμμαήζοvταl οι εξής fvέpYfIfςo

• απογραφή και ταξιvόμnση TOOv διαφόρωv τύπωv TOOv παράκτιωv 6ιοτόπωv

• οριοθέτπση τους

• καθιέρωσπ ειδικού τύπου οlκολογlκής μελέτης για Tnv προστασία και mv οικο

λογlκή διαχείρισηTOOv παράΚΤιωv οlκοσυστημάτωv

• εκπόvnση οδηγού χρήσεωv γπς και όρωv προστασίας παράκτιωv οικοσυστημά-

TOOv.

Αvαγvωρίζει Tnv αvάγκη προστασίας κατά προτεραιότπτα TOOv παρακάτω 610τόπων.
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α) Αμμοθίνες και βραχώδεις ακτές του όρμου Σαρακηνlκό Ελαφονήσοιι καθώς και

αμμοθίνες και λίμνη Σφογγιιλ" σταδιιπκά της Νεαπόλεως Λακωνίας

β) Μεγάλο έλος Μαραθώνα - Πευκοδάσος Σχοινιά - Κυνόσουρα Αττικής

γ) Αμμοθίνες - Παραλιακό δάσος και λίμνη περιοχής Καϊάφα

Αναγνωρίζει την ανάγκη οριοθέτησης των ε~ής παράκτιων βιοτόπων:

α) Εκβολές Αχέροντα

β) Εκβολές Σπερχειού

γ) Βραχώδεις ακτές και παραλίες της Χερσονήσου Μάνης

δ) Βραχώδη τμήματα των ακτών της ΝΔ Αττικής

Την αρμοδιότητα του προγραμματισμού και συντονισμού των απαραίτητων ενερ

γειών έχει π Γραμματεία του ΕΣ;ΧΠ

χll. Απόφαση 12 (ΦΕΚ 551, 1981)

"Περί πpoστασfας και αξιΟΠΟΙf,1'σεως των αποί1t8ωμέvωv δασών τπςχώρας"

Νομοθεnκά στηρίζεται στο άρθρο 24 (παρ. 1) του Συντάγματος, στα άρθρα 3 και 7

του N.360176, στο άρθρο 1 του Ν.1459/50 ωπερί πρoστασiας ειδικής κατηγορίας οι

κοδομπμάτων και έργων τέχνης μεταγενέστερων του 1830" τη σχετική απόφαση

118246/1857/16.1.57 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχο

ντας υπόΥη το γεγονός ότι ένα τέτοιο καθεστώς πρoσTασiας πρέπει να βρίσκεται σε

αρμονία με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας στον τομέα της προ

στασiας της Φύσεως τόσο μέσω των σχετικών διαT~εων των Διεθνών Συνθηκών

όσο και μέσω δlαTά~εων του Παραγώγου Κοινοτικού Δικαίου που αφορά τα θέματα

της πρoστασiας του περιβάλλοντος. Aπoφασiζει:

• την πρoσTασiα της Νήσου Μεγαλονήσι και της περιοχής Σαρακίνα της Νήσου

Λέσβου (αναθέτει την αρμοδιότητα Kήρυ~ης των περιοχών αυτών ως θα.i\άσσια

πάρκα στον Υπουργό Συντονισμού και στους κατά 'Ίερίπτωση αρμόδιους Υπουρ

γούς).

• την ανάθεση στον Υπουργό Συντονισμού και στους κατά περίπτωση αρμόδιους

Υπουργούς τη λήΥη μέτρων για την πρoσTασiα των περιοχών που υπάρχουν α

πολιθωμέναδάση (Σιγρίου Νήσου Λέσβου, ΑγίαΆννα, Παπάδες και Αλιβέρι της

Εύβοιας, Θράκης, Νήσου Λήμνου, Φλωρίνης και Νήσου Σαντορίνης).

Αναθέτει στη Γραμματεία του ΕΣΧΠ τον προγραμματισμό και συντονισμό

των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την επίTε~η των παραπάνω στόχων.

χll!. Απόφαση 13 (ΦΕΚ 551, 1981)

"Περl εΥιφίσεως του πΛαισίου ΟΡΥανώσεως τπς ευρύτeρnς περιοχπς BόJιoυ 'και

Λάρισας 'και των ρυθμισnκών σχεδίων Υενικών κατευθύνσεων των αντΙστοιχων

ιi6Αεωv (ΚΕΠΑ ΒόΑος - Λάρισα)"
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Νομοθετικά στηρίζεται στο άρθρο 24 του Συντάγματος,στα άρθρα 3 και 7

του Ν.36ΟΙ76, στο άρθρο 3 του N.I032/80 ωπερί συστάσεως Υπουργείου Xωρoτα~ίας

Οικισμού και Περιβά.ί\ί\οντος" και έχοντας υπόΥη την απόφαση του ΕΣΧΠ

9610/23.3.79 με την οποία το δίπολο Βόλος - Λάρισα έχει επιλεγεί ως ΚΕΠΑ, το

Ρυθμιστικό Σχέδιο που έγινε το 1974, τη μελέτη του ΚΕΠΑ Βόλος-Λάρισα και τις

αναθεωρήσεις των Ρυθμιστικών Σχεδίων του Βόλου και της Λάρισας που έγιναν το

1979 και TfIV ειοηγΠTlκή έκθεση της Γεvικnς Διεύθυνσης Οικισμού του γχοπ για

την έγκριση των Ρυθμιστικών Σχεδίων Βόλου και Λάρισας και του Σχεδίου Οργά

νωσης της ευρύτερης περιοχής.

Εγκρίνει το πλαίσιο οργάνωσης της ευρύτερης περιοχής των πόλεων Βόί\ου

Λάρισας. Ειδικότερα:

• Στην οργάνωση του χώρου

α) της ευρύτερης περιοχnς Βόλου-Λόρισας

ορίζει πληθυσμιακό στόχο για το έτος 2000 τους 550.000 κατοίκους, ορίζει περιο

χές οlκιστικnς αvόπτυζnς,χώρους εγκατάστασηςπαραθερισμού και αvαΥυχnς, πε

ριοχές εγκατάστασηςΒιοτεχvιώv και Βιομnχαvιώv,περιοχές προστασίαςγεωργικής

γης - δασώv - δασικώv εκτάσεωv, δίκτυα μεταφοράς (κύριοι οδικοί άζοvες και εv

δεικτική aton κόμΒωv,διάταζητου σιδηροδρομικούδικτύου).

6) rroV πολεοδομικώv συγκροτnμάτωv του Βόλου και της Λόρισας

οριοθέτηση rroV πολεοδομlκώv συγκροτnμάτωv Βόλου και Λάρισας, ορισμός rrov

χρnσεωv γnς εvτός rrov opirov rrov ΠΣ., χόραζη οδικού και σιδηροδρομlκού δικτύου

καθώς και των κυκλοφοριακώv κόμΒωv rroV πόλεωv, αvαστολn rroV οlκοδομlκώv

εργασιώv μεταζύ του λιμαvιού και της Βιομnχαvικής ζώvnς μέχρι το τέλος της σχε

τικής μελέτnς λειτουργίας και προοπnκώv του λιμαvιού και διερεύvnσn για TOV κα

θορισμό περιοχής εργατικώv κατοικιώv στο Βόλο.

• rrnv αvάmυζn rroV παραγωγικώv τομέωv

α) του nprotoyεvn τομέα

ολοκλήρωση αρδευτικώv tpyroV, επέκταση και Bελτiωση δικτύου αγροηκnς οδο

ποιίας και oτnv napoXn KIVnrproV σε γεωργικούς συvεταιρισμούς για rnv ίδρυση μο

VooroV επεζεργασίας αγροnκώv προϊόvτωv.

6) του δευτερογεvή τομέα

προσδιορισμός συγκεκριμέvωv KIVnτproV για rnv εγκατάσταση vtrov Βιομnχαvικώv

μοvόδωv στους προΒλεπόμεvους χώρους για Βιομnχαvικές χρήσεις.

γ) του τριτογεvn τομέα

μελέτη για τη σταδιακή αΠOKέvτρωση της Δημόσιας Διοίκησης προς ης δύο πόλεις

και δημιουργία πλέγματος κοιvωvικώv εζυπnρετnσεωv QVτiσTOIXroV για κάθε ΟΙΚΙ

σηκό κέvτρο (κυρίως υγείας και εκπαίδευσης).

• Μελέτες και έργα α~ φάσης ornv ευρύτερη περιοχn

• προτείvεται n σύvταζn συγκεκριμέvωv μελετώv και n εκτέλεση συγκεκριμέvωv

tpyroV με ταυτόχροvn εKτiμηση rroV χωροταζlκώv καί περιβαλλοvτικώv εnιmώ

σεωv.
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• Έργα α# φάσης ρυθμιστικών σχεδίων Βόλου και ΛόΡιοας (προτείνεται κατάλο

γος με συγκεκριμένα έργα)

• Προτείνει συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής προς τα Υπουργεία, τους Δημόσιους

Οργανισμούς και όλους τους aρμόδιoυς φορείς για τη ί\ήΥη μέτρων και την προ

σαρμογή των μελετών και προγραμμάτων τους προς ης βασικές αρχές και κατευ

θύνσεις της παρούσας απόφασης και την εξασφάλιση έγκαιρων επεμβάσεων σε

ορισμένους καίριους τομείς.

χ/ν. Απόφαση 14 (ΦΕΚ 301, 1981)
·Περ! ιδρύσεως Β,ομnχavικnςΠεριοχnς Ρόδου"

Νομοθετικά στηρίζεται στο άρθρο 24 (παρ. 1 και 2) του Συντάγματος, στο

N.400/1976 "Περί Υπουργικού Συμβουλίου ,και Υπουργείων", στο άρθρο 3 (παρ. 3)

του Ν.360/1976 "Περί Χωροταξίας και Περιβάλλοντος", στο άρθρο 1 (παρ. 1) του

Ν.4458/1965 ~Περί Βιομηχανικών Περιοχών" όπως Τροποποιήθηκε και συμπληρώ

θηκε από ης διατόξεις του όρθρου 1 του Ν.742/77 ~Περί Τροποποιήσεως και συ

μπληρώσεως του Ν.4458/65 ~Περί Βιομηχανικών Περιοχών" και ρυθμίσεως συνα

φών θεμάτων" και στις ΔΚ 19791/80 ΦΕΚ 1064/Β/15.10.1980, 20460/80 ΦΕΚ

1078/Β/23.10.80 αποφόσεις ~Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υ

πoυργoύ Συντονισμού"

Αποφασίζει την ίδρυση Βιομηχανικής Περιοχής Ρόδου για την εξυπηρέτηση

των αναγκών της βιομηχανικής δραστηριότητας της περιοχής της πόλης αυτής. Α

ναθέτει στους Υπουργούς Συντονισμού και Βιομηχανίας την έκδοση σε όσο το δυ

νατό συντομότερο χρονικό διόστημα του προβλεπόμενου ΠΔ για τον καθορισμό της

Βιομηχανικής Περιοχής Ρόδου και στον Υπουργό Βιομηχανίας και Ενέργειας και

τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Τρόπεζας Βιομηχανικής Ανόπτυξης την εκ

πόνηση σε όσο το δυνατό συντομότερο χρονικό διόστημα των απαιτούμενων μελε

τών, για τον ειδικότερο προσδιορισμό της θέσεως, της εκτόσεως και των ορίων της

Βιομηχανικής περιοχής Ρόδου.

χν. Απόφαση 15 (ΦΕΚ 301, 1981)
·Περ{ ιδρύσεως Βιομπχανικπς 'Περιοχπς Κο?άνπς-Πτοilεμαίδος"

Νομοθετικό στηρίζεται στο όρθρο 24 (παρ. 1 και 2) του Συντόγματος, στο

N.400/1976 ~Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων", στο όρθρο 3 (παρ. 3)

του Ν.36ΟΙ1976 ~Περί Χωροταξίας και Περιβόλλοντος", στο όρθρο 1 (παρ. 1) του

Ν.4458/1965 ~Περί Βιομηχανικών Περ~oxών" όπως Τροποποιήθηκε και συμπληρώ

θηκε από ης διατόξεις του όρθρου 1 του Ν.742/77 ~Περί Τροποποιήσεως και συ

μπληρώσεως του Ν.4458/65 ~Περί Βιομηχανικών Περιοχών" και ρυθμίσεως συνα

φών θεμάτων", στις ΔΚ 19791/80 ΦΕΚ 1064/Β/15.10.1980, 20460/80 ΦΕΚ

1078/Β/23.10.80 αποφόσεις ~Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υ

πουργού Συντονισμού", στην ΔΚ απόφαση 19793/80 ΦΕΚ 1064/Β/15.10.80 ~Περί

καθορισμού αρμοδιοτήτων του ΥφυΠOUΡγOύ Συντονισμού" και στην απόφαση 2 του
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ΕΣΧΠ με την οποία επιλέχθηκε το δίπολο Ko~άνπς-ΠTo.ί\εμαίδoς ως ΚΕΠΑ και

την ανάγκη ορθολογικής οργανώσεως της υποδομής της βιομηχανικής δραστηριό

τητας της οποίας n ικανοποίηση είναι απαραίτητη γιο την εξασφάλιση της προοππ

κής αυτής.

Αποφασίζει την ίδρυση Βιομηχανικής Περιοχής Κοζάνης-Πτοί\εμαίδος για

την εζυππρέτπσπ των αναγκών της βιομηχανικής δραστηριότητας της περιοχπς των

πόλεων αυτών. Αναθέτει στους Υπουργούς Συντονισμού και Βιομηχανίας την έκδο

ση σε όσο το δυνατό συντομότερο χρονικό διάστημα του προΒλεπόμενου ΠΔ για

τον καθορισμό της Βιομηχανικής Περιοχής Κοζάνης-Πτοί\εμαίδος και στον Υ

πουργό Βιομηχανίας κοι Ενέργειας και ης αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής

Τράπεζας Βιομηχανικής Aνάπτυ~ης την εκπόνηση σε όσο το δυνατό συντομότερο

χρονικό διάστημα των απαιτούμενων μελετών, για τον ειδικότερο προσδιορισμό της

θέσεως, της εκτάσεως και των ορίων της Βιομηχανικής περιοχής Κοζάνης

Πτολεμαίδος.

χνι. Απόφαση 16 (ΦΕΚ 654, 1981)

"Περί εγκρίσεως του σvσττίμαrος οργανώσεως των οικιστικών περιοχών του 'Πο

'Λεοδομlκού Συγκροτπμaτος του Ηρακλείου και rnf ευΡύrεΡnςΠεΡιοχπςτου"

Νομοθετικάστηρίζεται στα άρθρα 3 (παρ. 3) και 7 του N.360176, στο άρθρο 3

του Ν.1032/80 "περί συστάσεως Υπουργείου Xωρoτ~ίας και Περιβάί\λοντος" και

έχοντας υπόΥη την απόφαση του ΕΣΧΠ 9610123.3.79 με την οποία το Ηράκλειο έχει

επιλεγεί ως ΚΕΠΑ, τη μελέτη του ΚΕΠΑ Ηρακλείου που έγινε το 1980 και την ειση

γηπκή έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικισμού του ΥΧΟΠ για την έγκριση του

συστήματοςοργάνωσηςτων οlκιοπκώνπεριοχών του ΠΣ. Ηρακλείουκαι της ευρύ

τερης περιοχής.

Εγκρίνει το σύστημα οργάνωσης και ης γενικές ρυθμίσεις που αυτό προβλέπει

για το ΠολεοδομικόΣυγκρότηματης πόλης του Ηρακλείου. Ειδικότερα:

• Στο σύστημα οργάνωσης Οlκιοπκών Περιοχών του ΠΣΗ και της ευρύτερης πε-

ριοχής του.

α) ορίζεται πί\ηθυσμιακός στόχος για το έτος 2010, οι 240000 κάτοικοΙ, προτείνεται

το κύριο και δευτερεύονοδικό δίκτυο,δημιουργίαιεραρχημένουοικισπκούπί\έγμα

τος, ορίζονται χρήσεις γης (όρια περιοχών για εγκατάστασηβιομηχανιώνκαι βιοτε

χνιών, καθορισμός χώρων αναΥυχής-τουρισμούκαι παρaθερισΠKήςκατοικίας και

ζώνη προστασίαςγεωργικήςγης με ειδικούς όρουςδόμησης.

• Στην ανάπτυ~η των παραγωγικών τομέων

α) του πρωτογενή τομέα: ολοκλήρωση των εγγειοβελπωπκών και κυρίως αρδευπ

κών έργων, δικτύου αγροπκής οδοποιίας και στην παροχή κινήτρων σε γεωργικούς

συνεταιρισμούς για την ίδρυση μονάδων επε~εργασίας αγροηκών προϊόντων.

β) του δευτερογενή τομέα: παροχή κινήτρων για την ανάπτυ~η της βιομηχανίας, για

την οργάνωση βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων κυρίως σε συνεταιριοπκή
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βάση και για mv οργάνωση χώρων υποδοχής των Βιομηχαvικώvκαι βιοτεχνικών

κλάδωV.

ν} του τριτογενήτομέα: πρόγραμμαΔιοικητικήςαΠOKέvτρωσης,δημιουργίαπλέγμα

τος κοινωνικών εζU11nρετnσεωv(κυρίως υγεία και εκπαίδευση) και άσκηση ειδικού

ελέγχουγια τη διατήρησητης τουριστικήςαξιοποίησηςστα προγραμματικάμεγέθη.

• Μελέτες και έργα α' φάσης του ΠΣΗ και της ευρύτερης nεριοχnς του

προτείνεται n σύνταξη συγκεκριμένωv μελετών και n εκτέλεση συγκεκριμέvωv

έργων με ταυτόχρονη εκήμηση TOOV χωροταξlκών κοι περιβαλλοντικών επιmώ

σεων.

• Προτείνει συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής προς τα Υπουργεία, τους Δημόσιους

Οργανισμούς κοι όλους τους αρμόδιους φορείς για τη λή4Π μέτρωv και TnV προ

σαρμογή των μελετώv και προγραμμάτωvτους προς τις βασtKές αρχές και κατευ

θύvσεις της παρούσας απόφασης και Tnv εζασφάλιση έγκαιρωv επεμβάσεωv σε

ορισμέvους καίριους τομείς.

XVII. Απόφαση 17 (ΦΕΚ 654, 1981)

·Περί ιδρύσεως 8ιομπχανικnς περιοχnς στπ 8έσn Ξnp6pεμα του Νομού Α r,τικriς"

Νομοθετικά στnρί~εται στο άρθρο 24 (παρ. 1 και 2) του Συντάγματος, στο

Ν.400Π6 "περί Υπουργικού ΣυμΒουλίου και Υπουργείωv", στο άρθρο 3 (παρ.3) του

Ν.360Π6, και στο άρθρο 1 {παρ. Ι) του Ν.458/65 "περί Βιομηχανικών περιοχών" όπως

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από ης διατάζεις του άρθρου 1 του Ν.?42Π?

"περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.4458/65 περί Βιομηχαvικώv περιο

χών και ρυθμίσεως συvαφώv θεμάτων".

Aπoφασί~ει Tnv ίδρυση Βιομηχανικής περιοχής στη θέση Ξηρόρεμα του

Νομού Αττικής. Αναθέτεl: στους Υπουργούς Συvτοvισμού και Βιομηχανίας και Ε

νέργειας mv έκδοση του προΒλεπόμενουΠΔ για TOV καθορισμό της ανωτέρω Βιο

μηχανικής περιοχής, και στον Υπουργό Βιομηχανίας και Εvεργείας και σπς αρμό

διες υπηρεσίες της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αvάnτυζης την εκπόνηση

των απαιτούμενων μελετών για τον ειδικότερο προσδιορισμό της' θέσης, της έκτα

σης και τωv ορίων της παραπάνω Βιομηχανικής περιοχής.

ΧΥIΙI. Απόφαση 18 (ΦΙΞΚ 654, 1981)

"Περl 'Εγιφlσεως των γενικών κατευ8ύνσεων τπς χωροταξικπς ΜεΑέτπς ΜnΑου

και του αντίσroιxoυ'Xωρoτα{IKoύ σχεδΙου"

Νομοθετικά στηρί~εται στα άρθρα 3 (παρ.3) και? του Ν.360Π6, στο άρθρο 3

του ΝΙ032/80 ..περί συστάσεως υπουργείου Χωροταζίας Οικισμού και Περιβάλλο

vToς" και oτnv απόφαση υπ' αρ. ΔΚ/8839/6.5.80 του Υπουργού Συντονισμού σχετική

με την εκπόνηση της Χωροταζικής Μελέτης της Νήσου Μήλου.

Εγκρίνει τη γεvική ρύθμιση του χώρου της Μήλου. Εγκρίvει ειδικότερα:

• Στην οργάνωση του χώρου - ρυθμίσεις
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Καθορίζει Βραχυπρόθεσμο πληθυσμιακό προγραμμοηκό στόχο για το έτος 1990

τους 6000 κατοίκους, καθορίζει γενικές χρήσεις γης κατά κατηγορίες περιοχών

(Α ευρότερες περιοχές ανάπτυ~ης της γεωργίας, του τουρισμού και της κατοικίας

και περιοχών αποκλεισμού ε~OΡΙΙKΠKών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων, Β:

περιοχές έλξης βιομηχανικών και εξορυκπκών δραστηριοτήΤων, Γ: περιοχές ε

λεγχόμενης εξόρυξης και αποκλεισμού βιομηχανικώνδραστηριoτnτων και Πε

ριοχές απόλυτης προστασίας του φυσικοό περιβάλλοντος), χαρακτηρίζει σαν

τουρισηκούς τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής Α και απαγορεύει τη

διακίνηση λατομικών και μεταλλευτικών προϊόντων σε αυτούς, χωροθετεί προ

βλήτες φόρτωσης λατομικών και μετa.ί\λευΤΙKώνπροϊόντων και λιμένων επιβαη

κής και εμπορευματικής κίνησης, προβλέπει τη διατήρηση παραδοσιακών οικι

σμών, τη συνταξη ρυμοτομικούσχεδίου και των καθορισμό ~ώνης επέκτασης των

οικισμώντου νησιού.

• Στην ισόρροπη ανάmυξη των παραγωγικών τομέων της περιοχής

α) του πρωτογενή τομέα: διερεύνηση της γεωτεκτονlκής δομής του νησιου (με

σκοπό τον καθορισμό των δυνατοτήτων του υδρογεωλογικού, γεωθερμlκοό και

ορυκτοό του δυναμlκοό), διερεύνηση και προσδιορισμός των γεωργικών ~ωνών,

του είδους και της έκτασης των Ka.ί\λιεργειών, παροχή κινήτρων σε γεωργlκους

συνεταιΡισμοίις για την ίδρυση μονάδων επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων,

παροχή υΥηλών οικονομικών ενισχύσεων στους a.ί\ιείς για αγορά καυσίμων, για

ανανέωση σκαφών μέσης και παράκτιας αλιείας, για εκσυγχρονισμό του εξοπλι

σμου των σκαφών τους καθώς και χορήγηση μακροπρόθεσμων χαμηλότοκων

δανείων στους δικαιούχους ανανέωσης σκαφών μέσης και παράκτιας a.ί\ιείας

καθώς και έλεγχος της λaθρa.ί\ιείας.

β) του δευτερογενή τομέα: προγραμματισμός της διαχείρισης του UΔαΤΙKOυ, γεω

θερμικοό και ορυκτοό δυναμικοό του νησιου, οργάνωση και εκμετάλλευση Βιο

μηχανικής περιοχής ΕΤΒΑ μέσα στα όρια της περιοχής Β, παροχή ισχυρών κινή

τρων για την μετεγκατάσταση στην παραπάνω βιομηχανική περιοχή των εκτός

αυτής λειτουργουσών βιομηχανικών μονάδων με σκοπό την εξυγίανση του κε

ντρικοό τμήματος του νησιου και θέσπιση ειδlκών νομοθετικών ρυθμίσεων για

την ορθολογική εκμετάλλευση του ορυκτοό πλουτου του νησιού με βασικό κρι

τήριο την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενους περιβάλλοντος και τη δια

σφάλιση της υγιεινής διαβίωσης των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιου.

γ) του τριτογενή τομέα: διερευνηση και οργάνωση σε προτεραιότητες της απαραί

τητης τουριστικής υποδομής, ενθάρρυνση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ί

δρυση φορέα ανάπτυξης"Αγροτικοό Τουρισμού", ίδρυση Επαγγελματικής - Τε

χνικής Σχολπς που θα αποσκοπεί στην κατάρτιση του εργατικοό δυναμικού σε

θέματα εξόρυξης και επεξεργασίας βιομηχανικών κλπ ορυκτών και δημιουργία

πλέγματος κοινωνικών εξυπηρετήσεων (κυρίως στον τομέα της υγείας).

• Στα έργα υποδομπς προτείνεταl η συνταξη μελετών και η εκτέλεση συγκεκριμέ

νων έργων υποδομής τα οποία βοηθούν στην επίτευξη των παραπάνω στόχων.
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Προτείνει μέτρα εφαρμογής και ορίζει υπεύθυνο τον Υπουργό Συντονισμού και

Βιομηχανίας και Ενέργειας για την πορεία των εργασιών.

ΧΙΧ. Απόφαση 19 (ΦΕΚ 654, 1981)

"Περί ,δρύσεως 8,0μnχavlκnς περ'οχπς στπ Ν Maxρόvnao τουΝ ΚυχΛciδωv
n

Νομοθετικά στηρίζεται στο άρθρο 24 (παρ. 1 και 2) του Συντάγματος στο Ν.

400Π6 "περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων", στο άρθρο 3 (παρ.3) του Ν.

360Π6 και στο άρθρο 1 (παρ. 1) του Ν.4458/65 "περί βιομηχανικών περιοχών" όπως

τροποποιι\θηκε και συμπί\ηρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.742/77

"περί τροποποιΓΙσεως και συμπληρώσεως του Ν.4458/65'περί βιομηχανικών ΠεΡιο-

χών" και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων. '

Αποφασίζει την ίδρυση Βιομηχανικής περιοχΓΙς στο νησί της MαKpoνiισoυ

του Νομού Κυκλάδων και αναθέτει στους Υπουργούς Συντονισμού και Βιομηχανίας

και Ενέργειας την έκδοση ΠΔ σε όσο το δυνατό σύντομο χρονικό διάστημα για τον

καθορισμό της παραπάνω βιομηχανικής περιοχΓΙς. Επίσης στον Υπουργό Βιομηχα

νίας και Ενέργειας αναθέτει την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για τον ειδι

κότερο προσδιορισμό της θέσης, της έκτασης και των ορίων αυτής της βιομηχανι

κής περιοχής.

ΧΧ. Απόφαση 20 (ΦΕΚ 827, 1985)

"Εχσυγχροvισμός του εργoσωσfoυ rρ,8ιiς-επεςεργασfας κaοΛίvnς του Ι Τσt

πoιJρπ, που 8ρίσκεται στπ Nrίσo MrίΛo n

Νομοθετικά στηρίζεται στην απόφαση του ΕΣΧΠ (ΦΕΚ 664/Β/16.10.81)

"Περί εγκρίσεως των Γενικών Κατευθύνσεων της χωροταξlκΓΙς μελέτης Μήλου και

του ανήστοιχου χωροταξικού σχεδίου", στην αίτηση του Ι Τσιπούρη για τον εκσυγ

χρονισμό του εργοστασίου της τριβής-επεξεργασίας καολίνης, ώστε να τροποποιη

θεί η υφιστάμενη μέθοδος παραγωγής από ξηρά σε υγρΓΙ και να παραχθεί νέο προϊ

όν Kατάί\λnί\O για πληρωτικό υλικό στη χαρτοβιομηχανία, στα αριθμ 604/16.3.84

και 1266/216.84 έγγραφα τας ΑΕ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕγΝΩΝ ΚΑΙ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕγΣΕΩΝ'" στο αριθ. 50062/219.84 έγγραφο τας Διεύθυνσας Προ

στασίας Περι6άί\Γιοντος του τέως ΥΧΟΠ με το οποίο αξιoλOγiιθηKε θετικά η υπο

βληθείσα μελέτη περιβαΓιλονΤ1κών επιπτώσεων, στο αριθ. 2257/6.2.85 έγγραφο της

ΑΕ "ΕΤΒΑ" ότι δεν ανiιKει στα άμεσα προγράμματά της η οργάνωση της βιομηχα

νικής περιοχής Μήλου και στην αριθ. 134/27.6.85 θετική συνηγορία της κ. Νομάρ

χου Κυκλάδων για την ανωτέρω επέVΔυσπ.

Αποφασίστηκε η έγκριση του εργοστασίου επεξεργασίας καολίνης του Ι.

Τσιπούρη που βρίσκεται στη Niισo Μήλο και αφορά την τροποποίηση της μεθόδου

παραγωγής του από ξηρά φάση σε υγρΓΙ όμοια προκειμένου να παραχθεί νέο προϊόν

κατάλληλο για πληρωτικό υλικό της χαρτοποιίας.
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XXI. Απόφαση 21 (ΦΕΚ 316, 1985)

"1δpυσn ΒιομπχανικώνΠεριοχών(ΒΙ - ΠΕ) σε 6Αους τους νομούς τπςχώρας"

Νομοθετικά στηρίζεται στο άρθρο 24 (παρ. 1 και 2) του Συντάγματος, στο

Ν.400Π6 "περί Υπουργlκού Συμβουλίου και Υπουργείων", στο Ν. 1266/82 "περί ορ

γανώσεως, ασκήσεως της νομισματικής πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής

και άλλων διατάξεων", στο ΠΔ 574182 "περί ανακατανομής αρμοδιοτήτων Υπουρ

γείων", στο ΠΔ 577182 "περί μεταφοράς υπηρεσιών στο Υπουργείο Εθνικής Οικο

νομίας", στο ΠΔ 816/77 "περί οργανισμού του τ. Υπουργείου Συντονισμού, στην

Πρωθυπουργική απόφαση Υ108/8.8.84 "περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στον Ανα

πληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας", στο άρθρο 3 (παρ. 3) του Ν. 360/76 και

στους Ν. 4458/65 και Ν. 742Π7 "περί βιομηχανικώνπεριοχών(ΒΙ.ΠΕ)" και έχοντας

υπόΥη τους στόχους του Πενταετούς ΠρογράμματοςΟικονομικής και Κοινωνικής

Ανάπτυξης1983 -1987 (Τεύχος ΙΙ Κεφ. ιυΦΕΚ 5/A/17.185) για τη μεταποίηση και

ειδικότερα τη δημιουργία των συνθηκών ικανοποίησης του μακροχρόνιου στόχου

ίδρυσης μίας τουλάχιστον ΒΙΠΕ. σε κάθε νομό της χώρας για την άμβλυνση των

περιφερειακών ανισοτήτων καθώς και ειδικών ή κλαδικών ΒΙ.ΠΕ. και Βιοτεχνικών

Κτιρίων.

Εγκρίνει την ίδρυση μιας τουλάχιστον βιομηχανικής περιοχής (ΒΙ.ΠΕ) σε

κάθε νομό της χώρας για την εξυπηρέτηση των αναγκών της βιομηχανικής, βιοτε

χνικής και γενικά οικονομικής δραστηριότητας του κάθε νομού, μέσα στα πλαίσια

του ΠρογράμματοςΟικονομικής και Κοινωνικής Αναπτύξεως της χώρας.

Αναθέτει στους Υπουργούς Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος και

Εθνικής Οικονομίας την έκδοση ΠΔ για την ίδρυση ΒΙ.ΠΕ σε κάθε νομό της χώρας.

Σχολιασμός

Ένα σημείο που αξίζει να προσεγγίσουμε με κριτικό πνεύμα είναι το ποιά

Υπουργεία υπογράφουν κάθε φορά τις αποφάσεις του ΕΣΧΠ Κάθε απόφαση υπο

γράφεται από 10 έως 16 υπουργούς. Στο σύνολο τους οι αποφάσεις υπογράφονται

από τον Πρωθυπουργό, εκτός από τις αποφάσεις 4 και 5 και από την απόφαση 1 την

οποία υπογράφει αντί για τον Πρωθυπουργό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γενικά

όμως μετά το 1981 όλες οι αποφάσεις έχουν την υπογραφή του Πρωθυπουργού. Τα

Υπουργεία που υπογράφουν σταθερά είναι το Υ. Συντονισμού, Γεωργίας, Βιομηχα

νίας Ι Ενέργειας, Δημόσιων Έργων, Οικονομικών (εκτός από τις αποφάσεις 4 και 5),

Πολιτισμού και Επιστημών, Κοινωνικών Υπηρεσιών (Υγείας Ι Πρόνοιας), Εμπορι

κής Ναυτιλίας και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (μετά την απόφαση 6).
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ΠΙνOKO~ 1: Συμμετοχή των Υπουργείων στην yfιφιoη των αποφόσεων του ΕΣΧΠ

ΥπouργΟΙ που υπογράφουν λπoφ4αaι.ς

τις αnοφάσεις του uχπ 112141516171619110111112113114115116117118119120121
Πpόεδlχ>ς της Δημοκρατίας χ

ΠpωQ.ιπouργός χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ

Συντονισμού (Εθνικής Οικονομίας) χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ

~r.!l:!.όoι~.5.eyωv ...(YχOn) χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ Χ

~!ας -- Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

ΟικονΟ.I:ι.ικών
χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ

ΕργασΙας χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ

BtομηχανίαςΙΕνέργειος χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ

Εξωτερικών ---- χ χ χ

Εσωτερικών χ χ χ χ

ΠολιτισμούΙΕπιστημών χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ

Εθνικής Παιδείας/Θρησκευμάτων χ

-
Κοινωνικών Υπηρεσιών χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ

Υφ. Συντονοομώ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ

Αντιπρόεδρος Κt..βέρνησης χ

ΠΡοεδρ(σς της K~έρνιpης χ χ__ ο

Εμπορ(ou χ χ χ-_.__. ..__..-
Συγκοινωνιών χ χ χ χ

Εμπορικής Nαιmλloς χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ_..._._----
Ενέργειας και Φισικών Πόρων χ

Η απόφαση 1 που είναι μικρής σημαντικότητας υπογράφεται μόνο από τους

Υπουργούς Συντονισμού και Βιομηχανίας και ΕνέΡγειας.

Η απόφαση 2 για την οικιστική αποκέντρωση, που είναι ίσως n σημαντικότερη

απόφαση έχει 16 υπογραφtς. Εvδιαφtρον είναι να αναφερθεί το γεγονός ότι την a
πόφαση αυτή υπογράφουν οι υπουργοί Εσωτερικών και Εργασίας, οι οποίοι υπο

γράφουν πολύ λίγες αποφάσεις του ΕΣΧΠ Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι επι

πτώσεις της απόφασης αυτής τόσο σε θtματα απασχόλησης όσο και σε θέματα ορ

γάνωσης του Ελληνικού χώρου ήταν σημαντικtς.

Η απόφαση 4 για το ΚΕΠΑ Καβάλας tχει 13 υπογραφtς. Είναι μια απόφαση

με την οποία εγκρίνεται μια μελέτη με επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατ.

Μακεδονίας και Θράκης. Αν και οι οικονομικtς επιπτώσεις ήταν αναμενόμενες, ε

ντούτοις την απόφαση αυτή δεν υπογράφει ο Υπουργός Οικονομικών.

Η απόφαση 7 για το ρυθμιστικό σXtδιo της Αθήνας έχει 13 επίσης υπογραφές,

εκείνο όμως που κάνει εντύπωση είναι η απουσία της υπογραφής του Υπουργού ερ

γασίας του οποίου η απουσία είναι επίσης σημαντικά εμφανής στις αποφάσεις 13
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(ΚΕΠΑ Βόλου-Λάρισας), 16(ΚΕΠΑ Ηρακί\είου) και 21 (ίδρυση ΒΙ.ΠΕ. σε κάθε νομό

της χώρας).

Η απόφαση 13 για το ΚΕΠΑ ΒόiΊΟ1J-Λάρισaς έχει 12 υπογραφές όπου εντύ

πωση κάνει n υπογραφή του Υπουργού Εμπορίου, ο οποίος υπογράφει μόλις 3 από

τις αποφάσεις του ΕΣχη

Η απόφαση 16 για το ΚΕΠΑ Ηρακλείου έχει 11 μόνο υπογραφές παρά την

σημαντικότητά της και α~ίζει να σημειωθεί ότι είναι το μόνο ΚΕΠΑ που δεν έχει την

υπογραφή του Υπουργού Εμπορίοιι.

Σημαντικό στις αποφάσεις των ΚΕΠΑ είναι ότι δεν έχουν την υπογραφή του

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρότι στις προτάσεις για την 01

KισnKή οργάνωσητης χώραςένας από τους βασικούςστόχους ήταν να καταστούνΟΙ

πόλεις αυτές κέντρα ανώτατης εκπαίδευσης.Επίσης ο Υπουργός Συγκοινωνιών υ

πογράφει μόνο στην απόφαση για το ΚΕΠΑ Ι).αβόλας ενώ από τις προτάσεις του

ΕΣΧΠ στα δύο άλλα ΚΕΠΑ και κυρίως στο ΚΕΠΑ Βόλου-Λάρισαςφαινόταν λόγω

της σημανπκότηταςτων προτεινόμενωνσυγκοινωνιακώνέργων απαραίτητη η προ

συπογραφήτου ΥπουργούΣυγκοινωνιών.

Την υπογραφή του Υπουργού Προεδρίας της ΚυΒέρνησης παρατηρούμε ότι

έχουν μόνο οι δύο πολύ σημανπκέςαποφάσεις του ΕΣΧΠ, η 2 για την οlκισπκή α

ποκέντρωση και η 7 για την οργάνωση του ελληνικού χώρου σε ΠΡΟΥραμμαηκά δια

μερίσματα. ΦαίνετΟ1 ότι η συμμετοχή αυτού του Υπουργείου είναι μόνο σε αποφά

σεις εθνικής εμβέλειας.

Οι αποφάσεις 14, 15, 17, 19 και 21 που θέμα τους έχουν την ίδρυση βιομηχανι

κών περιοχών (ΒΙΠΕ.) είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι δεν υπογράφονται από τον

Υπουργό Eργασiας.

Το σύνολο σχεδόν των αποφάσεων του ΕΣΧΠ υπογράφεται από τον Υφυ

πουργό Συντονισμού, ενώ ο Υφυπουργός ΔημόΟ1ων Έργων υπογράφει μόνο πς

πρώτες αποφάσεις έως και την 5.

Εξαρτήσεις των αποφάσεων από τη Νομοθεσία

Το μεγαiΊύτερo μέρος των αποφάσεων λαμβάνουν υπόΥη τους ορισμένα άρ

θρα του Συντάγματος, από το N.360176, από τα 5ετή Προγράμματα ανάπτυξης, από

προηγούμενα ρυθμιστικά σχέδια, μελέτες και προγράμματα, από υποχρεώσεις της

χώρας μας που απορρέουν από το Κοινοτικό Δίκαιο και Διεθνείς Συμβάσεις και

διάφορους νόμους ανάλογα με το αντικείμενο της κάθε απόφασης.

Από άρθρα του Συντάγματος εξαρτώνται 14 αποφάσειςεκτός από την 1, 3, 4, 7,

16, 18 και 20. Οι αποφάσεις αυτές εξαρτώνται από το J1:X)po 24 του Συντάγματοςε

κτός από την απόφαση 10 (Περί της διαχειρίσεωςτων υδατικών πόρων της χώρας)

που λαμβάνει υπόΥη της και τα ~θρα 18 και 106. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι

από ης αποφάσεις 4, 13 και 16 για την οργάνωση των ΚΕΠΑ μόνο η απόφαση 13
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(για το ΚΕΠΑ του διπόλου Βόλου-Λάρισας) λαμβάνει υΠΟΥη της το άρθρο 24

του Συντάγματος.

Όλες οι αποφάσειςτου ΕΣΧΠ εκτός από την απόφαση 20, έχουν ως βάση

τους το N.360176. Στο άρθρο 3 βασίζονται όλες οι αποφάσεις εκτός από την 6 (Περί

προσωρινής προστασίας περιοχών Χαλκιδικής) η οποία όμως στηρίζεται στο άρθρο

7 του νόμου αυτού. Το άρθρο 7 δεν λαμβάνουν υΠΟΥη οι αποφάσεις 2 (Περί xαρά~ε

ως κατευθυντηρίων γραμμών της xωρoτα~ΙKής πολιτικής για την οικιστική αποκέ-

__ντρωση), 10 (Περί της διαχειρίσεως των υδατικών πόρων της χώρας), 17 (Περί ιδρύ

αεώςβϊομηχανικής περιοχής στη θέση Ξηρόρεμα του Νομού Αττικής), 19 (Περί ι

δρύσεως βίομηχανικής περιοχής στη Νήσο Μακρόνησο του Νομού Κυκλάδων) και

21 ('Ιδρυση Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ - ΠΕ) σε όλους τους νομούς της χώρας). Στο

άρθρο 1 (στους ορισμούς ορισμένων βασικών εννοιών) του νόμου αυτού στηρίζονται

μόνο οι αποφάσεις 7(ΠερΙόργανώσεως του Ελληνικού χώρου σε Προγραμματικά

Διαμερίσματα), 9 (Περί xαρά~εως κατευθυντήριων γραμμών και αναγκαίων ενερ

γειών για τη διαχείριση των ακτών) και 10 (Περί της διαχειρίσεως των υδατικών πό

ρων της χώρας).

Στις αρχές και τους στόχους των δετών Προγραμμάτων ΟικονομικήςΑνά

πτυ~ης βασίστηκαν 6 αποφάσεις του ΕΣΧΠ Οι αποφάσεις 2 (Περί xαρά~εως κατευ

θυντηρίων γραμμών της xωρoτα~ΙKής πολιτικής για την οικιστική αποκέντρωση), 3

(Περί σχεδίου - πλαισίου ρυθμίσεων ευρύτερης περιοχής Πρωτευούσης) και 9(Περί

xαρά~εως κατευθυντήριων γραμμών και αναγκαίων ενεργειών για τη διαχείριση των

ακτών) βασίστηκαν στο πρόγραμμα 1978-1982, οι αποφάσεις 7 (Περί οργανώσεως

του Ελληνικού χώρου σε Προγραμματικά Διαμερίσματα) και 10 (Περί της διαχειρί

σεως των υδατικών πόρων της χώρας) στο πρόγραμμα1976-1980 και η απόφαση 21

('Ιδρυση Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ - ΠΕ) σε όλους τους νομούς της χώρας) στο

πρόγραμμα 1983-1987.

Οι αποφάσεις του ΕΣΧΠ στην οποία στηρίχτηκαν έπειτα και άλλες αποφάσεις

είνdt α) η απόφαση 2 (Περί xαρά~εως κατευθυντηρίων γρdμμών της xωρoτα~ΙKής

πολιτικής για την οικιστική αποκέντρωση) στην οποία στηρίχθηκαν οι αποφάσεις 3,

4,10, 13 και 16, που είναι οι αποφάσεις για τα τρία ΚΕΠΑ, το ρυθμιστικό της Αθήνας

και τη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας, και β) η απόφαση 18 (Περί εγκρί

σεως των γενικών κατευθύνσεων της Xωρoτα~ΙKής μελέτης Μήλου και του αντί

στοιχου xωρoτα~ΙKoύ σχεδίου) στην οποία στηρίχθηκε η απόφαση 20 για τον εκ

συγχρονισμότου εργοστασίουτου LΤσιπούρη που βρίσκεται στη Ν. Μήλο.

Προηγούμενα Ρυθμιστικά σχέδια λαμβάνουν υΠΟΥη τους η απόφαση 3

(Ρυθμιστικό Αθήνας), 4 (ΚΕΠΑ Καβάλας) και 13 (ΚΕΠΑ Βόλου-Λάρισας). Ενδιαφέ

ρον προκαλεί ότι η απόφαση 16 για το ΚΕΠΑ Ηρακλείου δεν στηρίζεται σε προη

γούμενο Ρυθμιστικό σχέδιο γεγονός που οφείλεται στην απουσία του εκείνη την ε

ποχή.
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Σε προηγούμενες Μελέτες και Προγράμματα βασίζονται οι αποφάσεις 3

(PιιθμισnKό Αθήνας), 6 (Προστασία Χαλκιδlκής), 9 (Διαχείριση ακτών), 11

(Προστασία και Διαχείριση παράκηων βιοτόπων) και 13 (ΚΕΠΑ Βόλοu-Λάρισας).

Οι αποφάσεις 5, 8, 9, 10, II και 12 Βασίζονται σε δεσμεύσεις που έχει αναλάβει

n χώρα μας με διεθνείς συVΘήKες και έχουν ως επί το πλείστον θέμα τους την προ

στασία και τη διαχείριση βιοτόπων, ακτών, υδάτινων πόρων, αρχαιολογικών χώρων

και απολιθωμένων δασών.

Βάση τους, το δίκαιο της ευρωπαϊκής κοινότητας για την εναρμόνιση της ελ

ληνικής πολιτικής εν όΥει της ένταςής μας στην ΕΟκ, έχουν οι αποφάσεις 5, 9, II

και 12. Είναι δηλαδή αποφάσεις που έχουν θέμα τους την προστασία κυρίως ορισμέ

νων ειδικών περιοχών (βιοτόπων, ακτών και απολιθωμένων δασών).

Στο νόμο 1262182, και στα Προεδρικά Διατάγματα 974182, 574182 577/82 και

816182 που αναφέρονται σε αρμοδιότητες Υπουργείων Βασίζεται η απόφαση 21 για

την ίδρυση BmE σε κάθε νομό της χώρας.

Στο Ν.40ΟΙ76 (περί Υπουργικού ΣυμΒουλίου και Υπουργείων) Βασίζονται οι

αποφάσεις 6, 17, 19 και 21 Θέμα των αποφάσεωναυτών είναι η έγκριση της χωρο

ταξικής μελέτηςτης Χαλκιδικήςκαι η ΧωροθέτησηΒιομηχανικώνπεριοχών είτε σε

συγκεκριμένεςπεριοχέςείτε σε κάθε νομό της χώρας.

Στο Ν.Ι032180 (Σύσταση ΥπουργείουΧωροταξίας,Οικισμού και ΠεριΒάλλο

ντος) Βασίζονται οι αποφάσεις9, 13, 16 και 18, που έχουν θέμα τους τη διαχείριση

των ακτών και την έγκριση της μελέτης της Μήλου και των ΚΕΠΑ Βόλου-Λάρισας

και ΚαΒάλας.

Οι αποφάσεις 17, 19 και 21 για την χωροθέτηση ΒΙΠΕ στηρίζονται επίσης και

στο Ν.4458/65 με τις τροποποιήσεις από το Ν.742177 που ρύθμιζαν έως τότε νομο

θετικά τα θέματα των Βιομηχανικών περιοχών.

2. ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΠοΦΑΣΕΩΝ

Απόφαση 2
Το ΕΣΧΠ γνωρίζοντας τα προΒλήματα που προκαλεί η συγκέντρωση πληθυω

σμού στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη εξέδωσε αυτή την απόφαση στην προσπά

θειά του να δημιουργηθεί ένα πιο ισόρροπο OΙKισnKό δίκτυο. Ξεκινώντας από τη

θέση ότι όταν το ακολουθούμενο χωροταξικό πρότυπο ανάπτυξης δεν αποκεντρώ

νεται ή δεν αναπαράγεται και σε άλλες πόλεις εκτός από την πρωτεύουσα και τη

Θεσσαλονίκη δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις για μια ευρύτερη και αυτοδύναμη κοι

νωνική διαδικασία στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης. Η αποτελεσματικό

τητα των μέτρων της κεντρικής διοίκησης για περιφερειακή ανάπτυξη δεν είναι η

αναμενόμενη όταν το σύνολο του πληθυσμού και το σύστημα οργάνωσης των παρα

γωγικών δραστηριοτήτων συγκεντρώνεται στα δύο μεγάλα ασnKά κέντρα της χώρας

και κυρίως στην Αθήνα Η συγκέντρωση αυτή δεν έχει αρνητικές εmπτώσεις μόνο

στην περιφέρεια με την υποΒάθμιση των κοινωνικών και οικονομικών της λειτουρ-
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γιών αλλά και στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα όπου εμφανίζεται με τη μορφ" της υ

ποβάθμισης της ποιότητας ζωnς και του φυσικού περιβάλί\οντος.

Η βούλησπ της κεντρικnς διοίκησης όπως εκφράζεται στο "Πρόγραμμα Οικο

νομικnς και Κοινωνικnς Αναπτύξεως 1976-80" σε σχέση με τα θέματα τπς περιφε

ρειακnς πολιτικnς ορίζει ότι είναι απαραίτπτπ π βελτίωση τπς χωροταξικnς κατανο

μnς των οικονομικών δραστπριοτnτων. Ένας από τους κύριους στόχους αυτού του

προγράμματος είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης σε όλη τη χώρα Το ΕΣΧΠ στηρι

ζόμενο στο άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 360/76, σύμφωνα με το οποίο έχει την αρμοδιότη

τα να λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν την ακολουθητέα πολιτικ.,) της χωροταξίας,

λαμβάνει συγκεκριμέναμέτρα για την επίτευξπ των παραπάνωστόχων.

Ένας ακόμη παράγοντας που συντέλεσεστην έκδοση αυτnς τπς απόφασης n

ταν η δημιουργία πλαισίου που να ανταποκρίνεται στις απαιτnσεις της ΕΟΚ εvόyει

της πλnρους ένταξης τπς χώρας το 1981

Η απόφαση αυτ.,) προτείνει ένα ιεραρχημένοοικιστικό δίκτυο και θέτει πλπ

θυσμιακούςστόχους για το έτος 2000. Η ιεράρχηση του οικισηκού δικτύου γίνεται

με βάση της δυνατότπτες των πόλεων να διαδραματίσουν συγκεκριμένους ρόλους

μέσα στο γενικότερο π.ί\αίσιο ανάπτυξης της χώρας. Στην ανώτερη βαθμίδα αυτnς

της οικιστικnς οργάνωσης βρίσκονται η Aanva και π Θεσσa.ί\OνίKη.Στην αμέσως

επόμενη βαθμίδα επιλέγονται κάποια κέντρα με βάση τη δυναμικότητατους στα ο

ποία θα εφαρμοστούνΕντατικά ΠρογράμματαΑνάπτυξης(ΚΕΠΑ) και τα οποία θα

εππρεάζουν την ευρύτερπ περιφέρειά τους. Οι πόλεις που επιλέχθπκαννα διαδρα

ματίσουναυτό το ρόλο είναι το Ηράκλειο,π Καβά.ί\α, τα Ιωάννινα και τα δίπολα Λά

ρισα-Βόλος,Κοζάνη-Πτολεμαίδακαι Πάτρα-Αίγιο.

ΠίναKα~3: Κέντρα που επιλtxθηKαν ως ΚΕΠΑ

με τους πληθυσμιοκοιίς στόχους τους

Λάρισα-Βόλος 550.000

Πάτρα-Αίγιο 450.000

Ηράκλειο 250.000
Kαβάi\α 200.000

Ιωάννινα 150.000
Κοζάνη-Πτολεμαίδα 150.000

Τα κέντρα της επόμενπς βαθμίδας, τα οποία ονομάζονται Αστικά Οικιστικά

Κέντρα (ΑΣΤΟΚ), θα είναι οι πρωτεύουσες των νομών και ίσως κάποιες άλλες πό

λεις μόνο όταν αυτές επηρεάζουν μια ευρύτερπ περιοχ", με βάση την οικονομικ.,)

τους ανάπτυξη. Οι υπόλοιποι οικισμοί τπς χώρας οργανώνονται σε συστnματα Α

γροτικών n Αγροτοβιομηχανικών Οικιστικών Κέντρων (ΑΓΡΟΚ), τα οποία θα
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Χόρτης 2: ΧωΡIι<ή ι<ατανομl' των κεΠΑ

• Εγι<Εκρψ<να ΚΕΠΑ

• Θεσμοθετημένα ΚΕΓιΑ

έχουν τπ δυνατότπτα να ε~υππρετoύν τους δευτερεύοντες οικισμούς τπς πε

ριοχής επιρροής τους,

Η απόφασπ επίσπς περιελάμβανε και τα απαραίτπτα μέτρα εφαρμογής / rφό

γραμμα δράσπς, για τπν επίτευ~π των παραπάνω στόχων. Πρότεινε τπν ίδρυσπ Υ

πουργείου Xωρoτα~ίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, άφπνε όμως το γενικό χωρο

τα~ΙKό σχεδιασμό τπς εθνικής κλίμακας στο Υπουργείου Συντονισμού θεωρώντας

ότι αυτό είναι αρμόδιο για τον γενικό οικονομικό και κοινωνικό προγραμμαησμό

τπς χώρας, Τελικά n ίδρυσπ του ΥΧΟΠ έγινε με το Ν. 1032/80 "Περί συστάσεως Υ

πουργείου Xωρoτα~ίας Οικισμού και Περιβάλλοντος", Πρότεινε τπν τροποποίπσπ
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του Ν.360/76, η οποία όμως δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα αν και ουσιαστικά ο

νόμος έχει περιέλθει σε αδράνεια. Τέλος πρότεινε την ενημέρωση και αναθεώρηση

των παλαιότερων χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών με προτεραιότητα αυτών

που αναφέρονταν στα ΚΕΠΑ Οι αναθεωρήσεις που προχώρησαν αναφέρονται στο

δίπολο Βόλου-Λάρισας, στην ΚαΒάλα και στο Ηράκλειο, οι οποίες είναι οι μόνες

που θεσμοθετήθηκαν με επόμενες αποφάσεις του ΕΣΧΠ

Χάρτη, 3: Παράδειγμαοlκιστll<ήςοργόνωσπςστο ΚΕΠΑ Βόλου - Λόριοας

•
I\Α!'ΔιΠΑ•

J

]

([)ΚΕΠΑ

~ ΑΠΟΚ

Ο Ημιaστικd

Ο ΑΓΡΟΚ

_ Eθνιιa'l Oδόc:

- Obut6 ΙΙΙΧnιο

I:ιb/ιuι IIIXruo

.............Όρια \/OμCΙO

Όρια επαΡ
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Απόφαση 3
Σuγκρ!vοvτaς την απόφαση 3 του ΕΣΧΠ "Περί σχεδίου πλαισίου ευρύτερης

περιοχής Πρωτεύουσας" με το Ρυθμιστικό σχέδιο του 1983 από το Υπουργείο Χω

ροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, παρατηρείται όη συμπimουv στους βασι

κούς στόχους τους.

Ένας από τους βασικούς στόχους κοι των δύο κειμένων είναι ο περιορισμός

του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού της πρωτεύουσας. Το επιχείρημα αυτής της

πρότασης είναι ότι αποτελεί προίίπόθεση n σταθεροποίηση του πληθυσμού για την

ανάπτυξη της χώρας καθώς και για τη διασφάλιση του επιτελικού ρόλου της πρω

τεύουσας.

Προβλέπεται αποκέντρωση των διοικηπκών λειτουργιών 'προς την περιφέρεια

εκτός από το επιτελικά διοικηπκά κέντρα. Να μην επιτρέπεται n εγκατάσταση λει

τουργιών ελεγχόμενων από το δημόσιο τομέα εάν αυτές δεν εί ναι απόλυτα αναγκαί

ες για την πρωτεύουσα και να επιδιωχθεί η απομάκρυνση λεn:ουργιών που έχουν ή

δη εγκατασταθεί χωρίς να είναι απαραΙτητες. Ο στόχος αυτός του PUΘμισηKOύ

Σχεδίου εναρμονίζεται και με την απόφαση 7 του ΕΣΧΠ όπου προβλέπεται η απο

κέντρωση των δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών.

Η λήΥη μέτρων για τον περιορισμό στο ελάχιστο της αύ~ησης δραστπριοτή

των που έλκουν πλπθυσμό στπν πρωτεύουσα κρίνεται απαραίτπτπ. Τα μέτρα αυτά

μπορούν να περιλαμβάνουν κίνπτρα για τη μετεγκατάσταση εργατοτεχνικού και ε

πιστημονικού προσωπικού στπν επαρχία και εγκατάσταση στην πρωτεύουσα δρα

στπριοτήτων που δεν εί ναι έντασης εργασίας.

Όσον αφορά τπν προστασία του περιβάλλοντος προτείνεται η λήΥη όλων των

απαραίτπτων μέτρων για την προστασία των βουνών και των δασών της Αmκής, της

εναπομένουσας γεωργικής γης με παράλλπλπ επιδlω~π τπς αύ~ησης της παραγω

γικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων τπς περιοχής. τπν ανημετώπιση της ρύ

πανσης των νερών του Σαρωνικού και τπ μείωση του θορύβου στπν πόλπ. Έμφαση

δίνεται επίσπς στπν οικολογική αναβάθμιση της Amκής με βασική επιδlω~π τπ δια

τήρηση της πολυμορφίας τπς χλωρίδας και της πανίδας. Η αναβάθμισπ τπς ποιότπ

τας του περιβάλλοντος αντιμετωπίζεται και μέσα από το πρόγραμμα αναδασώσεων,

τη σωστή χωροθέmση των βιομηχανιών αλλά περισσότερο με την σταδιακή απομά

κρυνση των οχλουσών βιομηχανιών που βρίσκονται μέσα σε αστικό χώρο.

Βασικός άξονας τπς οργάνωσης του χώρου είναι n αλλαγή mς δομής της πό

λπς σε πολυκεντρική με τπ δπμιουργlα διαμερισμάτων. Επίσης ο περιορισμός των

επεκτάσεων των περιοχών εντός σχεδίου πόλεως με προτεραιότπτα σπς περιοχές

εκτός σχεδίου με πυκνή δόμπσπ.

Να δοθούν ουσιαστικές αρμοδιότητες στην TomKn Αυτοδιοίκπση και να γίνει

εφικτή η ουσιασπκή συμμετοχή της στην υλοποlπση των επόμενων φάσεων του

'Ρυθμιστικού Σχεδίου.
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Να ληφθούν μέτρα για την προστασία των ακτών και n avάmυξn των περιοχών πα

ραθεριοτικnς κατοικίας να μην παρεμποδίζει τις δυνατότητες αναΥυχής του κοινού

κοι να έχει τέτοια μορφπ που να εξασφαλίζει και να Βελτιώνει mv ποιότητα του πε

ριβάi\λoνTOς.

Να οργανωθούν και να εζυγιανθούν οι περιοχές όπου είναι εγκαταστημένες

πολλές βιομηχανίεςκαι να ληφθούν τα απαραίτηταμέτρα προστασίαςτου περιβάί\

λοντος.

Το Ρυθμιστικόσχέδιο επiσπς προτείνει αναδιάρθρωσητων συγκοινωνιακώνγραμ

μών και επέκταση των δικτύων μαζικών μέσων μεταφοράς, ώστε να δημιουργηθεί

ένα ενιαίο δίκτυο.

Απόφαση 7

Με την απόφαση αυτή χωρίζεται n χώρα σε 10 ΠρογραμματικάΔιαμερίσματα

Η ανάγκη για τη δημιουργία αυτών των διαμερισμάτων απορρέει κύρια από τους

στόχους του 5ετούς προγράμματοςανάπτυξης1976-80. Εκεί γίνεται εμφανές όπ εί

ναι αναγκαία η ισόρροπη ανάπτυξη. Για την επίτευξη του στόχου αυτού αποφασί

στηκε ο σχεδιασμός να μην γίνεται μόvο σε εθνικό και vομαρχιακό επίπεδο αi\λά VQ

δημιουργηθεί tVa ενδιάμεσο επίπεδο σχεδιασμού, το "περιφερειακό",ώστε να επι

τευχθεί με TOV καλύτερο τρόπο η αποκέvτρωση μεγεθών, πόρων και δραστηριοτή

των. Με βάση επίσης τη διαίρεση αυτή γίvεται εφικτή η κατάρτιση και εφαρμογή α

vαπτυξιακώv προγραμμάτωνσε μεγάλες περιοχές της χώρας ώστε VQ εvαρμοvίζο

VTOI οι εθvικοί στόχοι με τον ιδιαίτεροχαρακτήρατης κάθε περιοχής.

Για TnV εφαρμογή αυτής της απόφασηςορίζεται όπ όλες οι κρατικές υπηρεσί

ες. οι δημόσιοιοργαvισμοί,επιχειρήσειςκλπ, είvαι υποχρεωμέvεςνα σχεδιάζουv,VQ

προγραμματίζουvκαι να κατανέμουν ης περιφερειακέςδραστηριότητεςτους σύμ

φωνα με την παραπάνω διαίρεση της χώρας. Για TnV διερεύvηση της εναρμόvισης

των παραπάvω υπηρεσιώνστην απόφαση του ΕΣΧΠ εξετάστηκε η οργάvωση τωv:

ΥΠΕΧΩΔΕ,Υπουργείο Γεωργίας, ΕΟΤ και ΔΕΗ Παρουσιάζεταιη οργάvωση τωv

ΠεριφερειακώvΥπηρεσιώvκαθώς και οι αρμοδιόmτέςτους και τα οργαvογράμματά

τους.

ΥΠΕΧΟΔΕ

Το ΥΠΕΧΩΔΕ εκτός από πς κεvτρικές του Υπηρεσίες έχει και Διευθύvσεις

Περιφέρειας.Έδρα της κάθε Διεύθυvσηςείναι η έδρα της αντίστοιχης σημεριvής

Περιφέρειας.Όλες οι Διευθύνσειςτων Περιφερειώvείvαι Διευθύνσεις Περιβά:i\λo

ντος και Χωροταξίαςεκτός από την ΠεριφέΡειαΑmκήςπου έχει ΔιεύθυνσηΠολε

οδομικούΣχεδιασμού.

Κάθε Διεύθυvση ΠεριΒάλλοvτος και Χωροταξίας περιλαμΒάvει το Τμήμα

ΠεριΒάλλοvτος και το Τμήμα Χωροταξίας και ΠολεοδομικούΣχεδιασμού καθώς

και το Γραφείο της Γραμματείας. Η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού της
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Χάρτης 4.2 :
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤιΚΑ ΔιΑΜΕΡιΣΜΑΤΑ

Έτος θεσμοθέτησης 1981
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ΑΝΑΦΟΡΑΣΤJΣ. ΑΠΟΦΑΣΕιΣΤΟΥΕΣΧΠ

Χάρτης 4.1 :
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤιΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Έτος θεσμοθέτησης 1977

Χάρτης 4.3 :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Έτος θεσμοθέτησης 1985
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Απικής περιλαμβάνει το Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και το Γραφείο της

Γραμματείας.

Οι αρμοδιότπτες του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι:

• n μέριμνα για τη συγκέντρωση γενικών πληροφοριών και την ποιόmτα του περι

βάλλοντος και τις ρυπογόνες δραστηριότητες στην περιοχή με βάση τις γενικές

αρχές και κατευθύνσεις που δίνονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ

• ο συντονισμός των ενεργειών για την παρακολούθηση και προστασία του περι

βάλλοντος, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που ο φυσικός αποδέκτης, οι προστατευ

τέοι φυσικοί πόροι, ΟΙ ρυπαίνουσες δραστηριότητες ή ΟΙ ενδεικνυόμενες λύσεις

παρουσιάζουν διανομαΡχιακό χαρακτήρα

• π εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια για

την κατανομή των πιστώσεων και το σχεδιασμό καθώς και'προτάσεις μέτρων για

την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, ιδιαίτερα των ευαίσθητων πε

ριοχών (π.χ. βιότοποι κλπ)

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Xωρoτα~ίας και Πολεοδομικοίι Σχεδιασμοίι:

• η ε~ειδίKευση των κατευθυντήριων γραμμών της xωρoτα~ΙKής πολιτικής σε επί

πεδο περιφέρειας για τη δομή και οργάνωση του φυσικολειτουργικοίι χώρου, τις

χρήσεις γης, τη χωρική διάρθρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, τα δίκτυα

και τα συστήματα τεχνικής υποδομής, τη δομή και διάρθρωση του οικιστικοίι δι

κτίιου και τις ~ώνες ειδικοίι σχεδιασμοίι

• η επε~εργασία προγραμμάτων επεμβάσεων στο πλαίσιο του xωρoτα~ΙKOίι σχε

διασμοίι περιφερειακοίι επιπέδου

• η συλλογή, ανά.i\υση, επε~εργασία και α~ιoλόγηση των απαραίτητων στοιχείων

και στατιστικών δεδομένων και η εκπόνηση ειδικών μελετών για mv υποβοήθη

ση του έργου της Δ/νσης Xωρoτα~ίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Περιφερειακοίι

Συμβουλίου

• η χωροθέτηση δραστηριοτήτων σε γήηεδα εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων,

σίιμφωνα με τα σχέδια χρήσεων γης και τις κατευθίινσεις xωρoτα~ΙKής πολιτικής

και μετά από γνώμη του Τμήματος Περιβάλλοντος

• η ε~ειδίKευση των γενικών κατευθίινσεων και οδηγιών των κεντρικών Υπηρε

σιών του ΥΠΕΧΩΔΕ στα θέματα πολεοδομικοίι σχεδιασμοίι, οικιστικής πoλιπ~

κής και κατοικίας καθώς και οικοδομικών και κτιριοδομικών κανονισμών

• ο συντονισμός της υλοποίησης των προγραμμάτων εκτέλεσης έργων που προ

βλέπονται από τα ΓΠΣ και τις Πολεοδομικές Μελέτες

• η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η διατίιπωση απόΥεων σε ότι αφορά προ

γράμματα μελετών ΓΠΣ και Πολεοδομικών Μελετών ή και μεμονωμένων ως άνω

μελετών

. • η παρακολούθηση άσκησης των αρμοδιοτήτων των νομαρχιακών υπηρεσιών ΠΟ

λεοδομικοίι σχεδιασμοίι και η παροχή κατευθίινσεων και οδηγιών σε αυτές
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• η απόφαση έγκρισης παρεκκλίσεωv για εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου

Το Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού της ΠεριφέΡειας Αττικής έχει ης ίδιες

αρμοδιότητες.

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Γραμματείας Eival:

• όλα τα διοικηηκά, οικοvομικά και διαχείρισης θέματα που αφορούν τη διεύθυvση

καθώς και η συγκέvτρωση και πρώτη επεςεργασία στατιοπκώv και λοιπώv στοι

χείων

• η γραμματειακή υποστήριςη προς τα τμήματα της Περιφερειακής Διει)θυνσης

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ κατανέμονται OTnv: Αττική, Α

vατολική Μακεδοvία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπει

ρος, Θεσσαλία, lόvια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βό

ρειο Αιγαίο και Νότιο Αιγαίο.

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ δεν οργαvώvοvται σύμφωvα με

τα Προγραμματικά Διαμερίσματα Η οργάνωσή τους όμως ακολουθεί τη σημερινή

διαίρεση της χώρας σε ΠεριφέΡειες. Όσοv αφορά τις αρμοδιότητες που αποκε

VTρώVOVTaI από το ΥΠΕΧΩΔΕ: το Τμήμα Περιβάλλοvτος έχει μόνο γvωμοδοτικό

χαρακτήρα, δηλαδή συγκεvτρώvει στοιχεία για τα προβλήματα που αvτιμετωπίζει η

περιοχή της δικαιοδοσίας του και εισηγείται προς τις ΚεVτΡικές Υπηρεσίες προτά

σεις για TnV αντιμετώπιση αυτώv, το Τμήμα Χωροταξίας και Πολεοδομικού Σχεδια

σμού υλοποιεί το πλαίσιο της πολιτικής που λαμβάνεται σε κεντρικό επίπεδο προ

σαρμόζοvτάς το στις αvάγκες και ιδιαιτερότητες της κάθε Περιφέρειας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΟΡΓΙΑΣ

Με βάση TOV Οργαvισμό του Υπουργείου Γεωργίας λειτουργούv 7 Περιφε

ρειακές Υπηρεσίες Γεωργίας, οι οποίες είναι: Αττικής και Νήσωv, ΠελΟΠΟVVήσΟυ

και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδοvίας και Θράκης, ΚεντΡικής και

Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, ΚεVτΡικής Ελλάδας και Κρήτης.

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Γεωργίας παίζουν έvα μεσολαβητικό ρόλο με

ταξύ της ΚεVτΡικής Υπηρεσίας και της Περιφέρειας με τη διοχέτευση, τον προγραμ

ματισμό και TnV εφαρμογή τωv στόχωv της ΚεντΡικής Υπηρεσίας για τη γεωργική

ανάπτυςη και TnV εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής. Στις Περιφερειακές Υπηρεσί

ες Γεωργίας υπάγοvται:

Ι Περιφερειακή Διεύθυνση Γεωργικής Αvάπτυςης με το τμήμα Εφαρμογώv και Α

vάπτυςης, το γραφείο Ειδικών Γεωπόvωv, το γραφείο Οργάvωση και Διαχείριση

Γεωργικώv Εκμεταλλεύσεωv και το γραφείο Ευρωπαϊκώv Κοιvοτήτωv

ΙΙ Οι Γεωργικές Σχολές

Ι1Ι Ιδρύματα, Ιvστιτούτα και Σταθμοί Έρευvας

Σε επίπεδο Νομού unάρxouv Διευθύvσεις Γεωργίας (56 στο σύv<?λο της χώ

ρας), με έδρα συvήθως TnV Πρωτεύουσα του Νομού. Καλύπτουv και εποπτεύουν τη

γεωργική ανάπτυςη που προγραμματίζεται και κατευθύvεται από τις Κεvτρικές Υπη-
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ρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας. Οι Διευθύνσεις Γεωργίας αποτελούν το περιφε

ρειακό όργανο της Νομαρχίας του Νομού και ασκούν γενικότερα τη γεωργική διοί

κηση στους 49 Νομούς της χώρας. Σε κάθε Διεύθυνση Γεωργίαςλειτουργούνεκτός

των άλλων τμημάτωνκαι γραφείων:

1 Τμ Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάmυξης με τα γραφεία Οργάνωσης - Διαχεί

ρισης Γεωργικών EKμετα.i\λεύσεων και Γεωργικής Ενημέρωσης

11 Γραφείο Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας

111 Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕΓΕ), τα οποία αφενός' συντονίζουν και μεθο

δεύουν τις δραστηριότητες των Γεωπόνων και των υπα.i\λήλων Αγροτικής Οικια

κής Οικονομίας και αφετέρου παρέχουν εξωσχολική εκπαίδευση στον αγροτικό

πληθυσμό.

Τα ΚΕΓΕ, των οποίων ο αριθμός ανέρχεται συνολικά σε 48 (40 ΚΕΓΕ και 8

Πρακτικά Γεωργικά Σχοί\εία. τα οποία λειτουργούν ως ΚΕΓΕ) ανήκουν ως ανεξάρ

mτες μονάδες στη Διεύθυνση Γεωργίας καθώς ανήκουν σε επίπεδο Κεντρικής Υ

πηρεσίας στη Διεύθυνση Γεωργικής Εκπαίδευσης και Πληροφοριών.

Το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης θεωρείται ο τεr.ευταίος κρίκος στα πλαίσια

της α.ί\υσίδας των υπηρεσιών η οποία αρχίζει από την Κεντρική Υπηρεσία και κατα

λήγει σης αγροτικές Κοινότητες. Ένα δίκτυο γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης κα

λύπτει τον αγροτικό χώρο με σκοπό την τεχνικοοικονομική εκπαίδευση και ενημέ

ρωση του αγροτικού πληθυσμού. Φορείς mς γεωργικής ανάπτυξης σε επίπεδο Κοι

νόmτας θεωρούνται: ο Γεωπόνος Γεωργικής Ανάmυξης και η Υπάλληλος Αγροτι

κής Οικιακής Οικονομίας.

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας δεν οργανώνονται

σύμφωνα με τα Προγραμματικά Διαμερίσματα mς απόφασης 7. Η οργάνωσή τους

όμως δεν ακολουθεί ούτε και τη σημερινή διαίρεση mς χώρας σε Περιφέρειες. Οι

αρμοδιόmτές τους περιορίζονται στην άσκηση της γενικότερης πολιτικής του Υ

πουργείου. Υπάρχει και κατώτερο επίπεδο οργάνωσης - Νομαρχιακό- όπου έχουμε

τις Διευθύνσεις Γεωργίας οι οποίες εποπτεύουν m γεωργική ανάπτυξη και ενημε

ρώνουν το γεωργικό πληθυσμό. Η οργάνωση του Υπουργείου Γεωργίας ξεκινά από

την κεντρική διοίκηση και φτάνει μέχρι και σε επίπεδο Κοινότητας εξαιτίας κυρίως

του αντικειμένου που διαχειρίζεται, αν και η ουσιαστική άσκηση πολιτικής γiνεται

μόνο σε κεντρικό επίπεδο.

ΕθΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)

Ο ΕΟΤ εκτός από τις κεντρικές του υπηρεσίες έχει Περιφερειακές Υπηρεσίες

Εσωτερικού Τουρισμού που κατανέμονται σε Διευθύνσεις και Γραφεία Τουρισμού

και Γραφεία Πληροφοριών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Από τις κεντρικές Υπηρεσίες του ΕΟΤ μετα81βάζονται αρμοδιόmτες προς τους

Προϊσταμένους των Δ/νσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εσωτερικού και των

Γραφείων Τουρισμού Εσωτερικού για την περιοχή δικαιοδοσίας τους.
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• Από τη Δ/ναη ΑΙ Έρευνας και Ανάπτυξης εισηγείται θέματα τοuρισnκnς ανά

muξnς και διεξάγει δειγματοληπτικές έΡευνες

• Από τη Δ/ναη Β' Εφαρμογής Προγραμμάτων και Χωροταξίας: γνωμοδοτεί για

εκτέλεση τουριστικών έργων ή διαφόρων εκδηλώσεων καθώς και για θέματα

εκμίσθωσης χώρων για εγκατάσταση λατομείων και μεταλλείων, εισηγείται για

λήΥη μέτρων τουρισTlκnς αξιοποίησης

• Από τη Δ/ναη Δημοσίων Σχέσεων Ι Διαφήμησης: οργάνωση και λειτουργία Γρα

φεiων Πληροφοριών καθώς και παρΟΧ" πληροφοριών, διάθεση πληροφοριακού

και διαφημιοπκού υλικού και μέριμνα για την οργάνωση συνεδρίων και εκθέσε

ων

• Από τη Δ/ναη Τσυριστικών Εγκαταστάσεων / Επιθεώρηση: εγκρίνει τη λειτουρ

γία και την κατάταξη, εκδίδει και ανανεώνει τις άδειες λειτουργίας των ενοικια

ζόμενων δωματίων, ελέγχει και εγκρίνει τις τιμές τoυρισnKών εγκαταστάσεων

και εποπτεύει και ελέγχει την εφαρμογή της τουριστικής Νομοθεσίας

• Από τη Δ/νση Ζ' Τουριστικών Επαγγελμάτων: δίνει άδεια λειτουργίας, εποπτεύει

και παρακολουθεί τη δραστηριότητα των τουριστικών γραφείων, δίνει άδειες ά

σκησης επαγγέλματος στους υπαλλήλους αυτών και ελέγχει την καταλλni\ότητα

των τουριστικών οχημάτων

• Από τη Δ/νση Η' Εσωτερικού Τουρισμού: εποπτεύει τα εκδρομικά σωματεία της

Περιφέρειας

• Από τη Δ/νση Ι' Εκπαίδευσης: διευκολύνει την επιμόρφωση των υπαλλήλων του

ΕΟΤ της Περιφέρειας σε ξένες γλώσσες

• Από τη Δ/νσn ΙΑ' Διοικητικού: εγκρίνει δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας των

Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΕΟΤ

Από τη Δ/νση Περιουσίας και EKμετάi\λευσnς: εποπτεύει και μεριμνά για τη

διαφύλαξη της ακίνητης περιουσίας του ΕΟΤ και τη διαχειρίζεται και mρεί το Κτη

ματολόγιο της ακίνητης περιουσίας του ΕΟτ.

Οι Διευθύνσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών κατανέμονται στη: Θεσσαλία

(με έδρα το Βόλο), Κυκλάδες (Ερμούπολη), Kpnrn (Ηράκλειο), Μακεδονία-Θράκη

(Θεσσαλονίκη),Ήπειρος-Κέρκυρα(Κέρκυρα), Πελοπόννησος-ΔυτικήΣτερεά Ελλά

δα (Πάτρα), Ανατολικ.,) Στερεά Ελλάδα-Νησιά(Πειραιάς), Δωδεκάνησα(Ρόδος), Βό

ρειο Αιγαίο (Munnnvn) και Στερεά Ελλάδα (Λαμία).

Η οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΕΟΤ δεν ακολουθεί την

διαίρεση όπως προβλέπεται από τα Προγραμματικά Διαμερίσματα. Ορίζει δικές του

"περιφέρειες" σύμφωνα με την τουριστικ.,) δραστηριότητακαι ορίζει ως έδρα της την

πόλη με τη μεγαλύτερη τουριστικ.,) ανάπτυξη. Οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών

Υπηρεσιών περιορίζονται στην διαχείριση της τουριστικnς υποδομnς της περιοχής

τους και ελέγχει την ποιότητα των τουριστικών εγκαταστάσεων και των προσφερό

μενων υπηρεσιών. Η αμέσως επόμενη βαθμίδα οργάνωσης των υπηρεσιών του ΕΟΤ

είναι τα Γραφεία Πληροφοριών που έχουν καθαρά ενημερωτικόXaPOKTnpa.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)
ι

Η Δημόσιο Επιχείρηση Ηλεκτρισμού έχει και 5 Περtφερειακές Υπηρεσίες. ΟΙ

ΠεριφερεtQκές Υπηρεσίες είναι: της Αττικής με έδρα την Αθήνα, της Μακεδονίας

και Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκl1, της Πελοποννπσου και Ηπείρου με έδρα την

Πάτρα, της Κεντρικής Ελλάδας με έδρα m Λαμία και των Νnotώv με έδρα το Ηρά

κλειο.

Σε περtφερε1Qκό επίπεδο προίσταται ο Διευθυντής Περιφέρειας. Ot τομείς

που ανήκουν στην αρμοδιότητά του είναι ο ΤεΧV1κός Τομέας, n Διοικηηκή Μέριμνα

και το ΤΗΚ (Τομέας Ηλεκτροδοτήσεως Καταναλωτών). Οι αρμοδιότητες του τεχν1

κού τομέα είνο! n πώληση και παραγωγή ρεύματος πάντοτε σε επίπεδο περ.φέρε.ας,

n εmσκευn των βλαβών που nPOKίImOUV, n αντικατάσταση mς φθαρμένης υποδο

μης (κολώνες), n μελέτη για τις νέες παροχές και τα τεχvικά έργα που anatTOUVTat.

Σης αρμοδιότητες της Διοικηηκής Μέριμvας εμnίmουv όλα τΟ' θέματα που αφο

POuV το προσωmκό δηλαδή ης άδειες (καvοvικές και ειδlκές), ης συvτάξεις, Tnv

πρόσληΥη εκτάκτωv, ης απολύσεις, ης ασφάλειες του προσωπικού (ασθΈVεlες, ιατρι

κή ΠεΡίθαλΥη) και θέματα που αφορούv ης γεvικές υπηρεσίες δnλαδή Tnv κατάστα

ση TOOv κηρίωv και ης επισκευές. Σης αρμοδιότητες του ΤΗΚ αvήκει η εξυπηρέτηση

του πελάτη κυρίως (διευθέτηση θεμάτωv, συνδέσεωv και λογαριασμώv) και υπηρεσί

ες λογιστηρίου για Tnv έκδοση και πληρωμή TOOV λογαριασμώv.

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΔΕΗ καταvέμοvταl στην: Ατηκή, Μακεδο

vία-Θράκη, Πελοπόvvησο-'Ηπειρο, Κεvτρική Ελλάδα και Νησιά

Η οργάvωση TOOV Περιφερειακώv Υπηρεσιώv δε γίvεται σύμφωvα με τη διαί

ρεση της χώρας σε Προγραμμαηκά Διαμερίσματα Οι Κεvτρικές Υπηρεσίες της

ΔΕΗ αποκεvτρώvουv προς ης Περιφερειακές τους Υπηρεσίες μόvο Τμήματα που

αvήκουv στη Διεύθυvση Διαvομής. Οι αρμοδιότητές τους περιορίζοvται στη διαφύ

λαξη, συvτήρηση και επέκταση (vέες συνδέσεις) του TOmKOU δικτύου. Όλες οι απο

φάσεις που αφορούv θέματα πολιηκής λαμ6άvοvταl σε κεvτρικό επίπεδο.
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3. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ι. Χρονολογικά

Ετοε AΠQΦAΣ:Elε

Ι 19'71 Ι Ι 1:ΦΕΚ3151Α Ι
Ι 1978 Ι

Ι 19Ί9 Ι Ι 2: ΦΕΚ 1021/Β Ι

-·EJ 3: ΦΕΚ341/Β

4: ΦΕΚ 4861Β

5: ΦΕΚ 4861Β

6:ΦΕΚ551/Β

7:ΦΕΚ5S1/Β

_-,!,ΦΕΚ55,Y~_
9: ΦΕΚ551/Β-_.",..,.._._,;;;--
10:ΦΕΚ 55]JB
11:ΦΕΚ 551/Β

l2:ΦΕΚ551iΒ•• 1981 -'~i ΦΕΚ 551/Β
~ΦΕιζ30]JΒ-

15:ΦΕΚ301/Β

16:ΦΕΚ 654/8
-17:ΦΕΚ 654/Β
_.18: ΦΕΚ654/~_

19: ΦΕΚ 654/Β

Ι 19Β2 Ι
Ι ",., Ι

Ι 1984 ~ Ι

..... 1985 20: ΦΕΚ 8Ζ7/Β

21:ΦΕΚ3161Β

Δι6γρομμα 1 :Χρονική Koτaνoμή των οποφάσεων του ΕΣΧΠ

Μ

12

10

8

8

•
,

ΙΙ:Γ"""Ι ,-~
ο

19Π 19" 1979 ""' 19" ".2 ".3 ,... ".5
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11. Ως προς το επίπεδο αναφοράς

λΠΟΦλΣΕIΣ ΕΠΙΠΕΔΟ λΝλΦΟΡλΣ

ΕθΝIΚΟ ΠΕΡIΦΕΡΕlλΚΟ Ι ΤΟΠΙΚΟ Ι ΣΗΜΕlλΚΟ

]

]

]

Ι

]

1

]

~

]

1. 1977

2.1979

3.1980

4.1980

5.1980

8.1981

7.1981

8.1981

9. 1981

10. 1981

11.1981

12. 1981

13. 1981

14. 1981

15.1981

18.1981

17.1981

18.1981

19.1981

20.1985

21. 1985

ΧΩΡΟΤΑΞιΑ

ΠΕΡIΒλΜΟΝ

72



1
J

Ι

1

J

J

-

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΧΠ

111. Ως προς το θέμα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ θΕΜΑ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠEP'BMΛQN

1. 1977
2. 1979
3. 1980
4. 1980
5. 1980
8. 1981
7. 1981
8. 1981
9. 1981
10. 1981
11. 1981
12. 1981
13. 1981
14. 1981
15. 1981
18. 1981
17. 1981
18. 1981
19. 1981
20.1985
21. 1985

Σχολιασμός

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν υπάρχουν αποφάσεις περιφερειακού επι

πέδου. Από τις 21 αποφάσεις των οποίων έχουμε τα αντίστοιχα ΦΕΚ. ΟΙ 6 είναι εθνι

κού επιπέδου, οι 7 τοπικού επιπέδου και ΟΙ 6 σημειακού επιπέδου.

Ως προς το χρόνο στον οποίο πάρθηκαν οι αποφάσεις αυτές αξίζει να ση

μειωθεί ότι 0114 από τις 21 αποφάσεις πάρθηκαν το έτος 1981, ενώ συνολικά τα tm

1980 και 1981 πάρθηκαν ΟΙ 17 από τις 21 αποφάσεις. Η δραστηριότητα δηλαδή του

ΕΣΧΠ τις χρονιές αυτές ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Η σχετική αδράνειά του βέβαιο τα

πρώτα χρόνιο (1976-1977, με μία μόνο απόφαση) είναι αρκετά δικαιολογημένη από

το γεγονός ότι το ΕΣΧΠ γιο να αρχίσει να παράγει έργο, θα έπρεπε aρχικά να οργα

νωθεί αφού επρόκειτο για νέο όργανο. Εκείνο όμως που κάνει εντύπωση είναι η α

δράνειά του μετά το 1981 (~έδωσε μόνο δύο αποφάσεις και αυτές το 1985), που κυ

ρίως οφείλεται στο ουσιαστικό "πάγωμα" του Ν.360176 μετά από το έτος αυτό που

συμπίπτει με την κυβερνητική αλλαγή και την αντικατάσταση των καθολικής έ

μπνευσης xωΡOT~ΙKών σχεδίων από τα "Συνοπτικά Σχέδια Δομικών Παρεμβάσε-
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ων" που δεν αποκτούν επίσημη χροιά και εγκρίνονται από τα Νομαρχιακά Συμβού

λια. Την περίοδο εκείνη προωθείται επίσης n χωροθέτηση βιομηχανικών εγκατα

στάσεων και ταυτόχρονα κάποιες γενικές κατευθύνσεις σε τομεακές πολιτικές, α

πόρροια των οποίων είναι και οι δύο τεi'\ευτaίες αποφάσεις του ΕΣΧΠ που αναφέρο

νται σε χωροθέτηση συγκεκριμένης ΒΙΠΕ. και στην δημιουργία ΒΙΠε. σε κάθε νο

μό της χώρας. (Γιαννακοίιρου 1993)

Από ης 21 αποφάσεις των οποίων έχουμε τα αντίστοιχα ΦΕΚ. οι 14 έχουν ως

θέμα τους τη Χωροταξίακαι οι 6 έχουν θέμα τους το Περιβάλλον. Η απόφαση 9 (για

τη διαχείριση των ακτών της χώρας, έχει ως θέμα της τόσο τη χωροταξία όσο και το

περιβάλλον).

Από τις 6 αποφάσεις εθνικού επιπέδου, ΟΙ 3 έχουν θέμα τη χωροταξία και οι '

άλλες 3 έχουν θέμα το ηεριβάλλον. Αηό τις 7 αηοφάσεις TomKotJ επιηέδου μόνο η 1

έχει θέμα της το περιβάλλον, ενώ αηό τις 8 σημειακές αποφάσεις οι 2 έχουν θέμα'

τους το περιβάλλον και οι 6 τη χωροταξία

Οι 14 αποφάσεις που έχουν θέμα τους τη χωροταξία μπορούν να καταταγούν

περαιτέρω και σε κάποιες άλλες ομάδες. Μπορούν να αφορούν θέματα πολιτικής Ι

οργάνωσης του χώρου (αποφάσεις 2, 7 και 21), θέματα χρήσεων γης (αποφάσεις 3, 6,

8,17,18 και 19) και θέματα που έχουν σχέση με την ανάmυξη συγκεκριμένων περιο

χών (αποφάσεις 4, 13 και 16-ΚΕΠΑ).Aντiστoιχαοι 6 αποφάσεις που αφορούν θέμα

τα περιβάλλοντος μπορούν να αφορούν θέματα προστασίας των φυσικών πόρων

(αποφάσεις 9 και 10) ή θέματα διατήρησης της"φυσικής" κληρονομιάς (αποφάσεις

5, 11 και 12).

Η απόφαση 7 λογικά θα έπρεπε να προηγηθεί της απόφασης 2, πράγμα που

δεν συμβαίνει και ίσως οφείλεταl στο γεγονός ότι μετά το 1981 έχουμε ρυθμίσεις α

ποκεντρωτικού χαρακτήρα που επέ6αi\αν κατά κάποιο τρόπο την οργάνωση της χώ

ρας σε προγραμματικά διαμερίσματα

Επίσης οι αποφάσεις για χωροθέτηση Βιπε σε συγκεκριμένα σημεία

(αποφάσεις 14. 15, 17 και 19) προηγούνται της απόφασης 21 που δίνει τη δυνατότητα

δημιουργίας Βιπε σε κάθε νομό της χώρας, δίνοντας mv εντύπωσηότι η Κεντρική

Διοίκηση μη μπορώνταςνα κατανοήσειτις ανάγκες της Ελεύθερηςαγοράς Ι ιδιωΏ

κής πρωτοβουλίας,έρχεται εκ των υστέρων να νομιμοποιήσειμια ήδη δημιουργη

μένη κατάσταση.
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ΚΕΠΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡIΤιΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥθΥΝΣΕIΣ ΤΩΝ ΚΕΠΑ

Η θεωρΙα των πόλων ανάπτυξης εμφανίστηκε γιο πρώτη φορά στη δεκοεπα

του '50 από τον F. Ρeποux. Υποστηρίζει όπ ένα σύστημα πόλεων-πόλων αvάmυ~nς

παρουσιάζει έντονη οικονομική δραστηριότητα που πολλαnλασιάζετοt, ως συνέπεια

της εγγύτητας (γεωγραφικής συγκέντρωσης) κοι των αVΘρώrnνων επαφών. Χωρίς να

υιoθετεi πως με την ανάπτυξη κοι την κίνηση των συντελεστών παραγωγής οι άνισα

ανεπτυγμένες περιφέρεtες θα συγκλίνουν προς ένα κοινό επίπεδο αvάmυξnς, toxu

ρίζετο! πως θα υπόρXεt κάποιο διάχυση των ωφελειών προς τους πόλους αvάmuξnς

με συγκεντρωμένεςδραστηριότητεςκαι δεν εξαπλώνονται ομοιόμορφα στο χώρο.

Με την απόφαση 2 του ΕΣχπ διαμορφώθηκε n πολιπκή των ''ονηπΜων πό

λεων". Με την πολιπκή αυτή επιδιώκεται n εvίσxυσn τnς αvάmυξnς ορισμένων πε

ριφερειακών ασπκών κέντρων ή δίπολων, ώστε να μπορέσουν αυτά να αποτελέσουν

"πόλους αvάmυξης" των ανήστοιχων περιφεΡειών τους, ικανούς να ανταγωνιστούν

rnv πρωτεύουσα.Ως τέτοια Κέντρα Ενταπκών ΠρογραμμάτωνΑvάπτυξnς (ΚΕΠΑ)

επιλέχθnκαv:n Καβάλα, το δίπολο Κοζάνης - Πτολεμαίδας, τα Ιωάννινα, το δίπολο

Λάρισας-Βόλου, το δίπολο Πάτρας-Αιγίου και το Ηράκλειο. Το ΕΣΧΠ προχώρnσε

ornv έγκρισn των ΚΕΠΑ της Καβάλας, του Ηρακλείου και του δίπολου Βόλου

Λάρισαςγια τα οποία γίνεταιαναφορά.
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ΚΕΠΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Οργάνωση Ευρύτερης Περιοχής

Στην περιοχπ μελέτης ανπκουν οι παρακάτω περιοχές:

η πόλη της Καβάλας με όλες τις δυνατές περιοχές εnέKTασπς της και η παραθε

ριστικπ-τουρισπκιΊ ~ώνη του Παλιού (στην περιοχπ αυτιΊ εντάχθηκε ένα μικρό

Τμπμα της κοινότητας Παλαιάς Καβάλας για λόγους ελέγχου του τοπίου της πό

λης της Καβάλας).

η περιοχπ της Ν. Καρβάλης που περιλαμβάνει σiιμερα τις κύριες βιομηχανικές

συγκεντρώσεις του νομού.

οι ημιορεινοί όγκοι που βρίσκονται βόρεια και κατά μπκος του άζονα Καβάλας

Ξάνθης μέχρι και την κοινότητα του ΓέΡοντα

η πεδιάδα της Χρυσουπόλεως.

το δυτικό Τμπμα του κόλπου της Καβάλας που συγκεντρώνει ης τουριστικές χρπ

σεις του ηπειρωτικού τμπματος του νομού.

6. ο Δπμος Ελευθερουπόλεως και οι κοινότητες που βρίσκονται πάνω στον άζονα

Καβάλας-Ελειιθερουπόλεως.

7. οι κοινότητες του άζονα Καβάλας-Δράμας.

Δηλαδπ στην περιοχπ μελέτης δεν περιλαμβάνονται τα ορεινά τμπματα των

κοινοτήτων που περιλαμβάνονται στην περιοχπ μελέmς και που βΡίσκονται στα όρη

της Λεκάνης, η Πιερία κοιλάδα (στον άζονα Eλειιθερoύπoλης-ΘεσσαλOVΊKης) και

το νησί της Θάσου.

Υπάρχουσα κατάσταση

Αν και ο ριιθμός της φυσικής αύζησης του πληθυσμού είναι χαμηλός, η Κα

βάλα είναι το κύριο αστικό κέντρο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και

Θράκης.

Ο νομός της Καβάλας διατηρεί τον αγροτικό του χαρακτιΊρα Την περίοδο '61

'71 σημειώθηκε μείωση της απασχόλησης στον πρωτογενπ τομέα προς όφελος μόνο

του τριτογενή τομέα ενώ η απασχόληση του δευτερογενή τομέα παραμένει σταθερΠ.

Έτσι ως προς τη σόνθεση της απασχόλησής της, η Καβάλα υστερεί μόνο σε σχέση

με τα τυπικά βιομηχανικά κέντρα (n.X. Βόλου και Πατρών) ενώ δεν υπολείπεται από

το σόνολο των αστικών κέντρων της χώρας.

Όσον αφορά την οικονομία της περιοχπς, η Καβάλα έχασε τον ιδιαίτερο χα

ρακτιΊρα της (κρίση στην παραγωγή και εμπορία του καπνοό), αλλά πρoσaναToλί·

στηκε σε νέες δραστηριότητες (καλλιέργεια νέων δυναμικών προϊόντων, εκμετάλ

λευση των υδρογονανθράκων της Θάσου, χημικές βιομηχανίες και τουρισμός) οι ο

ποίες μποροόν να της δώσουν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα

Ως προς την κατανομή των οικισμών στο χώρο, η πόλη της Καβάλας κατα

λαμβάνει το κέντρο περίπου της. περιοχπς μελέτης, ενώ η Χρυσούπολη και η Ελευ

θεροόπολη στο ανατολικό και δυτικό άκρο της. Οι Κρηνίδες, ο αμέσως επόμενος
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σημαντικός οικισμός, βρίσκεται στο Β.Λ άκρο της περΙΟΧnς. Οι αγροπκοί οικισμοί

είναι διάσπαρτοι στην nεplOXn μελtτης και οι σημαvnκότεροι από αυ1:0ύς είναι η Ν.

ΚαΡβάλη, η Πέρνη, 1:0 XρuσoXώρι, n Ν. Καρυά, η Κεραμωτή, η Ν. Πέραμος, οι Ελευ

θερές, ο Αμυγδαλεώνας και ο Ζυγός.

Η Καβάλα βρίσκεται πάνω στον κύριο οδικό άξονα ανατολής-δύσης της Βο

ρείου Εί\λάδος. Η EθVlKn οδός θεσσαλονίκης-Τουρκικών συνόρων διασχίζει την

nεpIOXn μελέτης και μάλιστα διέρχεται μέσα από αοπκά κέντρα, δημιουργώντας

σοβαρά προ6λnματα τόσο στη λειτουργία των οικισμών όσο και στην ίδια mv υπε

ροοτική κίνηση. Η πόλη της Καβάλας δεν ~υπηρεTείται από τη σιδηροδρομική

γραμμή που διατρέχει τη Βόρεια Ελλάδα και η tλλειyη αυτή γίνεται περισσότερο

αισθητήστη λειτoυργiατου λιμανιού.Το λιμάνι της Καβάλαςβρίσκεταισε επαφn με

την κεντρική περιοχή της πόλης. που ορισμένες μάλιστα λειτουργίες της, αναmύσ

σονται σε ζωπκάτμήματα της χερσαίαςζώνης του λιμανιού.Το αεροδρόμιοτης Κα

βάλας που ~υπηρετεί και τη Δράμα, είva.ι σU\.δυoσμός πολιηκού και στραηωnκ.oύ

αεροδρομίου το οποίο έχει ένα διάδρομο προσγείωσηςκαι μονοσήμαντηδιασύν

δεση (μόνο με 1:ην Αθήνα).

ΤάtΠl{"κaιδυναrόmτεςα~~,μεa~

Η αύξηση του πληθυσμού της περιοχής μελέτης ΠαΡατιψήθηκεσε όλες ης

κατηγορίες του πληθυσμού-αστικού, ημιαοπκού.αγροπκού-. Αυτό οδηγεί στο σιr

μπέρασμαόη ο πληθυσμόςαπό άλλες περιοχέςτου νομού, ιδιαίτερααπό τις ορεινές,

μετακινείται προς τους δήμους και ης κοινότητες της περιοχής μελέτης καθώς και

το ότι το μεγαλύτερομέρος των παλιννοστούντωνμεταναστώνεγκαθίστανταισε αυ

τή.

Στη γεωργία παρατηρείται μια απομάκρυνσηαπό την καπνοκαλλιέργειακαι

μια στροφή προς καλλιέργειεςάλλων προϊόντων που μπορούν να διατεθούν ευκο

λότερα στην εσωτερική αλλά και τη διεθνn αγορά (επιτραπέζια σταφύλια, τεύτλα,

καλαμπόκι,φασόλια, λαχανικά).Η oIιoKIιnproonτων σημαντικώναρδευτικώνέργων

αναμένεταιόη θα επηρεάσεισημαντικάτη γεωργικήπαραγωγη.

Ο δευτερογενήςτομέας παρόλο που είναι σχεηκά αναπτυγμένος,δεν επαρκεί

για να χαρακτηριστείη Καβάλα ένα βιομηχανικόκέντροσε εθνική κλίμακα.Ήδη με

τα κίνητρα που έχουν δοθεί στο γειτονικόνομό της Ξάνθηςδιαγράφεταικαθαρά όη

η Καβάλαθα πάΥει να είναι ανταγωνισπκήστον τομέα αυτό και στην ίδια της την

Περιφέρεια.

Ο τριτογενής τομέας παρουσιάζειτάσεις αύξησης. Πάντως η Καβάλα έχει ε

λάχιστες υπηρεσίεςυπερτοmκήςκλίμακας (nx. ης περιφερειακέςυπηρεσίες των Υ

πουργείων Συντονισμού και Δημοσίων Έργων). Όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες και

λειτουργίεςτης αντιστοιχοόνσε κλίμακα νομού. Το μεγαλύτεροδυναμισμό του το

μέσ παρουσιάζειο τουρισμός, με κύρια τουριστικάκέντρα ης δυτικές ακτές του κόλ

που της Καβάλαςκαι τη Θάσο.
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Πρόταση οργάνωσης του Χώρου

Τα βασικά σημεία για Tnv πρόταση οργάvωσης του χώρου είvαι α ~ής:

• Η πόλη της Κα6άλας παραμέvει το κυρίαρχο ασnKό KtVτpO της περιοχής με

πρ06λεπόμεvο πληθυσμό για το έτος 2.000 τους 90.000 κατοίκους.

• Ο ρόλος της Χρυσουπόλεως και της Eλευθερoυπόi\εως, που anoTεi\oίIv τα δευτε

ρείιοvτα αστικά KΈVτρα της περιοχής, γίvεται πιο σημαVΤΙKός από το σημεριvό

OΙKισnKό σίιστημα.

• Οι Κρηvίδες, στοv άξ;οvα Δράμας-Καβάλας, avαnTίιooovTaI σε σημavnκό κέ

vτpo, κα.i\ίιπτοvτας έτσι κάποιο κεvό που υπήρχε στο Β.Δ. αυτό τμήμα της περιο

χής μελέτης.

• Ως αγροτικά KtVτpa παροχής ορισμέvωv 6ασικώv υπηρεσιώv και i\ειτουργιώv

στους γίιρω οικισμοίις tXOUV επιλεγεί: α) η Ν. Πέραμος για τους οικισμοίις Ν. Η

ρακλείτσα, Άγιος Αvδρέας, ΕΑευθερές και ΕΑαιοχώρι, 6) .0 Αμυγδα.i\εώvας για

τους οικισμοίις Σταυρό, Αμισιαvά, Δάτο και ΠοΑίιστυΑο, γ) ο Ζυγός για τους οικι

σμοίις KpuovtPI και Πα.i\ιά Καρβάλη (που Βρίσκεται εκτός περιοχής μελέτης), δ) η

Ν. Καρ6άΑη για τους οικισμοίις Xα.i\Kερό, Λευκή και Άvω ΛείικΩ, ε) η ntPVn για

τους οικισμοίις Ν. Κώμη-Ποvτοi\ί6αδο,Πετροπηγή, Ζαρκαδιά, ΓtPOVTa και Γρα

6oίIvα, και ζ) η Ν. Καρυά για τους οικισμοίις Αγίασμα, Πηγές, Χαϊδευτό, Mova

στπράκι και Κεραμωτή. Όσοι οικισμοί δεv αvαφέρθηκαv εζαρτώvται από TnV ά

ΠΟΥη τωv ~υπηρετήσεωv από τα πλησιέστερα ασπκά KtVΤPa.

• Οι δυτικές ακτές του κόλπου της Κα6άΑας και οι vόnες ακτές mς Κεραμωτής

προορίζοvται αποκλειοπκά για χρήσεις αvαΥυχής, τουρισμοίι και παραθεριοπκής

κατοικίας.

• Οι γεωργικές χρήσεις Kα.i\UnTOUv όΑα τα πεδιvά τμήματα της περιοχής.

• Οι 6ιομηχαvικές και 6ιοτεχvικές περιοχές Xαμn.ί\ής οχλήσεως χωροθετοίιvται

κοvτά στα δευτερείιοvτα ασnKά και αγροηκά KΈVτρα, σε σημαvnκή απόσταση α

πό TnV πόΑη της Κα6άΑας, ώστε Va λειτουργήσουv oaV πόλοι έΑζης π.ί\ηθυσμοίι.

Μεγάλο μέρος αυτώv τωv ζωvώv rφ06Aέπεται va Kατα.i\ηφθείαπό ης μοvΟΟεςε

π~εργασίαςτωv γεωργικώv προϊόvτωv, άρα επιβάλΑεται va BρioκovTat κοvτά

oTOV τόπο παραγωγής.

• Η κίιρια Βιομηχαvική ζώvη της περιοχής συγκεvτρώvεται γίιρω από Tnv περιοχή

της Ν. Καρβάλης, OTov άζοvα προς Tnv ΞάVΘη και στο Β.Α τμήμα του κόλπου της

Καβάλας, όπου και σήμερα fivat εγκαταστημέvεςοι πιο σημαvnκές μoVΆδες και

η ΒΙΠε. της ΕΤΒΑ.

_Όροι και a8plOΡlOμoLrπιcxpιiaEl&ΥπΙ:

Για Va επιτευχθεί η επιθυμητή οργάvωση του χώρου και Va αποτραπεί η εγκα

τάσταση αvεπιθίιμητωv χρήσεωv σε OΡισμΈVες περιοχές, 6ασικό μέσο είvαl η επι

6οΑή συγκεκριμέvωv όρωv και περιορισμώv στη χρήση της γης σε συVΔυασμό με

καvόvες στους όρους δόμησης.
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• 2ώιιες ΚΑ, ΚΒ, ΚΓ: οικιστικές περιοχές

Ορίζονται στο ρυθμισπκό σχέδιο της πόλης της Καβάλας

• 2ώιιες Β1 και 86:
Προορίζονταιγια περιοχές παραθεριστικήςκατοικίαςζωνών ανα4υχής και ανα

πτύξεωςτουριστικώνεγκαταστάσεων.Έως ότου ολοκληρωθείη μελέτη τους, επι

τρέπεται η δόμηση σύμφωναμε το ΠΔ. της 171l0n8.

• 2ώιιπΒ2'

Προσδιορίζονται α) οι OΙKισnKές περιοχές των επεκτάσεων της Ελευθερούπολης

(με πληθυσμιακό προγραμμαπκό μέγεθος για το έτος 2000 τους 15.000 κατοί

κους) και 6) η ζώνη "μη ιδιαιτέρως οχλούσας επαγγελμαπκής εγκαταστάσεως"

στην οποία ισχύουν οι παρακάτω όροι δόμησης:

ελάχιστο εμβαδόν: 2.000μ2

μέγιστη κάλυΥη: 20%

ελάχιστη απόσταση από τα όρια: 15μ

μέγιστο ύΥος: 12μ

• 2ώιιπ83:

Προσδιορίζονται α) η oΙKlσnKή περιοχή επεκτάσεως των Κρηνιδών (με πληθυ

σμιακό προγραμματικό μέγεθος για το 2000 τους 8.000 κατοίκους), 6) η οικιστι

κή περιοχή της κοινότητας του Αμυγδαλεώνα (με προγραμμαπκό μέγεθος πλη

θυσμού τους 2.500 κατοίκους) και γ) οι oΙKισnKές περιοχές ζωνών "μη ιδιαίτερης

οχλούσας επαγγελμαηκής εγκαταστάσεως" σης κοινότητες Κρηνιδών, Κρυονε

ρίου, Ζυγού και Αμυγδαλεώνος όπου ισχύουν οι όροι δόμησης της ζώνης 82.

• 2ώιιπ84:

Προσδιορίζονται εκτάσεις για την εγκατάσταση μη οχλουσών και οχλουσών

βιομηχανιών καθώς και οι όροι και περιορισμοί ως: προς τη λειτουργία των εγκα

ταστάσεων. Έως ότου ολοκληρωθεί η μελέτη ισχύουν οι όροι δόμησης της ζώ

νης82

• 2ώιιπΒ5.

Προσδιορίζονται α) οι OIKlσnKές περιοχές: των επεκτάσεων της Χρυσουπόλεως:

(με πληθυσμιακό προγραμματικό μέγεθος για το έτος 2000 τους 20.000 κατοί

κους και 6) οι ζώνες "μη ιδιαιτέρως οχλούσας επαγγελμαηκής εγκαταστάσεως"

σης οποίες ισχύουν οι όροι δόμησης της ζώνης 82.

• 2ώιιες Γ(περιοχές κd.MιερΥεiώv)

Εmτρέπεται μόνο η ανέγερση:

α) κηρίων και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση της γεωργίας και της κτηνσ

τροφίας καθώς και αντληηκές: εγκαταστάσεις, με τους όρους δόμησης του ΠΔ.

17/10178 "περί όρων δομήσεως οικοπέδων εκτός σχεδίου"

και β) αγροικιών με τους εξής όρους δόμησης:

ελάχιστο εμβαδόν οικοπέδου: 8.000μ

μέγιστη κάλυΥη: 3%

μέγιστο ύΥος: 5%
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• ΖώνεςΔΙ'

EiV01 περιοχές κατά μήκος του βασικού οδικού δ1κτύου. Απαγορεύεται n αvέ

γερσΙ) εγκαταστάσεωv ή κτιρίωv που εζυπnρετούv τΙ) γεωργοκτnvοτροφία κα1 τΙ)

βιομnχαvία σε απόστασΙ) 2Ο0μ από το όΡ10 τnς οδού. Επιτρέπετα1 n αvέγερσn κα

τοικιώv με τους όρους δόμnσnς τnς ~ώvnς Γ.

• ΖώνεςΔ2"

EiV01 οι ~ώvες κατά μήκος τωv επαρχιακώv κα1 κοιvοηκώv οδώv, όπου ισχύουv

ΟΙ ίδ10Ι όρ01 και πεΡ10Ρ1σμοί με ης ~ώvες ΔΙ ΕζαίρεσΙ) αποτελεί n avtyεpon γε

ωργοκτnvοτροφικώv εγκαταστάσεωv που γίvεται με τους όρους δόμnσnς του

ΠΔ της 17/10Π8.

• ΖώνεςΕ

EiV01 περιοχές που περιβάλλουv κόμβους αυτοκιvnτοδρόμωv. Επιτρέπετα1 μόvο

n αvέγερσn κηρίωv γραφείωv, καταστnμάτωv και τουΡ1σηκώv εγκαταστάσεωv.

ΟΙ όΡ01 δόμnσnς είvα1 σύμφωV01 με το ΠΔ. mς 17/10Π8, και σε ελάΧ1ΟΤΙ) από

στασΙ) από το όριο ΟΠ010υδήποτε κλάδου του κόμβου 15μ

• ΖώνεςΠ'

Περ1λαμβάvουv δάσΙ) κα1 πεΡ10χές για αvαδάσωση. Ισχύουv οι δ1ατάζε1ς του vό

μου ω περί προστασίας τωv δασώv και τωv δασικώv εν γένει εκτάσεωv τnς Χώ

ρας".

• ΖώνεςΑ:

ΠεΡ18άλλουv το υφιστάμενο κα1 το vto αεροδρόμ10,όπου σε απΟΟτασΙ) 500μ α

παγορεύεταιοποιαδήποτεδόμnσιι.

• ΖώνεςΒΠ-

Αφορά τΙ) β10μnχαvική περιοχή τnς ΕΤΒΑ όπου 10XύouV οι χρήσεις και οι όροι

δόμnσnς όπως opiOTnKav από Tnv ΕΤΒΑ.

• ΖώνεςΑΧ'

Αφορούv TOV αρχαιολογικό χώρο τωv Φιλλίπωv κα1 άλλους μικρότερους σε έ

κτασ", όπου ισχύει ε1δικό vομ1κό καθεστώς περί αρχαιολογικώv χώρωv.

Προτεινόμενα βασικά έργα και μελέτες

H.mιΔmuln.mς.Iε~

1. ΟλοκλήρωσΙ) τωv αρδευπκώv έργωv τnς πεδιάδας τωv Φιλλίπωv και Χρυσουπό

λεως

2. Οργάvωσn βιομnχαV1κώv περιοχώv κοvτά στους τόπους παραγωγής γ1α Tnv ί

δρυσΙ) μοvάδωv επεζεργασίας αγροηκώv προϊόvτωv από τους γεωργικούς συvε

ταφ1σμούς

3. ΕπέκτασΙ) κα1 βελτίωσΙ) του δικτύου αγροπκής οδοποιίας .

..lliaδaμ.ι42α ωναVΌαΓυ!o m~J.()μnxαvlaf

1. ΟλοκλήρωσΙ) τωv δ1κτύωv υποδομής oτnv β10μnχαvική περιοχή της ΕΤΒΑ
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2. Ολοκλήρωση των νέων Βιομηχανικών ~ωνών, που προΒλέπονται στην ευρύτερη

περιοχή της ΚαΒάλας.

Ynoδoμα yιa ων αVΆrrτυln Γου roυρl.(lμ.J2.Jlκoι των υπnpεσιώ.Jι

1. Εκπόνηση μελετών για τον εντοπισμό και οργάνωση των κατάλληλων ακτών και

ε~oπλισμός τους με τα ανηστοιχα έργα τουρισπκής υποδομής

2. Ίδρυση νοσηλευτικής μονάδος περιφερειακού επιπέδου με ακαδημα1κές δυνατό

τητες

3. Ίδρυση σχολών διαφόρων επιπέδων με ε~ειδίKευση στις ειδικότητες που είναι

σXεnKές με τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους της περιοχής

4. Μεταφοράδραστηριοτήτων του Δημόσιου τομέα από την Αθήνα στην ΚαΒάλα με

την ανάθεση αρμοδιοτήτων που σήμερα ασκούνται από το κέντρο σε περιφερεια

κό και νομαρχιακό επίπεδο.

Για ΓΩν ανάπruζ'n του περzBά.ιiaoντo,"

1. Σύντα~η και ολοκλήρωση της ωκεανολογικής-υδρ06ιολογικής μελέτης του κόλ

που της ΚαΒάλας και καθορισμός, με Βάση τα συμπεράσματά της, των δεσμεύσε

ων και μέτρων όλων των Βιομηχανιών mς περιοχής.

2. Ίδρυση σταθμού ελέγχου της ρύπανσης και αντιμετώπισης των διαρροών πετρε

λαίου.

3. Κατασκευή του δικτύου αποχετεύσεως και Βιολογικού καθαρισμού των αποΒλή

των της πόλης της ΚαΒάλας, των τουρισπκών και Βιομηχανικών ΠεΡιοχών, για

την αντιμετώπιση της ρύπανσης.

4. Μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης και την άμεση rψoστασία του ΠεΡι6ά.λ/οντος

και των αστικών περιοχών από τις Βιομηχανίες υΥηλής οχλήσεως που είναι ε

γκαταστημένες στην περιοχή.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝιΑΚΑ Δ'l&ΤlΆ

Ωδ.ικό ΔίκΓΟΟ

Κατασκευή της παρακαμπτηρίου οδού της ΚαΒάλας και των τουριστικών πε

ριοχών, που σε πρώτη φάση θα συμπίπτει με την περιμετρική αρτηρία της πόλης, ενώ

μελλονTlκάθα γίνεται από τον αυτοκινητόδρομο θεσσαλoνίKης-Aλε~αVΔρoύπoλης.

Σιδnpoδρoμικό ΔιKrυo

Σύvδεση της Βιομηχανικής ~ώνης και του νέου λιμανιού με το σιδηροδρομικό

δίκτυο της χώρας και άμεση εκπόνηση από τον ΟΣΕ της σχετικής μελέτης.

AεpOΠQPuαi Σύιιδεσn

Ολοκλήρωση των εργασιών ανεγέρσεως του νέου διεθνούς αεροδρομίου στην

πεδιάδα της Χρυσουπόλεως.
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Λψενικές εγκαταστάσεις

Εντοπισμός της καταλληλότερης θέσης για τη δημιουργία του νέου εμπορευ

ματικού λιμανιού στην περιoXιi της Ν. ΚαρΒάλης και δέσμευση των απαραίτητων ε

κτάσεων για τις νέες λιμενικές εγκαταστάσεις.

Ρυθμιστικό Καβάλας

Η δoμιi του οικιστικού ιστού της πόλης εί ναι το αποτέλεσμα μιας απότομης μη

σχεδιασμένης επέκτασης της παλιάς πόλης. για να καλυφθούν οι ανάγκες στέγασης

κυρίως των προσφύγων. Τα κυριότερα πρoβλιiματά της είναι τα ε~ιiς: α) οι μισές πε

ρίπου περιοχές κατοικίας είναι έ~ω από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης, ενώ υπάρχει

και μεγάλος αριθμός αυθαιρέτων, β) το μεγαλύτερο μέρος του κοινωνικού ε~onλι

σμού είναι συγκεντρωμένο στο κέντρο της, γ) πολλές συνοικίες στερούνται σχεδόν

τελείως τεχνικού και κοινωνικού εξοπί\ισμοό, ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων,

δ) ορισμένες περιοχές παρoυσιά~oυν ιδιαίτερα υποβαθμισμένο τεχνητό περιΒάλλον

(πολύ στενοί δρόμοι, κατακερματισμένη ιδιοκτησία γης, μεγάi\α επιτρεπόμενα ύΥη),

ε) η εθνΙKιi οδός περνάει από το κέντρο της πόλης δημιουργώντας σοβαρά κυκλο

φοριακά πρoβλιiματα, Vυπάρχει στενότητα χώρου και KαKιi ε~υπηρέmση στη χερ

σαία λιμενΙKιi ζώνη, με ανταγωνιστΙKιi ανάμι~η Xριiσεων με το κέντρο της πόλης και

η) το περιβάλλον ορισμένων περιοχών εiναι υποβαθμισμένο από την παρουσία 0

χλουσώνβιομηχανιώνκαι βιοτεχνιών.

Στόχος των επεμβάσεωνπου προτείνονταιεiναι η αvτιμετώπιση των σημερι

νών προβλημάτωντης πόλης και η ρύθμιση των αναγκαίωνεπενδύσεων με τέτοιο

τρόπο ώστε να ε~ασφαλίζoνταιοι πόροι, οι εκτάσεις και οι δυνατότητες,για να μπο

ρέσει να ανταποκριθείη Καβάλα στις oπoιεσδιiπoτεπληθυσμιακέςσυγκεντρώσεις

και ανάγκες που είναι πιθανόνα προκληθούν.

Η περιoXιi του ρυθμιστικού σχεδίου απoτελεiται από τον οικιστικό ιστό της

σημερινιiς πόλης (που παραμένει ο βασικός τομέας συγκέντρωσης των κεντρικών

λειτουργιών), τη δυΤΙKιi περιoXιi (αποτελεί περιoXιi κατοικίας που βασίζεται κυρίως

στην οργανωμένηδόμηση και συγκεντρώνει πολλές ε~υπηρετιiσεις του τριτoγενιi

τομέα) και το Περιγιάi\ι(ανατολική περιοχή, που διαθέτει τις βασικές τριτογενείςε

~υπηρετιiσειςσε επίπεδο πόλης).

Mέrpaει1έκfOUγια τηΥάμεσο πεpιoχrίπόι)εωζ:

• Ζώνπ Α (κατοικία)

Εκτός από κατοικίες επιτρέπονται εγκαταστάσεις ε~υπηρετιiσεως των κατοι

κιών, καταστήματα λιανικού εμπορίου και παροχής υπηρεσιών καθώς και βιοτεχνίες

επιπέδου χειροτεχνίας.

• Ζώνπ Β(κατοικίας και συνοικιακού κοινωΥικού εξοπΑισμού)

Εκτός από τις Xριiσεις της ζώνης Α, προτείνεται η εγκατάσταση διδακτηρίων

προσχολικής, κατώτερης, μέσης εκπαιδεύσεως, οργανωμένων χώρων πράσινου και

αθλοπαιδιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κάθε συνοικίας.
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• 2ώvn r (μιχτώνχρπσεων)

Εκτός από τις χρήσεις της ~ώνης Β επιδιώκεται η συγκέντρωση των κεντρικών

λειτουργιών (διοίκηση, γραφεία-καταστήματα παροχής υπηρεσιών, πoλιτισnKές λει

τουργίες, εγκαταστάσεις υγείας και πρόνοιας, λιανικό εμπόριο, εστίαση, αναΥυχή,

υγεία) και μη οχλουσών βιοτεχνιών και βιομηχανιών.

• 2ώvn Δ (πράσινου και Χοινωνιχού ε[oπίlισμoύ)

Επιτρέπονται μόνο οι εγκαταστάσεις:

Δl: της προσχολικής, κατώτερης, μέσης εκπαίδευσης, υπαίθριων αθλοπαιδιών και

παιδικών χαρών.

Δ2: περιπάτου-αναΥυχής, υπαίθριων αθλοπαιδιών, εκπολιτιστικών λειτουργιών

(χαμηλά κπρια εκθέσεων, θεάτρων, μουσείων).

Δ3: οργανωμένων τουριστικών λειτουργιών (πλα~ και αναΥυχής εκτός ξενoδoxεiων)

• 2ώvn Ε(χοινωνιχού ε[οπΛισμού σε επίπεδο πόίlnς)

Επιτρέπονται μόνο οι εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν:

Εl: την υγεία και πρόνοια

Ε2: την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση

Ε3: τον αθλητισμό

Ε4: το νεκροταφείο

• 2ώvnΣΤ

Περιοχή απόλυτης προστασίας αφού αντιστοιχεί στον πευκώνα της πόλης.

• 2ώvn 2 (περιοχές Βιοτεχνίας καιχονδρεμπορίου)

Επιτρέπονται μόνο οι εγκαταστάσεις a) βιοτεχνιών-βιομηχανιών μικρής και

μέσης οχλήσεως, β) καταστήματα χονδρεμπορίου και γ) εξυπηρετήσεις μεταφορών.

• 2ώvnΗ'

Είναι η περιοχή των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Γl ' 8a "uPornvOJlEva~aερya

1. Κάι\υΥη των αναγκών της εκπαίδευσης σε δημοτικά, γυμνάσια, νηπιαγωγεία και

βρεφονηπιακούς σταθμούς.

2. Σύνταξη ρυμοτομικών σχεδίων

3. Ανάπλαση του κέντρου της πόλης για το οποίο προτείνονται: a) πνευματικό κέ

ντρο - ανάθεση μελέτης για την ενοποίηση του χώρου, κατασκευή αίθουσας θεά

τρου και οργάνωση πολιτιστικών λειτουργιών στο χώρο της διατηρητέας καπνα

ποθήκης του Δήμου, β) δημοτική αγορά - ανάθεση μελέτης, συμπ.ί\ηρωματικές α

παλλοτριώσεις και κατασκευή του έργου, γ) παραλιακή ζώνη κεντρικής Καβάλας

ανάθεση ειδικής μελέτης και οργάνωση του χώρου.

4. Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ανατίθεται ειδική μελέτη για

την προστασία της Παναγιάς και συντήρηση των μεμονωμένων κτισμάτων.

5. Δέσμευση των αναγκαίων εκτάσεων στις περιοχές Βύρωνα και Περιγιαλιού, για

τη δημιουργία δύο αθλητικών κέντρων (ανάθεση μελετών για τον λεπτομερή

προγραμματισμό και για τον καθορισμό των σταδίων κατασκευής).
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6. Άμεση απομάκρυνση των σφαγείων από τη σημερινή τους θέσπ, εγκατάστασή

τους στη νέα περιοχή που έχει επιλεγεί από το Δήμο και λήΥΠ των αναγκαίων μέ

τρων για την πρoστασiα από τη ρύπανση.

7. Κατασκευή σε οικόπεδο του Δήμου ανατολικά από το Περιγιάλι της κεντρικής

λαχαναγοράς.

8. Μεταφορά του σκουπιδότοπου σε δημοπκό οικόπεδο και λήΥη των απαραίτητων

μέτρων για την πρoστασiα του περιΒάλλοντος (οπτικές αλλοιώσεις τoπioυ και ρύ

πανση της ατμόσφαιρας).

9. Ανάπλαση της παλιάς Βιομηχανικής ζώνης και άμεση απομάκρυνση των Βιομη

χανιών αλιπάστων.

10. Μελέτη και κατασκευή νοσοκομειακής μονάδας 600 κλινών.

11. Μέτρα για την πρoστασiα του περιΒάλλοντος: α) ολοκλήρωση αποχετευπκού δι

κτύου, 6) αντιμετώπιση προΒλήματος Βιολογικού καθαρισμού και γ) ανάθεση υ

δροΒιολογικής ωκεανογραφικής μελέτης του κόλπου της ΚαΒάλας.

12. Ολοκλήρωση δικτύου υδρεύσεως.

13. ·Εργα οδικού δικτύου που αφορούν το περιμετρικό οδικό δίκτυο κυκλοφορίας, το

πρωτεύον και δευτερεύον αρτηριακό δίκτυο, το δίKΤUO των συλλεκτΓφιων δρόμων

και επέμβαση στους κόμβους Σούγιολου και Νικοτσάρα.

ΚΕΠΑ Βόλου-Λάρισας

Οργάνωση Ευρύτερης Περιοχής

Στην περιοχή μελέτης ανήκουν οι παρακάτω περιοχές:

Νομός Μαγνησίας: α) οι οικισμοί που συναποτελούν με την περιοχή των α

στικών χρήσεων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος ενιαία λεκάνη απορροής, Β)

οι οικισμοί που Βρίσκονται στις παρυφές της δυτικής λεκάνης σε σχέση με την

πόλη και εζυπηρετούνται από τον οδικό άζονα Βόλου-Βελεστίνου, γ) η περιοχή

του κάμπου της Αγριάς που ανι1κει στον άμεσο κοινωνικό και οικονομικό χώρο

της πόλης του Βόλου και δ) ο Παγασηπκός κόλπος.

Νομός Λαρίσης: α) η πόλη της Λάρισας, 6) η περιοχή Βόρεια του Πηνειού με

κέντρο τον Τύρναβο, γ) η περιοχή Βόρεια της Λάρισας που περιορίζεται δυτικά

από τον Πηνειό, δ) η περιοχή mς Αγιάς και η συνδεόμενη με αυτή παραλία του

Αγιόκαμπου και ε) η πεδινή περιοχή νόπα της Λάρισας και του Πηνειού.

Δηλαδή στην περιοχή μελέτης δεν περιλαμΒάνονται οι επαρχίες Φαρσάλων,

Ελασσόνας, Σποράδων και ολόκληρο το Πήλιο.

Υπάρχουσα κατάσταση

Ο χαρακτηρισμός δίπολο έχει καθιερωθεί για την ευρύτερη περιοχή του Βό

λου και της Λάρισας και στηρίζεται κυρίως στη μικρή απόσταση των δύο δυναμι

κών αυτών πόλεων. Ο όρος δίπολο με την έννοια του ανώτερου οργανωτικά αστι

κού συστήματος, δεν φαίνεται πως υπάρχει στην περιοχή. Και στο παραπάνω συ

μπέρασμα καταλήγει ο μελετητής από τις εζής διαπιστώσεις: α) δεν υπάρχει αυ-

84



1

]

J

J

-

κεΠΑ ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

~ημένoς όγκος διακιvήσεως προσώπωv, αγαθών και π.ί\ηροφοριών μεT~ύ TOOV

δύο πόλεωv (πχ. το λιμάvι του Βόλου δεv φαίvεται προς το παρόv τουλάχιστοv Va

επηρεάζει τη μεταφορά προϊόvτωv της περιοχής της Λάρισας, για TnV οποία

χρησιμοποιούvται κατά καvόvα τα χερσαία μέσα) και β) δεν υπάρχει καμία ένδει

~η για επέκταση TOOV δύο πόλεων OTOV ά~oνα που τις συνδέει

Το οικιστικό σύστημα της ευρύτερης περιοχής διακρίvεται σε δύο κατηγορί

ες. Στην πρώτη κατηγορία αvήκει το συνολικό oικισnκό σύστημα στον ~OVa που

συνδέει τις δύο πόλεις. Η γραμμική ανάΠTυ~η οικισμώv όμως έχει σχέση με κα

θαρά αγροπκού χαρακτήρα οικισμούς, οι οποίοι μά.ί\ιστα φαίνεται στο μεγa.ί\ύTε

ρό τους ποσοστό Va μηv ανήκουv OTnv κατηγορία TOOV δυναμικών οικισμώv. Στη

δεύτερη κατηγορία ανήκουν αστικές αναΠTύ~εις σης άμεσες περιοχές TOOV δύο

πόλεων. Οι αvαπτύ~εις αυτές έχουν κατά κανόνα σχέση με τη βιομηχαvία. Στη

Λάρισα σχηματίζουν ένα ακτιvωτό σύστημα προς όλες σχεδόv τις κατευθύνσεις,

από τις οποίες μά.ί\ιστα εκείvες που φαίνοvται mo δυvαμικές είναι οι αvτίθετες α

πό TnV κατεύθυvση προς το Βόλο. Στο Βόλο ο δυvαμικός άξονας επεκτάσεως mς

βιομηχανίας (Βόλος-Βελεστίvο), δεv φαίνεται να οφείλει την ύπαρ~ή του στο ότι

συμπίπτει με τον ά~oνα του δίπολου, a.ί\λά στο ότι είναι ο μόvος που ουσιαστικά

διατίθεται για μια σοβαρή επέκταση της βιομηχαvίας, ε~αιτίας της τοπογραφίας

της περιοχής.

"Το γεvικό συμπέρασμα από την ε~έTαση των παραπάνω στοιχείωv είvαι ότι,

προς το παρόv τουλάχιστον, δεν υπάρχουν εVΔεί~εις που να πείθουν ότι βρίσκε

ται σε λειτουργία ένα ασηκό διπολικό σύστημα που είναι κάτι περισσότερο από

το άθροισμα των επιμέρους συστημάτωv των δύο πόλεων. Αυτό όμως δεv σημαί

vει ότι δεν unάpxouv και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία σε κάποιο 6aθμό ε

νός τέτοιου συστήματος στο μέλλοv. ΠράγματΙ, φαίvεται να unάpxouv ήδη συ

μπληρωματικές δυνατότητες σε κάθε πόλη που θα οδηγήσουv στη δημιουργία ε

νός περισσότερο ενοποιημέvου συστήματος (πχ. στον τομέα των μεταφορών

συγκοιvωvιών, υπηρεσιών, διοικητικώv λειτουργιών και εκπαίδευσης)."

Εκτίμηση του μελετητή είναι ότΙ, η περιοχή μελέτης από την άΠΟΥη TOOV ί

διων πόρωv της a.ί\λά και από τη θέση της είναι από τις mo δυναμικέςστο δίκτυο

roov αστικών κέντρωv της χώρας. Επιπ.ί\έον, η κυβερνητική εξαγγελία που TnV ε·

πι.ί\έγει ως ένα από τα ΚΕΠΑ, δημιουργεί ήδη πρόσθετες προϋποθέσεις για με

γa.ί\ύTεΡOυς από τους σημερινούς ρυθμούς αvάπτυ~ης.

Το περιεχόμενο της μελέτης ΚΕΠΑ Βόλου-Λάρισας αποτελείται από TOV

τρόπο οργάνωσης TOOV δύο πόλεωv και από τη μεθόδευση με βάση τις μελλοvτικές

δυνατότητες για TnV οργάvωση του εvδιάμεσoυ χώρου, αύξηση του γεωργικού ει

σοδήματος και συγκράτηση του πληθυσμού που απασχολείται στον γεωργικό το

μέα. Εκτιμάται ότι την προσεχή εικοσαετία η περιοχή dvaI σε θέση Va συγκρατή

σει το σημερινό γεωργικό πληθυσμό με ικανοποιητική απασχόληση.
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Mσcις..ιωι δυνarόmrες avάπrυξnμnςnεpl0XΔς.μ&JέnJς.

Στον τομέα της γεωργίας η περιοχή παρουσιάζει δυνατότητες για ικανο

ποιηπκή απασχόληση στη γεωργία και πρόσθετη συμπληρωμαπκή απασχόληση

στη γεωργική βιομηχανία.

Οι μεγάλες δυνατότητες της περιοχής στον τομέα των συγκοινωνιών και με

ταφορών για τη διακίνηση και εμπορία των γεωργικών rφoϊόντων και την προώ

θηση του τελικού προϊόντος μετά την επε~εργασία, κάνουν την περιοχή πραγμαπ

κά ασυναγώνιστη για την ίδρυση βιομηχανιών για μεταποίηση ή συσκευασία όχι

μόνο τοπικών προϊόντων, αί\λά και προϊόντων προερχόμενων από την ευρύτερη

περιφέρεια. Σ' αυτό συντείνει και το γεγονός όπ στην περιοχή υπάρχει το ανάλογο

δυναμικό (αγροπκός πληθυσμός) για την κάλυηη των αναγκών της εποχιακής α

πασχόλησης που έχουν οι γεωργικές βιoμηxαν~ες. Οι μηχανολογικές βιομηχανίες

και οι βιομηχανίες βάσεως αποτελούν μια ,ιδιαίτερα δυναμική κατηγορία βιομη

χανιών κυρίως στην περιοχή του Βόλου. Έχουν αρχίσει να δημιουργούνται οι οι

κονομίες που επιτρέπουν την ε~ειδίKευση και επέκταση σε βιομηχανίες επεξερ

γασίας μετάλλου, μηχανοποιίας κατασκευής .μεταφορικών μέσων και ναυπηγικές,

μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών ειδών, καθώς και γεωργικών μηχανών. Η

στρατηγική θέση της περιοχής στον εθνικό χώρο και το πολύ ανεπτυγμένο για πς

ελληνικές συνθήκες δίκτυο συγκοινωνιών και μεταφορών είναι δυνατόν να επι

τρέΥουν μαζί με τη θέσπιση κατάλ/ηλων κινήτρων, την εγκατάσταση στην περιοχή

καταναί\ωπκών βιομηχανιών όχι μόνο mς τοπικής κλίμακας αί\λά και της εθνικής

και εξαγωγικής ακόμπ.

Στον τομέα των υπηρεσιών αξ;ιολογείται όη οι προσπάθειες της πολιτείας

πρέπει να στραφούν στη δημιουργία ενός πλέγματος λειτουργιών, του οποίου η κα

τώτερη βαθμίδα θα αρχίζει από τα ΑΓΡΟΚ και θα ε~υπηρετεί όλη την περιοχή με

λέmς.

Eναλλαιcrικές προτάσεις

Ο μελετητής διατυπώνει και εξετάζει σε γενικές γραμμές τρεις εναλ/ακπκές

εικόνες για το μελλονπκό μέγεθος και την κατανομή του πλnθυσμoύ στην περιοχή

μελέτης, που ανηστοιχούν κατά κάποιο τρόπο σε τρία διαφoρεnKά σενάρια ανά

πτυ~ης.

ln εναλλακπκή πρόταση:δεδομένου όη η αVΆπτυ~η της περιοχής την επό

μενη εικοσαετίαθα τείνει σε μια πλήρη εκμετάλλευσητων τοπικώνδυνατο

τήτων και των αυτοδύναμωντάσεων χωρίς όμως να ανπμετωπίζεταιπρονο

μιακά σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας,δίνεται το μέγεθος και η κα

τανομή που θα είχε ο πληθυσμόςτο έτος 2000.

2η εναλλαΚΏκήπρόιαση: ανΠσΤοιχείσε μια στενή ερμηνεία του πληθυσμια

κού στόχου που έθεσε το EΣXrι συγκεντρώνονταςβασικά τον πλnθυσμό

στόχο των 550.000 κατοίκωνσπς δύο μεγάλες πόλεις της περιοχής, τη Λά

ρισα και το Βόλο.
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30 εvαί\ί\OKΌKή πρότασπ' κατανέμει τον πληθυσμό των 550.000 κατοίκων,

όχι μόνο σης δύο μεγάλες πόλεις, αλλά και σε άλλα ασnKά, ημιαοπκά και a

γροηκά κέντρα τος περιοχής. προκειμένου να εξασφαλιστεί n καλύτερο ι

σορροπία στον ανάπτυξη του συνόλου τος περιοχής και των χαρακτηριστι

κών ενοτήτων που τον απαρηζουν.

Οι μελετητές κατέληξαν στον επιλογή τος τρίτος εναλλακτικής πρότασης,

ως τον περισσότερο εφικτή αi\.ί\ά και επιθυμοτή. Η πρόταση αυτή δεν ακολουθεί

αυστηρά τον αρχική προδιαγραφή για το με.ί\ί\ονηκό πληθυσμό αλλά εναρμονίζε

ται απόλυτα με τον ευρύτερο στόχο που έθεσε n απόφαση του ΕΣΧΠ και που εtναι

n δημιουργία ενός πλήρους δικτύου μεγάλων ασnKών. μικρών ασηκών και αγροτι

κών οικισμών με ανεπτυγμένο OΙKισnKό περιβάλλον, Στην πρόταση αυτή στηρί

χθηκε και η rφόταση οργάνωσης του χώρου που περιλαμΒάνεται στο ΚΕΠΑ Βό

λου-Λάρισας.

Πρόταση οργάνωσης του Χώρου

Τα βασικά σημεία για την πρόταση οργάνωσης του χώρου είναι οι εξής

• Κυριαρχία του συστήματος από ης πόλεις της Λάρισας και του Βόλου των ο

ποίων η ανάπτυξη προβλέπεται ισοδύναμπ. Για να μην υπάρχουν οι αρνηηκές

επιπτώσεις από την ραγδαία και απρογραμμάτιστη ασTtKή ανάπτυξη απαραίτητο

κρίνεται να καλυφθούν σε πρώτη φάση οι συσσωρευμένες μεγάλες ανάγκες

στην υπάρχουσα υποδομή των δύο πόλεων,

• Προτείνονται δύο δευτερεύοντα ασηκά κέντρα που είναι το σύμπλεγμα Αλμυ

ρού - Ευξεινούπολης και Τυρνάβου - Αμπελώνα Η πρότασπ ενίσχυσης των δύο

αυτών κέντρων σημαίνει ουσιασηκά ενθάρρυνση της εγκατάστασης σTtς περιο

χές τους βιομηχανιών ευρύτερης σημασίας που αλλιώς θα αναζητούσαν θέση ή

πλησιέστερα σTtς μεγάλες πόλεις της περιοχής ή και εκτός περιοχής μελέτης.

Για το σκοπό αυτό η προτεινόμενπ οργάνωση του χώρου προβλέπει την ίδρυση

δύο Βιομηχανικών ζωνών στα κέντρα αυτά

• Ενίσχυση ημιαστικών κέντρων, με σκοπό να τα προαγάγει σε κέντρα για να ε

ξυπηρετήσουν το σύστημα των αγροηκών οικισμών της περιοχής. Αυτά εiVGt η

Ν. Αγχίαλος (ανάπτυξπ πρωτογενών δραστηριοτήτων-μεταποίηση αγροτικών

προϊόντων και αξιοποίηση του τουριστικού και παραθεριστικού δυναμικού της

παραλιακής του ζώνης), η Αγριά (μαζί με τους οικισμούςΆνω και Κάτω Λεχώνια

έλκει για εγκατάσταση μόνιμο ασTtKό πληθυσμό καθώς και τουρίστες

παραθεριστές, ενώ ήδη εγκαθίστανται βιομηχανίες για τη μεταποίηση των γε

ωργικών προ'ίόντων), το Βελεστίνο (εγκατάσταση της μελλονηκής βιομηχανι

κής αναπτύξεως του Βόλου), το Συκούριο και το Μακρυχώρι (Βελτίωση της πα

ραγωγής του πρωτογενή τομέα και επίδραση από την αναδιοργάνωση των οδι

κών και σιδηροδρομικών δικτύων), η Αγιά (μεγάλες οι δυνατότητες του πρωτο

γενή τομέα και της μεταποιήσεως των προ'ίόντων του, συστημαηκή ανάπτυξη

της ακτής του Αγιόκαμπου για παραθεριστtKή κατοικία και τουρισμό, συγκέ-
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ντρωση και οργάνωση των Βιομηχανιών μεταποιnσεως-συσκευασiας αγροτικών

rφOϊόντων με τη δημιουργία μιας μικρnς Βιομηχανικής ζώνης στην είσοδο της

κοιλάδας της Αγιάς} και το σύμπλεγμα Νίκαιας-Χάλκης (αύξηση του rφoαστια

κού πληθυσμού εξαιτiας της μικρnς απόστασης από τα κέντρα απασχολήσεως

και τοποθέτηση Βιομηχανικnς ζώνης στα νότια της Νίκαιας).

• Δημιουργία δικτύου μικρότερων αγροτικών κέντρων που εiναε οι ΓόννοΙ, το

Aργuρoπoύλι, η Φαλάνη, η Γιάννουλη, οιΆγιοι ΑνάργυροΙ, το Ζάππειο, η Μελι

Βοία, η ΚυΥέλη-Νέο ΠεριβόλΙ, τα Άνω και Κάτω Λεχώνια, τα Κανάλια και η

Σούρπη. Σκελετός αυτού του δικτύου εiναι το κύριο και το δευτερεύον υπεραστι

κό οδικό δίκτυο.

• Προτείνεται η καθιέρωση ζωνών παραθεριστικnς κατοικίας και τουρισμού σε

τμήματα του Παγασητικού και της παραί\ίας του Ανιόκαμπου.

• ΠροΒλέπεται η διατήρηση και rφoστασiα του ΣUΝόλOυ σχεδόν της γης που on

μερα θεωρείται καλλιεργnσιμηκαι των δασικών περιοχών, καθώς και περιοχές

αναδασώσεωνπου είναι σnμεραΒοσκότοποιn απλώς καλύπτονται από χαμηλή

Βλάστηση.

• Η τοποθέτηση των οχλουσών Βιομηχανιών προΒλέπεται να γίνει σε δύο Βιομη

χανικές περιοχές, κατά μnκος της αρτηρίας που συνδέει τη Ν. Αγχίαλο με τα

Φάρσαλα και νοτιοανατολικά της Λάρισας στις παρυφές του ΜαυροΒουνίου.

Ώρο:ι χω πεPIJ1f2ισμai.J:znhrρ.ιic.n'-ΥJ1,-

Για την οργάνωση του χώρου της περιοχnς μελέτης απαραίτητη είναι η εm

Βολ" όρων και περιορισμών στη χρήση της γης σε συνδυασμό με όρους στη δόμη

ση νια να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες ώστε: α) να απoτραπεi η εγκα

τάσταση ανεπιθύμητων χρnσεων σε όλα τα τμnματα της περιοχής μελέτης, Β) να ε

γκατασταθούν οι επιθυμητές χρnσεις στις περιοχές που αναπτύσσονται, γ) να α

παί\λαγούν σταδιακά από ανεπιθύμητες χρnσεις όλες οι περιοχές και δ) να γίνει

δυνατός ο έλεγχος των χρήσεων στις περιοχές που θα χρησιμεύσουν για την κά

λυΥη των μελλοντικών αναγκών.

• 2ώιιπΑ (OIK1GΠKέζ περlοχές):

Ορίζονται στα ρυθμιστικά σχέδια του Βόλου και της Λάρισας

• 2ώιιπ B(εUΑΊσlJπτεζ ΠεΡιοχές):

Είναι αναγκαίο να εκπονηθούν μελέτες παρόμοιες με αυτές που εκπονούνται για

τη ζώνη Α. Οι όροι και περιορισμοί στη χρήση της γης και τη δόμηση μπορεί να εί

ναι ίδιοι με αυτούς που προσδιορίζονται στη συνέχεια για τις αντiστoιxες χρnσεις.

• 2ώιιπΒΙ:

Οι μελέτες που γίνονται για τις ζώνες αυτές ΠΡOτεiνεται να καταλήξουν στον

προσδιορισμό των οικιστικών περιοχών, στο ίδιο επίπεδο προσεγγίσεως με αυ

τό της ζώνης Α.
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• Ζώνπ Γ(περιοχές που καΑίΙΙεΡΥούνται):

Προτείνεται να διατηρήσουν το χαρακτήρα τους. ΕmτρέnΟ"'ΤQΙ αγροικίες κοι μό

νο κτίρια και εγκαταστάσεις για την ε~υπηρέTηση της γεωργίας και της KTnVQ

τροφίας, και αντλπηκές εγκαταστάσεις. Προτείνονται και ΟΙ εξής όροι δόμησης

Υ'Ο ης αγροικίες: ελάχιστο εμβαδά οικοπέδου 8000μ2

μέγιστη κάλυΥη 0,6

μέγιστο ύΥος 5,0 μ (1 όροφος)

Κάθε άλλη χρήση απαγορεύεται.

• Ζώνπ ΔΙ (Υππεδα που έχουν πρόσωπο σε aυτοκινπτόδΡομους και διαπεριφε

Ρειακό οδικό δίκτυο).'

Απαγορεύονται εγKαταστάσεtς ΚΟΙ κτίρια που ~υπnρετοίιv τη γεωγροκτηνο

τροφία και τη βιομηχανία (άρθρα 2 και 4 που παραπάνω ΠΔ). rια ης χρήσεις κα

τοικίας προτείνεται να ισχύσουν ΟΙ όροι δόμησης που ισχύουν στη ζώνη r.
• Ζώνπ Δ2 (Υήπεδα που έχουν πρόσωπο σπς υπόίtoιπες αρΤπΡ(ες του ε8.VlKO~ ε

παρχιακού και κοινοπκού δικτύου).'

Ισχύουν οι ίδιοι όροι και περιορισμοί που ισχύουν σm ζώνπ ΔΙ Επιτρέπεται n

εγκατάσταση γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

• 2ώνπ Ε (Υήπroa που 8ρΙσκονται στις εκτάσεις που περι8ά.lιίtoυν τους κόμ60υς

αυτoKινπτoδpόμωι..r.

Απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση εκτός από γραφεία, καταστήματα και τουριση

κές εγκαταστάσεις. Προτείνεται να νομοθετηθούν κατά παρέκκλιση των διατά

ξεων που ισχύουν οι παρακάτω όροι δόμησnς:

Ελάχιστο εμβαδό οικοπέδου: 2000μ2. εκτός από τη χρήση camρing για την ο

ποία απαιτούνται 4000μ2.

Μέγιστη κάλυΥη: 0,2

Μέγιστοςσυντελεστήςδομήσεως:0,5

• 2ώνπ 2(ΠΒΡlOχή nr8avn, Έ;γKαTάστασnςαεΡοδΡομΙου).·

Μέχρι να συμπληρωθείη σXεnKή μελέτη, να ισχύουνοι ίδιοι όροι με της ζώνης

Γ, Μλά με ελάχιστοεμβαδόνοικοπέδουτα 20 στρέμματα

• 2ώνπΗκαι 2ώνπ Θ(δάσn και πεplOχέςανaδάσωσnς):

Πρέπει να υποταχτούν σης διατά~εις των ειδικών νόμων ~περί προστασίας

των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας"

Τα ακριβή όρια τους θα πρέπει να προσδιοριστούν από τους αρμόδιους φορείς

μετά από χαρτογράφηση.

• 2ώνπ Ι(6ιομπχανικπ περιοχή ΛΡρισας).·

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις και οι όροι δομήσεως καθορίζονται από την ΕΤΒΑ

που είναι ο φορέας αναπτύξεως της περιοχής.

• Υπάρχοντεςμικρο( Οικισμοί-

Για τους οικισμούς που διαθέτουν ρυμοτομικά σχέδια και όρους δομήσεως,

προτείνεται να εξακολουθήσουν να ελέγχονται με βάση τις ισχύουσες μέχρι

σήμερα διατάξεις.
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Για τους υπόλοιπους που υπάγονται στο καθεστώς των "εντός των ορίων των

προ του 23 νομίμως υφιστάμενων οικισμών", προτείνεται να επαναπροσδιορl

στούν τα ακριβή όρια των περιγραμμάτων τους, να συνταχθούν ρυμοτομικά

σχέδια και να καθοριστούνόροι δομήσεως.

Για τις περιοχέςτων δυναμικώναγροτικώνκέντρων, που βρίσκονταιέξω από τα

όρια των Ζωνών Α και Β, προτείνεται να συνταχθούν ειδικές μελέτες, ώστε να

προσδιοριστούνοι γενικές και οι ειδικές χρήσεις γης και οι οικισηκές περιοχές

τους.

Προτεινόμεναβασικά έργα και μελέτες

Haνάrπιιln το,Γεωργfας

Βασικό έργο είναl η συμπλήρωση των αρδεύσεων σης καλλιεργούμενεςε

κτάσεις. Το έργο αυτό αφορά περίπου 1500.000 στρέμματα. Πρoτεiνεταl μελέτη

σκοπιμότηταςγια την εκτροπή του Αχελώουη οποία εκτιμάταιόη θα είχε θετικές

επιδράσειςστη γεωργία, στο βιομηχανικότομέα και στην ανάπτυξηοικισμώνκατά

μήκος του Πηνειού.

Προτείνεταιεπίσης και Ειδική Μελέτη για ομαδοποίησηκαι αναδιάρθρωση

των καλλιεργειών,στα πλαίσια μιας γενικότερηςχωροταξικής-αναπτυξιακήςμελέ

της για την περιοχή.

.Ynaδ.oμ.ιi..Jβaτο v aνάπτυ[α mς 8ιομ.nχmda~

1. Ίδρυση δύο Βιομηχαvικώv περιοχών στο Bελεστiνo και τη Λάρισα

2. Έναρξη της διαδικασίας για την ίδρυση δύο Βιομηχανικών ζωvώv oτov Αλμυρό

(νοnοαvατολlκά της πόλης, κοντά στον οικισμό Πλάτανο) και τον Τύρναβο

(σης υπώρειες του υ4ώματος "Λατόμι" και συνδέεται νόπα με τον Πηvειό και

βόρεια με τον Tιτaρήσlo.

3. ·Ιδρυση τριών τουλάχιστο μlκρότερωv Βιομηχαvικών ζωvώv για τη συγκέντρω

ση σε αυτές αποκλεισηκά γεωργlκώv Βιομηχανιώv.

4. ·Iδρυσn μιας μικρής Βιομηχανικής ζώνης σης Μικροθήβες, που θα συγκεντρώ

σεl ης Βιομηχαvίες επεξεργασίας αγροnκώv προϊόντων.

5. Δημιουργία μικρής Βιομηχαvικής ζώvης oτnv είσοδο της κοιλάδας της Αγιάς.

6. Τοποθέτηση οχλουσώv Βιομηχανιώv κατά μήκος της αρτηρίας που συνδέει τη

Ν. Αγχίαλο με τα Φάρσαλα και στα νοποανατολικά της Λάρισας σης παρυφές

του Μαυροβουνίου όπου απολήγει η nWIvit ζώvη.

Σuvκωvωvιaκά δίκτυα και Yππpεσiε,

QδιxάΔfκruo

1. Κατασκευή του υπερασηκού οδικού άξοvα που παρακάμπτει τη Λάρισα από

Βορρά και συνδέει TOV Τύρναβο και rnV περιοχή του με mv Εθνική οδό Λάρι

σας Θεσσαλοviκηςκαι με TOV άξοvα Λάρισας - Τρικάλων.
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2. Κατασκευή του τμήματος της Εθνικής οδού Αθήνας - Θεσσαλονίκπς που πα

ρακάμπτει τη Λάρισα από AνατoiΊΙKά, δMaδή στο τμήμα μεταξύ των οικισμών

Κυπαρίσσια και EυαγγεiΊισμός.

3. Αναβάθμιση και εξέiΊιξη της σπμερινής Εθνικής οδού σε KiΊειστό αυτοκινπτό

δρομο δύο διαχωρισμένων KiΊάδων. Είναι απαραίτητπ η σύντμηση του μήκους

του και n αρμονική κατανομή των σημείων προσβάσεως του από το πρωτεύον

οδικό δίκτυο τπς περιοχής (ανισόπεδοι κόμβοι με την οδό Λάρισας - AXίiΊiΊειoυ

- BεiΊεστiνoυ, με τπν οδό Λάρισας - ΠiΊατύKαμΠOυ - Αγιάς, με την οδό Λάρισας

- Συκουρίου) και εκτροπή του αυτοκινπτόδρομου από το ύΥος της Kυπαρισσiας

μέχρι τον EυαγγεiΊισμό σε εντεiΊώς πεδινή χάραξπ ανατολικά από τις εδαφικές

εξάρσεις.

4. Συμπλήρωση του υπόλοιπου οδικού δικτύου σύμφωνα με την πρότασπ οργάνω

σπς του χώρου.

Σιδnρoδpαμικό ΔIxrυα

1. Κατασκευή της γραμμής που παρακάμπτει τπ Λάρισα από ανατολικά και έχει

χάραξη που συμπίπτει με αυτή του αυτοκινητόδρομου. 'Έτσι θα έχουμε ταχεία

σιδηροδρομική σύνδεση Αθήνας - Θεσσαλονίκπς.

2. Ανακατασκευή του τμήματος τπς υπάρχουσας γραμμής που συνδέει τη Λάρισα

με το BόiΊo και το ειδικό Πορθμείο του iΊιμανιoύ.

3. Προαστιακή σιδηροδρομική γραμμή που θα συνδέει το Βόλο, τπ βιομηχανική

περιοχή BόiΊoυ, το BεiΊεσήνo, τπ Λάρισα και τη βιομηχανική περιοχή Λάρισας.

4. Εκσυγχρονισμός τπς γραμμής Βόί\ου-Παλαιοφαρσάί\ων σε συνδυασμό με τπν

προβί\επόμενπ ανάπτυξη στο τμήμα Παί\αιοφαρσάί\ου - KαiΊαμπάKας, που θα

βοπθήσει στην ανάπτυξπ της Δυηκής Θεσσαλίας παράλληλα και σε συνδυασμό

με το δίποί\ο Βόί\ου - Λάρισας.

5. Νέα σιδπροδρομική γραμμή Λαμίας - ΣτυiΊίδας - Αί\μυρού - Bεί\εστiνoυ (σε

σχέσπ με τη δαπανηρή χάραξη μεταξύ ΛιανOKί\aδίOυ και Δομοκού)

6. Τεχνικοοικονομική μεiΊέτη για το τμήμα Τιθορέας - Λαμίας - Αλμυρού - Βεί\ε

σΠνου και Τιθορέας - Ακρωτηρίου XιiΊιoμίiΊι - γεφυρώσεως Μαλιακού - AiΊμυ

ρού - BεiΊεσήνoυ.

Αεροπορικά Σύvδεσn

1. Άμεσπ αεροπορική σύνδεση της περιοχής με την ΠεiΊoπόννησO, την Ανατοί\ική

Μακεδονία και τπ Θράκη.

2. Λειτουργία τπς περιφερειακής αεροπορικής γραμμής: Ηράκί\ειο - Καλαμάτα 

Λάρισα Ι BόiΊoς - Χρυσούποί\η(Καβά:ί\α), και τπς. γραμμής: Ρόδος - Σάμος - Μυ

ηλήνη - Λάρισα Ι Βόί\ος - Κέρκυρα

3. Η θέσπ του νέου αεροδρομίου προτείνεται να βρίσκεται σε ίσπ περίπου από

σταση από τα δύο μεγάiΊα ασnKά κέντρα κοντά στπν περιοχή του Αρμενίου.
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Λ ιμενικέ,-εyκarασcΆΣΕΙC

Επέκταση των κρηπιδωμάτων του λιμανιού μετά από μελέτη mς κίνησης του

λιμανιού τα επόμενα χρόνια ΚΟΙ αίι~ηση του μετώπου κρηπιδωμάτων για τη διαμε

τακόμιση σιδηροδρομικών οχημάτων.

Yππpεm"ες

Θα οριστούν μετά ης αναμενόμενες αποφάσεις του ΕΣΧΠ για mv αποκέ

ντρωση των δημόσιων υπηρεσιών,οργανισμών και εmχεφnσεωναπό την Αθήνα

στα περιφερειακάασπκά κάντρα, που θα γiνoυν αυτές ΟΙ αποκεντρώσεις και με

ποιες προτεραιότητες.

ΡυθμιστικάΣχέδια

Η αναθεώρπσητων ρυθμΙΟΤ1κών σχεδίων του Βόλου κοι της Λάρισας κρί

θηκε αναγκαία επειδή είχε παρέλθει μια πενταετiα από τη υποβολή τους αi\λά,

κυρίως επεtδή ΟΙ δύο αυτές πόλεις ορίστηκαναπό το ΕΣΧΠ(που αποφάσισεmv ε

φαρμογή μιας xωΡOTα~ΙKήςποi\ιπκήςαποκέντρωσηςμε σκοπό την οΡθολογtκότε

ρη κατανομήτου πληθυσμούστη χώρα), σαν Κέντρα ΕνταηκώνΠρογραμμάτωνΑ

νamύ1:εως(ΚΕΠΑ).

ΡυθμιστικόΛάρισας

Το ΡυθμtσηκόΣχέδιο της Λάρtσαςτου 1974 είVΑ! γενικά αποδεκτό στο σύ

νολό του από τους τοmκούς φορείς της πόλης. Εφόσον πραγματοποtηθούν οι ανα

γκαίες τροποποtήσεις, ώστε να ανημετωmστούν κα! Ο! σημερtνές ανάγκες mς πό

λης, κα1 εφόσον ο καθορtσμός από την πολtτεία του όλου συστήματος του δίπολου

ως ΚΕΠΑ δεν δημtουργούσε λόγους άλλων ουσιασπκών αλλαγών, το PUΘμΙOΠKό

Σχέδtο θα έπρεπε τώρα να θεσμοθετηθεί κα! να αρχίσε! να αποτελεί τη βάση yta

την εφαρμογή ενός προγράμματοςγια την ανάπτυζη της πόλης το συντομότερο

δυνατό.

fta την Αναθεώρησητου ΡυθμtσπκούΣχεδίου δεν έγινε νέα ανάλυση της

υφtστάμενηςκατάστασης,αλλά βασiστηKε στην ανάλυση του ΡυθμtοπκούΣχεδί

ου του 1974 κω σης παρατηρήσεις των μελετητών στα δtάφορα τμήματα της πόλης

για ης αλλαγές που συντελέστηκαν στο περtβάλλον τα τελευταία χρόνια. Avαγκα

οπκά όμως έγ1ναν ot εζής παραδοχές:

1. σε κάθε τμήμα της πόλης ο πληθυσμός κω Ο! ανάγκες που είχαν εκημηθεί στα

πλαίσtα του Ρuθμtοπκού Σχεδίου του 1974, έχουν αυζηθεί αναλογικά με την ε

κημώμενη αύζηση του πληθυσμού στο σύνολο της πόλης.

2. ο σημερινός πληθυσμός της πόλης σύμφωνα με ης εκημήσεις που tytvav στην

έκθεση της πρώτηςφάσηςαυτής της μελέτης είνα! της τάζης των 95.000 ένανη

72.890 που ήταν στην απογραφή του 1971 Αυτό ισοδυναμεί με μία αύζηση πε

ρίπου 30% σε οκτώ χρόνια ή μέσο ετήσtο ρυθμό αίιζησης 3,4%.
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Μάρα ελέγχου για την άμεση περιοχή σάλεα/ς;

• Ζώνη α(υφιστάμενοl αΥΡΟΤΙΚΟ{οlκισμοf}

Είναι οι οικισμοί: Πλατύκαμπος, ΤεΡΥιθέα, ΚουλούρΙ, Γιάννουλη, Ομορφοχώρι

και Μελισσοχώρι, οι οποίοι διαθέτουν εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια και ει

δικούς όρους δόμησης. Προτείνεται ο έλεγχος της δόμησης να ες:ακολοuθnσει

στην ίδια βάση όπως και σnμερα:

• 2ώνπ 6 (αpXaιoίloYIKO{χώροι)

Η έκδοση άδειας οικοδόμησης στις περιοχές αυτές δίνεται μόνο μετά τη σύμ

φωνη γνώμη της Αρχαιολογικnς υπηρεσίας. Επιτρέπονται μόνο χρnσεις που έ

χουν σχέση με τη γεωργία (αγροικίες, αποθnκες, υπόστεγα, στάβλοι), και ορίζο

νται οι όροι παρακάτω δόμησης:

Ελάχιστη επιφάνεια γηπέδου: 1600μ2

Ελάχιστη απόσταση από τα όρια: 15μ

Μέγιστη επιφάνεια κτίσματος 250μ2"

Μέγιστο ύΥος κτίσματος 5μ

Μέγιστος αριθμός ορόφων: ένας

• Ζώνη Υ (επεκτάσεις6IΟμηχανικ'ών{ωιίών)

ΕmτΡέπονταl μόνο οι παρακάτω χρnσεις

1. κηρια βιομηχανικό, βιοτεχνικά και αποθnκες εγκαταστάσεις ΔΕΗ και ΟΤΕ

2 γραφεία και καταστnματα χονδρικού και λιανικού εμπορίου καθώς και κέ-

ντρα αvαΥυχnς

3. εγκαταστάσεις εξυπηρετnσεως γεωργίας-κτηνΟτΡοφίας φρέατα, παρόμοιες

αντληTlκές εγκαταστάσεις και UΔaranoθnKEς

Για όλες τις παραπάνω χρnσεις ορίζονται οι εξnς όροι δόμησης

Ελάχιστη επιφάνεια γηπέδου: 4000μ2

Ελάχιστη απόσταση από τα όρια: 10μ

Μέγιστο ποσοστό κάλυΥης 20%

Μέγιστο ύΥος κτίσματος Πμ

Μέγιστος αριθμός ορόφων: 3

Τα παραπάνω ισχύουν και για τα γnπεδα που έχουν πρόσωτιο στην εθνικ"

οδό με ης εξnς διαφορές

Ελάχιστη επιφάνεια γηπέδου: 4000μ2

Ελάχιστη πρόσΟΥη: 25μ

Ελάχιστο Βάθος 40μ

Ελάχιστη απόσταση από πλάγια όρια: 5μ

• Ζώνπ δ (ιδρυμάτων)

Επιτρέπεται να χωροθετούνται κηρια για ης παρακάτω χρnσεις

1 Νοσοκομεία, θεραπευτnρια, t\oUfIa προνοίας, ΟρφανΟτΡοφεία, Οικοτροφεία,

Γηροκομεία και άλλα παρόμοια

2. Διδακτnρια
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3. Εγκαταστάσεις της Ιεράς Αρχιεmσκοπής και γενικά Εκκλησιαστικών Οργανι-

σμών

4. ΞεvoδOXεία. ~ενώνες και συναφείς εγκαταστάσεις

5. Δημόσιες και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις

6. Γραφεiα και λιανικό εμπόριο

7. Εγκαταστάσεις για την ε~υπηρέτηση της γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Για όλες πς παραπάνω χρήσεις ορίζονται οι ε~ής όροι δόμησης

Ελάχιστη επιφάνεια γηπέδου: 8ΟΟ0μ2

Μέγιστη επιφάνεια κτίσματος: 400μ2

Μέγιστο ύΥος Kτiσματoς: 5μ

Μέγιστος αριθμός ορόφων: 1

• 2ώvn ε (κατάμπκος aρΤΠΡιώv)

Εmτρέπεται να χωροθετούνται Kτiρια για τις παρακάτω χρήσεις

1. Εμπορικές χρήσεις λιανικού εμπορίου και γραφεία

2. Ξενοδοχεία, ~ΕVώνες και συναφεiς εγκαταστάσεις

3. Κέντρα αναΥυχής γενικά

4. Αθλητικές εγκαταστάσεις γενικά

5. φρέατα. παρόμοιες αντληπκές εγκαταστάσεις και ιιδαταποθήκες

Για όλες πς παραπάνω χρήσεις ισχύουν οι όροι δόμησης της ζώνης γ.

• 2ώνπ t (κατά μπκος aΡτnΡtώv)

Επιτρέπεται να χωροθετούνται κτίρια για πς παρακάτω χρήσεις

1. Εμπορικά καταστήματα και γραφεία

2. Κέντρα αναΥυχής

3. Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια

4. ιδιωτικές κλινικές και θεραπευτήρια

5. Αθλητικές εγκαταστάσεις

6. Εγκαταστάσεις για ε~υπηρέτηση γεωργίας και κτηνοτροφίας

7. Αγροτικά ιατρεiα

8. φρέατα. παρόμοιες αντληπκές εγκαταστάσεις και UΔαταπoθήKες

Για όλες τις παραπάνω χρήσε;ς ισχύουν οι όροι δόμησης της ζώνης γ εκτός από

πς εγκαταστάσεις για την ε~υπηρέτηση της γεωργίας και κτηνοτροφίας που ισχύ

ουν οι όροι δόμησης της ζώνης δ.

• 2ώvn n (ΠεΡtoχές καιliltεΡΥειώv)

Επιτρέπεται η χωροθέτηση κπρίων που προορίζονται για την ε~υπηρέτηση της γε

ωργίας και της κτηνοτροφίας, η διάνoι~η φρεάτων και αντληπκές εγκαταστάσεις

και UΔαταπoθήKες.

Για όλες πς παραπάνω χρήσεις ορίζονται οι ε~ής όροι δόμησης

Ελάχιστη επιφάνεια γηπέδου: 16.000μ2

Μέγιστη επιφάνεια κτίσματος 250μ2

Μέγιστο ύΥος Kτiσματoς: 5μ

Ελάχιστη απόσταση από όρια: 15μ

Μέγιστος αριθμός ορόφων: 1
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• 2ώνπ8

Αντιστοιχεί στην uKOitn πλημμύρων"του Πηνειού και ισχύει η πλήρης απαγόρευ

ση για την ανέγερσηοποιουδήποτεκτίσματος.

ΜέΙραελέγχουγιαmv περιοχή του ρυθμισπκούσxεδkur

Στόχος τους είναι η ~ασφάλιση των μελλοντικώνεπεκτάσεων της πόλεως

από περιπτώσειςανάμι~ηςασυμΒί6αστωνλειτουργιώνκαι η δημιουργίασυνθηκών

που θα επιτρέ40υνστις περιοχέςπου έχουν ήδη αναπτυχθεί και είναι προΒληματι

κές, να απαλλαγούν με το χρόνο από τις ενοχλητικέςλειτουργίες και να αναδιορ

γανωθούνστη σωστήΒάση.

• 2ώνπ Α: Κεντρικών ΛεΙΤΟυΡΥιών

ΠεριλαμΒάνει τις περιοχές του κυρίως κέντρου της πόλεως, των δευτερευό

ντων κέντρων καθώς και των τοπικών κέντρων που 'αντιστοιχούν στις συνοικίες

της κατοικίας.

EmτptnETaI η χωροθέτηση μόνο κεντρικών λειτουργιών και κατοικίας.

• 2ώνπ Β- Μικτών ΧΡnσεων ι

Η ςώνη αυτή περιΒάλλει το κέντρο της πόi\ης. Επιτρέπονται οι i\ειτουργίες της

ζώνης Α και η ανέγερση κτιρίων που προορίςονται για κi\ινικές και ιδιωτικά εκ

παιδευτήρια Προσχοi\ικής, Κατώτερης και Μέσης Εκπαίδευσης.

• 2ώνπ Γ: Μικτών Χρπσεων l/
Επιτρέπονταιοι χρήσεις της ζώνης Β, οι εγκαταστάσειςΒιοτεχνίαςχαμηi\ής ο

χi\ήσεως όσον αφορά τον κi\άδο της Βιοτεχνίας, τα καταστήματακατεργασμέ

νης ~υi\είας και υλικών κατασκευών όσον αφορά τον Ki\ooO του χονδρικού ε

μπορίου και η εγκατάσταση γραφείων napai\aBώv, συσκευασίας και αποστοi\ής

εμπορευμάτων γενικά.

• 2ώνπ Δ: Γενικnς κaτοικ{aς

EmτptnoVTaI κτίρια μόνο για κατοικία και η εγκατάσταση λειτουργιών για την

άμεση ~υπηρέτηση της κατοικίας (π.χ. κτίρια για στάθμευση αυτοκινήτων).

• Ζώνες Ε, Εl, Ε2, Ε3και Ε4

Πρόκειται για εκτάσεις που προορίζονται για πάρκα, πράσινο, ανοιχτούς οργα

νωμένους χώρους και χώρους αθi\ητισμού.

• 2ώνπ22

EmτptnETaI μόνο η ανέγερση κτιρίων που πρρορίςονται για μεγάi\α ιδρύματα υ

γείας.

• 2ώvn2J

Αντιστοιχεί στην έκταση του Κέντρου Ανώτερης Τεχνικής Εκπαιδεύσεως.

• 2ώνπ2ι1

Προορίζεται η ζώνη αυτή για mv εγκατάστασησχολών Ανώτερης και Ανώτα

της Εκπαίδευσης.
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• 2ώνπΗ

Είναι εκτάσεις που προορίςονταl για τη δημloυργiα Βιομηχανικών ςωνών κο

ντά στην πόλη.

• '2ώνπΘ

Στη ςώνη αυτή επιτρέπονται μόνο χρήσεις χονδΡ1κού και λ1αν1κού εμπορίου

καθώς κα1 αποθήκες με μόνη απαγόρευση την αποθήκευση εκρηκηκών υλών ή

εύφλεκτων υλικών σε ποσόmτα μεγαλύτερη των 10.000 Κ1λών.

• 2ώνες ειδικών χprίσεων (2ώνπ 11· Σιδπροδρομικών EJ,ικαrαστάσεων- 2ώνπ 12·

Νεκροrαφείων- 2ώνπ 13: 1νσrιroύτo JύπνoτpoφΙKων Φυτών και 2ώνπ κ- Εφε,

δΡικές Εκrόσεις)

• Τμrίμαrα ΠEpΙOχrίςΡ Σχεδίου εκrόςΣχεδίου ΠόΑεως

KaθOΡίςoνταl ειδ1κοί όροι κα1 πεΡ10Ρ1σμοί έως ότου προταθούν ως ςώνες OIKI

σntι:ών πεΡ10χών.

lJιm-r&ιv1iμ&Υ.aJJaσusιiiP-~a

• ·Εργα οδ1κού δικτύου:

1. Kατασtι:ευή γεφυρών στον Πηνειό

2. κύρια αρτηρία Βόρε1α του tι:έντρoυ

3. διάνοιξη κα1 συμπλήρωση αρτηρίας Κύπρου - Νικηταρά

4. εσωτερικός δaκτύλ10ς

5. τμήμα οδού προς κοςάνη

6. συμπληρώσε1ς αρτηριών του κέντρου

7. οδική σύνδεση με πεΡ10χή πολιησηκών λειτουργ1ών tι:αl αναΥυΧ"ς

8. Bamtι:ές αρτηρίες περιοχής επεtι:τάσεως tι:ένΤΡOυ

9. δευτερεύουσα αρτηρία νόηα της πόλης

• ·Εργα σχεηκά με την αξιοποίηση του Πηνειού

Μελέτη για τον έλεγχο της ροής του ποταμού και αξιοποίηση των εt\:τάσεων της

για εγκαταστάσε1ς κεντρικών ΠOλlησnKών λειτουργ1ών, αθληησμού, πράmνου

tι:α1 αναΥυχής.

• ·Εργα υδρεύσεως και αποχετεύσεως

Εξεύρεση νέων πηγών υδροδότησης της πόλης tι:α1 μελέτες γ1α την αποχέτευση

με προτερα1ότητα σης κεντρικές περιοχές της.

• ·Εργα 01κισTlκής ανάπτυξης

Η πραγματοποίησή τους συνδέεται με την εφαρμογή του νόμου "Περί Oltι:lση

κών πεΡ10χών"

• Άλλα έργα

1. κυκλοφΟΡ1ακό, χώροι στάθμευσης και πεζ:οδρόμηση (Ανάθεση μ1ας κυκλοφο

ρlαtι:ής μελέτης γ1α την κεντρική πεΡ1Οχ" της πόλης tι:αι δημ10υργία ενός συ

στήματος πεςοδρόμων)
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2. σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις (μετάθεση των υφιστάμενων σιδηροδρομικών

εγκαταστάσεων ή τουλάχιστον μετάθεση του εμπορευματικού σταθμού και των

σταθμών διaλoγής)

3. δημιουργία πάρκου νοτιοδυτικά της πόλεως (στο λόφο νοτιοδυτικά της γέφυρας

στην διασταύρωση της υπάρχουσας πaρaκαμnτnρίoυ με την οδό Kaρδίτσας)

4. Νεκροταφείο (δημιουργία νέου νεκροταφείου)

Ρυθμιστικό Βόλου

Στην περιοχή μελέτης ανήκουν οι συνοικίες Οξυγόνου-Εmά Γlί\αTάνια, Πα

ληά, Μεταμόρφωσης, Αγίου Νικολάου, Aνaλήyεως, Αγίου Κωνσταντίνου, xιλιaδoύ

Μοσχάτου, Αγίου Bασιί\είoυ-Ka.ί\λιθέας, KaραγάTς (περιέχεται λειτουργική οικιστι

κή ζώνη με ΠUKνoδOμημένOυς και aραιoδOμημένOυς θύλακες αυθαιρέτων, που η έ

κτασή τους ανήκει στις διοικητικές περιφέρειες των Koινoτ~των Aνaκασιάς και Άνω

Βόλου), Νέας Δημητριάδας (στην οποία περιέχεται ζώνη που η έκτασή της ανήκει

στη διοικητική περιφέρεια της κοινότηταςΆί\λης Μεριάς-Γορίτσα) και ο οικισμός της

Άί\λης Μεριάς.

Σκοπός της μελέτης είναι α) η οργάνωση και οι κατά.ί\ληλες ρυθμίσεις των πο

λεοδομικών ενοτήτων στις περιοχές του εγκεκριμένου σχεδίου με τέτοιο τρόπο ώ

στε va αντιμετωπιστούν οι σύγχροvες και μελλοντικές ανάγκες της πόλης και να

βελτιωθούν οι σημεριvές συvθήκες ζωής των κατοίκων στις περιοχές των επεκτά

σεων β) η αvασυγκρότηση της δομής της πόλης σε πολεοδομικές ενότητες

γειτονιές, η απομάκρυνση των οχλουσών χρήσεων, η οργάνωση κοινωνικών πυρή

νων στο επίπεδο της γειτονιάς, η διαφύλαξη των αξιόλογων στοιχείων της ιστορικής

και πολιτιστικής κληρονομιάς με προϋπόθεση πάντα ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα αντα

ποκρίνονται στο μικρότεροδυνατό κοινωνικό κόστος.

Η υποστήριξη των στόχων επιτυγχάvεται με rnv οργάvωση του χώρου σε τέσ

σερα επίπεδα:

1 Στο επίπεδο πόλιι..γίvεται εmλογή του Kατά.ί\λnλOυ συστήματος αξόvωv ροής πε

ζώv και οχημάτωv όπου διαμέσου αυτού ιεραρχούvται οι μετaκιvήσεις μέσα oτnV

πόλη και διαφοροποιείται και διευρύvεται ο υπερβολικά πυκvός ιπποδάμειος ι

στός της. Με τη χρησιμοποίηση των αξόvων ροής πεζών με τρόπο που VQ δη

μιουργείται συνεχές πλέγμα κοιvόχρηστων και κοιvωφελώv εγκαταστάσεωv,

στοιχείο της συνεχούς αvαφοράς της πόλης που εντάσσει πaρά.ί\ληλα στο ίδιο

πλέγμα, όλα τα ιστορικά στοιχεία του παρελθόντος και του πaρόvτος.

2. Στο επίπεδο συνοικία με TOV εμπλουτισμό των συvοικιώv σε κοιvόχρηστους χώ

ρους και κοινωφελείς εγκαταστάσεις, σε λεlτουργικές θέσεις εvταγμέvες στο πα

ραπάνω πλέγμα, για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση τών κατοίκωv και τωv απασχολου

μένων σε κάθε μία:

3. Σ.m..ε.πinεδ.Q.$.tI.O..Υ.u:i με την κατάλληλη διάταξη και ιεράρχηση του οδικού δικτύ

ου διαμπερούς κυκλοφορίας, ώστε να δημιουργούνται εσωστρεφείς πuρήvες κα

τοικίας εξυπηρετούμενοι από εσωτερικούς παιδότοπους-παιχvιδότοπους, στους
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οποίους μετατρέπεται τμήμα του σημερινού οδικού δικτύου ενώ το υπόλοιπο α

ποδίδεται στη στάθμευση.

4. Σ.ω....εαίπεQQ...O.ικoQQμ.ικόJuρ.ά.\tα/Ι-Q με τη διατύπωση ειδικών όρων και περιορι

σμών δόμησης ΚΟΙ κινήτρων (θεσμικών ΚΟΙ οικονομικών), ώστε αν αποκτηθούν

προσβάσεις από τους κοινόχρηστους παιδότοπους, στους εσωτερικούς aκάί\υ

mοuς χώρους σε κοινή χρΠση.

ΚΕΠΑ Ηρακλείου

Οργάνωση Ευρύτερης Περιοχής

Στόχοι mcμεAέm"
1. Ως πρωτεύοντας και εθνικής κλίμακας στόχος είναι να αναπτυχθεί το ΠΣ Ηρα

κλείου ως ποί\ιπσπκό ΚΟΙ εκπaιδευπκό κέντρο.

2. Ανάπτυζπ όλων των πλουτοπαραγωγικών πόρων της περιοχής.

3. Εντατικοποίηση ορισμένων τομέων παραγωγπς (π.χ. Βιομηχανία και μεταφορές).

ΔΡχέ'-'5Ol ΚQTευ8ύιιαεις ω,μεdέrnς

Το πλαίσιο για τπ διερεύνηση της οικιστικής οργάνωσης του ΠΣΗ διατυπώνε

ται με βάση τις mo κάτω αρχές και κατευθύνσεις:

• Το ΠΣΗ θα πρέπει να αναπτυχθεί έτσι ώστε να αποτελέσει ένα από τα βασικά α

στικά κέντρα του εθνικού χώρου (ΚΕΠΑ) και το κύριο της περιφέρειας ΚρΠτης.

• Η αvάmυξn του θα πρέπει να είναl τέτοια που να οδηγπσεl παράi\i\ηi\α σε ανά

πτυξη ενός ιεραρχημένου δικτύου των οlκισμών του νομού HpaKi\fiOU και της

ΚρΠτης.

• Το ΠΣΗ θα πρέπει να αναπτυχθεί έτσι ώστε οι οικονομlκές δραστηριότητες και

λειτουργίες σε αυτό να εναρμονίζονται με ης αντίστοιχες της ευρύτερης περιο

χπς του και του νομού, σε καμιά δε περίπτωση να μην οδηγπσουν στην οικονομι

κπ αποδυνάμωση των περιοχών αυτών.

• Αντίστοιχες σχέσεις θα πρέπει να επιδιωχθούν στην πί\nθυσμιαKΠ κατανομπ με

ταξύ νομού και ΠΣΗ

• Η κάί\υΥη των αναγκών των κατοίκων του νομού και του ΠΣΗ σε κοινωνικές και

ποi\ιτιστικές παροχές και γενικά σε υπηρεσiες, θα rφέπει να προσφέρεται ιεραρ

χημένα στην περιοχπ που ζουν και εργάζονταl και με τρόπο ώστε οι μετοκινπσεις

του πληθυσμού προς το ΠΣΗ να rφOKύΠΤOυν μόνο από τη λειτουργία του ως πε

ριφερειακού κέντρου.

• Η ανάπτυξη του ΠΣΗ θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να αποτεi\έσεl ένα οργανικό

oύvoi\o και να προσφέρει σωστές συVΘΠKες ζωπς (κατοικία, εργασiα, ανα4υχπ

κλπ) στους κατοίκους του.
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• Η κατανομή των διαφόρων λειτουργιών μέσα στο ΠΣΗ και γύρω από αυτό θα

πρέπει να γίνει έτσι ώστε να μπν αντιτίθενται μεταζύ τους και προς την ανάγκη ο

μαλής λειτουργίας της πόί\ης.

• Η κατανομή των διαφόρων ί\ειτουργιών μέσα στο ΠΣΗ θα πρέπει να είναι έτσι

ώστε να γίνει εφικτή η σταδιακή πρόβί\εΥη ανάΠΤUζης της πόί\ης μέχρι και πέΡα

από το έτος -στόχο 2000.

• Η κατανομή των διαφόρων ί\ειτουργιών ασηκής και τοπικής περιφερειακής

εθνικής σημασίας θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε το ΠΣΗ να λειτουργεί σωστά και

σαν πόί\η και σαν περιφερειακό κέντρο.

• Σε συσχετισμό με τα παραπάνω, ανάί\ογη θα πρέπει να είναι η αντιμετώmση των

χρήσεων γης, ώστε να γίνει εφικτή η άσκηση ποί\ιτικής γης και κατοικίας για την

κά.ί\υΥη των αναγκών της πόί\ης και των κατοίκων και με ιδιαίτερη προσοχή στη

μετατροπή της γεωργικής γης σε άί\ί\ες χρΠσεις.

Εναλλακτικές προτάσεις

Για τη διατύπωση των εναί\ί\ακτικών προτάσεων η στρατηγική η οποία δεν α

ποκί\ίνεl από τους στόχους της μεί\έτης, πρέπει να οδηγεί σε μια αποκέντρωση των

οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, με την αvάi'ιoγη πί\ηθυσμιακή κατα

νομή, για να αρθεί ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας των υφιστάμενων τάσεων.

Ιπ εναΛΛακτικπ πΡότασπ:στην πρόταση αυτπ το ΠΣΗ αναmύσσεταl σύμφωνα

με τις υφιστάμενες τάσεις και συγκεντρώνει όί\ο και περισσότερες δραστnριότητες

στην πόί\η σε βάρος και της αγροτικής περιοχής του και της υπόί\οιπης περιοχής

μεί\έτης αί\ί\ά και του υπόί\οlπου νομού. Στην περίmωση αυτή θα πρέπει να αναμέ

νεται σημαντική μείωση του πί\ηθυσμού όί\ων των περιοχών έζω από το ΠΣΗ ή

στασιμότητα σε ορισμένα αγροτικά n τουριστικά κέντρα. Η κύρια επίπτωση της επl

ί\ογπς αυτής της εναί\ί\ακτικής πρότασης είναι η ενσωμάτωση στο ΠΣΗ της σημερι

νής ευρύτερης περιοχής του με συνέπεια να χαθούν όί\ες εκείνες οι ιδιαίτερες Tom

κές σχέσεις στην οικονομία και στη δομή του χώρου. Θα παρουσιαστεί ένταση στις

εζαρτπσεις (οικονομικές, KOlνωVΙKές και ποί\ιτιστικές) των υπόί\οlπων περιοχών του

νομού Ηρακί\είου από το ΠΣΗ

2π EvaMaKrfKn npότaσn:στην πρόταση αυτπ το ΠΣΗ αναπτύσσεταικαι μαζί

με αυτό αναπτύσσεταικαι η αγροτική του τιεριοχπ. Παρουσιάζονταιοι πρώτες απο

κεντΡωτικέςτάσεις με αποτέί\εσμαη έί\ζη που ασκείται από το ΠΣΗ στην υπόί\οlπη

ηεριοχή μεί\έτης να παρoυσιά~εl τάσεις μείωσης. Με βάση όμως το γεγονός ότι η

αγροτικήπεριοχή του είναι σε μεγά.ί\οβαθμό ενσωματωμένημε το ΠΣΗ, οι ευνοϊκές

εmδράσειςαυτής της πρότασηςθα είναι τοπικού χαρακτήρα και ποί\ύ ί\ίγο θα επη

ρεάσουν την ευρύτερη περιοχπ του. Ουσιαστικάη πρόταση αυτή είναι συγκεντρωτι

κιΊ και οι εηιδράσειςτης προς το σύνοί\ο της περιοχής μεί\έτης συμπίπτουνμε εκεί

νες της Ιης εναί\ί\ακτικήςπρότασης.

3π ενaΛΛαKΤ1KΠnpότασn: το ΠΣΗ αναπτύσσεταικαι ηαρά.ί\ί\ηί\ααναπτύσσο

νται και η αγροτική περιοχή του και η υπόί\οlπη περιοχή μεί\έτης. Η Βάση της πρό-
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τασπς αυτπς είναι n αποκέντρωση με την οποία επιχειρείται n μείωση των τάσεων

έλξης που ασκεί το Ηράκλειο στο σύνολο του νομού. Η υιοθέτηση αυτής της εναλ

λαι<τικής θα επιδράσει στην αγροπκή περιοχή του ΠΣΗ n οποία θα αποκτήσει με

γαi\ίιτερη συνοχή σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή του και την υπόλοιπη ενδοχώ

ρα Τa όριά της θα χάσουν τον KaθOρισΠKό τους χαρακτήρα ως προς το ΠΣΗ, ενώ n

επiδρασπ αυτής της πρότασης στα οικιστικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής θα οδη

γήσει στη δημιουργία ενός ιεραρχημένου οικιστικού δικτύου σε επίπεδο νομού.

4" εναπΛακπκππρ.6raσn· αναπτύσσεταιτο ΠΣΗ κοι n υπόλοιπη περιοχή με

λέτης. Η αγροπκή περιοχή του απορροφάται από την πόλη. Στο υπόλοιπο του νομού

ασκούντοι αποκεντρωτικές τάσεις. rmv περίπτωση αυτή αντιμετωπίζεταlμια πιο ε

νταπκή συγκεντρωμένηπροσπάθειασε ορισμένους πυρήνες εκτός του ΠΣΗ όπως

επίσης και στο ίδιο με τη μη ανάπτυ~ητης αγροηκής περιοχής του. Η πρόταση αυτή

προσφέρειευνοϊκέςεmδράσειςσε όπ αφορά την προσπάθειααποκέντρωσης,ο κίν

δυνοςόμως που ενέχεl είναι όη λόγω ορισμένωντοπικώνφυσικώνκαι οικονομικών

συVΘηKών ορισμένες αγροπκές περιοχές να μην επηρεαστούν και να συνεχίσουν

την ε~άρτησή τους από το ΠΣΗ οπότε αίρεται έστω και σημειακά ο επιδιωκόμενος

στόχοςmς αποκέντρωσης.

Σύστημα οργάνωσης του χώρου

το σύστημα οργάνωσηςαπορρέει από την επιλογή της εναλλακτικήςπρότα

σης που θα υλοποιηθεΙΚαι οι 4 προτάσεις που διατυπώθηκαν μπορούν να πραγμα

τοποιηθούν. Εκείνο που διαφέρει κάθε φορά είναl η δυνατότητα πραγματοποίησης

της κάθε πρότασης σε σχέση με το πλαίσιο που σήμερα αντιμετωπίζονται τα σχετικά

προβλήματα και με το πλαίσιο που μελλοντικά πρόκειται να αποτελέσει τη βάση ε

πίλυσης των αντίστοιχων προβλημάτων. Από τη συγκεντρωπκή πρώτη πρόταση ως

την αποκεντρωπκή τρίτη μεσολαΒεί μια πολιτική αποκέντρωσης που θα έπρεπε να

εκφραστεί σε όλα τα επίπεδα Έτσι αν το πλαίσιο αυτό παραμείνει ίδιο με το σημερι

νό η πρώτη λύση πλεονεκτεί απένανη της τρίτης, ενώ αν το πλαίσιο αυτό αλλά~ει

προς μια αποκέντρωση τότε η σχέση αυτή αντιστρέφεται Η δεύτερη και τέταρτη λύ

ση αποτελούν ουσιασπκά ενδιάμεσες καταστάσεις με διαφορεπκή κάθε φορά έκ

φραση στο χώρο. Σύμφωνα με το σκεππκό της μελέτης θα έπρεπε να προημηθεί η

επιδίω~η της τρίτης λύσης, όμως αν οι σUVΘήKες το επιβά.ί\λουν η δεύτερη και τέταρ

τη λύση μπορούν να θεωρηθούν ως μερική επίτευ~η της τρίτης λύσης (κάπ σαν φά

σεις προς την πραγματοποίησή της). Στην περίπτωση αυτή κρίνεται απαραίτητο να

διερευνηθούν οι συνέπειες που θα είχε ως προς την τρίτη λύση η χρονικά προηγού

μενη πραγματοποίηση της δεύτερης ή τρίmς λύσης.

Μετά την υποβολή των εναλλακτικών προτάσεων η Διεύθυνση Ρυθμισπκών

Σχεδίων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων επέλεξε την τέταρτη λύση και με ορι

σμένες παραδοχές την τρίτη κυρίως για την οργάνωση του χώρου στην περιοχή

Τυλίσσου-Καλεσίων.
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Oικισnκέ, εVΌωτε, - Oικισnκά ΚΈVrρα

Προβλέπεται η οργάνωση των οlκισμών mς ευρύτερης περιοχπς του ΠΣ Ηρα

κλείου σε οικιστικές ενότητες τέτοιες ώστε να συγκροτούν ένα χώρο με επαΡKεiς οι

κονομικούς πόρους για την οργάνωση των σχέσεων παραγωγπς σε τοπικό επίπεδο

και για την κάλυΥη των βασικών κοινωνικών, ΠOλιησnKών, δlοικηηκών αναγκών

των κατοίκων των οικισμών αυτών. Το σύνολο αυτό των oΙKισnKών εvοmτωv συ

γKρoτεi έναν ευρύτερο χώρο με λειτουργικές ~aρτπσεlς από το ΓΙΣΗ για πaρoxπ υ

πηρεσιών και κάλυΥη αναγκών ανωτέρου βαθμού από εKεiνη που μπορεί και πρέπει

να προσφέρεται μέσα στις οικιστικές ενότητες. Παράλληλα προβλέπεται όη θα υ

πάρχουν αντiστoιxες ~αρτπσεlς του ΠΣΗ από το σύνολο των oΙKισnKών εvοmτωv

για συγκεκριμένες ανάγκες από κάθε οlκιστικπ εvότητα: Θα αναπτυχθούν ?ηλaδπ

οργανικές σχέσεις μεταξύ των οlκισηκών ενοτπτων και δεν θα διέρχονται μέσω του

ΠΣΗ

Προβλέπεται η δημιουργΙα της παρακάτω oΙKισnKιΊς οργάνωσης:

Α. ΠΣ. ΗρακλεΙου

1. ΑστlκιΊ περιοχπ του ΠΣ. ΗρακλεΙου

2. ΑγροηκιΊπεριοχπ του ΠΣ. HραKλεioυ

Β. ΟικιστικέςΕνότητες

1. ΠεριλαμΒάνεl τους οlκισμούς: Τύλισσος, Άνω-Κάτω Καλέσια, Βούτες,

Σταυράκια και Movn Κεραμούτσι, με τα οικιστικά κέντρα: Τύλισσος - Κα

λέσια

2. Περιλαμβάνει τους οικισμούς: Πάνω Αρχάνες, Πεζά,Άγ.Παρασκιές, Κά

τω Αρχάνες, Κουνάβl, Καταλαγάρι, Xouδέτσι, Άγ. BασiλεlOς, Μελέσσες,

KalIAOVn, Μυρηά και Αστρακοί, με τα οικισπκά κέντρα: Αρχάνες - Πεζά 

'Αι. Παρασκιές

3. ΠεριλαμΒάνεl τους οικισμούς: Ανώπολη, ΚοκκΙνη Χάνl, Ελιά, Πάνω και

Κάτω Βάθεια, Καλό Χωριό, με οικιστικά κέντρα: Ελιά - Ανώπολη - ΚοκκΙνη

Χάνι

4. ΠεριλαμΒάνεlτους οικισμούςΓούβες,με ΟIΚΙΟΤ1κόκέντρο: Γούβες

5. ΠεριλαμΒάνεl τους οlκισμούς: Χερσόνησος,ΛιμιΊν Χερσονπσου, Μάλ

λια, ΣταλΙς, Κουτουλουφάρl,Εmσκοπιαvό, με OΙKισnKά κέντρα: Χερσόνη

σος- Μάλλια

6. Περιλαμβάνει τους οικισμούς: Entoκonn, ΣγOUΡOKεφάλικαι ΑΤτάνια, με

οικιστικόκέντρο:Επισκοππ

ΠρόγραμμαΕφαρμογής

Opyάνω.σn....ouαo:rικιί,περιaχά,ΠΣ. f-/paκΛείoυ
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1. Η μεi\i\ονηκή οργάνωση του ΠΣ.Ηρακi\είου θα πρέπει να κατευθύνει την

οργάνωση mς πόi\ης σε ένα σύστημα i\ειτουργικό, που να ανταποκρίνεται

σης απαιτήσεις της ανθρώmνης κi\ίμακας για τη διαβίωση των κατοίκων

mς και στις απαραίτητες i\ειτουργiες που αφορούν το Νομό και την Περι

φέρεια

2 Οι εκτός σχεδίου πόi\εως κτισμένες περιοχές (νόμιμα ή αυθαίρετα), θα

πρέπει να ενταχθούν στον συνεχή ποi\εοδομικό ιστό του ΠΣ.Ηρακi\είου.

3. Η προσπάθεια ανάπτυζης του πολεΟΟομικού ιστού σε νέες δομημένες πε

ριοχές θα πρέπει κύρια αν όχι απόi\υτα να περιοριστούν στον χώρο βόρεια

του ΟΟικού άζονα Χανίων - Ηρακλείου - Αγίου Νικολάου. Η επέκταση mς

πόi\ης προς το νότο θα πρέπει να περιοριστεί, ώστε να διαφυλαχτούν οι γε

ωργικές περιοχές και ο χαρακτήρας της υπεραστικής aρτηρίας που έχει ο

άζονας αυτός.

4. Η οργάνωση του nLHpoκi\dou θα πρέπει να συνΟΟεύεται με μια opθoi\o

γική κατανομή των διαφόρων λειτουργιών και ιδιαίτερα των θέσεων εργα

σiας ως προς την περιοχή κατοικίας.

5. Αποσυμφόρηση του σημερινού κέντρου από τους τομείς των υπηρεσιών,

ώστε να δοθεί η δυνατότητα να επιi\υθούν τα σημερινά κυκi\οφοριακά

προβi\ήματα που παρουσιάζονταΙ. OυσιασnKή επέμβαση στο σημείο αυτό

κρίνεται η μετακίνηση των υπηρεσιών περιφερειακού επιπέδου.

6. Ανάπτuζη του λιμανιού του Ηρακi\είου. Η i\ειτουργiα του ως λιμανιού για

διεθνές διαμετακομισηκό εμπόριο, αποτεi\εί θέμα γενικής πολιτικής για

την ανάπτυζη των i\ιμανιών της χώρας ως rφoς τις διεθνείς μεταφορές.

7. Αναζήτηση νέων περιοχών για βιομηχανικές εγκαταστάσεις, με δεδομένο

ότι η σημερινή βιομηχανική περιοχή και αν ακόμη επεκταθεί δεν επαρκεί.

8. Οργάνωση των νέων περιοχών κατοικίας όσο και εκείνων που ήδη υπάρ

χουν, ώστε να δημιουργηθούν οι σωστές συνθήκες στέγασης στους κατοί

κους του ΠΣ.Η

9. Ανάδειζη του ιστορικού πi\ούτου της πόi\ης και οργανική ενσωμάτωση του

στην i\ειτουργiα της και τις ανάγκες των κατοίκων.

10.Η πόi\η θα πρέπει να αποκτήσει διέξΟΟο rφOς ης ακτές της. Η διασφάλιση

παραθα.i\άσσιων περιοχών για κοινή χρήση και αναπνοή της πόλης κρίνε

ται απόi\υτα αναγκαία

11. Θα πρέπει να προβi\εφθούν και να διασφα.i\ιστoύν εi\εύθεροι χώροι προ

σαρμοσμένοι οργανικά και ιεραρχημένα σε όi\ες τις βαθμίδες αναγκών της

πόi\ης σε τέτοιους χώρους.

12. Εζασφάλιση χώρων για παραθερισηκή κατοικία εκτός του ΠΣ.Ηρακλείου.

Η πρόβi\εΥη αυτή θα πρέπει να γiνει στα πi'\αίσια κάλυΥης αναγκών σε α

vαyυXή και παραθερισμό.
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Ωρ..y..ά.wlσn OικισπκώνEvorότων

Η οικιστική ενότnτα Τυλίσσοιι - Καλεσίων, με την ανάπτυ~η του Πανεmστη

μίου, Tn δημιουργία των βιομηχανικών περιοχών στα δυτικά του ΠΣ. Ηρακλείου και

την εντατικοποίηση της γεωργίας λόγω των αρδευτικών έργων που γίνονται στην

περιοχή καθώς και με Tnv προς τα δυτικά επέκταση του ΠΣ. Ηρακλείου, μπορεί να

αναπτυχθεί σε δύο σημαντικές οικιστικές περιοχές (την Τύλισσο και τα Καλέσια)

βιώσιμης πληθυσμιακής βάσης.

Η οικιστική ενότητα Αρχανών -'Αν Παρασκιών - Πε~ με το δυναμισμό που

ήδη και σήμερα παρουσιάζει μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πόλο οικιστικής ανά

πτυ~ης. Η περιοχή αυτή μπορεί να αναπτυχθεί παραπέρα στην γεωργία και είναι ικα

νή να υποδεχθεί βιομηχανικές δραστηριότητες. Διαθέτει σημαντικούς παραδoσ~α

κούς πόρους ώστε και ο τουρισμός να αποτελέσει πεδίο οικονομικής ανάπτυ~ης.

Λόγο της ανάπτυ~ης της περιοχής αυτής, και τnς σημασίας που έχει ο οδικός ά~o

νας βορά - Νότου προς Βιάννο, κρίνεται σκόπιμη η κατασκευή αυτού του δρόμου.

Έτσι η περιοχή αυτή μέσω αυτού του ~oνα και τnς σύνδεσής mς με την κοιλάδα

της Μεσσαράς, μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερο βάρος σε ένα ιεραρχημένο οικιστικό

δίκτυο.

Η οικιστική ενότnτα Ελιάς - Ανώπολης περιλαμβάνει μια έντονης τουριστικής

ανάπτυ~ης παραλία με ε~ελισσόμενo οικισμό το KOKKivn - Χάνι, για μόνιμο και πα

ραθεριστικό πληθυσμό, καθώς και μια γεωργική εvδoxώρα σημαντικά παραγωγική.

Παίρνοντας uπόΥη τις σημερινές σχέσεις προτείνεται η οργάνωση της γεωργίας στη

δημιουργία με πρόβλεΥη βιομηχανικής περιοχής μετα~ύ Ανώπολης - Ελιάς παράλ

ληλα με την ανάπτυ~η των ακτών με τουριστικές δραστηριότητες και παραθεριστική

κατοικία

Η οικιστική ενότητα Επισκοπής...απομονωμένη σήμερα, με την πρόταση δια

συνδέεται με τις υπόλοιπες περιοχές της ενδοχώρας, δηλαδή με Tnv περιοχή Πε

ζών-Άγ. Παρασκιών και κατά επέκταση των Αρχάνων, με την πεδιάδα (Αρκαλοχώρι

Καστέλλι) και Tnv αγροτική περιοχή του ΠΣ,Ηρακλείου. Αποτελούν όλες αυτές οι

περιοχές την γεωργική περιοχή του νομού, η οποία όμως δεν α~ιoπoιείταl ορθολο

γικά και κατατμημένες επηρεάζονται και έλκονται από το Ηράκλειο σε βάρος της

εσωτερικής συνοχής τους.

Η οικιστική ενότητα ΓουΒών μικρής έκτασης διαθέτει γεωργικούς πόρους και

περιλαμβάνει παραλίες που δέχονται πιέσεις από m δημιουργία τουριστικών και πα

ραθεριστικών εγκαταστάσεων. Στην περιοχή αυτή προτείνεται μια ανάπτυ~η των α

κτών για αναΥυχή, τουρισμό και παραθερισμό, χωρίς αυτό να αποβεί σε ~άρoς της

παραγωγικής γεωργικής γης. Επίσης θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες. ενός τμή

ματος της ορεινής ενδοχώρας.

Η περιοχή Χερσονήσου - Mαλλkα/.ι που βρίσκεται σήμερα κάτω από την άμε

ση επίδραση της αλματώδους τουριστικής ανάπτυ~ης κινδυνεύει να χάσει τις δυνα

τότητες που προσφέρει η γεωργία Κρίνεται ότι με την προσπάθεια ορθολογικής α

νάπτυ~ης της γεωργίας και τη δημιουργία Βιομηχανικής περιοχής για την εξυπηρέ-
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τηση του κλάδου αυτού, η περιοχή χωρίς να παρουσιάσει έντονους ρυθμούς rιί\ηθυ

σμιακής αύζησης μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πόλο. Παράλληλα η ανάπτυ

ζη της περιοχής θα επιδράσει ευνοΙκά και στην ορεινή ενδοχώρα που σήμερα πα

ρουσιάζει έντονα σημάδια εγκατάλεΙΥης. Εκτιμάται ότι μια τέτοια ανάπτυζη της γε

ωργίας θα διευκολύνει σημαντικά στον περιορισμό σε ανεκτά επίπεδα, του ρυθμού

αύζησης των τουριστικών εγκαταστάσεων. Θα διευκολύνει επίσης για τη σωστή α

ντιμετώmση των αναγκών της παραθεριστικής κατοικίας του ΠΣ. Ηρακλείου.

Προτεινόμενα Έργα

1. Ολοκλήρωση της κατασκευής των Πανεmστημιακών εγκαταστάσεων

(απαλλοτριώσεις, μελέτες, κατασκευή) καθώς και κάλυΥη των αναγκών σε διδακτι

κό προσωπικό και εζοπλισμό, και των αναγκών διαβίωσης ολόκληρου του προσω

πικού του πανεπιστημιακού συγκροτήματος.

2. ΚάλυΥη των αναγκών σε κτίρια εκπαιδεύσεως σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης

με έμφαση στο rιί\έγμα των οικιστικών κέντρων του χώρου αυτού.

3. Δημιουργία Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 600 κλινών για την κάλυΥη των ανα

γκών όχι μόνο του ΠΣ. Ηρακλείουαλλά και της ευρύτερηςπεριοχής.

4. Εζυπηρέτηση των υπεραστικών λειτουργιών του λιμανιού και του αεροδρομίου με

τη μικρότερη δυνατή παρενόχληση των λειτουργιών της πόλης (απευθείας σύνδε

σΓι του με δρόμο μεγάλης χωρητικότητας με τον κόμβο Κατσαμπά στον υπεραστι

κό βόρειο άζονα του νησιού και παραλλαγή της εθνικΓΙς οδού με κατασκευή νέας

ταχείας οδού προς Πεδιάδα, από τον κόμβο Κατσαμπά μέχρι Σκαλάνι, Μυρτιά και

Αρκαλοχώρι).

5. Διατήρηση της υπεραστικής μορφής του κύριου οδικού άζονα Ρεθύμνου - Ηρα

κλείου - Αγ Νικόλαου, που διέρχεται στις νότιες παρυφές της πόλης, και αυτό γιατi

λόγο της μορφολογίας του εδάφους, της ύπαρζης της αρχαιολογικής περιοχΓΙς

Κνωσού και της ύπαρζης μεγάλου αριθμού αυθαιρέτων κατασκευών νότια της ση

μερινής του χάραζης, η μεταφορά του νότια είναι αδύνατη χωρίς τη δημιουργία

σοβαρών προβλημάτων.

6. Δημιουργία νέου εσωτερικού οδικού δακτυλίου της ευρύτερης περιοχής, με σημα

ντική κυκλοφοριακή ικανότητα, που συνδέει τους διάφορους οικισμούς μεταζύ

τους (Ανώπολη - Ελαία - ΕπισκοπΓΙ - Σκαλάνι - Αρχάνες - ΠανεΠ1Οτήμιο - Kα.i\έσια

- Τύλισσος).

7. Οι προσβάσεις του ΠΣ.Η προς τον κύριο βόρειο υπεραστικό άζονα περιορίςονται

σε πέντε μόνο σημεία (περιοχΓΙ Γαςίου, Κόμβος Μεσσαράς, Κόμβος Κνωσού, Κόμ

βος Κατσαμπά και περιοχή Αμνισού). Οι υπόλοιπες κινήσεις εζυπηρετούνται με

κατασκευή συλλεκτηρίων οδών παρά τον κύριο υπεραστικό άζονα.

Από το μελετητή προτείνονται συγκεκριμένα έργα τα οποία ιεραρχούνται σε

σχέση με το χρόνο υλοποίησής τους. Η προτεινόμενη υλοποίησή τους πραγματο

ποιείται πάντοτε σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί. Οι φάσεις εφαρμογής
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του προγράμματος είναι 4 και η χρονική διάρκεια της κάθε μιας πρoσεγγί~ει τα 5

xρόvια

ΦΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α'ΦΑΣΗ

• Οδοποιία

1. οδός Λιμάνι-κόμβος Κατσαμπά-Σκαλάνι

2. κόμβος Μεσσαρά προς Αγ. Δέκα

3. περιφερειακή οδός και δευτερεύουσες διασυvδέσεις στην ευρύτερη περιοχή

4. οδός Λιμάνι-κόμβος Μεσσαρά

5. παρακάμΥεις των i\ιμανιών Χερσονπσου και Μαi\i\ίων

6. οδός Ανώποi\η-Κοκκίνι Χάνι

7. οδός Σγουροκεφάi\ιο-προς οδό Αγ. Παρασκιές-Καστέi\i\ι

• Αεροδρόμιο

master plan

διευθέτησητων χώρων του και 6εi\τίωση της μηκοτομπςτου i\οξούδιαδρόμου

• Βιομnχαvία

Kάi\υyη μέρους των έργων υποδομπς των βιoμηxαVΙKών περιοχών των οικιστικών

ενοτπτων: Αρχάνες - Πε~ά - Αγ. Παρασκιές και Χερσόνησος - Μάi\i\ια

• Ύδρευσπ

έρευνα για την αξιοποίηση των υπογείων υδάτων της πηγής Αi\μυρού

• Οικιστικές περιοχές

κάi\υι,ιη μέρους των δικτύων τεχνικής υποδομής και μέρους της κοινωνικής υπο

δομής των κέντρων όi\ων των οικιοπκών ενοτήτων.

Β'ΦΑΣΗ

• Οδοποιία

1. κόμβοι στις θέσεις Γα~ίoυ και οδού προς Κνωσσό στην υπεραστική αρτηρία

2. οδός Σκαi\άνι-Μυρτιά

3. οδός Σκαi\άνι-Ανώποi\η

4. οδός Καi\έσια - Βούτες - Σταυράκια

5. οδός Τύi\ισσος-Κεραμούτσι

• Λιμάνι

1. τραπεςοειδής προβi\ήτας

2. επέκταση i\ιμεvο6ραχίονα

• Βιομπχανία

1. έργα υποδομής στην επέκταση της βιομηχανικής περιοχής του ΠΣΗ

2. οi\οκi\ήρωση έργων υποδομής βιομηχανικών περιοχών των οικιοπκών ενοτήτων:

Αρχάνες - Πεςά -Άγ. Παρασκιές, Χερσόνησος - Mάi\i\IG και Εi\ιά - Ανώποi\η - Κοκ

κίνη ΧάVL
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• Διοικnτικό κέντΡΟ

ολοκλπρωση υποδομπς κπριακών έργων και εγκατάσταση υπηρεσιών Διοικηπ

κού Κέντρου στο ΠΣΗ

• Οικιστικές περιοχές

οί\οκλπρωση της τεχνικπς και κοινωνικπς υποδομπς όλων των κέντρων των οι

κιστικών ενοτπτων και μόνο μέρος της οικισπκπς ενότητας Εί\ιά.

Γ'ΦΑΣΗ

• ΟδοποιΙa

1. οδός Μυρπά-Αρκαί\οχώρι

2. οδός Βασίί\ειες-Σκαί\άνι

Βιομnχc:vίa

1. ολοκί\πρωση τεχνικπς υποδομπς της βιομηχανικπς περιοχπς της οικιστικπς

ενότητας 4.

2. βιομηχανικπ περιοχπ ΠΣΗ στην κοιλάδα της Φοινικιάς

• ΠοΛιτιστικό κέντρο

εγκαταστάσεις και λειτουργία πολιπστικού κέντρου στην παί\ιά πόί\η του Ηρα

κί\είου

• Διοίκnσn

κτιριακά έργα και εγκατάσταση περιφερειακών υπηρεσιών διοίκησης κοντά στο

ί\ιμάνι του ΠΣΗ

• Οικιστικές περιοχές

1. ολοκί\πρωση της τεχνικπς και κοινωνικπς υποδομπς του οικισπκού κέντρου Ε

λιά

2. τεχνικπ και κοινωνικπ υποδομπ στα οικιστικά κέντρα Επισκοππ και Ανώπολη

3. συμπί\πρωση της κοινωνικπς υποδομπς στους οικισμούς των οικιστικών ενοτπ

των στους οποίους προβί\έπονται μικρές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις

Δ'ΦΑΣΗ

• Πaνεπιστπμιο

οί\οκί\πρωση πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων

• ΒιομπχανΙa

τεχνικπ υποδομπ και δίκτυα σύνδεσης της βιομηχανικπς περιοχπς του ΠΣΗ δυ

τικά της πόί\ης κοντά στον κόμβο του Γαςίου

• Οικισμοί

συμπί\πρωση των απαραίτητων έργων υποδομπς μικρπς έκτασης στους οικισμούς

'της αγροπκπς περιοχπς του ΠΣΗ
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2.ΕΝΑΡΜΟΝIΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΦΕΚ

ΚΕΠΑ Καβάλας

Πρέπει να γίνει γνωστό ότι n μελέτη ανατέθηκε στο μελετητή το 1979 έπειτα

από την απόφαση του ΕΣΧΠ της 22/3Π9 με την οποία n Καβάλα tivaI μία από τις

πόλεις που επιλέγησαv oav ΚΕΠΑ. Αvηκείμενότης ήταv n αναθεώρηση της μελέ

της σύμφωvα με ης απαιτήσεις εvός ΚΕΠΑ και η προσαρμογή του Ρυθμιστικού

Σχεδίου Καβάλας στο Ν.947/79 "περί οlκισnκώv περιοχώv".

Τα όρια της περιοχής μελέτης ορίστηκαν με το εξής κριτήριο: εντός τωv ορίωv

ανήκουν όλες οι περιοχές όπου υπάρχουv ή και θα μπορούσαv να εγκατασταθούv

ασnKές λειτουργίες που έχουv σχέση με το αστικό κέντρο της Καβάλας. Με βάση το

κριτήριο αυτό καταλαβαίvουμε ότι η περιοχή που rφOKύπτει δεv καλύπτει όλο το

χώρο TOV οποίο θα επηρεάζει n Καβάλα παίζοvτας το ρόλο εvός Κέvτρου Εvτατικώv

Προγραμμάτωv Ανάπτυξης, ο οποίος tiVal πολύ ευρύτερος, και εξαπλώvεταl έξω α

πό τα όρια του vομού.

·Εvας από τους στόχους του ΕΣΧΠ για TnV εmλογή τωv ΚΕΠΑ ήταν η αποκέ

Vτpωon της αvάπτυξης. Η επιλογή της Καβάλας επομέvως tivaI σωστή αφού αποτε

λεί μέσα στο διαμέρισμα της Μακεδοvίας έvα πόλο βιομηχαvικής αvάπτυξης που

αvησταθμίζει m Βιομηχαvική αvάπτυξη του δίπολου Κοζάvης-Πτολεμαiδας

(ισαπέχουv περίπου από τη Θεσσαλονίκη), και αποτελεί επίσης ένα πολύ σnμαvτικό

λιμάvl αvησταθμίζοvτας το ρόλο του Βόλου. Επομέvως ο στόχος της αποκέντρωσης

τωv δραστηριοτήτων σε δευτερεύοντα κέντρα γύρω από τις δύο μεγάλες πόλεις

(Αθήνα και Θεσσαλοvίκη), OTnV περίπτωση mς Καβάλας έχει πολύ μεγάλες πιθανό

τητες va γίvεl εφικτός.

Ως προς το θέμα του πληθυσμιακούστόχου που καθορίστηκεαπό το ΕΣΧΠ

στους 200.000 κατοίκους για το έτος 2.000, υπάρχει μια απόκλιση από τον πληθυ

σμό που υπολογίζουv οι μελετητές, όπου τον τοποθετούν από τους 110.000 έως τους

150.000 κατοίκους.Δηλαδή με τις σημερινές προοπτικές η περιοχή δεν διαθέτειαπό

μόνη της το δυvαμισμό ώστε Va φτάσει στον πλnθυσμlακό στόχο του ΕΣΧΠ Εάv

δεv υπάρξει η ενεργός παρέμβαση της πολιτείας δύσκολα n Καβάλα θα παίξει Tov

αντίπαλο πόλο έλξης στη Θεσσαλονίκη ώστε Va διατηρηθεί n ισορροπία στο δίκτυο

τωv ασnκώv κέντρων της χώρας.

Η ΚαΒάλα επίσης μπορεί va παίξει το ρόλο του κύριου αστικού κέντρου στην

Ανατολική Μακεδοvία και τη ΘράκΩ, εκτός βέβαια από το νομό Σερρώv ο οποίος

εξαρτάταιουσιασηκάαπό τη Θεσσαλοvίκn.

·Εvας από τους στόχους του ΕΣΧΠ ήταν επίσης η οικοvομική ανάπτυξη της

περιοχήςσε όλους τους τομείς με έμφαση βέβαια OTOV τομέα της βιομηχανίας ώστε

όχι μόνο να συγKραTnθεί ο πληθυσμός ΤΩς περιοχής αλλά Va έχουμε και προσέλκυ

ση νέων κατοίκων. Όμως με τα KiVnτpa για βιομηχανική αvάπτυξη που έχουv δοθεί

στο vομό της ΞάVΘης, με την υπαγωγή του OTnv Ε' κατηγορία κιvήτρων (Ν.289Π5), η

Kαβάi\α έχει πάΥεl nMov να είvαι ανταγωνισηκήστο δευτερογενήτομέα ακόμα και

μέσα OTnv ίδια της την ΠεριφέΡεια Εκείvο επομένως που χρειάζεται και λείπει από
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ης προτάσεις του μελετητή ενώ συμπεριλαμΒάνεται στο ΦΕΚ που εγκρίνεται n με

λέτη, είναι να δοθούν κίνητρα εγκατάστασης κοι στην περιοχπ της Καβάλας ΚΟΙ όχι

μόνο να δημιουργηθούν ΒΙΠΕ, υποδομή δηλαδή που στην ουσία θα μείνει ανεκμε

τάλλευτη με ης παρούσες συνθήκες.

Με την επιλογή της Καβάλας ως ΚΕΠΑ, στόχος του ΕΣχπ ήταν n συγκέ

ντρωση σε αυτή κοινωνικών, διοικηπκών και πολιτιστικών λειτουργιών που να a

νταποκρίνονταισε ένα υπερτοπικόκέντρο. Από ης προτάσεις όμως φαίνεται όπ ΟΙ

λειτουργίες που ΠPOγραμματiζετoινα έχει n Καβάλα ελάχιστες είναι υπερτοπικής

κλίμακας, ενώ ΟΙ περισσότερες αντιστοιχούν περισσότερο σε πρωτεύουσα νομού.

Ένας ακόμα στόχος του ΕΣΧΠ είναι n συγκέντρωση ομοειδών λειτουργιών

σε κάθε κέντρο (αστικό και αγροπκό). Με Bάon ης προτάσεις του μελετnτή και Tnv

έγκρισn τnς μελέτnς στο ανπστοιχο ΦΕΚ φαίνεται όη αυτός ο στόχος γίνεται προ

σπάθεια να επιτευχθεί μόνο με Tn χωροθέτnσn συγκεκριμένων δραστnριοτήτων σε

ορισμένες περιοχές χωρίς να λαμβάνεται υπόΥn n διάχυσn αυτών των δραστnριοτή

των και σε άλλες, και n δUΣKO~ία να υποκύΥει n ιδιωηκή πρωτοβουλία σπς διακnρύ

ξεις μιας απόφασnς που δεν ενισχύεται από συγκεκριμένα μέτρα και κυρώσεις.

rtnv ανάπτυξn τnς περιοχήςεπίσnς όσον αφορά Tnv ενίσχυσn του πρωτογε·

νή τομέα στο ΦΕΚ δεν λαμβάνονται υπόΥn οι απόΥεις του μελετnτή όπου τονίζει όπ

σnμανnκό ρόλο mnv οικονομίατnς παίζει n αλιεία, n οποία και τροφοδοτεί σε πρώ

τες ύλες πς βιομnχανίες αλιπάστων. έτσι δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο για mv ενί

OXuon αυτού του όπως φαίνεται δυναμικού τομέα τnς οικονομίας.

Προτείνεται να ολοκλnρωθούν τα αρδευτικά έργα στις πεδιάδες των Φιλλίπων

και τnς Χρυσουπόλεως για Tnv τόνωσn του πρωτογενή τομέα Δεν γίνεται βέβαια

πουθενά λόγος για προγράμματα αναδιάρθρωσnς των καλλιεργειών, ενώ ο στόχος

τnς συγκράτnσnς του αγροτικού πλnθυσμού δεν λαμβάνει υπόΥn Tnv ένταξn τnς

χώρας μας OTnv ΕΟκ, όπου μια από πς βασικές θέσεις είναι n ποσοστιαία μείωσn

του στο σύνολο τnς απασχόλnσnς.

Μέτρα για Tnv προστασία του περιβάλλοντος δεν λαμβάνονταΙ., εκτός από το

ΦΕΚ όπου αναφέρεται όπ θα πρέπει να λnφθούν μέτρα για Tn μείωσn τnς ρύπανσnς

των βιομnχανιών υΥnλής οχλήσεως OTnv ΠεΡιοχή. Δεν γίνεται καμία αναφορά στο

είδος των μέτρων που θα λnφθούν, Tnv κλίμακά τους και τον τρόπο επιβολής τους,

με αποτέλεσμα ουσιασπκά να μnν λαμβάνονται μέτρα για Tnv προστασία του περι

βάλλοντος.

Γενικά το συμπέρασμα είναι όπ : οι προτάσεις του μελετnτή σε γενικές γραμ

μές γίνονται δεκτές από το ΕΣΧπ, το οποίο όμως με Bάon τα συμπεράσματα τnς α

νάλυσnς τnς μελέτnς όπου φαίνονται τα προβλήματα, εγκρίνει και ορισμένα δικά

του μέτρα για Tnv εφαρμογή του προγράμματος ανάπτυξnς. Όλα όσα προτείνονται,

εναρμονίζονται με Tnv απόφασn του ΕΣχπ για τα ΚΕΠΑ (απόφασn 2).
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ΚΕΠΑ Βόλου - Λάρισας

Από όλα τα KtvTpG Εντατικών Προγραμμάτων Ανάπτυςης το δίπολο Βό.ί\ου

Λάρισας από την άΠΟΥΠ των ίδιων πόρων της περιοχπς αi\i\ά και από τη γεωγραφική

θέση του ε\ναι από τα πιο δυναμικά ασnKά κέντρα στη χώρα

Ο π.ί\ηθυσμιακός στόχος του ΕΣΧΠ για το έτος 2.000 είναι 550.000 κάτοικοι

Ο μελετητής διατηρεί τον πληθυσμιακό αυτό στόχο, αλλά ακολουθεί διαφορετική

κατανομή. Δεν φιi\οδοςεί να διατηρήσει τον πληθυσμό αυτό στα δύο μόνο μεγάλα

αστικά κέντρα,. αλλά τον κατανέμει και σε άλλα αστlΚά, ημιαστικά και αγροτικά κέ

ντρα της περιοχής, προκειμένου να επιτευχθεί n ισόρροπη ανάπτυςη στο σύνολο της

περιοχής. Η κατανομή αυτή αν και δεν ακολουθεί αυστηρά την αρχική προδιαγραφή

για TOv με.ί\λοντικό πληθυσμό, εναρμονίζεται π.ί\ήρως με τον ευρύτερο στόχο, που

έθεσε η δεύτερη απόφαση του ΕΣΧΠ "Περί χαράςεως κατευθυvτηρίωv γραμμών της

XωΡOτaςlKής πολιτικής για την ΟΙΚΙστ1κή αποκέvτρωση", που είvαι η δημιουργία ε

vός π.ί\ήρους δικτύου μεγάλωv αστικών, μικρώv αστ1κώv και αγροπκών οικισμώv με

αναπτυγμένο οικιστικό περιβάλλοv.

Οι προτάσεις του μελετητή εvαρμοvίζοvται πλήρως με TnV απόφαση 2 του

ΕΣΧΠ για TnV οικιστική αποκέντρωση.Τα δύο μεγάλα αστ1κά κέντρα τπς περιοχής

είναl ο Βόλος και η Λάρισα Προτείvοvταιδύο δευτερεύοvτααστικά κέντρα που εί

ναl το σύμπλεγμαΑλμυρός-Ευςεινούποληστο τμήμα του νομού Μαγνησίαςκαι το

σύμπ.ί\εγμα Τύρvαβος-Αμπελώvαςστο τμήμα του vομού Λαρίσης. Το ρόλο των η

μιαστικών κέvτρωv αvai\αμβάvουvη Ν. Αγχίai\ος, η Αγριά και το Βελεστivο για το

vομό Μαγvησίαςκαι το Συκούριο,το Μακρυχώρl,η Αγιά και το σύμπ.ί\εγμαΝίκαια

Χάλκη για το νομό Λάρισας, με σκοπό τα κέντρα αυτά να καταστούv ικανά αφεvός

για VG εςυπηρετήσουνκai\ύτερα το σύστηματωv αγροτικώv οlκισμώv της περιοχής

που ελέγχουνκαι αφετέρουνα παρaί\άβουντο υπόλοιπομέρος της επιθυμητήςnί\η

θυσμιακήςαύςησηςολόκληρηςτης περιοχήςμελέτης.

Στα θέματα της οικιστικήςοργάνωσηςτόσο οι απόΥεις του μελετητή όσο και

η έγκριση της μελέτηςμε TnV απόφαση13 του ΕΣΧΠ εvαρμοvίζοvται π.ί\ήρως με TnV

απόφαση2 του ΕΣΧΠ όπου έvας από τους βασικούς στόχους της ήταν η δημιουργία

νέων οργανωμένων οικιστικών περιοχών όπου θα ενθαρρυνθεί η απόκτηση άνετης

στέγης με την παροχή στεγαστικώv δαvείων επαρκούς ύΥους και με πλεονεκτικούς

όρους, με rnV ιδιαιτερότηταότι μπορεί VQ αναζητηθούνπεριοχές για τις ΟΙΚΙστ1κές

αvαπτιJςειςκαι μέσα σε περιοχέςαρδευόΜΕVηςέκτασης,εκτός από τη Βιομηχαvία

Όλες οι προτάσεις της μελέτης, όσον αφορά την αvάm~η όλων τωv παρα

γωγικώντομέων με τις επιπτώσειςπου θα έχει στο χώρο, εvαρμοvίζοvταιμε τη δεύ

τερη απόφαση του ΕΣΧΠ, ώστε να διατηρηθείο κρίσιμος πληθυσμόςστα Αγροτικά

Οικιστικά Κέντρα και να αποτελέσουν αυτά πόλο ανάπτυςης και συγκέντρωσης

δραστηριοτήτωνμε σκοπό την ε~υπηρέτησητης περιοχήςεπιρροήςτους.

Το σημείο όπου ο μελετητής προτείνεl αvαδιάρθρωσητων κai\λιεργειών με

άλλες πιο προσοδοφόρες,α~ιoπoίηση τωv βοσκοτόπων ώστε η χώρα μας να πα

ρουσιάζειπλεονέκτημαστον κλάδο της κτηνοτροφίαςέναντι των υπόλοιπωνχωρών
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της ΕΟΚ και ανάητυξης της αλιείας, δεν γίνονται στο σύνολό τους αποδεκτές αηό

την αηόφαση 13 του ΕΣΧΠ με την οποία εγκρίνεται το ΚΕΠΑ Βόλου-Λάρισας.

Όσον αφορά τον τριτογενή τομέα όλα τα μέτρα που προτείνονται για την ανά

πτυξη του από το μελετητή υιοθετούνται από το ΕΣΧΠ με τη δέκατη τρίτη απόφασή

του και βρίσκονται σε πλήρη εναρμόνιση με τη δεύτερη απόφαση. Ειδικότερα έμφa

ση δίνεται σε ότι αφορά τις δύο μεγάλες πόλεις στους τομείς mς εκπαίδευσης και

της υγείας και πΡόνοιας. Με δεδομένη την πρόθεση του ΕΣΧΠ για συγκέντρωση ο

μοειδών λειτουργιών, προτείνεται η δημιουργία των ανώτερων σχολών να σXεriζε

ται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε πόλης.

Σης προτάσεις του μελετητή όσον αφορά τον τριτογενή τομέα, οι οποίες γίνο

νται δεκτές από το ΕΣΧΠο παρατηρείται εναρμόνιση με mv απόφαση επτά του

ΕΣΧΠ και προτείνει την παροχή ουσιαστικώναρμοδιοτήτωνστους τοπικούς φορείς

ώστε να μπορούν να αναπτύσσουνπρωτοβουλίεςγια mv ανημετώπισητων προβλη

μάτων της περιοχής. Ένα ενδιαφέρονσημείο των προτάσεων είναι όη δεν προτεί

νονται μόνο κίνητρα για την εγκατάστασηβιομηχανικώνδρασmριοτήτωvai\λά και

κίνητραγια την εγκατάστασητης διοίκησηςαυτώνστην περιοχή.

ΚΕΠΑ ΗραΚλείου

Ο πληθυσμιακόςστόχος για τη μελέτη του Ηρακλείουκαθορίστηκεμε χρονι

κό ορίζοντα το έτος 2.010 στους 240.000 κατοίκους. Για τα υπόλοιπα Κέντρα Εντα

ηκών ΠρογραμμάτωνΑνάπτυξηςο χρονικός ορίζοντας ήταν το έτος 2.000. Σύμφω

να με ης εκημήσεις του μελετητή όμως ο πληθυσμός θα φτάσει με ης πιο αΙα/όδο

ξες προβλέΥεις τους 220.000 κατοίκους. Γίνεται δεκτό από το μελετητή και από το

ΕΣΧΠ στην απόφαση 16 με την οποία εγκρίνεται το ΚΕΠΑ Ηρακλείου, όη για την

επίτευξη της ισόρροπης ανάπτυξης μέσα στο Νομό και κατά συνέπεια σε όλο το οι

κιστικό του δίκτυο είναι απαραίτητη η μείωση της πληθυσμιακής διόγκωσης του πο

λεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου με κεντρική επιδίωξη την τόνωση των α

γροηκών περιοχών και κύρια την ενίσχυση των δυναμικών οικιστικών τους κέντρων.

Στους στόχους της απόφασης δύο του ΕΣΧΠ για την οικιστική αποκέντρωση

γίνεται φανερό ότι η αναφορά στην πόλη δεν σημαίνει αυτή καθ' εαυτή την πόλη

μόνο αλλά το χώρο που προσφέρεται να αποτελέσει το ασηκό περιβάi\λoν της ευρύ

τερης περιοχής. Η ανημετώπιση της ανάπτυξης της πόλης του Ηρακλείου έρχεται σε

πλήρη εναρμόνιση με τον παραπάνω στόχο.

Στα πλαίσια της εναρμόνισης της ισόρροπης ανάπτυξης γίνεται δεκτό όη οι

οικονομικές δραστηριότητες και λειτουργίες που προτείνεται να αναπτυχθούν στην

ευρύτερη περιοχή του ΚΕΠΑ Ηρακλείου, εναρμονίζονται με ης αντίστοιχες της ευ

ρύτερης περιοχής του και του νομού με σκοπό να αποφευχθεί η οικονομική αποδυ

νάμωση των περιοχών αυτών.

Από το πρόγραμμα εφαρμογής του μελετητή φαίνεται η ανάγκη της περιοχής

σε υποδομή εκπαίδευσης όχι μόνο τριτοβάθμιας αλλά και πρωτοβάθμιας και δευτε

ροβάθμιας. Τόσο όμως σης προτάσεις του μελετητή για τα έργα που πρέπει να γί-
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νουν στην περιοχή όσο και στο ΦΕΚ με το οποίο εγκρίνεται n μεi\έτn του Ηρακλεί

ου δεν υπάρχουν αντίστοιχες προτάσεις.

Για την επίTευ~π του στόχου τπς αποκέντρωσης που θέτει το ΕΣΧΠ ΟΙ προτά

σεις της μελέτης περισσότερο επικεντΡώνονται στην συγκέντρωση τριτογενών δρα

στηριοτήτων του τύπου της ανώτατης εκπαίδευσης και της υγείας κοι ελάχιστα γίνε

ται αναφορά στην αποκέντρωση της δημόσιας διοίκησης (προτείνεται για παράδειγ

μα μόνο n οί\οκi\ήρωσn του Διοικητικού Κέντρου του ποi'\εοδομικοίι συγκροτήματος

Ηρακλείου).

Εκείνο που Kάνεt εντύπωση μελετώντας τις εγκρίσεις έργων για την ευρύτερη

περιοχή του ΠΣ.Η είναι ότι τα εννέα από τα δώδεκα έργα αναφέρονται στις μετα

φορές (είναι οδικά έργα), ενώ τα υπόλοιπα αναφέρονται στην οί\οκλήρωση των έρ

γων ύδρευσης και αποχέτευσης, την έναρ~η της κατασκευής του Πανεπιστημιακού

Ινσπτούτου γεωπονικών ερευνών και του Ινσητούτου AVΘOKOμίας και Λαχανοκομί

ας (πανεπιστημιακού επιπέδου). Κανένα έργο δεν αναφέρεται στην τόνωση των το

μέων παραγωγής που ήταν ένας από τους στόχους του ΕΣΧΠ Την ίδια περίπου ει

κόνα παρουσιάζουν και τα έργα που προτείνονται για το ΠΣ.Η Οι ενέργειες και τα

μέτρα που αναφέρονται στην τόνωση του δευτερογενή τομέα περιορίζονται μόνο

στην παροχή κινήτρων για την ανάπτυ~η της βιομηχανίας, την οργάνωση βιομηχα

νικών μονάδων σε συνεταφισηκή βάση και την οργάνωση χώρων υποδοχής. Ενώ ο

μελετητής κάνει προτάσεις για χωροθέτηση βιομηχανικών περιοχών σε συγκεκρι

μένους χώρους ορισμένων οlκισηκών ενοτήτων δεν λαμβάνεται υπόΥη από το

ΕΣΧπ, το οποίο προωθεί βέβαια κάποιες μελέτες για την ~εύρεση χώρων για

ΒΙΠΕ

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ θΕΣΜΟθΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠΑ

Οι αποφάσεις 4, 13 και 16 του ΕΣΧΠ εγκρίνουν ουσιαστικά ης μελέτες των

ΚΕΠΑ για ης πόλεις της Καβάλας και του Ηρακλείου και για το δίπολο Βόλου

Λάρισας. Μετά την έγκριση των μελετών αυτών ένα σημείο έρευνας είναι το κατά

πόσο τα κείμενα των εγκρίσεων εφαρμόστηκαν.Επειδή αυτό στα πλαίσια της εργα

σίας αυτήςκρίνεται ανέφικτο,εκείνο που μπορούμενα κάνουμεείναι να ~ετάσoυμε

τα μέτρα για την εφαρμογή των μελετών αυτών που πρότεινε το ΕΣΧΠ με το αντί

στοιχο ΦΕΚ για την κάθε πόλιι. Για το λόγο όη τα μέτρα εφαρμογήςπαρουσιάζουν

πολύ μεγάλες ομοιότητεςκαι σης τρεις αποφάσεις,θα γίνει μια συνολικήπαρουσία

ση αυτών.

Μετά την έγκριση της απόφασης όλα τα Υπουργεία και οι Δημόσιοι Οργανι

σμοί καθώς και οι αρμόδιοι φορείς οφείλουννα λάβουν τα απαραίτηταμέτρα και να

προσαρμόσουνης μελέτες και τα προγράμματάτους σύμφωνα με ης βασικές αρχές

και κατευθύνσειςτων αποφάσεων έγκρισης των μελετών για τα ΚΕΠΑ. Υποχρεώ

νονται να λάβουν άμεσα μέτρα για να ~ασφai\ιστούνοι άμεσες επεμβάσειςσε ορι

σμένους καίριουςτομείς.
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Υποχρεώvεται:

• το Υπουργείο Συvτοvισμοίι va καταρησειπρόγραμμαχρηματοδότησηςτωv μεi\ε

τώv και τωv έργωv της α' φάσης

• η αρμόδια Yηηρεσiα Περιφερειακής Ποi\ιτικής και Αvάπτυξης του Υηουργείου

Συvτοvισμοίι σε ouvtpyaσia με ης αvnστοιχες υπηρεσiες του Υπουργείου Γεωρ

γίας, Va συvτάξει ειδικό πρόγραμμα για TnV παροχή κιvήτρωv σε γεωργικοίις συ

vεταιρισμοίις

• το Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμοίι και Περιβάί\i\οvτος VQ προωθήσει τη διαδι

Kασiα για mv άμεση εφαρμογή τωv σχεδίωvοργαvώσεωςτης ευρίιτερης περιο

χής και τωv γεvικώvποi\εοδομικώvρuθμίσεωvτωv ΚΕΠΑ

• οι Υπουργοί Συvτοvισμοίι και Χωροταξίας Οικισμοίι και Περιβάi\i\οvτος και οι

κατά περίπτωση αρμόδιοι Yπoυργo~ VG nPOTciVOUV TnV έκδοση Προεδρικώv Δια

ταγμάτωv, με τα οηοία θα tnIβάJιi\ovtaI ηεριορισμοί ή καvόvες προσωριvοί ή

μόvιμοι, στη δημιουργία ή αvάπτυξη ορισμέvωv δραστηριοτήτωv ή i\ειτουργιώv ή

OTnV χρήση του χώρου σε συγκεκριμέvες ζώvες ή περιοχές, σίιμφωvα με τις απο

φάσεις του ΕΣΧΠ

• στα ηρογράμματα τωv αvriστοιχωv Νομαρχιακώv Ταμείωv VQ εγγραφοίιv ειδικές

πρόσθετες πιστώσεις για TnV επέκταση και βελτίωση του δικτύου αγροηκής οδο

ποιίας

• το Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμοίι και Περιβάi\λοvτος, σε ouvεpyασia με τα

κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία, VG προβεί στη σίιvταξη πΡοδιαγραφώv για

TnV πρoσTασiα του περιβά.ί\i\οvτος, TnV εξυγίαvση και TnV αποκατάσταση του το

πίου αηό τη λειτουργία τωv υπαρχουσώv οχλουσώv βιομηχαvιώv εvτός και εκτός

πόλεωv ηεριοχής τωv ΚΕΠΑ

• το Υπουργείο Κοιvωvικώv Υπηρεσιώv και το Υπουργείο Παιδείας αvα.ί\αμβά

vouv TnV εκπόvηση XPOVIKOtJ προγράμματος κα.ί\ίιΥεως τωv αvαγκώv σε ηερίθα.ί\

ΥΠ και εκπαίδευση

• οι αρμόδιες υπηρεσiες του Υπουργείου EUVTOVIoμOtJ και του Υπουργείου Βιομη

χαvίας VG συvτ(ιξουv ειδικό πρόγραμμα για TnV ηαροχή κιvήτρωv σε 6ιομηχαvl

κοίις κi\άδους που μποροίιv VQ αvαπτυχθοίιv OTnV κάθε περιοχή.

Εάv ηροκίιΥει διαφωvία αvάμεσα σε φορείς τόσο για θέματα τομεακώv προ

γραμμάτωv όσο και σε θέματα στόχωv του ΕΣΧπ, αρμόδιο για TnV tnii\uoIi τους ο

ρίζεται το ΕΣΧπ. Οι οποιεσδήηοτε αvaθεωρήσεις ή προσαρμογές τωv αποφάσεωv

αυτώv, που επιβάi\i\οvται από τις μελi\οvnκές εξεi\ίξεις απαρασίζοvται και tYKpiVo

VTaI όπως και οι παροίισες αποφάσεις από το ΕΣχη
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4. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝΤΟΥ ΕΣΧΠ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠΑ

ΜΕ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Προτάσεις ΧωροταξικήςΟργάνωσης των Νομών της Χώρας

Οι rφOτάσεις ΧωροταξικήςΟργάνωσης έγιναν από το Υπουργείο Χωροταξί

ας, Οικισμού και Περιβάλλοντοςτο 1984. Δίνουν ης βασικές κατευθύνσεις για την

opγάvωσn του φυσικολε1Τουργlκού χώρου της γεωγραφικής ενότητας του νομού με

στόχο την υποστήριξη του προγράμματος τοmκής ανάπτυξης. Σε γενικές γραμμές

παροuoιάζουν: α) τους βασικούς αναπτυξιακούς στόχους της περιοχής, β) την εmθυ

μητή δομή στο χώρο του παραγωγικού συστήματος (διάρθρωση των παραγωγικών

δραστηριοτήτων όλων των τομέων), γ) τα δίκτυα τεχνικής υποδομής (συγκοινωνίες

μεταφορές), δ) την οlκισηκή δομή του νομού !κοινωνlκή υποδομή και υπηρεσίες) και

ε) ης ζώνες ειδικής προστασίας και σχεδιασμού σε ορισμένες ευαίσθητες και κρίΟ1

μες περιοχές.

Για την διαμόρφωση του αναπτυξιακού πλαισίου του νομού λήφθηκαν υπόΥη

η υπάρχουσα κατάσταση και οι δυνατότητες όπως έχουν αναπτυχθεί στην έκθεση

της Α' φάσης του σχεδιασμού ''Υφιστάμενη κατάσταση του Νομού" ΥΧΟΠ Ιούνιος

1982 και οι στόχοι και αρχές που περιλαμβάνονταιστο Πενταετές Πρόγραμμα Οι

κονομικήςκαι ΚοινωνικήςΑνάmυξης1983-1987.

Ο στόχος όσον αφορά τη δομή στο χώρο του παραγωγικού συστήματος είναt

1. Για τον τομέα των αγροηκών δραστηριοτήτων ο καθορισμός των αγροηκών πό

ρων και η δlασφάλlσn και προστασία τους. Ο χωροταξικός σχεδιασμός επιχειρεί

να εντοπίσει ης περιοχές για αγροηκή χρήση κατά κλάδο, δηλαδή καθορίζει ένα

πλαίσιο, τόσο για την διασφάλιση της γης, όσο και για την ορθολογική αναδιάρ

θρωση της αγροτικής παραγωγής.

2 Για τον τομέα των μη αγροτικών δραστηριοτήτων ο έλεγχος της δlασnopάς των

βιομηχανικών εγκαταστάσεων στον αγροηκό χώρο, ο σχεδιασμός ζωνών απσ

KλεlσnKής βιομηχανικής χρήσης, η οριοθέτηση της λατομικής και μεταλλευτι

κής δραστηριότητας και η συγκέντρωση της εξόpuζης αδρανών υλικών σε καθο

ρισμένες περιοχές, ο καθορισμός τουριστικών ζωνών για την rφoγpαμματισμένη

χωροθέτηση τουριστικών εξυπηρετήσεων και η αξιοποίηση νέων τουριστικών

πόρων με την ανάmυξη νέων μορφών τουρισμού και ο rφOσδlOplσμός ειδικών

ζωνών που προορίζονται για την εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης ή άλλων

εξειδικευμένων προγραμμάτων.

Ο στόχος όσον αφορά την τε~νlKή υποδομή είναι η μετάβαση από τη μέχρι

σήμερα ακτινική διάταξη -ως προς τα 6α01κά ασnKά κέντρα- σε περιφερειακή διάτα

ξη, με σύνδεση των επαρχιακών και τοmκών κέντρων μεταξύ τους και με τους οικι

σμούς που εξυπηρετούν.

Ο στόχος όσον αφορά την οικιστική δομή είναι η ενίσχυση των μεσαίων και

μικρών οικισμών (κωμοπόλεων, χωριών) που θα αvαλά60υν ένα ενδιάμεσο λειτουρ

γικό ρόλο ανάμεσα στα αστικά κέντρα και την αγροηκή ενδοχώρα Η ενίσχυση αυ-
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τής της κατηγορίας οικισμών θα μπορέσει να ανημετωπίσει τα προβλήματα του οι·

KισnKOύ δικτύου της χώρας.

Ο στόχος όσον αφορά ης ζώνες προστασίας του περιβάλλοντος είναι ο κα·

θορισμός δύο τύπων ζωνών:

1 ΟΙ ζώνες οικισπκού ελέγχου Ι20Ε) για την κατά προτεραιότητα προστασία των

πιο κρίσιμων περιοχών (nx. ακτών, υγροβιότοπων, ιστορικών τόπων κλπ). Σης

περιοχές αυτές προτείνεται να γίνει ειδική μελέτη για την οριοθέτησή τους, τον

καθορισμό των χρήσεων γης και τους όρους δόμησης που στη συνέχεια θα θε

σμοθετηθούνσύμφωναμε το άρθρο 29 του Ν. 1337/83.

2. Οι περιοχές που έχουν ειδικά προβλήματα και χρειάζονται διάφορες άλλες ρυθ

μίσεις έστω και αν δεν υπάρχει ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τη θεσμοθέ

τησή τους.

Από την ανάλυση που έχει γίνει παραπάνω στα ΚΕΠΑ Ηρακλείου, Καβάλας

και του δίπολου Βόλου-Λάρισας, γίνεται φανερό όη οι στόχοι που ηθενται για το

xωρoτα~ΙKό σχεδιασμό συμπίπτουν τόσο στη δομή του παραγωγικού συστήματος,

όσο και στα δίκτυα υποδομής, στην ιεράρχηση του οικισηκού δικτύου και στις ~ώνες

της προστασίας του περιβάλλοντος, που βέβαια δεν μπορούσαν την εποχή που έγι

ναν τα ΚΕΠΑ να θεσμοθετηθούν. Το σημείο στο οποίο θα εΠΙKεvτpώσoυμε την ε

vαρμόvιση ή μη τωv Προτάσεωv της χωρoτα~ΙKής Οργάvωσης με τα ΚΕΠΑ, είvαι

στους βασικούς αvαπτυ~ιακούς στόχους που τίθεvται για TOV κάθε vομό.

Έvα βασικό πρόΒλημα που αvnμετωπίσαμε μόλις άρχισε η προσπάθεια αυτής

της αvάλυσης rlTav ότι το επiπεδo αvαφοράς τωv ΚΕΠΑ διαφέρει από αυτό των Χω

ροτ~ικώv. Τα Προγράμματα Xωρoτα~ΙKής Οργάνωσης αναφέρονται σε κάθε ένα

vομό, εvώ τα ΚΕΠΑ Καβάλας και Ηρακλείου αvαφέροvται σε μέρη τωv vομώv αυ

τώv και το ΚΕΠΑ του Βόλου-Λάρισας αvαφέρεται σε τμήματα δύο vομώv. Αvαφέ

ΡOVΤαι οι βασικοί OVanTU~IOΚOi στόχοι που τίθενται σης Προτάσεις Xωρoτα~ΙKής

Οργάvωσnς:

Kα8άifα

Η συγκράτηση του πληθυσμού και προσέλκυση τωv παλιvvοστούvτωv oτnV

περιοχή rlTav και έvας από τους βασικούς στόχους. Αυτό επιτυγχάνεται με εvίσχυση

τωv επαρχιακών αγροnκώv κέVτΡωv με vέες ευκαιρίες απασχόλησης και καλύτερες

συvθήKες διαΒίωσης. Όσον αφορά τους τομείς παραγωγής επιδιώκεται αύ~ηση του

~ωΙKoύ κεφαλαίου και της κτηVΟτΡοφικής παραγωγής, με TnV εκτέλεση έργων υπο

δομής για TnV α~ιoπoίηση τωv βοσκοτόπωv, αύ~ηση της παραγωγής δασικώv προϊ

όvτωv, με TnV εκτέλεση έργωv υποδομής στα υφιστάμεvα δασικά συμπλέγματα και

με vέες εκτεταμέvες αvαδασώσεις, α~ηση του εισοδήματος από TOV κλάδο της α

λιείας, με τη δημιουργία ευvοϊκώv συvθηκώv αζιοποίησης τωv αλιευηκών πεδίωv

παράλληλα με TnV παροχή δυvατοτήτωv επιτόπιας atιοποίησης της αλιευηκής πα

ραγωγής, πλήρης και ελεγχόμεvη α~ιoπoίηση τωv φυσικώv πόρωv όπως τα κοιτά

σματα υδρογοvαvθράκωv στη θαλάσσια περιοχή Πρίvου-Θάσου, τα μαρμαροφόρα
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στρώματα στη Θάσο και τα ηπειρωτικά τμήματα του νομού, τα μεταλλεύματα στn

Θάσο και τα κοιτάσματα χρυσού στο ΠαγΥαίο και ανάδειξη των τουριστικών πόρων

με την εφαρμογή μέτρων προστασίας και αξιοποίησης του περιβάλλοντος.

ΔάρΙιχι

Επέκταση των αρδεύσεων με την προώθηση μεγάλων έργων υδατικής οικο

νομίας. Δημιουργία πυκνού δικτύου ερευνητικών-εκπαιδευτικών κέντρων και κέ

ντρων παροχής υπηρεσιών σε διάφορα επίπεδα και κί\άδους. Ανάπτυξη των εθνικών

συνδέσεων προς την ΕΕ, την Α. Ευρώπη και Μ Ανατολή και των διαπεριφερειακών

συνδέσεων προς Άρτα και Ηγουμενίτσα. Εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων

ανάπτυξης στις προβί\ημαTlκές περιοχές (nx. έχει ανατεθείαπό τη Νομαρχίαειδική

χωροταξική μελέτη στην παραλιακή περιοχή και την περιοχή του Κ Ολύμπου με

στόχο την τουριστική αξιοποίηση των περ;οχών αυτών) και αναΒάθμιση των περl

Βαλλονπκώνσυνθηκών(φυσικώνκαι δομημένων)και ανπμετώπισητων αρνητικών

επιπτώσεωναπό την ανάπτυξηστο φυσικό περιβά.ί\λον.

Mav.JlJXlia
Στόχος η συγκράτηση του ni\ηθυσμού των προΒληματικών περιοχών μέσο της

ανάπτυξης των οικισμών 40υ επιπέδου και με την πραγματοποίηση των μέτρων για

την ανύΥωση mς οικονομίας των περιοχών αυτών. Όσον αφορά τους παραγωγικούς

τομείς επιδιώκεται η επέκταση των αρδευόμενων εκτάσεων, με αξιοποίηση των νε

ρών των πηγών των ορεινών περιοχών και την εκμετάλλευση των υπόγειων και επι

φανειακών νερών σης πεδινές περιοχές, η αξιοποίηση των δασών με κατασκευή έρ

γων υποδομής, της αλιείας και καλύτερη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας με τη δη~

μιουργία κτηνοτροφικών ζωνών η δημιουργία ΒΙΠΕ και ΒΙΠΑ καθώς και ζώνες διά

σπαρτων Βιομηχανιών για την τόνωση mς Βιομηχανικής ανάπτυξης και η αξιοποί

ηση των ακτών του ανατολικού Πηλίου, του χειμερινού τουρισμού με βάση το χιο

νοδρομικό κέντρο στα Χάνια και τις ορεινές περιοχές του Αλμυρού.

lip4κJEΚJ

Στόχος είναι η συγκράτηση του ni\ηθυσμού στα δυναμικά ημιασηκά και α

γροτικά κέντρα και ανακοπή της διόγκωσης του Ηρακλείου. Όσον αφορά τους πα

ραγωγικούς τομείς επιδιώκεται: Βελτίωση των παραδοσιακών καλλιεργειών (ελιές

και αμπέλια) και η επέκταση των δυναμικών (πρώιμα. κηπευτικά, άνθη), δημιουργία

Βιομηχανιών επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, ανάπτυξη Βιοτεχνίας με προϊόντα

που θα απευθύνονται στην τουριστική αγορά και βελτίωση της ποιότητας του τουρι

σμού στις τουρισηκά ανεπτυγμένες περιοχές με αναΒάθμιση του οικισηκού περι

βά.ί\λοντος και Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Φαίνεται από τους παραπάνω στόχους, ότι αν και δεν γίνεται καμία αναφορά

στους στόχους και τις 6ασlκές κατευθύνσεις των ΚΕΠΑ, αυτές ακολουθούνται στις

Προτάσεις για τη Χωροταξική Οργάνωση των νομών στα κυριότερά τους σημεία.

l1S
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Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια

Όλα τα ΦΕΚ έχουν κοινή μορφή. Εγκρίνουν το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

της κάθε πόλης ή πολεοδομικού συγκροτήματος. και ειδικότερα περιλαμβάνουν:

α) την πολεοδομική οργάνωση

1 επέκταση του σχεδίου πόλεως

2. προσδιορισμός χρήσεων γης

3. εKτiμπση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους και

των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή

4. καθορισμός Ζωνών Οικονομικών και θεσμικών Κινήτρων και Πολεοδομικών

Μηχανισμών

S. καθορισμός νέων Αναπτυςιακών Ζωνών

β) προτάσεις για λήΥΠ μέτρων για την προστασία του περιβάλΛοντος

γ) προτάσεις για οργάνωση και ιεράρχηση του οδικού δικτύου

δΙ προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής

εΙ προτάσεις για ασφά.ί\εια - προστασία

Κανένα από τα ΓΠΣ των πόί\εων δεν αναφέρει όπ ί\αμβάνει υπόΥη του τα

Ρυθμιστικά Σχέδια που είχαν γίνει στα πλαίσια των ΚΕΠΑ με απόφαση του ΕΣΧΠ

Σε αντίθεση με τα Ρυθμιστικά Σχέδια που δεν είχαν κατά την συμμετοχή τοπικών

φορέων, στα ΓΠΣ φαίνεται ότι ςηTήθnκε η γνωμοδότηση ενός μεγάί\ου αριθμού αυ

τών. Στην έγκριση των ΓΠΣ αναφέρεται ότι ςητήθηκε η γνώμη των παρακάτω φορέ

ων: Δημοτικό Συμβούί\ιο, Κοινότητες που ανήκουν σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα,

Εφορείες Προϊστορικών, Κλασσικών, Βυςαντινών Αρχαιοτήτων και Νεότερων μνη

μείων, ΕΟΤ, Δ/νση Γεωργίας, Δ/νση Βιομηχανίας, ΤΕΕ, Δ/νση Εμπορίου, Πυρο

σβεστική Υπηρεσία, Συμβούλιο XωΡOTcιζίας, Οικισμού και Περιβάi\λOνTOς του Νο

μού, ΥΠΕθΟ -Υπηρεσία Περιφερειακής Ανάmυςης, Κτηματική Εταιρία του Δημο

σίου, Γενική Γραμματεία Δημόσιων ·Εργων, Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και

Τεχνολογίας, Ινστιτούτο Γεωλογικών και ΜετΜί\ευπκών Ερευνών, ΔΕΗ, ΟΤΕ, 0

ΣΕ, ΕΤΒΑ, Λιμενικό Ταμείο,-Βιομηχανικό Επιμελητήριο και Επαγγεί\ματικό και

ΒιοτεχνικόΕπιμελητήριο.

Γενικά και χωρίς στα ΓΠΣ να γίνεται καμία αναφορά στα Ρυθμιστικά Σχέδια

που είχαν εκπονηθεί, οι βασικές αρχές τους συμπίπτουν.Αυτό που πρέπει να ανα

φερθεί είναι όπ τα όρια των ΓΠΣ δεν συμπίπτουνμε τα όρια των Ρυθμιστικώνσχε

δίων. Τα ΓΠΣ είναι ευρύτερα Επίσης τα Ρυθμιστικά Σχέδια έδιναν ένα γενικό

πί\αίσιο ρυθμίσεωνστην κάθε πόλη εςειδικεύονταςκαι με έργα, ενώ τα ΓΠΣ περι

λαμβάνουνμόνο εγκρίσεις έργων που είναι αναγκαία να γίνουν. Και στα δύο όμως

σχέδια δίνεται μεγάi\η βαρύτητα στον προσδιορισμό των χρήσεων γης αναλυτικά

για κάθε περιοχή της πόλης, έτσι ώστε να μην αντικρουόμενεςχρήσεις, τονώνονται

τα τοπικά κέντρα για την αποσυμφόρησητων κέντρων των πόλεων και η οργάνωση

του οδικού δικτύου γίνεται με στόχο την αποσυμφόρησητης κεντρικής περιοχής.

Όσον αφορά την προστασία του περιβάλ/οντοςπροτείνονταίέργα που συμπίπτουν

στα δύο σχέδια, με μεγαλύτερηβαρύτηταστα ΡυθμιστικάΣχέδια
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ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τόσο το άΡθρ? 24 του Συντάγματος όσο και ο N.360176 ανπμετωπίζουν ης

έννοιες της χωpOτaςίας και του περι6ά.ί\i\οντος ταυτόχρονα. αποδεικνύοντας με τον

τρόπο αυτό τη μεγάλη σχέση που υπάρχει μεταξύ τους. Έτσι ο Ν.360176 ανημετωπί

ζει τη χωροταξία και το περι6ά.ί\i\ον ισόπμα ενώ το N.l650/86 αvnμετωniζει μόνο το

περιβάi\i\oν, αναφέρεται όμως noi\u συχνά στο χωροταζlκό σχεδιασμόll, και την ι

σόρροπη αvάmυ~n, διαπεριφερειακή ΚΟΙ εvδοnεριφερειακή
12

, ορίζοντας όη· n προ

στασία του περιΒάλλοντος είναι θεμελιώδες και αναπόσπαστο μέρος της ποi\ΙΤισπ

κής και αναπτυςιακής διαδικασίας και ποi\ιπκής και υλοποιείται κύρια μέσα από τον

δημοκραηκό προγραμματισμό"Ι3. (Ν. Ρόζος -Η νομική προβληματική του χωΡOΤ~l

κού σχεδιασμού", 1994, σελ.l25)

Σκοπός του Ν.1650/86 είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η οποία θεωρεί

ται αναπόσπαστο μέρος της πολιησηκής και αναπτυζιακήςδιαδικασίας και πολιη

κής, που υλοποιείται κύρια μέσα από το δημοκραηκό προγραμμαησμό. Δεν γίνεται

καμία αναφορά στον χωροταζικό σχεδιασμό, γεγονός που προβληματίζει, με δεδο

μένο όη στο Ν.360Π6 η χωροταζία και το Πf;ρlβάλλoν ανημετωπίζονταl με βάση έ

να κοινό νόμο, όπου η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί μια παράμετρο του

χωροταζlκούσχεδιασμού.

1l}1>θρα:3 παρ. 3, 4 παρ. 6, 21 παρ. 1. 23 παρ. 4 κοι25 παρ. 4
I2Ρρθρο 1 παρ. 2, γ.

"}1>θρο 1παρ. 1
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Στο Ν.1650 ο ορισμός που δίνεται για το περι6άί\λον είναι: το σύνολο των φυ

σικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βpiOKovraI σε αλληλεπί

δραση και επηρεάζουν TnV οικολογικήισορροπία, την ποιότηταζωής, την υγεία των

κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές aςίες. Ο ορι

σμός αυτός είναι όπως φαίνεται ευρύτεροςαπό τον ορισμό που δίνει για το περι6άί\

"OV ο Ν.360Π6.

Η ισόρροπηανάπτυξη του εθνικού χώρου αποτελεί κοινό στόχο τόσο για την

πολιτικήτου περιβάλλοντοςόσο και του χωροταξικούσχεδιασμού.

Στους στόχους του νόμου αναφέρετοι ότι τα υφιστάμεναχωροταξικάκαι ανα

πτυξιακά σχέδια λαμβάνονται υπόΥη στον καθορισμό όρων και περιορισμών της

χρήσης της κάθε περιοχής, ώστε να μην προκαλείται υπο6άθμιση του περιβά.ί\λο

ντος. Τα εγκεκριμέναXωΡOτaςΙKάκαι ρυθμιστικάσχέδια επίσης λαμβάνονταlυπό

Υη στην κατάταζη των έργων και δραστηριοτήτων,η οποία μπορεί να διαφοροποιεί

ται κατά περιοχή ή ανάλογα με το φυσικό αποδέκτη για να προστατευθεί το περl

βά.ί\λον.

Προέγκριση χωροθέτησηςδεν απαιτείται για νέα έργα και δραστηριότητες

στην περίπτωση που η χωροθέτηση πρ06λέπεται από εγκεκριμένο XωΡOτaςΙKό ή

ρυθμιστικό σχέδιο (ΒΙΠΕ). Οι πράζεις με ης οποίες καθορίζονταιοι κατευθυντήριες

και οριακές τιμές των παραμέτρωντης ποιότηταςτης ατμόσφαιραςκαι οι οριακές τι

μές της ποιότητας των νερών και ο χαρακτηρισμόςτων ορίων περιοχών nζωνών

προστασίας και περιοχών ή εκτάσεων ως ζωνών ανάπτυζης παραγωγικών δραστη

ριοτπτων και η οριοθέτησπ τους μπορεί να γίνεται σε εφαρμογή περιφερειακού n
νομαρχιακού XωΡOτaςΙKOύ σχεδίου.

Δημιουργείται ο Ενιαίος Φορέας Περι6ά.ί\λοντος (ΕΦΌ.Π) ο οποίος μπορεί να

εκπονεί μελέτες, σχέδια και προγράμματα προστασίας του περι6ά.ί\λοντος σε εθνικό,

περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο, ετπσιας n πενταετούς ισχύος, να συντάσσει

ετπσια έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος της χώρας, τους στόχους, τις

κατευθύνσεις και τα μέτρα της περι6aλλoνΤΙKπς πολιπκπς και να υπο6άί\λει στον Υ

πoυργό Περιβά.ί\λοντος Χωροταζίας και Δημόσιων Έργων ετπσια έκθεση πεπραγ

μένων και αζιολόγησης της πολιπκπς προστασίας του περιβάλλοντος σε εθνικό,

περιφερειακό nνομαρχιακό επίπεδο. Αφαιρεί επομένως τις αρμοδιότητες από το Ε

θνικό Συμβούλιο Χωροταζίας και Περlβά.i\λOνΤOς και συμβά.i\λεl ακόμα περισσότερο

στο να παραμείνει ανενεργός ο νόμος 360/76.
Προβλέπεται ο χαρακτηρισμός περιοχών ως Ζωνών Ειδικών Περι6aλλoντι

κών Ενισχύσεων και Ζωνών Ανάπτυζης Παραγωγικών ΔραστηριοτΠτων. Με ΠΔ γί

νεται η οριοθέτηση των περιοχών αυτών και καθορίζονται ειδικοί περιορισμοί χρή

σεων γης και συντονισμένο πρόγραμμα μέτρων για την προστασία του περι6ά.ί\λο

ντος. Ως ΖΑΠΔ χαρακτηρίζονται περιοχές nεκτάσεις για την ανάπτυζη 6ιομηχανι

κών, μεταλλευτικών, λατομlκών ή τουριστικών δραστηριοτήτων ή για αγροτική εκ

μετάλλευση. Οι ζώνες αυτές είναι δυνατό να εζειδικεύονται σε ζώνες αποκλειστικής

χρήσης, και να απαγορεύεται κάθε άλλη δραστηριότητα εκτός από εκείνη στην ο

ποία αποβλέπει ο χαρακτηρισμός τους και σε ζώνες κύριας χρήσης, όπου επιτρέπο-
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νται και άλλες δραστηριότητες υπό όρους. Ο χαρακτηρισμός αυτών των περιοχών

μπορεί να γίνει με ΠΔ σε εφαρμογή περιφερειακού ή νομαρχιακού xωΡOTα~ΙKOίι

σχεδίου ή τομεακπς χωροταξικπς μελέmς. Φαίνεται ότι μέσα από ένα αποκλειστικό

νόμο για το περιβάλλον θεσμοθετούνται εργαλεία που έχουν χωροτοζική διάσταση

αφού ορίζονται χρήσεις γης, χωρίς όμως να επιχειρείται συνολική σύVΔεση της χω

ροταξίας και του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα αγνοούνται οι διατάζεις του

360Π6, που αν και ουσιαστικά είχε τεθεί σε αδράνεια, τυπικάδεν είχε καταργηθεί.

Το 1990 θεσμοθετείται n ΚΥΑ, n οποία δεν υπηρετεί όμως τους στόχους μιας

γενικότερης χωροταξικής πολιτικής αλλά προέρχεται πρώτον από την ανάγκη να

εναρμονίσουμε τη νομοθεσία μας με ης οδηγίες της ΕΕ και δεύτεροv VQ εκτελε

στούv τα άρθρα 3, 4, και 5 του Κεφα.ί\αίου Β' Προστασία του Περι6άi\i\οvτος από

'Εργα και Δραστηριότητες του N.1650/86.
Το μεγα.ί\ύτερο μέρος της Απόφασης αυτής περιλαμβάνει την εξειδίκευση των

διατάξεων του N.1650/86 και των κοινοηκών οδηγιών που αναφέρονται σης διαδι

κασίες και ης προϋποθέσεις εγκρίσεως της εγκαταστάσεως δραστηριοτήτων ή

πραγματοποιήσεως έργων από τα οποία απειλQύνται δυσμεvείς επιπτώσεις στο πε

ptβάi\i\ov.

Στην ΚΥΑ αναφέρονται τα έργα και οι δραστηριόmτες που λόγω του μεγέ

θους τους και mς έκτασης τους, κατατάσσονται στην Α' κατηγορία υ4ηλού κινδύνου

ή στη Β' μεσαίου κινδύνου από άΠΟΥη περιβαλ.λονηκής όχλησης. Η κατηγοριοποί

ηση αυτή αποκλίνει από την KαTάTα~η που ορίςει ο Ν.1650186, όπου τα έργα και οι

δραστηριότητες κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες ανάλογα με ης εΠ1πτώσεις τους στο

περιβάi\λοv (υΥηλού, μεσαίου και χαμηi\ού κινδύνου).

Ο τρόπος που αvτιμετωπίςει η ΚΥΑ την προστασία του περι6άi\λOνTOς δεν

λαμβάvει καθόi\ου υπόΥη της τα Σχέδια και Προγράμματα mς Προστασίας του Πε

ρι6άi\λoντoς που θεσμοθετούσε ο νόμος 360176. Η προστασία του περιβάi\λOνTOς

δεν ανπμετωπίςεται σφαιρικά αφού δίνεται έμφαση σης σημειαι<ές χωροθετήσεις

έργων και δραστηριοτήτων οι οποίες ανημετωπίςονται ως μέσο υποκατάστασης του

χωροταξικού σχεδιασμού που ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτος μετά την αδρανοποίηση

του Ν.360Π6.

Πρέπει να διευκρινιστεί όη η θεσμοθέτηση της ΚΥΑ δεν υπηρετούσε στόχους

γενικότερης χωροταξικής πολιηκής, α.ί\λά απέρρεε από την ανάγκη, αφενός εναρ

μόνισης της εθνικής νομοθεσίας προς ης οδηγίες 84/360/ΕΟΚ και 85/337/ΕΟΚ

του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτωv (η έκδοση της ΚΥΑ έγινε λίγες ημέ

ρες πριν την καταδίκη της χώρας μας στο Δικαστήριο τωv Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας που απέρρεε από ης οδηγίες αυτές) και,

αφ' ετέρου, εκτέλεσης τωv άρθρων 3, 4 και 5 του N.1650/86.
Με δεδομένη επίσης την απόφαση υπ' αρ. 2844/1993 του Σ.τ.Ε., όπου κρίθηκε

αvησυνταγμαηκή η διάταξη του άρθρου 8 της ΚΥΑ που θεσπίςει τη σημειακή χω

ροθέτηση έργων και δραστηριοτήτων διόη δεν πληροί ης απαιτήσεις του άρθρου 24

παρ. 2 του Συντάγματος που απαttεί από τη διοίκηση ευρύτερο xωΡOTα~ΙKό σχεδια

σμό. Η νομολογιακή αυτή αμφισβήτηση φέρνει στο φως την κρίση που υπάρχει στο
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θεσμικό σύσmμα χωρικπς ρύθμισης στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να προβάλει mo

έντονο το αίτημα για επανεξέτασητων θεσμών της χωροταξικής και περιβαλλοντι

κής πολιηκήςΚΟΙ την αποκατάστασητων διαταραγμένωνσχέσεωνμεταξύ των γεω-

γραφικώνεπιπέδων,οργάνων και μορφών παρέμβασηςστο χώρο. (Γ. Γιαννaκoύρoυ,

"τόπος" 7/94 :Η χωροθέτηση και ο περι6αλλοvnκός έ.i\εyχoς των έργων και δρα

στηριοτήτων μετά την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/24.10.90, σελ. 241)

Τελικά αυτό που προκύπτει είναι όη δεν υπάρχει λογική και ουσιαστική 01)

οχέτιση και συνεργασίατων θεσμικώνεργa.ί\εiωvπεριβαλλονηκήςκαι χωροταξικής

πολιτικήςτουλάχιστοστο βαθμό ποl) θα έπρεπε. Αντίθεταπαρατηρείτοι αi\ί\ηλOKά

λυΥη αρμοδιοτήτωνπου επιτείνει τον αποσπασμαηκόκαι μη συστηματικόχαρακτή

ρα των δράσεων για τη διαχείριση του χώρου και του περιΒάλλοντος.Η σημανηκή

εζέλιζη από την άΠΟΥη της XωΡOτaζlKήςπολιηκής είναι οι ~ώνες περιΒai\λονΤ1κής

προστασίαςπου εισάγει ο Ν.1650Π6.Όσον αφορά την εκπόνηση των Ειδικών Χω

ροταζικών Μελετών, με ενίσχυση του Κοινοτικού·ΠρογράμματοςEnvireg, δεν μπο

ρούμε να υποστηρίζουμε όη αποτελούν μια σφαιρική χωροταζική πολιτική σε εθνι

κό ή περιφερειακό επίπεδο, όμως αποτελούν τον κορμό της δραστηριότητας πάνω

σε θέματα χωροταζίας των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ. (Λ Βασενχό6εν: Η

Ελλάδα στην Ευρώπη - Χωροταζία και Περιφερειακή πολιτική προς το 2.000, Αθή

να 1993)

Η ορθή σχέση του xωΡOτaζΙKOύ και του περιβαί\λοντικού σχεδιασμού πρέπει

να ανα~ητηθεί με βάση κυρίως το γεγονός ότι ο περιΒai\λοντικός σχεδιασμός συν

δέει τη χωροταζία με την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν μπορούμε να θεωρή

σουμε τον περιβαί\λοντικό σχεδιασμό ένα ~ειδΙKευμένo κλάδο, αλλά μία νέα διά

σταση της χωροταζίας. Με τη χωροταζία ως το συντονισμό και τη χωροθέτηση χρή

σεων γης κυρίως στη Βάση της ~ήτησης και της φυσικής κατai\ληλότητας μιας πε

ριοχής. Οφείλει να λαμβάνει υπόΥη της όχι μόνο τον πληθυσμό και το περιβάλλον

του ai\λά και την οικονομία, με την πιθανότητα να υπάρχουν συγκρούσεις στους

στόχους τους. Η προστασία του περιβάλλοντος έχει ζεκάθαΡους στόχους με δεδο

μένο ότι είναι περισσότερο μια τομεακή και τοπική κυρίως πρακτική. (Α Δελούκας

"Τόπος" 9/95: ΠεριΒai\λονnκός σχεδιασμός - Νέος κλάδος ή διάσταση της χωρο

ταζίας;, σελ 147)

2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Πριν από τη θεσμοθέτηση του 360Π6 υπήρζε η θεσμοθέτηση του Ν.1262Π2

"Περί Ρυθμιστικών Σχεδίων αστικών περιοχών".

Με το νόμο αυτό Kαθoρί~εται η διαδικασία σύνταζης, έγκρισης, εφαρμογής,

τροποποίησης και αναθεώρησης των Ρυθμιστικών Σχεδίων των αστικών περιοχών

mς χώρας. Αποτελεί δηλαδή το νομικό καθεστώς των Ρυθμιστικών Σχεδίων, που

oρί~oνται ως τα σχέδια που Kαθoρί~oυν τη ρύθμιση και τον έλεγχο της ανάπτυζης

των αστικών περιοχών, σε ότι αφορά τη χρήση γης και τα δίκτΊ.ια υποδομής.
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Τα εκπονούμενα Ρυθμιστικά Σχέδια πρέπει να εναρμονίζονται με τα τυχόν υ

φιστάμΕVα Xωρoτα~ΙKά Σχέδια, αν δεν υπάρχουν Χωροταξικά πρέπει να εναρμονί

ζονται με τη Xωρoτα~ΙK'" πολιτικ", της ΚυΒέρνησης14. Η εναρμόνιση αυτ" είναι επι

βεβλημένη αφού τα πρώτα είναι ειδικότερα από τα XωΡOτα~tκά σχέδια Είναι όμως

γεγονός, ότι την εποχ'" εκείνη δεν υπnρχε διαμορφωμένο θεσμικό πλαίσιο χωρο

ταξίας και επομένως "'ταν σχεδόν αδύνατο να υπάρχουν εγκεκριμένα xωρoτα~ΙKά

σχέδια Ynnpxav βέ6αια xωρoτα~ΙKάσχέδια που γινόταν χωρίς όμως να έχουν κα

μία δυνατότητα θεσμοθέτησης. (Δ Χριστοφιλόπουλος,"Αστικός και xωρoτα~ΙKός

σχεδιασμός-προγραμματισμός,199Ο, σελ 137)

Εκείνο που είναι εvδιαφέρoν να ε~εταστεί είναι κατά πόσο η εμπειρία από τη

σύντα~η του θεσμικού πλαισίου των Ρυθμιστικών' Σχεδίων χρησιμοποιnθηκε στη

σύνταξη του θεσμικού πλαισίου των Xωρoτα~ΙKών Σχεδίων.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι γίνεται σ~φnς αναφορά των στοιχείων που

αποτελούν ένα Ρυθμιστικό Σχέδιο, που είναι κείμενα και χάρτες όπως και τα Χωρο

τα~ΙKάΣxέδια Υπάρχει μια ανηστοιχία μετα~ύ των Ρυθμισηκών και Πολεοδομικών

Σχεδίων και των Xωρoτα~ΙKών και Ρυθμιστικών Σχεδίων. 'Ετσι στο Ν.1262Π2 έχου

με την πρόβί\ε4η για τροποποίηση n αναθεώρηση των Πολεοδομικών σχεδίων μέσα

στην περιοχ", του εγκριθέντος ΡυθμΙΟΤ1κού Σχεδίου, και στο Ν.36ΟΙ76 αναφέρεται

ότι μέσα σε πέντε χρόνια από την έγκριση Xωρoτα~ΙKών Σχεδίων και Προγραμμά

των πρέπει να αναθεωρούνται και να προσαρμόζονται τα Ρυθμιστικά Σχέδια Μετά

το χρονικό αυτό ορίζοντα εάν δεv γίνει η αναθεώρηση τα ΡυθμΙΟΤ1κά Σχέδια θεω

ρούνται άκυρα

Ο νόμος για τα Ρυθμισηκά Σχέδια ορίζει ότι μπορούν να εκπονούνται Πολεο

δομικά Σχέδια Ζωνών Ειδικnς Χρnσεως, που να εναρμονίζονται με τα υπάρχοντα

εγκεκριμένα σχέδια της ευρύτερης ασηκnς περιοχnς15. Αντίστοιχα στο νόμο για τη

xωρoτα~ία και το περιβάλλον έχουμε τα Ειδικά Xωρoτα~ΙKά Σχέδια και Προγράμμα

τα, που αναφέρονται σε συγκεκριμένους τομείς παραγωγnς, δραστηριοτnτωv και δι

κτύων υποδομnς.

Τόσο στα ΡυθμΙΟΤ1κά όσο και στα Xωρoτα~ΙKά Σχέδια δίνεται η δυνατότητα

μέσα στην περιοχ", του σχεδίου να αναστέλλονται δραστηριότητες κατάτμησης και

δόμησης με την έκδοση Προεδρικού ΔιατάγματοςΙ6. Επίσης ορίζεται διαδικασία α

ναθεώρησης και τροποποίησης με την ιδιαιτερότητα στα Ρυθμιστικά Σχέδια να εm

βάλλεται ανά πενταετία η έρευνα ανάγκης αναθεώρησης αυτών για να είναι σύμφω

να με ης εκάστοτε δημιουργούμενες συvθnκες.

Από την ανάλυση που προηγnθηκε διαπιστώνουμε ότι η εμπειρία της θεσμο

θέτησης των Ρυθμιστικών Σχεδίων χρησΙJ.lοποιnθηκε στη δημιουργία του θεσμικού

πλαισίου της xωρoτα~ίας, κυρίως σε ότι αφορά το περιεχόμενο και τη διαδικασία

τροποποίησης και αναθεώρησης των Σχεδίων. Δεν φαίνεται να έχει ληφθεί υπόΥη η

διαδικασία εφαρμογnς και έγκρισης των Ρυθμιστικών Σχεδίων και τα προβί\nματα

l~ρo4

•Ρρθρο 6 παρ. 4
16~Ρ012 πaρ.2Kαι3
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που αντιμετώπισε δεδομένου ότι το κύριο μειονέκmμα του Ν.360/76 εντοπίζεται στο

σημείο αυτό.

Μετά τη θεσμοθέτηση του πλαισίου για τη χωροταζία, θεσμοθετείται ο

Ν.947/79 "Περί οικιστικών περιοχών":

Για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως οικιστικής, απαιτείται να κριθεί αυτή

κατάλληλη για οικιστική ανάmυζn, με βάση α) τις συνθήκες που επικρατούν στην

περιοχή, 6) τις αρχές της πολεοδομίας και γ) τα τυχόν υφιστάμενα χωροταζικά σχέ-

δ 17
ια .

Εάν μέσα σε περιοχή υπάρχουν δημόσια ή ιδιωnκά δάση ή δασικές εκτάσεις,

ο χαρακτηρισμός της ως οικιστική επιτρέπεται υπό τον όρο της διατήρησης του δα

σικού xαρακτήρ~ αυτών, με εφαρμογή της νομοθεσίας για mv προστασία των δα

σών και των δασικώνεκτάσεω}8.

Δεν γίνεται καμιά αναφορά στα Σχέδια και Προγράμματα Προστασίας του

Περιβάλλοντοςπου μπορούννα υπάρχουνγια την περιοχή.

Προτείνεταινα γίνεται έκθεση που να περιέχει την εκτίμηση των αναμενόμε

νων επιπτώσεωνπάνω στο περιβάλλον και στα αvαmυζιακά μεγέθη της περιοχής,

του κόστους των έργων που προτείνονταισε συνδυασμόμε το αναμενόμεναοφέλη

από το χαρακτηρισμότης περιοχήςως οικιστικής(έκθεση περιβαλλοντικώνκαι χω-

_" , )19
ΡOΤ~ΙKων επιπτωσεων .

Εφόσον για την περιοχή δεν υφίσταται ήδη εγκεκριμένο από το Εθνικό Συμ

βούλιο Χωροτοζίας και Περιβάλλοντος χωροταζικό ή ρυθμιστικό σχέδιο, η μελέτη

που έχει συνταχθεί για την οικιστική περιοχή με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας

του Υπουργείου Δημοσίων Έργων κοινοποιείται προς το Υπουργείο Συντονισμού

και Γεωργίας20. Αντιρρήσεις του ενός ή και των δυο πιο πάνω Υπουργείων ως προς

το χαρακτηρισμό της περιοχής ως οικιστικής επιλύονται από το Εθνικό Συμβούλιο

Χωροταζίας και Περιβάλλοντος που δημιουργήθηκε με το Ν.360/76.

Αναφέρεται ότι η αναδιοργάνωση της ΔΕΠΟΣ θα περιλαμβάνει και την διε

νέργεια ερευνών και μελετών επί θεμάτων πολεοδομίας και οικιστικής εν γένει ανα

πτύζεως, και mv εκπόνηση συγκεκριμένωνχωροταζικώνμελετών ή μελετών ΟΙΚΙ-

11 " ' •στικ ς αναπτυ~ης και αναμορφωσης .

Κεντρικό χαρακτηριστικό του σχεδιασμού του νόμου αυτού είναι η μη ΈVταζη

του σε ευρύτερα πλαίσια και αναπτυζιακούς στόχους. Έτσι η οργάνωση των οικιστι

κών περιοχών δεν συσχετιζεται με μια συγκεκριμένη πολιτική χρήσεων γης και με

τα ολοκληρωμένα αναπτυζιακά προγράμματα Αποσυνδέει πλήρως την έγκριση των

νέων θεσμικών εργαί\είων για τη ρύθμιση της οικιστικής ανάπτυζης (Γενική Μελέτη

οικιστικής περιοχής και Πολεοδομική Μελέτη) από οποιαδήποτε προβληματική χω-

17~ρo 7 παρ. 1

18Ρρθρο 7 παρ. 3 και 4
19Ppθρo 8 παρ.Ι(γ)

2O~pol0παρ.5

2l~ρo 56 παρ.Ι (6)
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ρoτaςΙKOύ σχεδιασμού. (Δ. Χριστοφιλόπουλος, "Αστικός και χωροταξικός σχεδια

σμός-προγραμματισμός, 1990, σελ 149)

Αργότερα θεσμοθετείται ο Ν.1337/83 "Επέκταση τωv πολεοδομικώv σχεδίωv,

Οικιστική αvάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις":

Με ΠΔ που εκδίδοvται με πρόταση του Υπουργού XωΡOτaςίας, Οικισμού και

Περιβάλλοvτος, ορίζοvται οι πόλεις και οι οικισμοί γύρω από τα όρια τωv οποίωv

καθορίζεται Ζώvη Οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ)22. Με τα ΠΔ αυτά καθορίζεται και το

πλάτος τωv ΖΟΕ σε κάθε συγKεKριμΈVη περίπτωση οικισμού ή θέσης του, ή προσ

διορίζοvται τα όρια της ΖΟΕ. Με τα παραπάvω ΠΔ καθορίζοvται, κατά TnV συγκε

KΡιΜΈVη περίπτωση οι όροι και περιορισμοί τωv χρήσεωv γης ή άλλοι όροι και πε

ριορισμοί, που επιβάλλοvται μέσα σnς ΖΟΕ και ιδιαίτερα το όριο εμβαδού, κάτω από

το οποίο δεv επιτρέπεται η κατάτμηση της γης. Τα ΠΔ αυτά εκδίδοvται μετά από

γvώμη του δημοτικού ή κοιvοτικού συμβουλίου και του N~μαρxιαKoύ Συμβουλίου

XωΡOτaςίας, Οικισμού και Περιβάλλοvτος για το vομό Αττικής.

Ο Ν.1337/83 στο άρθρο 29 θεσπίζει τις Ζώvες OΙKισnKoύ Έλέγχου (ΖΟΕ). Το

θεσμικό αυτό εργαλείο έχει σήμερα μεγάλη σημα<:riα γιατ:ί το πεδίο εφαρμογής του

είvαι ο εξω-οικιστικός, αγροτικός χώρος που αποτελεί αvτικείμεvο της χωροταξίας.

Επίσης ο vόμος δίvει τη δυvατότητα όχι μόvο va ορίζοvται οι όροι δόμησης OTnv

περιοχή της ΖΟΕ αλλά va ρυθμίζοvταικαι θέματα χρήσεωv γης που δεv tXOUV πά

VTQ σχέση με τη δόμηση.

Κατά καvόvα οι ΖΟΕ ορίζοvται γύρω από τις πόλεις και τους οικισμούς ώστε

va υπάρχει έλεγχος της δόμησης και VG αποφεύγεται η απρογραμμάτιστη οικιστική

αvάπτυξη. rTnV παράγραφο 2 όμως του άρθρου 29 δίvεται η δυvατότητα καθορισμού

ΖΟΕ και σε περιοχές ειδικής προστασίας όπως ακτές, όχθες ποταμώv, λίμvες κλπ. Η

δυvατότητααυτή μετέτρεΥε τις ΖΟΕ και σε εργαλείο της προστασίας του περιβάλλο

vτος και γεvικότερα της περι6αλλοvτικής πολιτικής.

Γvωρίζοvτας ότι με τις διατάξεις του N.1650186 (άρθρα 21 έως 24) που εvίσχυ

ooV το ρόλο τωv ΖΟΕ και το γεγοvός ότι ο Ν.360/76 ήταv αvεvεργός, ο θεσμός της

ΖΟΕ έγιvε αvτικείμεvο για τη λύση χωροτaςικώv και περι6αλλοvτικώv προβλημά

τωv. Σε πολλές περιπτώσεις iYIVOV προσπάθειες μέσω τωv ΖΟΕ VG γίvουv γεvικού

τύπου ρυθμίσεις στο χώρο και μάλιστα σε περιοχές που η κλίμακά τους ήταv πολύ

μεγαλύτερη από Tnv κλίμακα του εργαλείου αυτού, δηλαδή του τοτπκού.

Με βάση το μηχαvισμό της ΖΟΕ εκποvήθηκαv σχέδια σε ολόκληρα Vnotάo

που όχι μόvο έρχεται σε αvτίθεση με το πvεύμα το θεσμού αυτού αλλά μπορεί va ο

δηγήσει και σε λάθος αποτελέσματα Για rnv περίπτωση της ρύθμισης περιοχώv

ειδικής προστασίας(ευαίσθητες περιβαλλοvτικάζώvες) ο σχεδιασμός της ΖΟΕ απο

τελεί tVa ειδικό εργαλείο που όμως δεv μπορεί σε καμία περίmωση VQ υποκαταστή

σει ΈVα γεvικό χωροταξικό σχέδιο τοπικής ή αvώτερης κλίμακας.

Με τις ΖΟΕ δηλαδή επιδιώκεται ο έλεγχος τωv χρήσεωv γης και τωv όρωv και

περιορισμώv δόμησης και κατάτμησης του περιαστικού και αγροτικού χώρου. Av και

~
Ρρθρο29
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από τον ορισμό τους αποτελούν εργαλεία περιορισηκού χαρακτήρα και δεν προσφέ

ρονται για τη στήριξη ευρύτερων παρεμβάσεων όπως ρυθμίσεις πολιτικής γης, οικο

νομικών κινήτρων και παρεμβάσεις στα δίκτυα υποδομής, καταί\ήγουν μετά mv α

δρανοποίησητου Ν.360Π6 να χρησιμοποιούνταιγια να καλύΥουν την έi'ιλειyη του

χωροταξικού σχεδιασμού. Η ανυπαρξία επίσης ενός κωδικοποιημένου πλαισίου

χρήσεων γης δεν επιτρέπει την ομοιογενή αντιμετώπιση και εφαρμογή τόσο στις

ΖΟΕ όσο και στις Ζώνες ΑνάπτυξηςΠαραγωγικώνΔραστηριοτήτων.

Τα Γενικά ΠολεοδομικάΣχέδια που εισάγειο νόμος αυτόςδεν συνδέονταιμε

τα χωροταξικάσχέδια και προγράμματατου νόμου 360Π6 και επίσης φαίνεται μην

να υπάρχει σχέση των διαφόρωνεπιπέδων του σχεδιασμού,ιδιαίτερα στη φάση της

υλοποίησης. Τα ΓΠΣ τελικά αποτελούν ένα συVΘεηKό πλαίσιο κατευθύνσεων για

την εκπόνησητων ΠολεοδομικώνΣχεδίων και σχεδόν αναί\αμβάνουννα υποκατα

στήσουντο χωροταξικόσχεδιασμό.Επίσηςδεν συνδέονταιμε τα ΠρογράμματαΔη

μόσιων Επενδύσεων,με αποτέλεσμανα μένουν "μετέωρα" και μη δεσμευτικάπλαί

σια προγραμματικώνμεγεθών με δυσκολίες στην υλοποίησή τους. (Δ. Χριστοφιλό

πουλος,"Αστικός και χωροταξικόςσχεδιασμός-προγραμμαησμός,1990, σεi\.151)

3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το 1982 έχουμε τη θεσμοθέτηση του Ν.1262 "Για την παροχή κινήτρων ενί

σχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίη

σπ συναφών διατάξεων"

Ορίζεται ποιες επιχειρήσεις υπάγονται στο νόμο, όπου αναφέρεται μεταξύ των

άλλων ότι υπάγονται και επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Συνε

ταιρισμών που κάνουν επενδύσεις για την ανέγερση βιοτεχνικών κέντρων και κηρί

ων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στα πλαίσια

του πολεοδομικούκαι χωροταξικούσχεδιασμού.

Με το νόμο αυτό χωρίζεται η χώρα σε 4 περιοχές κινήτρων για την εγκατά

σταση εmχειρήσεων μέσα σε αυτές. Επίσης εισάγει το θεσμό των ειδικών ζωνών οι

οποίες έχουν την ίδια ανημετώπιση όσον αφορά τα παρεχόμενα κίνητρα, με εκείνη

των ΒΙΠΕ. Οι περιοχές αυτές για να χαρακτηριστούν ως ζώνες πρέπει να παρουσιά

ζουν έντονο αναmυξιακό πρόβλημα σε σχέση με την υπόλοιπη περιοχή.

Στόχος του είναι η περιφερειακή ανάπτυξη η οποία επιχειρείται με m βοήθεια

κυρίως οικονομικών κινήτρων. Η λογική με την οποία ανημετωπίστηκε το πρόβλη

μα της περιφερειακής ανάπτυξης στον Ν.1262/82 είναι τελείως διαφορετική από αυ

τή του Ν.36ΟΙ76 μέσα από την απόφαση 2 του ΕΣΧΠ "Περί χαράξεως κατευθυντή

ριων γραμμών της χωροταξικής πολιτικής για την οικιστική αποκέντρωση". Στο

N.1262/82 επιχειρείται η ανάπτυξη των "προβληματικών" περιοχών της χώρας με

την εγκατάσταση σε αυτές βιομηχανικών μονάδων για την τόνωση της οικονομίας

τους, ενώ στο Ν.360Π6 μέσα από πόλους ανάπτυξης (ΚΕΠΑ, ΑΣΤΟΚ, ΑΓΡΟΚ) και

δημιουργώντας ένα οργανωμένο οικιστικό σύστημα συνοδευόμενο με τα απάραίτη

τα έργα υποδομής και τις ανάλογες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού
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και των επιχειρήσεων. Η περιφερειακή ανάπτυξη εδώ επιτυγχάνεται με τη διάχυση

των θετικών στοιχείων από την ανάπτυξη αρχικά ορισμένων επιλεγμένων πόλων.

Επίσης ο Ν.36ΟΙ76 με την απόφαση 21 του ΕΣΧΠ για τη δημιουργία σε κάθε νομό

της χώρας βιομηχανικής περιοχής (ΒΙΠΕ.), μετατρέπει το θεσμό αυτό από όργανο

αναπτυξιακής και χωροταξικής πολιηκής σε όργανο κοινωνικής πολιηκής με απο

τέλεσμα όλες οι ενέΡγειες όσον αφορά τον τομέα της βιομηχανίας και της παροχής

κινήτρων να διακρίνονται από έλλεΙΥη χωροταξικής άΠΟΥης. (Α Βασενχόβεν,1993)

Όσον αφορά τον τρόπο ανάπτ~ης που υιοθέτησε ο Ν.360/76, δεν μπορούμε

να εκφέρουμε γνώμη για την αποτελεσμαηκότητα του γιαή ποτέ δεv εφαρμόστηκε,

ενώ για το Ν.1262/82 κυριαρχεί η εvτύπωση όη ώθησε πολύ λίγες επιχειρήσεις να

εγκατασταθούν με βάση μόνο τα κίνητρα που δίνονταν σης προβλεπόμενες περιο

χές κινήτρων.

Το 1986 έχουμε τη θέσπιση του Ν.1622 "Τοπική Αυτοδιοίκηση - Περιφερεια

κή Αvάm~η και Δημοκραηκός Προγραμμαησμός". Ο νόμος αυτός προβλέπει την

οργάνωση των περιφερειών της χώρας για το σχεδιασμό, προγραμμαησμό και συ

ντονισμό της περιφερειακής ανάπτυξης.23(Ν. Ρόζος, "Η νομική προβλημαηκή του

χωροταξικού σχεδιασμού", 1994, σελ 50)

Προβλέπεται η κατάρηση αναπτυξιακών προγραμμάτων τα οποία ως προς το

χρονικό ορίζοντά τους διακρίνονται σε μεσοχρόνια και ετήσια
24

, και ορίζεται όη έ

χουμε τέσσερα χωρικά επίπεδα για τα προγράμματα αυτά, το εθνικό, το περιφερεια

κό, το νομαρχιακό και το τοπικό. Τα προγράμματα που δεν υπάγονται σε κανένα από

τα παραπάνω επίπεδα ονομάζονται ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα:?5. Τα προ

γράμματα καταρήζονται, το καθένα στα πλαίσια που δίνονται στο ανώτερο γεω

γραφικά του και ορίζονται τα όργανα που έχουν την αρμοδιότητα κατάρησης26.

Τα μεσοχρόνια αναπτυξιακά προγράμματα (όλων των εmπέδωv) εξειδικεύο

νται από τα αρμόδια όργανα προγραμμαησμού κάθε χωρικής ενότητας, σε ετήσια

Βάση με χωροταξικό προσδιορισμό2'1.

Στο νόμο αυτό φαίνεται όη προβλέπεται σαφώς ο εVΔoπεριφερειαKός προ

γραμμαησμός ο οποίος ανατίθεται και σε ιδιαίτερα όργανα. Ανημετωπίζει όμως στα

προγράμματα αυτά το χωροταξικό σχεδιασμό ως rφOσδΙOρισμό των μεσοχρόνιων

μόνο αvαmυξιακώv προγραμμάτων, δεν αναφέΡεται καμία σχέση και α.ί\ληλ~άρτη

ση με τα χωροταξικά σχέδια και προγράμματα που θεσμοθετούσε ο Ν.360Π6 ούτε

ακόμα και στο εθνικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να ανημετωπίζεται ο αναπτυξιακός

προγραμμαησμός αυτόνομα αν και η χωρική του διάσταση αποτελεί αναπόσπαστο

στοιχείο του, γεγονός που επιτάθηκε σης άτυπες διαδικασίες Kατάρησnς του 10υ και

20υ Κοινοηκού Πλαισίου Στήριξης και στα Σχέδια Περιφερειακής Aνάπτ~ης.

23Αρθρο 61 παρ. 1 και Π-Λ 5JJfΏ

"Αρθρο 71 παρ. 1 και 2
25})ρθρο 71 παρ. 3KQ14

2lΡΡθρο72 παρ. 1έως και 8
'ZlΡΡθρο 72 παρ. 9
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Τέλος όσον αφορά Tnv θέσπιση των vέωv αvαπτυζιακώv vόμωv, έχουμε τους

Ν. 1892/90 ''Για τον εκσυγχροvισμό και TnV αvάπτυζη και άλλες διατάζεις" και το

Ν,2243/94 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του N.lS92/9O :Για TOV εκσυγχρονισμό

και την ανάπτυζη και άλλες διατάζεις" με τους οποίους επιχειρείται η ενίσχυση τωv

επενδύσεων μέσω της παροχής οικοvομικώv κινήτρων, διαφαίνεται μια πρόθεση υ

ποβάθμισης της διαφοροποίησης των κιvήτρωv κατά γεωγραφικές ζώνες με αποτέ

λεσμα να οδηγούμαστε προς την κατεύθυνση μιας mo ισόρροπης περιφερειακήςα-
. , 28

vαπτυ<:,ης .

Σης διατάξεις του vόμου αυτού αναφέρεται όη υπάγοvται και εmχειρήσεις

τοπικής αυτοδιοίκησης ή συνεταιρισμo~ που πραγματοποιούv επενδύσεις που κα

θορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού29. Γενικά

διατηρούvται κατά βάση οι κατηγορίες των περιοχών με τη διαίρεση του Ν.1262/82.

Επιχειρείται η σύνδεση του αναπτυζιακού σχεδιασμού με TnV περιφερειακή α

νάπτυξη, με τη σύσταση περιφερειακώv γνωμοδοτικώv ΕΠ1Τροπών (σης περιφέρειες

ή νομαρχίες), οι οποίες μπορούv Va γvωμοδοτούv για επεvδύσεις του παρόvτος νό
30

μου.

Γεvικά με τους vόμους αυτούς δεν φαίvεται καμία σύvδεση του χωροταζικού

με τον αναπτυζιακόσχεδιασμό,ούτε ακόμα και στο επίπεδο τωv ειδικών ζωvώv α

νάπτυζηςδραστηριοτήτωv{π.χ. Περιοχές ΟλοκληρωμένηςΤουρισηκής Ανάπτυζης}

που θα έπρεπεVa στηρίζοvται κατά μια tVVOta σης κατευθύνσεις των Ειδικών χωρο-

" δ' 31τα<:,ικων σχε ιων .

28 Κατά τον Λ.Λαμπρlανίδπ στο ~Τόπoς~8/94. σελ.366: ΠαρόTl δε φαίνεται να διασφαλίζετσl πουθε

νά στο ~vενιl<ό μέpoς~ του νόμου " lσόρροπ" ανάΠΤUζ" σης περlφέρειες, οι διατάζεις των επιμέ

ρους άρθρων οδ"γούν προς τ"ν αντlθετ" ι<ατεύθυνστι.

29 N.1892J90,Pιρθρo 2 παρ. 1 (ιστ)

30 Ν.1892190,ΡΡθρο 8 παρ. 1 (6)
31 Ν. 2234/94,ΡΡθρο 1 παρ. 4, 9 ι<αl 17
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗΣ

1.ΙΣΤΟΡIΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Από το 1952 έως το 1986
Μέχρι το 1970 n Ευρωπαϊκή Ένωση είχε noi\ίI λίγο ενδιαφερθεί για τα θέματα

της χωροταξίας. Οι μόνες αναφορές, που έχουν κατά μια έννοια και χωροταξικό χα

ρακτήρα, αφορούσαν την ενίσχυση κυρίως της οικονομικής ανάπτυξης των Περιφε

ρειών που ήταν Λιγότερο αναmυγμένες32.

Κατά τη διάρκεια της δεκαεnaς του '60 το ΕυρωπαϊκόKOlvo60ίIi\Ioaoxoi\Ii

θπκε με χωροταξικάθέματα εκδίδονταςμια σειρά από εκθέσεις (Motle - 1960, Rossi

·1964, BirkeIbach -1963, Bersani -1966). Επειδήόμως το Κοινοβούλιοτης περιόδου

αυτής δεν είχε την αναγκαία δύναμη-αρμοδιότητες,δεν χαράχτηκε Ευρωπαϊκή

Χωροταξ;ικήΠολιτική.

Το 1968 ιδρύθηκεn Γενική Διεύθυνση χνι της Επιτροπής με αντικείμενο την

Περιφερειακή Πολιτική.

Το 1970 για πρώτη φορά διαπιστώθηκαν οι xωΡOTα~ΙKές ανισότητες στην

Κοινότητα, οι οποίες O~ύVΘηKαν ακόμη περισσότερο το 1972 με την προσχώρηση

στην Κοινότητατης Αγγλίας, Ιρλανδίας και Δανίας. Έτσι το 1975 έχουμε την ίδρυση

του ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο ΠεριφερειακήςΑνάmυ~ης),σκοπός του οποίου ήταν

32 Ν. Μούσης, Αηό την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στην Ευρωπαϊκή 'Evωση - θεσμοί ΚΟI ποί\lτ1κές,

1994
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να διαρθρώσει τις περιφερειακές ανισότητες εντός της Κοινότητας (που είναι ένα

καθαρά χωρOTα~ΙKό αντικείμενο).

Το 1973 συγκροτείται n Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, χωΡOT~ίας και

Σχέσεων με ης Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές. Σήμερα n Επιτροπή έχει 35 τα

κπκά μέλπ και είναι aρμόδια για θέματα περιφερειακΓΙςπολιηκής της Κοινότητας

και των διαρθρωπκών παρεμβάσεων (εκτός από τπ γεωργία) για την επίTευ~π της

σύγκλισης των οικονομιών, της οικονομlκΓΙς και κοινωνικής συνοχής, της aρμονι

κής ανάπτυξηςτης Κοινότηταςκαι της εξάλεΙΥηςτων ανισορροπιών.

Το 1983 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στουτγάρδης εγκρίθηκε το σχέδιο

δράσης για την εφαρμογή των ΜεσογειακώνΟλοκληρωμένωνΠρογραμμάτων(για

την Ελλάδα, την Ιταλία και τη νόπα Γαλλία). Τα ΜΟΠ αποτελούν έκφραση μιας ευ

ρύτερης κοινοπκής πολιτικής με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυ~ης των μεσογεια

κών περιοχών της κοινότηταςκαι τη στήρι~η του εισοδήματοςκαι της απασχόλησης

σης περιοχές αυτές. Φιλoδo~oύσαννα συVΔέσOυντην ανάπτυξη με το κοινωνικό γί

γνεσθαl, mv οικονομία, την παραγωγή και την έρευνα, εντάσσονταιστην παρέμβα

ση της Ένωσης για ένα Ενιαίο ΕυρωπαϊκόΧώρο, όπου η ολοκληρωμένη,ανάπτυξη

του ΕυρωπαϊκούΝότου αποτελείόρο και προϋπόθεσηγια τη συμμετοχή της Κοινό

mτας στο νέο διεθνή καταμερισμόεργασίας. Βοηθούσαν στην αρμονική ανάπτυ~η

των εσωτερικών ςωνών και νησιών, γιαπ ήταν προσαρμοσμένα σπς ιδιομορφίες

τους και ~ιoπoιoύσαντα φυσικά τους ni\εoνεKτήμaτα.ΠΡαγματοποιούσανπς ανα

γκαίες ενέργειες για να βελτιωθούνοι υποδομές που είναι απαραίτητεςγια την οι

κονομικήανάπτυ~η των περιοχών, και τέλος αναδιοργάνωναντη δημόσιαδιοίκηση

δίνοντάςτης μεγαλύτερηευελιξία.

Αnό το 1986 έως το 1992
Το 1987 έχουμε την κύρωση της EV1aia~ Eυρ(ι)παίKή.~ Πρόεη~ (με το Ν.

1681/1987). Αναγνωρίςει τη χωρική διάσταση της οικονομικής ανάπτ~ης33. Σημα

νπκά άρθρα είναι τα 23, 24 και 25.,
• Ι\ρθρο 23 (Tη~ εεπ)

Περιλαμβάνει τα άρθρα 130Α, 1308, 13ΟΓ, 130Δ και 13Ο1Ξ=οικονομική και

κοινωνική συνοχή.

Αναγνωρίςει όπ δεν υπάρχει κοινωνική και οικονομική συνοχή εάν δεν υ

πάρχει αρμονική ανάπτυξη. Η διάσπαση της συνοχήςγίνεται από την άνιση ανάπτυ

ξη στο χώρο. Έτσι καθιερώνεται ο διαπεριφερειακόςσχεδιασμός,αφού στόχος εί

vat η μείωση του χάσματοςμεταξύ των διαφόρωνπεριοχώνκαι η μείωση της καθυ

στέρησης των πλέον μειονεκπκώνπεριοχών. Το μέσο για τη διό~ωση αυτών των

ανισοτήτων θεωρείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που θα

συμβάλλει στη διαρθρωπκή προσαρμογή των περιοχών που παρουσιάςουν καθυ

στέρηση στην ανάπτ~η τους. Για την πραγματοποίησητων πιο πάνω στόχων προ-

33 Κεfμeνo ΕνιαΙας Ευρωπαϊκής Γιρόζης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1987
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βλέπονται και οι αναγκαίες τροποποιήσεις των υφιστάμενων Διαρθρωπκών Ταμεί

ων, για μια πιο ορθολογική οργάνωση της αποστολής τους.

Με βάση TnV aρxή της επικουρικότηταςτα κράτη μέλη συντονίζουντην πο.ί\ι

πκή τους για την επίτευζπ αυτών των στόχων. (Ν. Ρόζος 'Ή νομική προβλημαπκή

του χωΡΟΤΩζικούσχεδιασμού",1994, σελ 140)

• Ι\ρθρο 24 (της ΕΕΠ)

Περιλαμβάνει τα άρθρα 130ΣΤ, 1302, 130Η, 130Θ, 130~ 1301{, 130Λ,

130Μ,130Ν,130Ξ και 1300 = έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη.

Η Κοινότητα θεσπίζει πολυετές πρόγραμμα πλαίσιο για TnV Έρευνα και TnV

ΤεχνολογικήΑνάπτυξη, το οποίο όμως θα πρέπει να λάβει υπόΥη τα χωρOT~ΙKά

κριτήριαΣτόχοςτου είναι n ενίσχυση των επιστημονικών και τεχνολογικών βάσεων

της ευρωπαϊκής Βιομηχαvίας και n διευκόλυνση της αvάmυ~ης της διεθνούς αντα

γωνιστικότητάς της. Για. την επίTευ~η των παραπάνω η Κοινότητα μαζί με τα κράτη

μέλη ανaί\αμβάνει μια σειρά δράσεων (εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας, συνερ

γασία και με τρίτες χώρες και με Διεθνείς οργανισμούς, διάδοση των αποτελεσμά

των της και προώθηση της κατάρτισης και της κινητικότητας των ερευνητών της

Κοινότητας).

• Ι\ρθρο 25 (της ΕΕΠ)

Περιλαμβάνει τα άρθρα 130π, 130Ρ και 130Σ = Περιβά.ί\λον.

Η ιδιομορφίες και οι ιδιότητες κάθε περιφέρειας θα καθορίσουν τη μορφή της

ανάmυ~ης της, η οποία πάντως δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει στην υποβάθμιση

του περιβάλλοντος. Πάντα κατά τη δράση της στον τομέα του περιβάλλοντος λαμ

βάνει υπόΥη:

1 τα διαθέσιμα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα.

2. ης συνθήκες του περιβάλλοντος στις διάφορες περιοχές της Κοινότητας,

3. τα πλεονεκτήματα και ης επιβαρύνσεις τιου μπορούν να προκύΥουν από τη δράση

ή την απουσίαδράσης.

4. την οικονομική και κοινωνική ανάΠTυ~η mς Κοινότητας στο σύνολό της και την

ισόρροπη ανάmυ~η των περιοχών της.

Είναι γεγονός ότι η χωρική και xωρOTα~IKή πολιηκή και η εν διαμέσω αυτής

ανάmυ~1\ απασχόλησε σε σημαντικό βαθμό την Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευ

ρώπης και στην προσπάθεια των δύο αυτών θεσμών να φτάσουν κατά κάποιο τρόπο

στην επίTευ~η κοινής πολιηκής σε θέματα xωΡOT~IKής παρέμβασης, πραγματοποί

ησαν μια σειρά άτυπων συμβουλίων.

Η χρονολογική και τοπολογική σειρά με την οποία έχουν πραγματοποιηθεί

διασκέ4εις σε επίπεδο ΕυρωπαϊκήςΈνωσης είναι η εξής:

Ναντ, Ι989.. Πρόκειται για την πρώτη ανεπίσημη συνάντηση που πραγματο

ποιήθηκε στα πλαίσια της τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ). Έλαβε χώρα στις 23
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και 24 Νοεμβρίου του 1989 κατά τη διάρκεια της Γαλλικής προεδρίας, με πρωτο

βουλία φυσικά της ίδιας χώρας. Η Επιτροπ" της Κοινότητας,θέλοντας να δεί~εl το

ενδιαφέρον της, για αυτ" την προσπάθειαεπέλεξε ως εκπροσώπους της στην διά

σκεΥη, τους κ J. Delors, τέως πρόεδρο της Επιτροπής και Bnιce Millan Επίτροπος

Περιφερειακής Πολιτικής.

Ήταν n πρώτη απόπειρα εκτίμησης της προκύπτουσας κατάστασης, ένα χρόνο

μετά την εφαρμογή των ανασχηματισμένων Διαρθρωτικών Ταμείων. Γι' αυτόν ακρι

βώς το λόγο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις αλλαγές που ανέκυΥαν από την νέα τάξπ

πραγμάτων

Όσον αφορά την περιφερειακή πολιπκή με επιπτώσεις στον χώρο, προσπά

θησε να δώσει έμφαση σε συγKεKptμένoυς χώρους άσκησης πολιτικής. Η Επιτροπή

επίσης παρουσίασε ης πρώτες της Κοινοτικές πρωτοΒοuλίες.

ΤοΡΙνο, 1990: Η δεύτερη άτuπη συνδιάσκεΥη πραγματοποιήθηκε στο Τορί

νο υπό την Ιταλική Προεδρία, στις 23 και 24 ΝοεμΒρίοu1990, μετά από έναν ακρι

βώς χρόνο από την αντίστοιχη στην Νάντ.

Στο Τορίνο παρουσιάστηκε η πρώτη μορφή του Εuρώπη 2000 και μάλιστα έ

γινε δεκτή με πολύ ενθοuσιασμόκαι άφησε θεηκές εντυπώσεις στοuς συμμετέχο

ντες στην συνάντηση.

Στην σuνδιόσκεΥηaUTn ανακοινώθηκε η συμφωνία δημιοuργίας κέντρων πα

ρακολούθησης, όπου δεν uπάρχουν, στα οποία θα συλλέγονται βάσεις δεδομένων

nou σχετίζονται με τις περιφέρειες της Κοινότητας, γεγονός που κρίνεται σημαντικό

καθώς θα θέσει ισχυρές βάσεις για την κοινή μελέτη και χωρικών φαινομένων ή

δραστηριοτήτων με χωρικές επιπτώσεις.

Xdyn, 1'991: Η συνδιάσκεΥη της Χάγης, πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19

Νοεμβρίου Tou 1991, ένα περίπου χρόνο μετά το Τορίνο.

Στη Χάγη παροuσιάστηκαν από την Ολλανδική Προεδρία, τα σημαντικά ντοκοuμέ

ντα για την περιφερειακή πολιτική της Κοινότητας. Το ·Εuρώπη 2000 Προοπτικές

ανάπτυζης του κοινοτικού εδάφοuς" nou προέΚUΥε από μια σειρά σuνομιλιών πάνω

σε θέματα περιφερειακής ανάπτuζης και ·Τα Αστικά Δίκτυα της Ευρώπης·. Ένα πο

λύ σημαντικό βήμα για την πορεία της Εuρωπαϊκής XωΡOτcιζΙKής Πολιτικής, είναι η

δημιουργία της Επιτροπής Χωρικής (ή Χωροταζικής κατά άλλοuς) Ανάπτuςης

(ΕΧΑ) η οποία θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Επιτροπή της Κοινότητας.

εΥΡΏΠΗ 2000- Δημοσιεύτηκε το 1991 και περιλαμβά~ει τις διεργασίες της

Ένωσης nou έγιναν μετά το 1989, με τη μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων

το 1988.

Στόχοι Tou είναι:

1 η οι.κονομική και κοινωνική συνοχή

2. η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς
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Από το κείμενο προκύπτει όη n χωροταξία είναι απαραίτητη για την επίTε~π

των παραπάνω στόχων, μέσα από την αρμονική ανάπτυξη-ενσωμάτωση των περιφε

ρειακών περιοχών. Επίσης διαπιστώνονται τα χωροταξικά προβλίψατα της Ένωσης.

Από το 1992 έως σήμερα

ΜΑΣΤΡ/ΧΤ:Σης 7 ΦεβρουαΡίου του 1992 οι κυβερνήσειςτων 12 κρατών με

λών υπέγραΥανστο Μάστριχτη ΣυVΘήKη για την ΕυρωπαϊκήΈνωση.

Στόχος είναι n δημιουργία μιας αγοράς χωρίς σύνορα που θα απέβλεπε στην

ενίσχυση της Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας μέσω της προώθησης του ανταγωνι

σμού των επιχειρήσεων και της οικονομικής ανάπτυξης, ενισχύεται και ανα6οθμίζε

ται ποσοτικά και ποιοτικά.

Στο άρθρο 2 ορίζεται πως στόχος της Κοινότητας είναι να προάγει την aρμο

νική και ισόρροπη ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων στο σύνολο της

Κοινότητας. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του άρθρου αυτού, στο άρθρο 3 προ

βλέπονται τομείς δράσεις της Κοινότητας μεταξύ των οποίων και τομείς που έχουν

σαφώς χωρική διάσταση όπως διευρωπαϊκά δίκτυα, περιβάλλον και οικονομική και

κοινωνική συνοχή.

Στο άρθρο 198Α συνίσταται η επιτροπή των περιφερειών η οποία αποτελείται

από αντιπροσώπους τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Η επιτροπή αυτή εί

ναι άμεσο κοινοτικό όργανο συμβουλευτικού χαρακτήρα και μπορεί να εκφέρει

γνώμη και με δική της πρωτοβουλία όταν θεωρήσει ότι αυτό είναι σκόπιμο. Δεδομέ

νου ότι λαμβάνει γνώση των εισηγήσεων της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο

πής, όταν θεωρεί όη θίγονται περιφερειακά ζητήματα μπορεί να κάνει χρήση αυτής

της δυνατότητας που της παρέχεται

Ένα επίσης νέο άρθρο, το 1308, ορίζει πως η επιτροπή πρέπει να υποβάλλει

έκθεση στο Συμβούλιο,την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των περιφερειών

κάθε τρία χρόνια στην οποία θα αναφέρεται η πρόοδος που έχει πραγματοποιηθεί

σχετικά με την οικονομικήκαι κοινωνικήσυνοχή.

Επίσης στο άρθρο 2 τίθεται το ζήτημα της διαρκούς ανάπτυξης η οποία όμως

σέβεται το περιβάλλον. Σ' αυτά τα πλαίσια στο άρθρο 130Ρ αναφέρονται οι στόχοι

της διατήρησης, προστασίας και βελτiωσης του περιΒάλλοντος, της συνετής και ορ

θολογικής χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων και της προώθησης σε διεθνές επί

πεδο μέτρων για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ή παγκόσμιων περιβαλλοντι

κών προΒλημάτων. Το περιβάλλον προσλαμΒάνει χαρακτήρα αυτόνομης πολιτικής

και επεκτείνεται έξω από τα όρια της Κοινότητας.

θεσπίζεται ένα νέο άρθρο το 130Σ σύμφωνα με το οποίο ΤΟ Συμβούλιο απο

φασίζει ομόφωνα -και όχι με ειδική πλεΙΟΥηφία- για τη θέσπιση μέτρων που αφο

ρούν τη χωροταξία, τις χρήσεις γης εξαιρουμένης της διαχείρισης των απ06λήτων

και των μέτρων γενικού χαρακτήρα, καθώς και τη διαχείριση υδάτινων πόρων. Μέσω

της ρύθμισης αυτής γίνεται σαφές πως η χωροταξική πολιτική της Κοινότητας είναι

μέρος της περιβαλλοντικής και δεν εφαρμόζεται αυτόνομα
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Το άρθρο 38 της Συνθήκηςέχει στόχους το σεβασμότης εθVlκnς ταυτότητας

των Κρατών Μελών, τη διατrφnσnτων αρμοδιοτήτωντους και m ί\ηΥη των αποφά

σεων όσο ΠΙΟ κοντά γίνεται στον πολίτη.

Λ,σoa8ώνa~ 1992: Η διάσκεΥη αυτή πραγματοποιήθηκεαπό την Πορτο

γα.ί\ικ'" Προεδρία σης 15 και 16 Μαίου του 1992. Ειδική μνεία εδώ δόθηκε στην α

ναθεώρηση των κανονισμών των διαρθρωτικών ταμείων και ειδικότερα του Ταμείου

Συνοχής που ιδρύθηκε ακολουθώντας το γράμμα της απόφασης της συVΔιάσκεyης

κορuφnς του Μaastήcht και το Πακέτο DELORS ΙΙ (Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης IQ.

το οποίο προτάθηκε στο Συμβούλιο από την Επιτροπή το Φεβρουάριο του 1992 
τρεις μnvες πριν την 4η άτυπη συνάντηση στη Λισσαβώνα.

Προτάθηκε n συνέχιση της προσπάθειας προσέγγισης της Χωρικής Ανάπτυξης

(Ευρώπη 2000) και η προσάρτησηχωρικών απόΥεων από κοινοπκέςποi\ιnκές.

Στην ίδια συνδιάσκεΥη, τέi\ος, κρίθηκε απαραίτητη η δημloυργiαδικτύου συλ

λογής πληροφοριών και παρακολούθησης της περιφερειακής και χωρικής επί της

ουσίας ανάπτυξης, καθώς επίσης αναγνωρίστηκεκαι η σημασία της Επιτροπής Χω

ρικής Ανάπτυξης και η συμβοi\ή που αναμένεται να έχει στην πορεία της Ευρωπαϊ

Kιiς Χωροταξίας.

Λ,έΥΠ? 1993: Η συνδιάσκεΥη αυτή πραγματοποιήθηκεεπί Βελγικής Προε

δρίας, σης 12 και 13 Νοεμβρίου του 1993. Συζητήθηκε επί μακρόν η εκτίμηση της

περιφερειακής ανάπτυξης από την εφαρμογή του εξαετούς προγράμματος των διαρ

θρωηκών ταμείων, η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερόμενων φορέων

και η αποτελεσμαπκή κινηπκότητα των διαθέσιμων, σης εγχώριες αγορές οικονο

μικών, πόρων.

Στο όi\ο ni\aiOIo συζήτησης κρίθηκε αυστηρώς απαραίτητη η συνεργασία της

περιφερειακής ποi\ιnκής και του περιφερειακού προγραμμαπσμού.

Η περιφερειακή ανάπτυξη, θα βασίζεται στην μελετώμενη αναθεώρηση του

Ευρώπη 2000, το οποίο δεν αποκτά χρονικό ορίζοντα όπως είχε αρχικά προγραμ

μαπστεί, μα ένα μακροπρόθεσμοστόχο. Μαζί με το ΣΕΧΑ θα λάβει υπόΥη την επί

λυση χωρικών προβλημάτωνπου αφορούν τον ασnKό χώρο, τα διευρωπαϊκάδίκτυα

και πς Ευρωπαϊκέςθάλασσες.

ΚΙρκυρa? 199.4: Αυτή η συνάντησηκορυφήςπραγματοποιήθηκεκατά τη λή

ξη της ΕλληνικήςΠροεδρίας,στις 3 και 4 [ουνίου του 1994. Παρουσιάστηκε ένα γε

νικό περίγραμμα του Ευρώπη 2000 plus και το "Γενικό Περιεχόμενο της Προοππκής

(Σχέδιο) Ευρωπαϊκής Χωρικής Ανάπτυξης" εκ μέρους της Επιτροπής της Χωροταξι

κής Ανάπτυξης (ΕΧΑ), όπως είχε nροβi\εφθεί από την προηγούμενη συνάντηση των

υπουργών στη Λιέγη, του οποίου ο βασικός προσανατολισμός είναι η εδραίωση μιας

κοινής ποi\ιηκής και ο συντονισμός της χωροταξικής προσέγγισης των κρατών

μελών της κοινότητας.
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EYPΩΠH20Q0,PΙUS:To 1994 η Επιτροπ"δημοσίευσετο έγγραφο Ευρώπη

2000 plus. ΣΙ αυτό διατυπώνεται πλέον καθαρά ότι είναι αναγκαία η χωροταξικ"

πολιτικ" στα πλαίσια mς Kotνότητας. Η ανάγκη αυτ" γίνεται ακόμα πιο εμφανnς αν

μελετnσουμε την σημεριν" χωρικ" της οργάνωση.

Τα στοιχεία που τη συνθέτουν είναι.:

• αύ~ηση των κρατών μελών

• ανασχηματισμός των χωρικών aVIooTnTOOV

• αναδιοργανώνονται τα κέντρα βάρους και οι συμμαχίες της Ευρωπαϊκnς Έ

νωσης

• έντονη η διαφορά μεταξύ ανεπτυγμένων και μη περιοχών.
• αλλαγ" του ρόλου των αστικών κέντρων

• εμφάνιση νέων πόλων ανάπτυ~ης

• Γερμανικ" ενοποίηση (ανατολn-δύση έναντι βορρά-νότου)

Οι παραπάνω εξελίξεις οδηγούν σε επιδείνωση των χωρικών avtooTnTOOV της

κοινότητας. Επειδ" στόχος είναι η άμβλυνση αυτών, ώστε να υπάρχει οικονομικ"

και κοινωνικ" συνοχ" για την καλύτερη λειτουργία της κοινότητας σε όλα τα επίπε

δα, η συνεργασία στα θέματα χωροταξίας καθίσταται enITOKTIKn.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ EYPΩΠAiκHΣ XΩPOΤAΞfΚHΣ ΆNAΠΤYΞffΣ; Η Προο

mIKn mς Χωρικnς Aνάπτυ~ης αποτελεί το πρώτο 6nμα των διαβουλεύσεων και της

συνεργασίας μετα~ύ των περιφερειακών και εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για

χωροταξικό σχεδιασμό, ανάμεσα στην Κοινότητα και τα Κράτη Μέλη.

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι μια καθολικ" και συνεκπκ" στρατηγικ" της

Κοινότητας που συνεπάγεται το συντονισμό των εδαφικών προσανατολισμών των

πολιτικών της αλλά μια συντονισμένη προσπάθεια συγκέντρωσης των διάφορων α

ναλύσεων, των μελετών προοπτικnς και των στρατηγικών περιφερειακού σχεδια

σμού. Επιχεφεί να εναρμονίσει τις στρατηγικές σε ένα ανώτερο επίπεδο σχεδια

σμού. Διαπραγματεύεται θέματα εδάφους και τα αντιμετωπίςει σε Ευρωπαϊκό επί

πεδο συμπνέοντας με αυτό τον τρόπο και με την αρΧ" της επικουρικότητας. Ιεραρχεί

τα θέματα με τα οποία ασχολείται εμβαθύνοντας περισσότερο σε αυτά που θεωρεί

επείγοντα, προσπαθώντας να αποφύγει τα πρώιμα συμπεράσματα Με αυτό τον τρό

πο ε{;ασφαλίςεται ο βαθμιαίος προσδιορισμός και εκσυγχρονισμός ενώ δίνεται και

δυνατότητα επέκτασης n προσαρμογnς όπου κριθεί απαραίτητο. Επειδ" δεν αποτε

λεί συγκεκριμένη στρατηγικ" έχει τη δυνατότητα σχεδιασμού σε διαφορετικά πλαί

σια λαμβάνοντας υπόΥη την ποικιλία των πολιτισμών και των παραδόσεων που υφί

στανται στο Ευρωπαϊκό οικοδόμημα

Η ΠΡΟΟΠΤΙΚ" Ευρωπαϊκnς Χωροταξικnς Ανάπτυξης στοχεύει στην οικονομι

Kn και κοινωνικ" συνοχ" και προσανατολίςεται σε μια προσέγγιση που θα βασfςεται

στην αειφόρο ανάπτυξη.
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ΛεlΥια, 199.4: Σαν συνέχεια της ΠΡOOΠTtKής Ευρωπαϊκής Χωροταξικής Α

νάm~ης, το άτυπο Συμ60ύi\ιο των Υπουργών που πραγματοποιήθηκεστη ΛεΙΥία

είχε σαν απoKiΊεισnKό ανπκείμενο συζήτησης τον xωρoτα~ΙKό σχεδιασμό. Η rai\

iΊΙKή ανππροσωπείακατέθεσε πρόταση που αΠOTεiΊoύσε τη διαμόρφωσητων βασι

κών κατευθύνσεωνποi\ιπκής που θα αΠOTεiΊoύσαν με τη σειρά τους τη βάση των

ΠΡOOΠTtKών για την Ευρωπαϊκήεπικράτεια και των πρoσανατoiΊισμώνυi\οποίησής

τους. Θα πρέπει να σημειωθείόπ βασίζεταιστην ΠΕΧΑ με m διαφορά όπ προτείνει

συγκεκριμένες ΠOiΊΙΠKές και μέτρα στους τομείς δράσεις όπως αυτοί ορίζονται στην

ΠΕΧΑ.

Επίσης στη ΛεΙΥία προτείνεται η αναπροσαρμογή των μέτρων που χρηματο

δοτούνται σπς κεντρικές και περιφερειακές ζώνες σε διαφοροποιημένα avamU~ID

κά επίπεδα και παρουσιάζεται το 2010.

ΚΟΙΝΟΤ/ΚΕΣ ΠPQTOBOYΛIEΣ: περιφερειακών KiΊπ), όπου εκφράστηκαν

και οι απόΥεις για τρέχοντα γεγονότα στον κοινοπκό χώρο (όπως για πς αστικές

περιοχές) αiΊi\ά και για γεγονότα που tiΊαβαν και iΊαμβάνoυν χώρα σε διεθνές επίπε

δο, όπως είναι ο γύρος της Σημανπκό ρόiΊo στην περιφερειακή ΠOiΊΙΤΙKή παίζουν και

οι κοινοπκές πρωτο60υi\ίες χωρίς πάντως ενιαίο niΊαίσιo παρέμβασης. Στις πρωτο

60υiΊίες αυτές συμμετέχουν τα Διαρθρωπκά Ταμεία: Οι πρωτο60υi\ίες αυτές καθο

δηγούνται από την Επιτροπή και σαν σκοπό έχουν:

• να 6οηθήσουν περιοχές σε παρακμή

• να προωθήσουν αΠOTεiΊεσμαΠKότερα τους στόχους των διαρθρωπκών πoiΊι

πκών στις καθυστερημένες αναmυ~ιακά περιοχές

• να 6οηθήσουν στην επίiΊυση πρoβiΊημάTων τα οποία είναι κοινά σε ορισμέ

νες κατηγορίες περιφερειών

• να εKμεταiΊiΊευτoύν αυτές οι περιοχές πς ευκαιρίες από την οiΊοκi\ήρωση της

αγοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στον δρόμο των δια60υiΊεύσεων για την Πράσινη BίβiΊo, πραγματοποιήθηκαν

πoiΊiΊές συναντήσεις, μεταξύ διαφόρων φορέων (κεντρικών, Ουρουγουάης.

Η επιτροπή διατύπωσε τους προσανατοi\ισμούς της στους πρoβiΊημαπσμoύς

που ετέθησαν, οι οποίοι ανπκατοπτρίζονται στις πρωτo60υiΊίες της νέας περιόδου

εφαρμογής 1994-1999. Οι κοινοπκές πρωToβoυiΊίες βασίζονται στο άρθρο 11 του

κανονισμού 2052/88 και είναι ειδικά μέσα πoiΊΙΤΙKής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα

οποία προτείνει η Επιτροπή στα κράτη μέiΊη, για την επίiΊυση συγκεκριμένωνπρο

6i\ημάτωντου Ευρωπαϊκούχώρου. Χαρακτηρίζονταιαπό 3 συστατικά στοιχεία:

• υπoστήρι~η της ανάnτu~ης συνεργασίας σε διακραπκό, διασυνοριακό και

διαπεριφερειακό επίπεδο

• προσέγγιση"από τα κάτω προς τα πάνω"(bοttοm Up)

• διαφάνεια των ενεργειών της κοινοπκής δράση
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Διαφοροποιούνται από τα ΚΠΣ, διόη βασίςονται σε διεθνικά προγράμματα με

κοινούς στόχους ανάπτυςης και όχι σε εθνικά σχέδια περιφερειακnς ανάπτυςης ό

πως συμβαίνει με τα ΚΠΣ. Τους αρμόδιους φορείς για mv εκτέλεση των πρωτοβου

λιών, επιΛέγει το κάθε κράτος-μέλος.Θα μπορούσαμε να κάνουμε τον διαχωρισμό

σης πρωτοβουλίεςως εςnς

Θα μπορούσαμενα κάνουμετον διαχωρισμόσης πρωτοβουλίεςως εςnς:

1 Αυτές που έχουν όμεσες χωρικές επιπτώσεις και

2 Αυτές που έχουν iμμeσeς χωρικές επιmώσεις

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εςnς πρωτοβουλίες:

1. INΤERREG ιι

2. LEADERII
3. REGIS ιι

4. URBAN

Όπως έχει προκύΥει από την προηγούμενη ανάλυση η διαδικασία δόμησης,

αν όχι Ενιαίας Χωροταςικής Πολιηκής, τουλάχιστον Ενιαίας Χωροταςικής Προο

πηκής έχει ςεκινήσει μόλις την τελευταία πενταετία από τα όργανα της Ευρωπαϊκής

Κοινότητας. Η τακηκή αυτή καταλογίςεται σαν πολύ μεγάλη έλλεΙΥη σης πολιτικές

των ΕΕΚ Γενικότερα η συμμετοχή του παράγοντα "χώρος" στις κοινές πολιηκές

κρίνεται ως περιορισμένη.

Η επίδρασn της Κοινότητας εντοπίςεται σε αποσπασμαηκά πεδία άσκησης

Πολιπκής, περιοριςόμενη σαφώς από την αρχή της επικουρικότητας αλλά και από

τον οικονομικό χαρακτήρα των επεμβάσεων. Η εmλεκηκή δράση της κοινότητας

στάθηκε δυστυχώς και αφορμή για την αποσπασμαηκή διαδικασία σχεδιασμού στον

ελληνικό χώρο. Η έμφαση στην οικονομική ολοκλnρωση και στην περιβαλ/ονηκ,)

πολιηκή ώθησαν στην παραγωγ,) νομοθετημάτων που Kάi\υΠTαν μεν τις Κοινοπκές

επιταγές (κανονισμούς και oδηγiεςJ αλλά δεν έδωσαν την αφορμή για την Kάi\υyη

του κενού του χωροταςικού σχεδιασμού μέσα από μια ενιαία ανημετώπιση. Η πρα

κτικ,) κάλυΥης κενών χωροταςlκού σχεδιασμού με περιβαλλονηκούς νόμους οδή

γησε στην απομάκρυνση από την ενιαία αντiληyη για τον χώρο και της χρήσης του.

Ο χώρος ανημετωπίςεται μόνο ως παράμετρος προστασίας του περιβάλλοντος μέσα

στην δεκαετία του '80.

Η μοναδική πολιτική που φαίνεται να έχει άμεση σχέση με την XωΡOτaςία εί

ναι η περιφερειακή πολιτική των ΕΕΚ, όπως οργανώνεται και εκφράςεται με τα

ΔιαρθρωτικάΤαμεία. Ακόμα όμως και σε aUTnv την πολιηκή, τα μέσα επίTεUςης των

στόχων που τίθενται από την συvθnκες της ΕΕ δεν έχουν σύνδεση με το χώρο ως

υπόβαθρο ανάπτυςης δραστηριοτnτων.

Η Ευρωπαϊκ,) Ένωση φαίνεται όη απέφευγε να αντιμετωπίσει τη χωροταςία

ως αυτόνομη πολιηκή. Το γεγονός αυτό ήταν αποτέλεσμα αφενός του καθαρά οικο

νομικού χαρακτήρα που είχε ης πρώτες δεκαετίες της ύπαρςης της η Ένωση

(ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) και αφετέρου της ύπαρςης διαφορετικών πολιτικών προσέγγισης σε

θέματα ρύθμισης και οργάνωσης του χώρου που έχει το κάθε κράτος μέλος.
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Όλα τα κράτη μέλη aOKOUV χωροταςlκή πολιτική. Άi\λα κράτη μέλη ασκούv

αυτόvομα τη χωροταςική τους πολιτική και άλλα mv ασκούv έμμεσα ως παράγοvτα

άλλωv τομεακώvτους πολιτικώv που tXOUV χωρικές επιπτώσεις. Οι αvnδράσεις για

τη δημιουργία εvιαίας ευρωπαϊκής χωροταςlκής πολιτικής από κάποια κράτη μέλη

ςεκιvούv από το βαθμό και το είδος της κραπκής και κοιvωvικής παρέμβασης που

αυτά θεωρούv ότι επιτρέπεται Θεωρούv ότι η άσκηση χωροταςικής πολιτικής σε

κοιvοτικό επίπεδο εvέχει TOv KioouVO va τους επιβληθούvκαι ρυθμίσειςπου δεv θα

εςυπηρετούvΤις εθvικές τους εδαφικές,οlκοvομlκές,κοιvωvικέςκαι πολιτικές ιδιαι

τερότητες.

2. ΚΟΙΝΟTlΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤιΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

rTnv ΕυρωπαϊκήΈvωση τα θέματα ΧωροταςlκήςΠολιπκήςαvτιμετωπίζοvται

στη βάση δύο διαφορετικώvπροσεγγίσεωv,της κοιvοτικής και διακυβερvητικής.Η,
κοιvοτική προσέγγιση παραπέμπει σε μια κοιvή χωροταςική πολιτική. Η έκδοση για

παράδειγμc,ι τωv κειμέvωv Ευρώπη 2000, Ευρώπη2.000 plus και τωv Πρωτοβουλιώv

είvαι αποτέλεσμα κοιvώv αποφάσεωv όλωv τωv Κρατώv Μελώv για τπ χωροταςική

πολιτική της Ευρωπαϊκής Έvωσης. Η διακυβερvηπκή προσέγγιση παραπέμπει σε

μια διαδικασία λήΥης αποφάσεωv όπου τα Κράτη Μέλη μέσα από αμοιβαίους συμ

βιβασμούς καταί\ήγουv σε κοιvές θέσεις. Για παράδειγμα η Προοπτική Ευρωπαϊκής

Χωρικής Πολιτικής αποτελεί το πλαίσιο στο οποίο KMOUVTaI VQ fuotOTOUV τα Κρά

τη Μέλη ώστε VQ διαμορφώσουv TnV εθvική τους χωροταςlκή πολlπκή.

Κοινοτική Προσέγγιση

Ευρώπη 2000

Μέσα από αυτό το κείμεvοφαίvοvταιτα χωροταςικάπροβλήματατης Έvωσης

σε

• βασική υποδομή

• μεταφορές

• εvέργεια

• ύδρευση

• επενδύσεις

Τα παραπάvω προβλήματα αvπκατοπτρίζουv τόσο γεωγραφικές όσο και κοι

vωvικοοικοvομικές αvισότητες. Τα κράτη μέλη μαζί με τις περιφερειακές και τις το

πικές τους αρχές tXOUV TnV ευθύvη τωv αποφάσεωv για τη χρήση της γης. Οι μεμο

vωμέvες πρακTlκές τους όσοv αφορά το XωΡOτaςlKό σχεδιασμό, αvnκατοmρίζουv

γεωγραφικές διαφορές καθώς και τα διαφορετικά vομικά και συvταγμαπκά τους συ

στήματα.

Οι τομείς με τους οποίους ασχολείται το κείμεvο αυτό είvαι
34

;

3.ι. Τα στοιχεία πρoiρχονταl από το κείμενο Ευρώπη 2000 της Επιτροπnςτων ΕυρωπαϊκώνΚοιvoτή

των,1992
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Δημογραφικό και οικονομικό πλαίσιο

• Δημογραφία

Η μεταβολή της δομής των ηλικιών του πληθυσμού έχει σοβαρές συνέ

πειες στον προγραμματισμό της κοινωνικής υποδομής. Επίσης η μετανάστευση

πρέπει να ε~ετάςετα1 σαν συνέπεια των οικονομικών διαφορών μεταξύ των δια

φόρων περιφερειών.

• Πρότυπα παραγωγής κα1 χωροθέτησης

Διαφαίνονται νέοι παράγοντες χωροθέτησης που επηρεάςοντα1 από τη με~

γαλύτερη κινητικότητα-ελευθερία στην εγκατάσταση τόσο των επιχειρήσεων ό

σο και των εργαςόμενων, τάσεις συγκέντρωσης των διαχειριστικών λειτουργιών

των επιχειρήσεων και συγκέντρωση της στρατηγικής έρευνας στα μητροπολιτικά

κέντρα.

Υποδομιί και Χωρική συνοχιί

• Μεταφορές

Χρειάζ'εται σχεδιασμός εναλλακτικών δρόμων που θα προωθήσουν επεν

δύσε1ς στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, ενοποιημένο σύστημα ελέγχου της

εναέριας κυκλοφορίας κα1 ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου-διοίκησης του σιδηρο

δρομικού δικτύου μεγάλης ταχύτητας.

Η ανάπτυ~η μέσων μεταφοράς μεγάλης ταχύτητας δίνει τη δυνατότητα

μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Απαραίτητη είναι η

διασύνδεση του οδικού-σιδηροδρομικού δικτύου με τη ναυσιπλοία και τους κυ

ριότερους λιμένες, ώστε να μην υπάρχει σύνδεση μόνο κέντρου και περιφέρειας

αλλά και σύνδεση μετα~ύ των ίδιων των απόκεντρων περιφερειών. Επίσης η ενί

σχυση της ενδοπεριφερειακής εναέριας μεταφοράς θα βοηθήσει στην μείωση

των ανισοτήτων.

• Πληροφορική Ι Τεχνολογία Ι ΤηλεΠ1κοινωνίες {ΠΤ11

Η συνδυασμένοι χρήση τους θα συμβάλει στην ανάπτυξη των ενοποιημέ

νων δια-ευρωπαϊκών υπηρεσιών και επομένως στην διευκόλυνση των επικοινω

νιών στις απομακρυσμένες περιοχές. Για την επίτευξη όμως των παραπάνω πρέ

πει τα δίκτυα να είναι ευρέως δίαθέσιμα σε όλη την Ένωση γιατί αλλιώς από μό

να τους θα δημιουργήσουν ανισότητες σπς περιφέρειες.

• Ενέργεια

Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στον τομέα της ενέργειας θα έχει ση

μαντική επίπτωση στην ανάπτυξη των περιφερειών στη δεκαετία του 90. Η ενιαία

κοινοτική ενεργειακή αγορά θα αυξήσει τον ανταγωνισμό κα1 θα ενθαρρύνει μια

mo ορθολογική κατανομή των πρωτογενών και δευτερογενώνενεργειακών πό

ρων. Γι αυτό έχει ουσιαστικήσημασία, ο σχεδιασμόςκαι η εγκατάστασητων δι

κτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, να γίνει σε κοινοτική κλίμακα,

ώστε η δημιουργίατης ενιαίας αγοράς στον τομέα της ενέργειαςνα μπορέσει να

εκμεταλλευτείπλήρως το δυναμικό της, ως παράγοντα εθνικής και περιφερεΙQ

κής οικονομικήςανάmυ~ης.
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Αξ;ίζει να αναφερθούν n πρωτοβουλία Regen για την επιτάχυνση εtσαγω

γής δικτύων διανομής ενέργειας σε ασθενείς περιφέρειες και το πρόγραμμα

Valoren για χρησιμοποίησηήπιων μορφών ενέργειας.

Περιβάλλον

Εισάγεται n έννοια της βιώσιμης ανάmυζnς. Η αvπμετώmσn των προβλημά

των ρύπανσης μπορεί να γίνει μέσα από μια xωΡOT~ΙKή προσέγγιση (οι περιφέρειες

που ευθύνονται για τη ρύπανση δεν είναι πάντα εκείνες που υφίστανται της συνέ

πειες της, σε απομακρυσμένες κοι σχεηκά μεtOνεκηKές περιοχές υπάρχουν άθικτοι

χώροι που αποτελούν περιουσία ολόκληρης της κοινότητας). Η εκμετάλλευση του

φυσtKOύ πλούτου των περιοχών είναι εζαιρεηκά ευαίσθητη και είναι προς όφελος

της κοινότητας να υπάρχει μια συνοΛική διαχείριση προστασίας Τα περισσότερα

περιβαλλοντικά προβλήματα επίσης δεν μπορούν να λυθούν με τη μεμονωμένη

δράση μιας χώρας. Η σωστή διαxείρισ~ του περι6άi\λoντoς και των φυσικών πόρων

αποτελεί πρoOπ~εση για τη μωφοπρόθεσμη οικονομική ανάπτυ~η, και αυτό θα

πρέπει να ε~αKoλoυθήσει να ανπκατοπτρίζεται στην Κοινοπκή Xωρoτα~ΙKή Πολιπ

κι\.

Ειδικοί τύποι περιοχών στην Κοινότητα

• Ανάπτυζη του αστικού συστήματος της Κοινότητας

Η αστική ευημερία στην Ευρώπη κατά τη δεκαετία του 90 θα βασίζεται

στην ικανότητα των πόλεων να βρουν τη σωστή μορφή και το 6αθμό ε~ειδίKευ~

σης. Στο πλαίσιο αυτό οι πόλειςθα εζακολουθήσουννα συναγωνίζονταιμετα~ύ

τους αλλά θα υπάρζει επίσης αυ~ημένo πεδίο για ανταλλαγέςεμπειριών και συ

νεργασία.Η συνεργασία(δίκτυο) μετα~ύ μικρών πόλεωνθα μπορούσενα ενισχύ

σει τη σταθερότητακαι το δυναμικότων διαφόρωντμημάτωντης κοινότητας.

• Το μέλλον των αγροτικών περιοχών

Η διαθεσιμότητα ευκαιριών απασχόλησης εκτός γεωργίας είναι ζωπκής

σημασίας για την εmβίωση των γεωργικών νοικοκυριών.

• Ο νέος ρόλος των παραμεθόριων πόλεων και περιφερειών.

Έχουν χαμηλότερα επίπεδα κατά κεφαλήν εισοδήματος και υΥηλότερα ε

πίπεδα ανεργίας από τις ά.ί\λες περιφέρειες των χωρών τους. (Ιnteπeg- προετοι

μασία των παραμεθόριων περιοχών για την ενιαία αγορά Δίνει έμφαση στην α

νάγκη για mo ενεργό συνεργασίαμεταζύ περιφερειακώνκαι τοπικών κοινοτήτων,

διαμέσου των εθνικών συνόρων προκειμένου να ζεπεράσουν τα μειονεκτήματά

τους).

• Παράκτιες περιοχές και νησιά

Aυ~ανόμενη ανεπάρκεια των περιοχών αυτών να ανταποκριθούν στην πίε

ση των νέων ε~ελί~εων, τόσο όσον αφορά το διαθέσιμο χώρο όσο και όσον αφο

ρά mv ικανόmτα περιορισμούτων αρνππκώνεmπτώσεωντων εξελί~εων αυτών

στο περιβάi\λoν.Η ελκυσηκότητατων παράκτιων περιοχών, παρουσιάζει σημά

δια δημιουργίαςαρνητικών επιπτώσεωνστην οικονομικήανάπτυζπ των περιφε-
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ρειών οι οποίες βρίσκονται στην ενδοχώρα, και οι οποίες ανπμετωπίζουν κίνδυ

νο απερήμωσης. Χρειάζεται χωροταξικός σχεδιασμός τουριοπκών ζωνών εντός

ενός συνολικού στρατηγικού πλαισίου που λαμβάνει υπόΥΠ ης περιβαλλονπκές

εntmώσεις.

Από το κείμενο φαίνεται ότι χρειάζεται συντονισμός στη μεταφορική πολιηκή

μεταξύ των κρατών μελών για την επίτευξη της πλήρους ολοκλήρωσης της κοινοτι

κής οικονομίας, συντονισμένη TOυρισnKή πολιτική στο πλαίσιο πληροφόρησης με

άλλες περιφέρειες της Ένωσης, Κοινοτική n διεθνή πολιτική της προστασίας του

περιβάλλοντος με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. διεθνπ διαχείριση των υδάτι

νων πόρων ναυσtπλoία, ρύπανση, κατανάλωση ύδατος, αλιεία, διασυνοριακός σχε

διασμός για την ανασύσταση της οικονομικής ενότπτας των γεωγραφικών ενοτή-

των.

Ευρώπη 2000 ρlυο

Το 1990 n Επιτροπή δπμoσiευσε το έγγραφο Ευρώππ 2000 plus. Οι Χωροτα

ζικές εmλογές τπς Κοινότπτας όπως φαίνονται από το κείμενο αυτό είναι 35:

• Γενικές

1... ανταγωνιστικότnτα

2. βιώσιμn ανάπτυζn

3. οικονομική και κοινωνική συνοχή

• Διακρατικές

1. διαμεθοριακή συνεργασiα

2. ανάπτυζn περιφερειακών περιοχών

3. επανεζισορρόπnσn του σκελετού των πόλεων

4. διατήρnσn του πλούτου τnς υπαίθρου

• Συνεργασία με γειτονικές χώρες mς Ευρωπαϊκής Ένωσnς

Επομένως n Χωροταζική Πολιτική πρέπει να οργανωθεί με βάσn τα ε{;ής:

Γενικές χωροταξικές Επιλογές

ΑύΙηση Tη~ QVTQv(ι)νιdnκότnΤQ~ Tη~ EυρωπαϊKΛ~ Ένωσn~ με δn

μιουργία ενός οικονομικού ομοιογενούς χώρου. Έτσι σε οποιοδήποτε σπμείο τnς

ΕΕ. οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λειτουργήσουν, επωφελούμενες από Tnv ολο

κλήρωσn τnς εσωτερικής αγοράς. Προϋπόθεσn γι' αυτό είναι ο χώρος να οργανωθεί

με τέτοιο τρόπο ώστε να ευνοείται ο αποκεντρωμένος ανταγωνισμός.

Έτσι έχουμε δύο ζnτήματα:

1) Αύζnσn τnς συνολικής ανταγωνισηκότnτας τnς Ε.Ε. (διευρωπαϊκά δίκτυα μετα

φορών, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, πi\ιψoφOΡιών, ενίσxυσn υποδομών εκπαί-

3.'ΙΤα στοιχεία προέρχονται απόmν πφίλη",η του κειμένου Ευρώππ 2(Χ)() plus - Συνεργασία για τπ

χωροταξία στπν Ευρώππτπς Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,l994
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δευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, βελτίωση της εξειδΙκευσης και κατάρτι

σης του εργατικού δυναμlκού, κατάργηση μεθοριακών εμποδίων), ώστε να διευ

κολυνθούν οι δράσεις της διαπεριφερειακής ολοκλήρωσης.

Υπάρχει ο KίVΔυνOς να επιδεινωθούν οι ανισορροΓήες με την ενίσχυση των

κέντρων εις βάρος της περιφέρειας, με την αύξηση του ρόλου των μεγάλων πό

λεων εις βάρος των μεσαΙων και μικρών και με την ενίσχυση των τάσεων συγκέ

ντρωσης των κέντρων λήΥης απόφασης και δημιoυργlα προνομιούχων ζωνών

συσσώρευσης καινοτομιών.

2) Εξασφάλιση της ανταγωνισηκότητας των διαφόρων περιοχών της Ε.Ε. (αύξηση

των ευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας και μεταφορών, οργάνωση της πληροφορι

κής ώστε οι λιγότερο ευνοημένες περιοχές να εκμετaί\λεύOνται τις νέες τεχνο

λογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, ανάπτυξη πόλεων μεσαΙου και μικρού

μεγέθους και οργάνωση μεταξύ τους δικτύων, εγκαθίδρυση εκπαίδευσης και ε

παγγελματικής κατάρτισης ποιότητας σε όλη την Ευρώπη).

βιώσιμn ονόπτuΙn, για την οποΙα δεσμεύει η Κοινότητα με το άρθρο 2 της

Συνθήκης του Μάστριχ. Η χωροταξική πολιτική θα πρέπει να ενσωματώσει την πε

ριβα.ί\λοντική διάσταση σε κάθε της ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 130 Ρ της ίδιας

Συνθήκης, και τη διατήρηση του περιβάλλοντος,της βιοποικιλότηταςκαι την κατα

πολέμηση των οχλήσεων σύμφωνα με το άρθρο 13ΟΣ. Έτσι η χωρική οργάνωσηθα

βασίζεται στην οικονομική διαχείριση των φυσικών πόρων, επιτρέπονταςmv ανα

νέωσή τους και την παράδοσήτους σης επόμενεςγενιές.

Οικονομική κοι κοινωνικήOUVOXn, δnί\αδή επίτευξη της άρσης των ανι

σοτήτων και των διαφορώνανάπτυξηςμεταξύ των περιοχών.Έτσι για να υλοποιηθεί

ο στόχος της συvoχής είναι απαραίτητη η λύση τριών προβλημάτων που αντιμετω

πίζει σήμερα η ένωση:

• τη διαφορά οικονομικού επιπέδου

• την περιφερειακότητα

• τον κοινωνικό αποκλεισμό

ΔlαιφaΤIKέςχωροταξικές επlλ'ογές

Η διαμεθοριοκή σuνεργασio, με την έννοια της εσωτερικής και εξωτερι

κής. Σε θέματα εσωτερικής συνεργασίας, οι δράσεις συνεργασίας ανάμεσα στους

φορείς που εμπλέκονταΙ, θα ενίσχυαν την συμπληρωμαπκότητα τους ή θα ευνοού

σαν τη διαμόρφωση συντονισμένων μέτρων χωροταξίας.

Παράδειγμα: Η σύμβαση των Άί\πεων, εκδηλώνει την πολιπκή θέληση να α

ναληφθεί μια συντονισμένη χωροταξική προσπάθεια για την οροσειρά των Άί\πεων,

ιδίως μέσο της εναρμόνισης των πολιτικών μεταφορών και του καθορισμού κοινών

προσανατολισμών για την προστασΙα του περιβάλλοντος.
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Η εζωτερική συνεργασία απευθύνεται στις περιφερειακές περιοχές της Ένω

σης. ΕπιΒάλλεται n συνεργασία γιατi οι επιmώσεις της ενιαίας αγοράς στα εζωτερι

κά σύνορα οζίινουν τις ανισότητες αντί να τις μετριάςουν.

Τομείς ~ωTεΡΙKπς συνεργασίaς:

• Περιβάλλον (διαχείριση φυσικών πόρων, διάσωση των υπαίθριων χώρων, 6εi\ΤI

ωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος). Ήδη σε επiπεδo Ε.Ε. έχουν γίνει τα εζής:

α) γπουργικιΊ διάσκεΥΠ για τη Βόρεια Θάλασσα

β) Σύμβαση Βαρκελώνης για την εφaρμoγπ του σχεδίου ΜΕΤΑΡ για τη

Μεσόγειο

γ) Συμβούλιο Μπάρεντς (συντονισμένη εκμετάλλευση αρκτικών περιοχών).

• Τεχνολογία (επαγγελματική κατάρτιση, βιολογία, επιστήμες της θάλασσας, ανα

νεώσιμες πηγές ενέργειας στις περιοχές του Ατλαντικού τόζου).

Av6ntUΙn περιφερειοκών περιοχών, μέσω τπς βελτiωσπς τπς προσπε

λασιμότπτας. Αναγκαία για τις περιφέρειες αυτές είναι n βελτiωσπ των εmκοινωνια

κών τους υποδομών και των δικτύων μεταφορών τους, να έχουν συνδυασμένα συ

στήματα και μεταφορικούς κόμβους μεταζύ θαλάσσιων και χερσαίων μεταφορών.

Έτσι n ανάπτυζπ του δικτύου μεταφορών στις περιφερειακές περιοχές θα βοπθήσει

και στπν άρσπ τπς κυκλοφοριακής συμφόρπσπς του κέντρου τπς Ένωσπς. Έχουν

ήδπ προωθπθεί το Αλπικό τόζο με σΎVΔεσπ Λυών-Τορίνου, πλωτές οδοί στις περι

φέρειες των παράλιων τπς Βόρειας Θάλασσας και σταθμοί μεικτών μεταφορών.

Επανelισορρόπnσn του σκελετού των πόλεων, με στόχο:

• καταπολέμπσπ τπς ωυπαιθραστικοποίπσπς", για να διατπρπθούν υπαίθριοι χώροι

κοντά στις μεγάλες πόλεις.

• n ανάπτυζπ των παράκτιων πόλεων να μπ γίνεται σε βάρος των ππειρωτικών

• στήριζπ των μικρών και μεσαίων πόλεων

• οργάνωσπ σύμφωνα με τπν αρχή τπς αποκεντρωμένπς συγκέντΡωσπς (Γερμανία)

Διαtl\ρnσn του πλούτου tnς unaiSpou
Αναφέρεται:

• σε περιοχές υπαίθρου κοντά σε μεγάλες πόλεις (πνεύμονες πόλεων)

• διαττφπσπ, αζιοποίπσπ και ανάπτuζπ των πλουτοπαραγωγικών πόρων των αραι

οκατοικπμένων περιοχών (εγγύπσπ και συντήρπσπ τπς ποιότπτας ζωής τπς υπαί

θρου)

Σπμαντικό είναι να λπφθεi υπόΥΠ n δυναμική που αναπτύσσεται μεταζύ των

πόλεων, n συνεργασία ανάμεσα στις πόλεις τπς υπαίθρου (καταμερισμός αστικών

λειτουργιών) και n κατανομπ σε περιφερειακή κλίμακα ορισμένων λειτουργιών.
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ΣυνεργασΙα. με γειτονικές χώρες της Ε.Ε.

Η Φ,AαVΔία. n Νορ8πιιία. n ΣOυnδία και n Ισλανδlα εντάχθηκαν ήδη στην Ε

νιαία αγορά. Έτσι οι εμπορικές συναλλαγές τους με την Ένωση θα ενταθούν και θα

ενισχυθούν.

Evvεpyoσfa μεχώρες ίπςΑ νατοΛικπς κοι ΚεντΡικπς ΕυΡώππς

Ήδη έχουν υπογραφεί συμφωνίες συνεργασίας ή σύνδεσης με την Ποί\ωνία,

την Ουνναρία, τις Δημοκρατίες της Τσεχίας ΚΟΙ της Σλοβακίας, τη Ρουμανία, τη

Βουί\γαρία ΚΟΙ την Αλβανία.

Συνεργασία με τπ Pωσfα : το άνοιγμα της αγοράς της προς m δύση επιφέρει

ανάγκη εκσυγχρονισμού στους τομείς των σιδηροδρόμων, λιμένων, ελέγχου της Ε

ναέριας κυκλοφορίας και της παραγωγής και μεταφοράς του φυσικού αερίου και πε

τρελαίου. Η ενίσχυση των παραπάνω δικτύων ενέχει όμως και πολλά προ6ΜψαΤΩ

που καθιστούν απαραίτητη τη διεθνπ συνεργασία ώστε να προληφθούν και να αντι

μετωπιστούν.

Συνεpyaσfa με τιςχώρες τπς Νότιος ΚΟΙ Α νoτoι'JΙKIίς ΜεσΟΥείου

Η Ένωση υποστηρίζει τη φιλελευθεροποίηση των συναλλαγών που προετοι

μάζει το άνοιγμα της αγοράς προς τις χώρες αυτές. Η Κύπρος και η Μάλτα έχουν

προοπτικιΊ ένταξης, ενώ η Τουρκία τελωνιακιΊς ένωσης με την Κοινότητα.

Οι τομείς που δίνεται έμφαση είναι οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, η πολε

οδομικιΊ διαχείριση, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη- αξιοποίηση και προστασία των

φυσικών πόρων.

Σπμερα προωθείται η διαμεθοριακιΊ συνεργασία Ισπανίας-Μαρόκου και ανα

διαπραγματεύονται οι συμφωνίες σύνδεσης με το Μαρόκο και την Τυνησία.

Πολ1Τ1κοί προσανατολισμοί

Οι άξονες της ΕυρωπαϊκιΊς συνεργασίας στο επίπεδο του συνόλου της επικρά

τειας είναι:

• Η ΕπιτΡΟΠΠ ΧωρικιΊς Ανάπτυξης και τα κράτη μέλη προσδιορίζουν το αναπτυ

ξιακό σχπμα του Κοινοτικού χώρου.

• Η ΕπιτΡΟΠΠ είναι anapaimTo να παίρνει .υπόΥη της ης χωροταξικέςεπιπτώσεις

των οριζόντιων(δίκτυα,περιβάλλον,ανάπτυξη)κοινοτικώνπολιτικών(συνοχΠ).

• Ενσωμάτωση των χωροταξικών επιπτώσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων στην

εKτiμηση των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στις επιλέξιμες ζώνες.

Τύποι διαπεριφερειακιΊς συνεργασίας.

• Προγράμματα διαπεριφερειακιΊς και διαμέθοριακιΊς συνεργασίας (π.χ. interreg)

• Προγράμματα διακρατικιΊς συνεργασίας που προκύπτουν από τους προσανατολι

σμούς των διακρατικών μελετών.

• Προγράμματα διαπεριφερειακιΊς και διαμεθοριακιΊς συνεργασίας για οριζόντια

θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
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Η διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασ{α με τρίτες χώρες θα μπορούσε

να εuvοnσει μια συνεκτικπ ~ti\I~n οi\όκi\nροu του ευρωπαϊκού χώρου.

Κοινοτικές Πρωτoβouλlες

Θεωρπθπκε σκόπιμο να γίνει μια σύντομη αναφορά σης κοινοτικές πρωτο

βουλίες που έχουν άμεση σχέση με το χωΡOTα~IKό σχεδιασμό3δ.

INTERREG/I

Πρόκειται για την πρωτο60ui\ίαπου συνδέει δύο φάσεις της "δη εφαρμοσμέ

νης ΚΟlvοnκnςnοi\ΙΤ1κής,τις INTERREG Ι και REGEN, ΟΙ οποίες αποφασίστηκαν το

1990. Στόχος του INΤERREG U είναι αφενός n ανάΠTυ~π mς διασυνοριακής συ

νεργασίας και n ενίσχυση των εσωτερικών και ε~ωTεΡΙKών παραμεθόριων περιοχών

τnς Ευρωπαϊκπς 'Ενωσπς για να ~επεράσoυν τα ειδικά προβλήματα τα οποία ανΤιμε

τωniςοuv i\όγο της σχετικής απομόνωσπς τους έναντι των εθνικών οlκονομιών και

του συνόλου της ·Ενωσης και αφετέρου την ολοκλπρωση των ενεργειακών δικτύων

υποδομΠς.

Τα κράτη που δεν ανπκουν στην Ευρωπαϊκπ ·Ενωση, δεν δικαιούνται χρημα

τοδότηση από το INTERREG 11 αλλά μπορούν να διεκδικπσουν κονδύλια από το

πρόγραμμα PHARE

Τα προγράμματα που κατατίθενται προς έγκριση θα πρέπει να πληρούν κά

ποιους συγκεκριμένουςστόχους της κοινότητας, όπως είναι ο διασυνοριακόςτους

χαρακτπρας,η ανάπτυ~ηεκατέρωθεντων συνόρων, η συμπληρωματικότακαι η συμ

μετοχπ τοπικών και περιφερειακώναρχών. Η συνολικπ προβλεπόμενηχρηματοδό

τηση ανέρχεται στα 2.400 εκατομμύριαECU, από τα οποία 1800 θα διατεθούν στις

περιφέρειεςτου στόχου1 Τα προγράμματα τέλος, δύνανται να δανειοδοτηθούν από

την Ευρωπαϊκπ Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) και από την Ευρωπαϊκπ ΚοινότηταΆν

θρακα κα' Χάilυβα (ΕΚΑΧ).

LEADER/I

Το LEADER αποφασίστηκε το 1991, με σκοπό την αναζπτηση καινοτόμων ε

νεργειών στον τομέα της αγροτικπς ανάπτυςης. Το LEADER 11 θα συνεχίσει τον ίδιο

στόχο, δίνοντας έμφαση στις καινοτομικές ενέργειες, την ανταλλαγπ εμπειριών και

τπ διεθνπ συνεργασία. Το προβλεπόμενο ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται στα

1400 εκατομμύριαECU, εκ των οποίων τα 900 θα διατεθούν στις περιφέρειεςτου

στόχου1

Οι αγροτικές περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι επιλέ~ιμες του

στόχου 1 και 5β καθώς και εν μέρει σε περιοχές εκτός αυτών. Τα μέτρα που θα πι

στωθούν πρέπει να διέπονται από σαφώς αναπτυςιακό χαρακτΠρα. ·Ετσι λοιπόν, μέ

τρα που ενισχύουν την διακρατικπ συνεργασία, την δικτύωση αγροτικών περιοχών

σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την ανταλλαγπ τεχνογνωσίας και εμπειριών, την

301 Κεfμεvo Οδπγός των Κοινοπκών Πρωτoβoυλlών τπς Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοιvoτήτων,

1994
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Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΟΛιηΚΗΤΗΣ ::.ε.

εισαγωγή καινοτομιών στην ύπαιθρο και η απόκτηση δεζιοτήτων παρουσιάςουν

πραγματικά μέγιστο συγκριηκό πλεονέκτημα

'REG/S 1/

Πρόκειται για τη συνέχεια της πρωτοβουλίας REGIS Ι, που αποφασίστηκε το

1992. Επιδιώκεται με την εφαρμογή της η κατά το δυνατό αποτελεσμαηκότερη έντα

ζη στην κοινότητα των περισσότερο απομακρυσμένων περιοχών. Αυτές είναι οε

Γουαδελούπη, Γουιάνα, Μαρτινίκη (Υπερπόνηα Γαλλικά Διαμερίσματα)

Αςόρες και Μαδέρα (Πορτογαλία)

Κανάριοι Νήσοι (Ισπανία)

Τα μέτρα που πιστώνονται επιδιώκουν την δlαφoρo~oίηση οικονομικών δρα

στηριοτήτων με μέτρα όπως χωροταζία παρακτ1ων περιοχών, την δημιουργία σταθε

ρών υποδομών σε σχέση με την κοινότητα, ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταζύ

των απομακρυσμένων περιοχών και τέλος την ενδυνάμωση της επαγγελματικής κα

τάρτισης με μέτρα ανημετώ.πισης της ανεργίας, ενίσχυσης καινοτόμων δραστηριο

τήτων κλπ.

Η πρωτοβουλία ενισχύεται και από τα διαρθρωηκά ταμεία μέσω των προ

γραμμάτων (POSEODOM, POSEIMA, POSEICAN). Η προβλεπόμενη χρηματοδό

τηση είναι 600 εκατομμύριαECU ενώ δίνεται η δυνατότητα παροχής δανείων από

την Ευρωπαϊκή ΤράπεζαΕπενδύσεων(ΕΤΕ).

URBAN

Στην περίπτωση αυτή, έχουμε να κάνουμε με μια νέα πρωτοβουλία, η οποία α

ποφασίστηκε τον Μάρτιο του 1994 επί Ελληνικής Προεδρίας. Πρόγονοι των δρα

σmριοτήτων που χρηματοδοτεί, είναι οι ενέργειες που υποστηρίχθηκαν από τα

διαρθρωτικάταμεία (πχ,. τα αστικάδίκτυα).

Προτεραιότηταδίνεταιστα καινοτομικάπρογράμματα,τα οποία αναμένεταινα

χρησιμοποιηθούνως πρότυπα για την ανnμετώmση κοινωνικοοικονομικώνπρο

βλημάτων, που μαστίζουν τις συνοικίεςτων πόλεων.Θα χρηματοδοτηθούν50 αση

κά σχέδια,συνοικιών που κατά κύριο λόγο πληρούντα εζής:

• ΟΙ κάτοικοι των, υπερβαίνουν τους 100.000

• υπάγονται κυρίως σε περιφέρειες του στόχου 1

• εμφανίζουν εν γένει προβλήματα (υποδομές, ανεργία, εισόδημα κλπ)

Θα χρηματοδοτηθούν με 600 εκατομμύριαECU, μέτρα τα οποία θα συμβάλ

λουν στην υποστήριζη των οικονομικών δραστηριοτήτων στον δημόσιο και ιδιωτικό

τομέα, στην ενίσχυση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, παροχές στην υγεία και

την ασφάλεια και τέλος την υποστήριζη των υποδομών. Επίσης είναι δυνατή και η

δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεςα Επενδύσεων (ΕΤΕ).
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Διακυβερνητική Προσέγγιση

Συμβούλια Υπουργών

Naντ, 1988

Όσον αφορά στην περιφερειακή ποί\lτικιΊ με επιπτώσεις στον χώρο, n Γαλλι

κή Προεδρία προσπάθησε να δώσει έμφαση σε συγκεκριμένους χώρους άσκησης

πολlΤ1κιΊς, με σημαντικότερους τους:

• εκτίμηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων της ενιαίας αγοράς στις περιφερειακές

οικονομίες

• οί\οκί\τφωσπ των μεγάλων εmκοιvωvιaκώv δικτύων στον Ευρωπαϊκό χώρο, με

παράλληλη εξασφάλιση της συνθήκης ότι περιοχές όπου δεν διασφαλίζεται ά

μεση σύνδεση θα επωφεληθούν μακροχρόνια

• ανάπτυξη διασυνοριακών και διαπεριφερειακών συνεργασtών

• πρωτοβουλία συνυφασμένη με το άρθρο 10 του κανονισμού2052/88 του ΕΤΠΑ,

για σφαιρικό, μακροχρόνιο προγραμματισμό και σχεδιασμό στο Ευρωπαϊκό έδα

φος (αυτή n προσπάθεια μορφοποιήθηκε με το τεύχος Ευρώπη 2000) και συγκε

κριμενοποίηση ιδιαιτέρων ενιαίων περιοχών όπως του Ατλαντικού και Αλmκού

τό~oυ.

Ταυτόχρονα η Επιτροπή παρoυσiασε τις πρώτες Κοινοτικές πρωτοβουλίες:

]

]

]
1 RECHAR

2. ENVIREG

3. SΤRIDE

4. INΤEREG & REGIS

περί κοινωνικοοικονομlκής μετατροπής περιοχών εξό

ρυ~ης άνθρακος

ενθάρρυνση περιβ<ιί\λοντικής και οlκονομικής ανάπτυ

ξης

ενδυνάμωση της καινοτομικής και τεχνολογlκής ανά

πτυ~ης

πρόγραμμα υπoστήρι~ης περιφερειακής ολοκλήρωσης

και διασυνοριακής συνεργασiας

J

Στην άτυπη διάσκεΥη της Νάντ κρίθηκε απαραίτητη η συνέχιση αυτής της

προσπάθειας, όπου θα ολοκληρώνονταν οι προτάσεις που αναφέΡθηκαν, καθώς και

η δημιουργία ειδικής ομάδας εργασiας σε θέματα xωρoτα~ίας η οποία θα Βρίσκεται

σε συνεχή επαφή με την ΕπιτΡΟΠή. Όπως θα δούμε αυτή η ομάδα ονομάστηκε στην

συVΔlάσKεyη της Χάγης, Επιτροπή Χωρικής AνάΠTU~ης και σε αυτή συμμετείχαν

στελέχη από όλα τα κράτη μέλη.
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Τορίνο, 1990

Αναφέρθηκε με έμφαση η στενότατη σχέση, που πρέπει να υπάρχει μεταξίι

περιφερειακοίι σχεδιασμοίι και πorιΙTlKής άσκησης του, ιδιαίτερα σε μια κρίσιμη πε

ρίοδο, όπου εμφανίζονται οι ΠΡOKrιήσεις της Ενιαίας αγοράς, της Ευρωπαϊκής οικο

νομίας και της νομισματικής ένωσης. Η έλλεΙΥη των πorιΙΤΙKών αυτών μπopεi να ο

δηγήσει στην αναθέρμανση διαφορών μεταξίι των χωρών ή και στην εμφάνιση νέ

ων, κάτι το οποίο θα είναι δίισκολο να αντιμετωπιστεί.

Δόθηκε πραγματικά μεγάrιη σημασία στις παγκόσμιες εξελίξεις και τις πιέσεις

που μπορεί να ασκηθοίιν στην Ευρωπαϊκή ·Ενωση από χώρες που γειτνιάζουν με τα

κράτη-μέλη της. Σε σχέση με αυτό παρουσιάστηκαν κάποια κρίσιμα σημεία τα οποία

είναι δυνατό να επιφέρουν αλλαγές στην εVΔoευρωπαϊKή,. ισορροπημένη σχετικά

κατάστασl1, αν εξαιρεθοίιν ασφαrιώς οι διαφορές που χαρακτηρίζουν συγκριτικά τις

χώρες της ·Ενωσης. Για την αντιμετώπιση τους προτάθηκε να μελετηθοίιν:

• οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της μεταναστευτικής πίεσης από τις χώρες

της Ανατολικής Ευρώπης μετά την κατάρρευση του ΠOrιΙΤΙKOίι καθεστώτος στις

χώρες αυτές, '

• οι μακροχρόνια εKτiμηση των κοινωνικοοικονομικών επιmώσεων της δημο

γραφικής έκρηξης σε χώρες μη μετέχουσες στην Κοινότητα, που γεωγραφικά α

νήκουν στην Μεσόγειο και οι ζητοίιμενες πorιΙΤΙKές για Τl1ν αντιμετώπιση πιθα

νών, δυσμενών καταστάσεων (πχ. συσσώρευση πrιηθυσμoίι από αυτές τις χώρες,

θρησκευτικές επαναστάσεις κ.ά)

• η ανάγκη ανάπτυξης εσωτερικών και εξωτερικών περιφερειακών ορίων, για Τl1ν

προσέγγιση πόρων δυνητικοίι στόχου

• η ανάγκη δημιουργίας και σχηματισμοίι διευρωπαϊκών αστικών δικτίιων, ενδυ

ναμώνοντας τους δεσμοίις μεταξίι των πόλεων και ενισχίιοντας τα συμπληρωμα

τικά χαρακτηριστικά των πόλεων αυτών

• η σημασία ανάπτυξης αγροτικών περιφερειών με κορεσμένη δρασΤl1ριοποίηση

Καθίσταται εμφανές από τα παραπάνω, ότι στόχος των προτάσεων προς μεrιέ

τη είναι η αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων στην γεωγραφική ακτίνα επιρρο

ής της Ε.Ε. με σκοπό πέρα από την πρόγνωση, την δημιουργία υποδομής στις χώρες

αυτές με μακροχρόνιο φυσικά στόχο, την ένταξη τους στον ενιαίο Ευρωπαϊκό χώρο.

Χάγη, 1991
Οι υπουργοί των Kρατών-μεrιών κάνοντας έναν απολογισμό της τριετίας που

πέρασε, υπό την εφαρμογή των ανασχl1ματισμένων διαρθρωτικών ταμείων, διαπί

στωσαν με ευχαρίστηση ότι τα αποτελέσματα των ήταν πολίι θετικά

Οι κίιριες συνιστώσες που αποτελοίισαν τις αναδιαρθρώσεις δηλαδή: ολοκλή

ρωση, συνεργαπκότητα, προγραμματισμός και προσθετικότητα, απεδείχθησαν απο

τελεσματικότατες και γι' αυτό αποφασίστηκε η περαιτέρω συνέχιση των μέτρων ά

σκησης περιφερειακής πολιτικής τα χρόνια που αKOrιOίιθησαν.
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Το Ευρώπη 2000 είναι μια σημαντική μελέτη που ασχολείται με τομεακά θέ

ματα στον Ευρωπαϊκόχώρο, όπως η δημογραφικήεξέλιξη,οι υποδομές(μεταφορές,

ενέργεια, τηλεπικοινωνίεςκλπ.), καθώς επίσης και με ειδικές περιοχές όπως παρα

μεθόριες,παράκτιεςΚ.α, χώροι όπου παρουσιάςονταιιδιαίτερα γεωγραφικάκαι άλλα

χαρακτηριστικά

Επίσης εγκρίθηκαν οι παρακάτω προτάσεις της Ολλανδικής Προεδρίας με

σημαντικέςχωρικέςεπιπτώσεις;

• η εγκαθίδρυση δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ Ινστιτούτων και κέ

ντρων συλλογnς δεδομένων που ασχολούνται με θέματα ανάπτυξης και σχεδια

σμού

• η προετοιμασία ενός επισκοπικού τεύχους που θα περιέχει τα συστήματα σχεδια

σμού των κρατών-μελών της κοινότητας

• ενίσχυση των διαπεριφερειακών συνεργασιών, ακόμα και πέρα από τα σύνορα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• συνέχιση της επέκτασης των διαπεριφερειακών και διασnKών δικτύων συνδέο

ντας τοπικές και περιφερειακές αρχές

• και τέλος και πολύ σημαντικό για την πορεία της Ευρωπαϊκnς Χωροταξικnς Πο

λιπκής, δημιουργήθηκε η Επιτροπή Χωρικnς(ή Χωροταξικής κατά άλλους) Ανά

πτυξης (ΕΧΑ) η οποία θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Επιτροπή της Κοι

νότητας. Από την τελευταία θα υποστηρίςεται και γραμματειακά.

Λcσσαβώνα, 1992

Στη συνάντηση αυτή σχεδιάστηκε το Ταμείο Συνοχής (Cohesion fund) για τις

τέσσερις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες της Κοινότητας (Ιρλανδία, Ισπανία, Ελλάδα

και Πορτογαλία), για να χρηματοδοτήσει προγράμματα που άπτονται σε θέματα με

ταφορικών υποδομών και περιβαλ/οντικής προστασίας.

Επαναλήφθηκαν οι αναγκαίες αρχές επί των οποίων θα ενδυναμωθεί η χωρι

κή αναπτυξιακή προοπτική, δηλαδή η εταιρικότητα (partnership), η διαφάνεια συμ

φωνιών (transparency), επικουρικότητα (subsidiarity) και η συμπληρωματικότητα

(complementary). Βασική συνθήκη είναι η στενή συνεργασία των παρεμβατικών μέ

τρων που χρηματοδ?τούνται από τα διαρθρωπκά ταμεία, το ταμείο συνοχής και την

Ευρωπαϊκή Τράπεςα Επενδύσεων (ΕΤΕ). Δεν απαιτείται ριςοσπαστική αναδιάρθρω

ση των διαρθρωπκών ταμείων, αλλά θα ήταν βέλτιστο να πραγματοποιηθεί μια ανα

προσαρμογή-αναγωγή στις παρούσες συνθήκες καθώς τα αποτελέσματα από την

πρώτη εμπειρία της αναδιάρθρωσης του 1988 nTav τουλάχιστο θετικά

Επισημάνθηκαν τα εξής διαχειριστικά ςητnματα όσον αφορά τους στόχους

του Ευρώπη 2000:

• ο σχεδιασμός των προγραμμάτων διαχείρισης διευρωπαϊκών δικτύων, οφείλει να

περιλαμβάνει ης επιπτώσεις των στις περιφέρειες και να αποτρέπει κάθε πιθανό

τητα περιθωριοποίησης και διάσπασης της όποιας συμμετρίας
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• οι χρήσεις γης και το περιΒάλλον ως μεταΒλητές, θα λαμΒάνονται υπόΥη στα συ

μπi\ηρωμαΤΙKά Βραχυχρόνια τεχνικά κριτήρια της αποδοτικότητας των έργων

• πρέπει να Βρεθεί τρόπος ισόρροπου σχεδιασμού, ώστε να διασφαi\ίζεται ότι τα

δίκτυα δομήθηκαν υπό τις ίδιες χρηματοοικονομικές συνθήκες, που ισχύουν και

στις περιοχές που δεν επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση.

Λιέγη, 1993

Αναγνωρίστηκαναπό όλους τους υπουργούς που συμμετείχανστην διάσκεΥη,

τα προΒλήματα των πόλεων, με ης συνεχείς και απαιτητικές κρίσεις. Ετέθη όμως το

ερώτημα αν και κατά πόσο είναι ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των τοπικών

και περιφερειακών αρχών η αντιμετώπιση τους. Επισημάνθηκε επίσης ότι τα αστικά

προΒλήματα επεκτείνονται σε κλίμακα πολύ μεγαi\ύτερη της ασnKής, καi\ύmοντας

χώρους της υπαίθρου. Η εκτίμηση η οποία διατυπώθηκε ήταν ότι η,ασηκή πολιτική,

πρέπει να αποκτήσει κεντρική θέση στην περιφερειακήπολιτική ανάmυξης.

Όσον αφορά τον περιφερειακό προγραμματισμό ο Επίτροπος κ. Bruce MilIan

περιέγραΥε ης τεράστιες αi\λαγές που έχουν συντελεστεί εντός και εκτός των ορίων

της κοινότητας. Επεσήμανε τις δυσκολίες που διαΒλέπει από την επέκταση των ορί

ων της και την είσοδο νέων χωρών.

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις ζωνών ανάmυξης, όπως η blue banana -πεδίο α

πό το Λονδίνο έως το Μιλάνο- κατά μήκος της κεντρικής Ευρώπης έχουν παραi\η

φθεί και αυτό που απαιτείται πi\έoν είναι η πραγματικήσύλληΥη της κατάστασης,σε

ρεαi\ισΤΙKήΒάση, σε συνάρτησημε τη θεωρητική προσέγγιση.

Στη συνάντηση πραγματοποιήθηκανκάποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις οι ο

ποίες διατυπώνονταιστις γραμμές που αKoλoUΘOύν:

• Απαιτείται οΡθολογική μελέτη των ζωνών ανάπτυξης, έτσι ώστε να αποφευχθούν

τα όποια προΒλήματα εντός της Κοινότητας (όπως σε παράκτιες και διασυνορια

κές περιοχές), αλλά και εκτός των ορίων αυτής.

• Προτάθηκε η πραγματοποίηση ενός σχεδίου με χωροταξική υπόσταση, το επο

νομαζόμενο ·Σχέδιο Ευρωπαϊκής Χωρικής Ανάπτυξης· (ΣΕΧΑ). Ένα πρόγραμμα

εφαρμοστέο με προοπτική, μη δεσμευτικό για τις χώρες-μέλη, το οποίο δε θα α

ναi\ώνεται απλώς σης έως τώρα αναi\ύσεις παροντικών φαινομένων και θα προ

σΒλέπει παράλληλα και στο μελλοντικό σχεδιασμό.

Ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό σχέδιο δεν μπορεί να απορρέει από τα Εθνικά ή περι

φερειακά στρατηγικά προγράμματα, αi\λά απαιτεί συνεργασία, προσέλκυση και σύν

θεση πολιτικών για την κάλυΥη της καθημερινής ζήτησης. Οι χωρικές επιπτώσεις

της κοινότητας πρέπει να εναρμονισθούν. Η συνοχή θα πρέπει να ξεπεράσει τις το

μεaκές πρωτοβουλίες και να επεκταθεί σε κοινούς τόπους σε θέματα που δεν έχουν

προσεγγισθεί όπως η άμυνα, η ασφάλεια κλπ.

~o ΣΕΧΑ θα περιέχει συστάσεις και προτεραιότητες, οι οποίες θα παρέχουν

σημαντικές πληροφορίες στις χώρες-μέλη, που ασκούν ανά πάσα στιγμή rφoγράμ-
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ματα περιφερειακπς ανάπτυζης, με απώτερο σκοπό τον συντονισμό σε κοινά προο

πτικά πεδία

Kόpκυpa, 1994

Ο χαρακτπρας της συνάντησης αυτπς πταν κυρίως αξ;ιολογηπκός, στο βαθμό

που οι συζητπσεις αναλώθηκαν σε μεγάλο μέρος τους, στο τι έχει συμβεί ως τώρα

στον οικονομικό βασικά τομέα, στις χώρες της Κοινότητας ακόμα και σε σχέση με

την παγκόσμια τάζΩ πραγμάτων αλλά και στο τι μέλλει γενέσθαι Οι νέες χρηματο

δοτιΊσεις, τα έργα, τα μέτρα και οι προτεραιότητες που τίθενται προβλημάτισαν τους

υπουργούς, οι οποίοι κατέληζαν σε κάποια συμπεράσματα που έχουν άμεση χωρικπ

διάσταση. Γενικά η τάση είναι η επίτευζη της συνοχπς στη χωροταξ;ικπ πολιηκπ αi\

λά και η προσπάθεια σύγκλισης στην προσέγγιση του ζητπματος της χωροταζίας σε

κοινοπκό επίπεδο.

Οι πολιτικές του αστικού χώρου, οι χωρικές επιπτώσεις των διευρωπαϊκών δι

κτύων και η σημασία των Ευρωπαϊκών θαi\ασσών, αποφασίστηκε ότι θα ληφθούν

υπόΥη στα Ευρώπη 2000+ και Σχέδιο ΕυρωπαϊκπςΧωρικπςΑνάπτυζης(ΣΕΧΑ).

Να σημειωθεί επίσης ότι τους σύμβουλουςαπασχόλησεκαι το θέμα των κοι

νοπκών πρωτοβουλιών της νέας περιόδου 1994-1999. Το θέμα αυτό θα μας απα

σχολπσει σε ακόλουθη ενότητα Τέλος στην ίδια συνάντηση η Ελληνlκπ Προεδρία

παρουσίασε δύο κείμενα με γενικά θέματα προσέγγισης ''Οι Θάλασσες της Ευρώ

πης" και·Αειφορικότητα και Χωροταζικός Σχεδιασμός".

Λειψία, 1994

Ειδικότερα αναφέρεται στο πολεοδομικό σύστημα γιατί θεωρεί ότι η λειτουρ

γία και η διάΡθρωσπ του στον ευρύτερο χώρο έχουν πολύ μεγάλη επίπτωση στους

βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκπς Ένωσης και στη ευρύτερη ευρωπαϊκπ επικρά

τεια Με το ρόλο τους των κινητπριων δυνάμεων της οικονομίας, οι αστικές περιοχές

προσφέρουν εναύσματα για την ανάπτυζη της περιφέρειας. Οι ανισότητες που παρα

τηρούνται στη συγκέντρωση αστικών κέντρων σε ολόκληρη την επικράτεια αντανα

κλώνται στη χωροταζικπ ανάmυζn. Κατά συνέπεια με την αρχπ της συνοχπς υποδη

λώνεται η ανάγκη για ένα περισσότερο ισόρροπο και πολυκεντρικό σύστημα πολεο

δομικπς ανάπτυζης. Με βάση αυτό τον προβληματισμό προτείνει τους στόχους που

θα πρέπει να περικλείει μια Ευρωπαϊκπ Πολlπκπ Χωροταζικπς Ανάπτυζης σε ότι α

φορά το πολεοδομικό σύστημα:

• επιθυμητπ διαμόρφωση περισσότερου ισόρροπου πολεοδομικού συστπματος, που

θα αποτρέπει τη διόγκωση αστικών συγκροτημάτων υπερβολικπς πληθυσμιακπς

συγκέντρωσης, ενώ αναζωογονεί και θα ενισχύει τους υπάρχοντες αστικούς οι

κισμούς στις αραlοκατοικημένες περιοχές

• κατ' αρχπν, οι κατευθύνσεις για τη χωρικπ ανάπτυζη της Ευρώπης δεν θα πρέπει

να εζαρτώνται από το μέγεθος των ευρωπαϊκών πόλεων, αi\λά μάλλον από τ.η

λειτουργικπ τους ταυτότητα και διαφOΡOΠOίησn. θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται
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υπόΥη n γεωγραφική τους θέση, δεδομένου ότι για μια πόλη πυκνοκατοικημένου

άζονa της βορειοδυτικής Ευρώπης τα πράγματα είναι εντελώς διoφoρεnKά απ'

ότι για μια άi\ί\π που βρίσκεται σε ζώνη της περιφέρειας της Ένωσης. Κατά συνέ

πεια, ΟΙ πολιτικές mς χωροτοζικής ανάπτυςπς θεμελιώνονται πάνω σης αρχές

της λειτουργικής και τοπικής διαφοροποίησπς.

• σης περισσότερο ασnκοnοιrψέvες περιοχές της Ευρώπης συνίσταται n συγκέ

ντρωση της πολεοδομικής ανάπτυξης (συμnεριλaμ6avομένnς της αναζωογόνη

σης των κεντρικών ασnKών ζωνών), με παρά.ί\ί\ηί\η εςασφά.ί\ισπ των περι6aλλο

ντικών και πoί\ιπσnKών αςιών στις ίδιες περιοχές. Αυτό, σε ορισμένα σημεία της

Ευρώπης, είναι δυνατό να οδηγήσει om δημιουργίαδιαδρόμων αστικοποίησης

και υποδομών

• σε χώρες και περιοχές που χαρακτηρίζονται από χαμΜότερες πυκνόmτες θα

πρέπει να επιδιώκεται η δημιουργία αστικών αναπτύζεων πολλαπλών κέντρων,

με πλήρη εκμετάλλευση της δυναμικής που παρουσιάζΌυν τέτοιες πόλεις σαν κι

νητήριες δυνάμεις της οικονομίας για την ανάπτυζη των ε{;ωασηκών περιοχών

(αγροηκών)

• θα πρέπει να αποτρέπεται η άτακτη πολεοδομική εζάπλωση, ο διασκορπισμός

των οικισμών και οι πολύ χαμηλές πυκνότητες σε αστικές περιοχές, δεδομένου

όη οι παράγοντες αυτοί ενισχύουν την εζάρτηση από τη χρησιμοποίηση των αυ

τοκινήτων (που προκαλεί ρύπανση της ατμόσφαιρας), δημιουργούν πιέσεις στις

αγροηκές περιοχές και διογκώνουν ης δημόσιες δαπάνες των κοινωνικών και

πολιηστικών υπηρεσιών και έργων υποδομής

Από τα παραπάνω προκύπτει όη δεν είναι δυνατό να γίνεται αυστηρή εφαρμο

γή της αρχής της ισόρροπης και πολυκεντρικής χωροταζικής ανάπτυζης. Για αυτό το

λόγο προτείνεται να αποτελεί απλά γενικότερο στόχο που θα αποβλέπει στην ο

μοιόμορφη κατανομή του βιοηκού επιπέδου στο χώρο και στη διατήρηση των ειδι

κών τοπικών χαρακτηριστικών omv κάθε περιοχή.

ΠροοπτικήEuρωπαΤκήςΧωρικής Πολιτικής

Όπως ήδη έχει αναφερθεί στόχος της Προοππκής είναι η δημιουργία ενός

πλαισίου άσκησηςχωροταζικήςπολιηκής το οποίο όμως θα στηρίζεται στις αρχές

της βιώσιμηςανάπτυζης.Αναλύονταιοι βασικοί στόχοι μέσω των οποίωνθα επιτευ

χθεί η ΕυρωπαϊκήΧωρική Ανάπτυζη37.

ΟικονομικήΚQΙ κοινωνικήuυνoxιi

Όλες οι προσπάθειες της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης για οργάνωση του εδάφους

της επιχειρούννα επιτύχουν τους στόχους της συνοχής και της συνεκηκότητας.Η

ΕυρωπαϊκήΧωρική Ανάmυζη πρέπει να αναmυχθείσύμφωναμε το γενικό πλαίσιο

αυτών των πρωταρχικώνστόχων της Ένωσης. Θεωρείται απαραίτητηη ανημετώπι-

31 Τα στolχεlo πρoέρXO\lTOI από το Kεlμε\lO τπς Ευρωπαϊκής Επιτροπής General contents of

european spatial development ρersρective,]994
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ση των διαφορών και αποκλίσεων ανάμεσα σης περιφέρειες της Ένωσης ΟΙ οποίες

τείνουν να αυζπθούν τώρα

Είναι πιθανό μια σειρά παραγόντων (παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, ανά

πτυζπ των Ευρωπαϊκών μεταφορικών δικτύων και ανάπτυξη της τεχνολογίας των

πληροφοριών) να διευρύνει ης διαφορές μεταξύ των κεντρικών και περιφερειακών

περιοχών. Η Προοπτική πρέπει να λάβει υπόΥη mς αυτά τα είδη ανάπτυξης.

Η χωρική κατανομή της OΙKOνOμΙKιiς ευημερίας, με άλλα λόγια οικονομική

και κοινωνική συνοχή, που ήδη είναι στόχος των δομικών μέσων της Κοινότητας,

είναι ο θεμελιώδης στόχος της ποί\ιηκής που πρόκειται να εφaρμoστεί. Η χωρική

ανάπτυξη μπορεί να συμβάλλει αποφασισπκά ο' αυτό το στόχο-κλειδί της Κοινότη

τας.

Αε/φόρος ανάπτυξη

Όπως προσδιορίζεται στην έκθεση του Brundland των Ηνωμένων Εθνών η

έννοια της αειφορίας δεν υποδηλώνει μόνο την οικονομική ανάπτυζη που σέβεται

το περιβάί\λον ai\i\ά και την ισόρροπη χωρική ανάπτυξη που αμβλύνει τις ανισότη

τες και δεν περιορίζει την ευημερία σε λίγες ευνοημένες περιοχές. Έτσι συνδέεται

και με τον στόχο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

Για να ερμηνευθεί η αειφορία στη σφαίρα της χωρικής ανάπτυξης πρέπει να

τηρηθούν οι ακόλουθοι στόχοι πολιτικής:

• η οικονομική και η περιβαλλοντική ανάπτυζη πρέπει να βασίζονται στην όλο και

πιο σταθερή και ισόρροπη διάρθρωση του χώρου, να επωφελούνται άί\λων ειδι

κών πi\εOνεKτημάτων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως οι ιδιομορφίες

των διαφόρων περιοχών

• η οικονομική ανάπτυζη πρέπει να συμβαδίζει με συνετή διαχείριση και ανάπτυζη

της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς

• οι πολιτικές του χωροταζικού σχεδιασμού οφείλουν να συνδυάζουν:

τον αναπιυ,ιακό στόχο: αναδιάρθρωση και ενίσχυση των διαρθρωτικά ασ

θενέστερων περιοχών της Ευρώπης που παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία

για την εδαφική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης

τον ε,ισορροπητικό στόχο: ευθυγράμμιση των συVΘηKών διαβίωσης και

εργασίας μεταξύ περιοχώv διαφορετικού αναπτυζιακού επιπέδου, αΓVOώ

vτας τα εθνικά oίιVOpa,

ro....ar.6xo mς; προσrασίαι;:...δΙClτήρηση, αποκατάσταση και διασύνδεση σε ι

σόρροπο διεθνικό δίκτυο ενός συνεχούς συστήματος ελεύθερων χώρων με

τις αντίστοιχες λειτουργίες τους: φυσικά οικοσυστήματα και συσιήματα

ζωικών ειδών, UΔατoταμιευτήρες, χώροι αναΥυχής, KλιμαΤΙKιi εζισορρόπη

ση (προστασία της ατμόσφαιρας), γεωργία και δασικές εκτάσεις. Διατιiρηση

της πολιτιστικής ταυτότητας, της κi\ηροvομιάς των αγροτικών και αστικών

οικισμών της Ευρώπης καθώς και του διαφορετικού χαρακτήρα των φυσι

κών τοπίων.
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Κάθε απόφαση που σχετίζεται με τπ χωροταξική ανάπτυξη οφείλει να λαμβά

νει υπόΥη της την ευημερία των μεί\ί\ονηκών γενεών. Eξάi\.ί\ou, όλες σχεδόν οι αν

θρώπινες δραστηριότητες έχουν ανάγκη από χώρο. Κατά συνέπεια n διαχείριση του

οφείλει να διεξάγεται με αειφορικό τρόπο.

Η ποιότητα του περιβάλ/οντος επηρεάζεται σπμανπκά από τπ διάρθρωση του

χώρου στο εσωτερικό των πόλεων και μεταξύ αυτών. Στα πλαίσιο της χωροταςlκής

ανάπτυξης θα πρέπει να εκπμώνται αρκετά έγκαιρα οι περιβα.ί\ί\ονπκές επιπτώσεις

των αναπτυςιακών έργων που προγραμματίζονται πάνω στο φυσικό τοπίο και σε ευ

αίσθητους πόρους όπως τα υπόγεια ύδατα. Θα πρέπει επίσης να προβλέπονται διά

φορες επιπτώσεις στο περιβά.ί\ί\ον όπως ο θόρυβος και n ατμοσφαφική ρύπανση. Έ

γκαιρα επίσης πρέπει να υπολογίζονται η αναμενόμενη διόγκωση της διακίνησης

εμπορευμάτων και επιβατών, καθώς και η συνακό.ί\ουθη αύξηση των αναγκών σε ε

νέργεια και νερό. Κατά την επl.ί\ογή του τόπου εγκατάστασης, η συνεκτίμηση των ε

πιπτώσεων στο χώρο είναι δυνατό να συμβάλλει στην εξοικονόμηση περιβα.ί\λονπ

κού και οικονομικού κόστους.

Μερικοί τομείς δράσης ή βασικοί θεμαπκοί στόχοι, καθένας α'Ίό τους οποί

ους συμβάλ.ί\εl στη στρατηγική αειφορικής ανάπτυξης, μπορούν να διακριθούν:

• Αποκeντρφμiνn aUYKBvtpwan: μια πο.ί\υκεντΡική και ισορροπημένη ασnKή

δομή, που αποφεύγει την υπερβο.ί\ική συγκέντρωση γύρω από ορισμένα μεγάλα

κέντρα. Οι ανισότητες που παρατηρούνταιστη συγκέντρωση ασπκών κέντρων σε

ο.ί\όκληρη την επικράτεια αντανακ.ί\ώνται στη χωροταξική ανάπτυξη. Κατά συνέ

πεια με την aρχή της συνοχής υποδΜώνεται η ανάγκη για ισόρροπο πολυκε

ντρικό πρότυπο ασTlκοποίησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προϋπόθεση για την

αειφόρο ανάπτυξη αποτελεί η συνετή εκμετάλλευση του Ευρωπαϊκούχώρου.

• 1an πρόσΒασn στις υποδομiς: ακολουθεί τους προηγούμενουςστόχους και

μπορείνα βεληωθεί μέσα αηό την εγκαθίδρυσητων διευρωπαϊκώνδικτύων αί\λά

δεν θα πρέπει να συγχέεται με την άσκοπη αύξηση της κινηTlκότητας.Επιπλέον

δεν είναι μόνο ένα ερώτηματων παραδοσιακώντύπων υποδομήςτων μεταφορών

(για ανθρώπους, αγαθά και ενέΡγεια}. είναι επίσης αναγκαίο να εγγυηθεί ίση

πρόσβαση σε νέες μορφές επικοινωνίας, με άλλα λόγια μια ισορροπημένηδιά

χυση πληροφορίαςκαι γνώσης. Η κατάσταση της κοινωνικής και υπάρχουσας

βελτίωσηςθα είναι το λιγότερο που θα συμβάλλειστη συγκέντρωσητων σημείων

των τΜεϋπηρεσιών(όπως στην περίπτωση των υποδομών), σαν ευκαιρίες για

πρόσβαση προς το δίκτυο. Περιοχέςδιαφοροποιούνταισε σχέση με το χρόνο και

το κόστος όπως τις ευκαιρίες προσπέ.ί\ασηςστα εργασιακάδίκτυα. Στοχεύοντας

σε μια ισορροπημένηδομή, οι αρχές πρέπει να καθορίσουνπροδιαγραφέςγια την

ποιότητακαι τη χρέωση των παρεχόμενωνυπηρεσιών

• Ανάπτυξη της κληρονομιάς: με άλλα λόγια η συντήρηση και ανάπτυξη της

πολιησTlκής και φυσικής κληρονομιάς παρά μια αί\όγιστη αύξηση του επιπέδου

παραγωγής: η προστασία και ανάπτυξη των φυσικών περιοχών διασώζοντας την

ποικιλία των ειδών, διασώζοντας τα ιστορικά κτίρια, επενδύοντας στη μόρφωση,
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αισθητική και το περιβάλλον. Ζωτικές φυσικές πηγές θα πρέπει να τελούν υπό δια

χειριστικό καθεστώς και να βελτιώνονται σε όλα τα μέρη της Ευρώπης, με διατήρη

ση αυτών των περιοχών κοντά στη φύση και ενώνοντάς αυτές για να σχηματίσουν

οικολογικά-αποτελεσματικά δίκτυα ενοποιημένα, ειδικά σε περιοχές υΥηλής βιο

μηχανικής πυκνότητας. Μια Ευρωπαϊκή ιδέα για την μακροχρόνια διαχείριση των

φυσικών πηγών σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης, σκοπεύει να μειώσει την πε

ριβαλλοντική πίεση και να εςασφα.ί\ίσει περιβαλλοντικά αποθέματα μεγάλης σπου

δαιότητας για τις μελλοντικές Ευρωπαϊκές γενεές.

Είναι απαραίτητο να υποβληθεί ένας κατανοητός χάρτης των υπαρχόντων και

εχόντων φυσικών δυνατοτήτων περιοχών σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

απεικονίζοντας την τωρινή ποιότητα και τις διαφοροποιήσεις των ευρωπαϊκών περιο

χών.

Πpoqaνατολισμοί

Για να ληφθούν τα πρώτα μέτρα για το μοντέλο που παρουσιάστηκε, βΡαχυ

πρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες πολιτικές προτάσεις πρέπει να προσδιοριστούν.

Οι προσανατολισμοί επηρεάζουν διάφορες κατηγορίες περιοχών. ΣυVΔυάζo

ντας αυτές τις κατηγορίες, μια τυπολογία περιοχών μπορεί, σταδιακά να δημιουργη

θεί (π.χ. περιφερειακές αγροτικές περιοχές, αστικές συνοριακές περιοχές κτλ) πα

ρουσιάζοντας ακόμη κα.ί\ύτερους προσανατολισμούς.

Οι αρχικές κατηγορίες που θα μελετηθούν είναι:

• Ασnκές κοι αγροτικές πιριοχές: δεν είναι ma τόσο ξεκάθαρα διαχωρισμέ

νες όσο πριν. Και οι δύο αντιμετωπίζουνσημαντικέςαλλαγές. Μια νέα συμβίωση

πρέπει να βρεθεί.

• Νnmά και πιριφιρβιακες 'ώνις: υποφέροντας από ιδιαίτερα μειονεκτήματα,

η πλεΙΟΥηφία αυτών των περιοχών έχει ήδη λάβει ειδική υποστήριξη από τα

Διαρθρωηκά Ταμεία. Σ' αυτές τις περιοχές η χωρική ανάπτυξη πρέπει να συμβά

λει αποφασιστικά στην βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

• Παραθαλάσmeς και παράκτιβς πιριοχες: αυτές οι περιοχές επίσης αντιμε

τωπίζουν σημαντικές προκλήσεις (ανταγωνισμός ανάμεσα στα λιμάνια, ανάπτυςη

της παραθαλάσσιας κυκλοφορίας και των ναυηλιακών τεχνικών, απειλές για το

περιβάλλον κ.τλ)

• Συνοριακές πιριοχές: την ολοκλήρωση των οικονομιών πρέπει να αKoλoUΘπ

σει η ολοκλήρωση των περιοχών αυτών, αλλά είμαστε μακριά από την επιτυχία

αυτπς της διαδικασίας. Η διασυνοριακή συνεργασiα πρέπει να αναπτυχθεί σε νέ

ες, και πολλές φορές πολύ μεγάλες περιοχές.

Αυτοί οι τύποι περιοχών και η τυπολογία που παρουσιάστηκε από το συνδυα

σμό τους θα προσδιορίσει γενικούς α.ί\λά όχι καθολικούς προσανατολισμούς. Η

Προοπτική πρέπει να είναι ευέλικτη, επομένως τα μέτρα της προτεινόμενης πολιτι

κής θα διαφοροποιούνται ώστε να ανταποκρίνονται σης διάφορες κοινωνικο-

IS3



1

j

1

J

J

]

-

ΗΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

οικονομικές συνθήκες και στην πλούσια ποί\ιπσηκπ και φυσική ποικιλομορφία των

περιοχών της Ευρώπης.

Προσανατσλισμσί πσυ σρίζσνται από τα κράτη-μέλη

Ακολουθώντας την αρχπ της επικουρικότητας και αναγνωρίζοντας πς σημα

νηκές τοπικές και εθνικές διαφορές των κοινωνικοοικονομικών περιστάσεων και

των συνθηκών του χώρου, τα Κράτη Μέλη οφείλουν να καθορίσουν τα εVΔεΙKνυόμε

να μέτρα σε εθνικό επίπεδο που θα συντελούσαν στην εκπλήρωση των στόχων των

πολιπκών χωροταξικής αvάmυζnς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με βάση ανεξάρτητες

παρεμβάσεις (προσέγγιση από κάτω προς τα πάvω-bUtlοm up), n μέθοδος ουτ" θα

αποβλέπει στην προοδευηκπ βελτίωση της σύγκλισης των στόχων xωΡOT~nη,ς,α

vάmυξnς των επιμέρους Κρατών Μελών, καθώς και σε κοινούς στόχους (n.X που θα

Υηφίζονται με συναίνεση) για τις πολιτικές χωροταξικής ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό

επίπεδο.

Προσανατολισμοί σε σχέση με τη συνεργασία των κρατών-μελών

Πολλοί από τους προσανατολισμούς που εμπνέονται από τους συγκεκριμέ

νους στόχους των πολιτικών χωροταξικής ανάπτυξης δεν είναι δυνατό να εφαρμο

στούν με επιτυχία χωρίς να γίνει υπέρβαση των εθνικών συνόρων. Αυτή άλλωστε εί

ναι και η λογική για την Προοπτική Ευρωπαϊκής Χωροταξικής Ανάπτυξης. Είναι α

νάγκη να διαμορφωθεί σειρά συγκεκριμένων προσανατολισμών χωροταξικής ανά

πτυξης ώστε να βελτιωθεί και να ενταθεί:

• διασυνοριακή συνεργασία (τοmκό επίπεδο)

• διαπεριφερειακή συνεργασία (περιφερειακό επίπεδο)

• διεθνική συνεργασία (εθνικό επίπεδο)

Με τις υπάρχουσες γενικές κατευθύνσεις και σχέδια, θα ήταν απαραίτητο να προσ

διοριστούν οι ακόλουθοι άξονες δράσης:

• στρατηγικές συνεργασίας

• προσδιορισμός ζητημάτων (θέματα στα οποία θα δοθεί προτεραιότητα, θέματα

που θα εξεταστούν σε μεγa.ίΊύτερo βάθος, νέα θέματα)

• τα γεωγραφικά όρια (βαθμός) της συνεργασίας: που θα ενθαρρυνθεί; σε ποιο ση

μείο θα αυξηθεί; κατά μήκος ποιών συνόρων, στα οποία εφάmονται

(γειτονεύουν)· και σε ξεχωριστές περιοχές (δίκτυα...)

• μελέτη ιδιαίτερα της πιθανότητας σχεδιασμού περmχα/ι..δράαnς όπου θα γίνουν

ιδιαίτερες προσπάθειες για να ολοκληρωθούν οι πολιτικές χωρικής. ανάπτυξης.

Αυτές οι ζώνες θα επιλεγούν ώστε να αντανακλούν τη σπουδαιότητα των διασυ

νοριακών θεμάτων με την οποία αυτές έρχονται αντιμέτωπες και τη παρουσίαση

των επιδράσεων των δράσεων σε άλλες περιοχές που θα μπορούσαν να υιοθετή

σουν παρόμοια προγράμματα.

• διευθετήσεις συνεργασιών: τι είδος ε.ro.φεiα και με ποιούς συνεργάτες;
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Προσανατολισμοί συνεργασίας με τρίτες χώρες

Για να βελτιωθεί ο διεθνικός σχεδιασμός των δικτύων υποδομής και τπς οικο

νομικής ανάπτυξπς και να καταπολεμηθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος κατά μή

κος των περιμετρικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται η διαμόρφωση

αντιλήΥεων χωροταξικής ανάmυξης σχετικά με τις περιμετρικές συνοριακές περιο

χές, με τον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο και με την περιοχή της Μεσογείου, που θα ε

στιάζονται:

• σε εmχειρησιακά περιφερειακά προγράμματα κοινής δράσης μεταξύ όμορων χω

ρών για την αποκατάσταση της ποιότητας του περιβάi\λoντoς και την ενίσχυση,
της οικονομικής ανάmυξης και

• στην εκπόνηση και εφαρμογή βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων αναπτυξια

κών προγραμμάτων.

Προσανατολισμοί σε σxtση με τις πολιτικές της κοινότητας

Μια σεψά ιδιαίτερων προσανατολισμών θα οριστούν σε επίπεδο Κοινότητας.

Διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

• προσανατολισμούς που αυξάνουν την χωρική συνεκτικότητα ολόκληρου του ε

δάφους της Κοινότητας. Αυτό θα αναπτυχθεί στη βάση των γενικών στόχων της

οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, συμβάλλοντας στη μείωση των υπαρχου

σών ανισοτήτων μεταξύ των Ευρωπαϊκών περιοχών και μειώνοντας τις ανισότη

τες που παράγονται από την οικονομική κατάσταση και την αρχική επίδραση της

Ενιαίας Αγοράς.

• προσανατολισμούς που ενισχύουν τη σταθερότητα των πολιτικών της Κοινότη

τας (Ενιαία Αγορά, Διαρθρωτικά Ταμεία, κυρίαρχα σχέδια για δίκτυα, περιβαί\

λοντικές οδηγίες, κ.τλ) με τους γενικούς προσανατολισμούς και τη στρατηγική

που εκτέθηκαν mo πάνω.

• προσανατολισμούς που σXετi~oνται με την υποστήριξη που οι πολιτικές της Κοι

νότητας μπορούν να δώσουν στην προσπάθεια των Κρατών-Μελών και τις προ

σπάθειες συνεργασίας

Οι παραπάνω προσανατολισμοί θα ακολουθούν επιλεκτική και εξελικτική γραμμή

και σε πρώτη φάση θα ασχοληθούν με:

• διαρθρωτικές πολιτικές

• διευρωπαϊκά δίκτυα

• περιβάλλον (προστασία εθνικής και τοπικής ποικιλομορφίας των φυσικών πόρων

και τη βιώσιμη και ορθολογική εκμετάλλευσή τουΙ;>

Κατόmν, βαθμιαία, επεκτείνονται σης πολιτικές άλλων τομέων σχετικών με

των ανάπτυξη του χώρου όπως η Κοινή Γεωργική Πολιτική, η βιομηχανία, η έρευνα

και η τεχνολογία και η παιδεία.
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Αuτοί οι προσανατολισμοί πρέπει να διαφοροποιηθούν χωρικά ώστε να ται

ριά{;οuν στα εθνικά και περιφερειακά χαρακτηριστικά. Σ' αuτό το γενικό πλαίσιο, η

Κοινότητα πρέπει να σuγκεντρώσει τις προσπάθειές της στην περιφερειακή πολιτική

σπμαντικών περιοχών, και σ' εκείνες τις περιοχές nOU παραδοσιακά θίγονται από τα

προβλήματα της ανάπτuςης, και ήδη δύνανται να προβλεφθούν. Είναι εύκολο να α

ποδεχόμαστε οδηγίες για την ισοτιμία των σημαντικών περιφερειακών σuγγενικών

τομέων και θεμελίωση αποφάσεων. όπως "περιοχές δράσης της χωρικής ανάπτυ

ςης".

Από την παροuσίαση των κειμένων της Κοινοτικής προσέγγισης της Χωρο

ταςικής Πολιτικής (Εuρώπη 2000, Εuρώπη 2000 pIus, Κοινοτικές Πρωτοβοuλίες) και

της ΔιακuΒερνητικής προσέγγισης (Προοπτική Εuρωπαϊκής Χωρικής Ανάπτuςης

και ΆTUna Σuμβούλια Υποuργών) φαίνεται ότι πρόκειται για δύο διαφορετικούς τρό

ποuς αντιμετώπισης TOU ίδιοu αντικειμένοu. Με βάση την Κοινοτικ" προσέγγιση υ

πάρχει η δuνατότητα άσκησης ενιαίας χωροταςικής πολιτικής σε όλα τα κράτη μέλη

ενώ με την ΔιακuΒερνητική προσέγγιση μέσα από αμοιβαίοuς σuμΒιβασμούς τα

κράτη μέλη σuμφωνούν σε κείμενα - πλαίσια όποu ορί{;ονται οι βασικές κατευθύν

σεις με τις οποίες θα ασκήσει η κάθε χώρα την εθνική XωΡOτcιςΙK" της πολιτική..

3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΤΚΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετά την ένταςή στην ΕΕ, η Ελλάδα καλείται να σuμμετάσxει στα Μεσογεια

κά ΟΑοκληρωμένα Προγράμματα
38

. Από ποΑύ νωρίς φάνηκαν οι δuσκοi\ίες στη

διαμόρφωση των προτάσεων για τα ΜΟΠ εςαιτίας της αδuναμίας των Νομαρχιακών

Υπηρεσιών να ανταποκριθούν στις nρoδιαγραφές των προγραμμάτων αuτών. Έγινε

αισθητή η έΑΑεΙΥη ενός άλλοu επιπέδοu σχεδιασμού, σuντονισμού και εφαρμογnς.

Η πίεση για τον σuντονισμό των περιφερειακών ενισχύσεων, οδήγησε την Ελλάδα

στην θέσπιση ενός διαφοροποιημένοu σuστήματος προγραμματισμού, βασισμένο

στην οργάνωση προγραμματικών περιφερειών σχεδιασμού. Έκφραση αuτής της

κοινοτικής πίεσης προς την Ελλάδα, εν μέρει αποτελεί και ο Νόμος 1622 Tou 1986,

ιδιαίτερα όσον αφορά την ίδρuση των γνωστών πλέον 13 περιφερειών. Πρόκειται α

πλά για μια διαδικασία αποσuγκέντρωσης των uπηρεσιών προγραμματισμού από τις

uπηρεσίες των αρμοδίων uποuργείων σε νέες περιφερειακές uπηρεσίες. Ο σχεδια

σμός έστω και με αuτές τις τροποποιήσεις εςακολουθεί να είναι σuγκεντρωτικός,

καθώς οι περιφέρειες δεν είναι αuτόνομα διοικητικά όργανα. Παρόλα αuτά ανα

γνωρί{;εται πως η οργάνωση των περιφερειών είναι το πρώτο βήμα στο ελληνικό

χώρο όποu ο σχεδιασμός σuγκεκριμενοποιείται σε χωρικό επίπεδο με πιο περιορι

σμένη εμΒέλεια από το Εθνικό επίπεδο.

Στα τέΑη της δεκαετίας Tou '80, η Κοινοτική περιφερειακή πολιτική ενεργο

ποιείται σε μεγάλο βαθμό και λαμβάνεται η απόφαση για στήριςη oAoKAnρωμένων

311 ΥnoιιργεΙο Ε8νlκπι; ΟlκοvoμΙαι;, ΜΟΠ - ΑΚΕ, 1989
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πλέον επεμβάσεων σε συγκεκριμένους χώρους και με συγκεκριμένους στόχους. Τα

Κοινοηκά Πλαίσια ΣTΤφι~ης ανα.i\αμ6άνoυν ρόλο συντονιστικό στις κοινοτικές

δράσεις περιφερειακών ενισχύσεων. Η Ελλάδα ευτύχησε να δεχθεί aρKετά σεβαστό

ποσό ενισχύσεων από το 1989 με τα ΚΠΣ Ι+ΙΙ καθώς το σύνολο της επικράτειας της

εντάχθηκεστον πρώτο στόχο των κοινοτικών περιφερειακών παρεμβάσεων.

Η Κοινοτική επίδραση στην οργάνωση συστήματος χωρικού σχεδιασμού, πε

ριγράφεται από την πίεση να εκπονηθούν σχέδια περιφερειακής aνάΠTυ~πς και το

συντονισμό σε Εθνικό επίπεδο. Σ' αυτό το σημείο απαιτήθηκε και ο προσδιορισμός

των ωφελειών από τις προβλεπόμενες δράσεις. Επίσης n διαδικασία της αξιολόγη

σης ενεργοποίησε aρκετά το μηχανισμό του ΥΠΕΘο. Τα στοιχεία του συντονισμού,

οι μελέτες κόστους ωφεί\ειών, και η α~ιoί\όγηση, αποτεί\ούν βασικές παραμέτρους

σχεδιασμού, και ώθησαν την ηγεσiα των εμπί\εκόμενων Υπουργείων να ενεργο

ποιήσουν τις Υπηρεσiες προγραμματισμού.

Δυστυχώς όμως η ί\ογική του σχεδιασμού στηρίχθηκε σε μακροοικονομικούς

στόχους όπως ορίζονται από τις απαιτήσεις της οικονομικής σύγκί\ισης. Η διαδικα

σiα της αξιοί\όγησης δ~ν προσδιορίζει την ικανότητα των έργων να συντείνουν σε

χωρικιΊ οί\οκί\Πρωση. Βέβαια στην κατάσταση αυτπ δεν φέρει ευθύνη μόνο η ελ/η

νικιΊ πί\ευρά, καθώς δεν υππρ~ε ποτέ στον εί\ί\ηνικό χώρο ενιαία xωρoτα~ΙKή ποί\ιτι

κή. Είναι μεγάί\η η ευθύνη της Κοινότητας που έδωσε ποί\ύ μεγάί\η έμφαση στα οι

κονομικά μεγέθη και εί\άχιστη έως μηδαμινπ στην χωρικιΊ οί\οκί\ήρωση των επεμ

βάσεων.

ΜοναδικιΊ ίσως περίmωση όπου αναπτύσσεται μεγάί\η δραστηριότητα των

νομοθετικών οργάνων της κοινότητας, εντoπiζεται στην περίπτωση οργάνωσης Ευ

ρωπαϊκής Περιβαί\ί\οντικπς ποί\ιτικής, ιδιαίτερα από τα μέσα της ΔεKαετiας και έ

πειτα Η όξυνση των προβί\ημάτων σης βόρειες βιομηχανικές περιοχές καθώς και η

άναρχη ανάπτυξη των νοτίων παράί\ιων ζωνών, αφύπνισε την Κοινότητα Η πiεση

προς την Εί\ί\άδα στην κατεύθυνση οργάνωσης περιβαί\ί\οντικής ποί\ιτικπς, οδπγη

σε όπως είδαμε σε σημαντικά νομοθετπματα και την ταυτόχρονη ενεργοποίηση ε

νός τμπματος του υπάρχοντος νομοθετικού πί\αισioυ για την πρoστασiα του περι

βάί\ί\οντος.

Ο νόμος 1650 του 1986 όπως προαναφέρθηκε ήταν άρτιο νομοθετικό κατα

σκεύασμα, aί\ί\ά η έί\ί\εΙΥη χωροταξικού νομοθετικού πί\αισioυ, τον ανέδειξε στο

μοναδικό ουσιαστικά όπί\ο εί\έγχου χρήσεων γης εκτός σχεδίου πόί\εων. Η υπερε

Kτiμηση της περιβαί\ί\οντικπςδιάστασης της xωρoτα~ΙKιΊς παρέμβασης οδήγησε σε

αποσπασματικές ρυθμίσεις του χώρου. Επίσης η έί\ί\εΙΥη της ποί\ιτικής βούί\ησης

από εί\ί\ηνικπς πί\ευράς, ουσιαστικά κατέστησε αυτό το νόμο όσο το δυνατόν

"ί\ιγότεροενεργό", στα όρια νομιμότηταςτων Ευρωπαϊκώνκανονισμών.

Ενδεικτικό αυτπς της άΠΟΥης είναι και η υιοθέτηση mς Κοινπς Υπουργικπς

Απόφασης(ΚΥΑ), για την αποφυγή της τιμωρίας της Εί\ί\άδας για την καθυστέρηση

ένταξης καινούργιων περιβαί\ί\οντικών κανονισμών. Τα προβί\ήματα της κατηγο

ριοποίησης των χρπσεων γης αντιμετωπίστηκανμόνο από "φόβο" προς την Κοινό

τητα και όχι γιατί αντιί\πφθηκε η εξoυσiα το πρόβί\ημα των χωροθετήσεων παρα-
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γωγικών δραστηριοτήτων σε μια ενιαία λογική. Αντiθετo παρατηρήθηκε ολοένα και

περισσότερο n αποσπασματικότητα των ρυθμίσεων του χώρου με νομότυπες πολλές

φορές διαδικοσίες.

Σημαντική επίδραση κοινοπκών πιέσεων στο οικοδόμημα του χωροταξικού

σχεδιασμού στην Ελλάδα προέκυΥε κατά την αξιολόγηση των ΜΟΠ σε τουριστικές

περιοχές, τα οποία αδυνατούσαν να ελέγξουν ης επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον

με αποτέλεσμα την επερχόμενη υποβάθμιση των φυσικών και κατ' επέκταση και

τουρισπκών πόρων. Μετά την διαπίστωση αυτή n Επιτροπή χρηματοδότησε μέσω

των κονδυλίων τεχνικής βοήθεια που προβλέπονταν στα ΜΟπ, μελέτες χρήσεων

γης και προστασίας ζωνών περιβαλλονπκής σημασίας. Οι μελέτες αυτές με το μόνο

τρόπο που μπορούσαν να αποκτήσουν δεσμευηκό χαρακτήρα ήταν να αναβιώσουν

το θεσμό των ΕΧΜ, όπως και έγινε. Η εκπόνηση των ΕΧΜ σε παράκηες περιοχές

συνεχίστηκαν κατά την διάρκεια 1988-90 και συνδέθηκεεπίσης με κοινοηκή χρη

ματοδότηση.

ΠρογράμματαΔιασυνοριακήςΣυνεργασίας

Η Ελλάδαως κράτος μέλος της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και με δεδομένο το γε

γονός όη αποτελεί μια χώρα που δεν έχει κοινά σύνορα με άλλες χώρες της Ένω

σης συμμετέχεισε διάφορα προγράμματαδιασυνοριακήςσυνεργασίας.

Η Επιτροπή έχει δεί~ει μεγάλο ενδιαφέρον για την ανTlμετώπιση των προ

βλημάτων των παραμεθόριων περιοχών, με την υιοθέτηση της κοινοτικής πρωτο

βουλίας INTERREG Ι Η πρωτοβουλία αυτή δίνει έμφαση στην ανάγκη για πιο ενερ

γό συνεργασία μεTα~ύ των περιφερειακών συνόρων προκειμένου να ~επεράσoυν τα

μειονεκτήματά τους. Ένα χαρακτηριστικό του INTERREG Ι είναι η απόφαση της

Επιτροπής να ζητήσει από τα κράτη μέλη να υπo6άi\oυν ενιαία προγράμματα που θα

καλύπτουν και ης δύο πλευρές των κοινών συνόρων.

Ανταποκρινόμενα τα κράτη μέλη εν μέρει σιο INTERREG Ι και σε προηγοό

μενες κοινΟTlκές πρωτοβουλίες για ης παραμεθόριες περιοχές και εν μέρει λόγω της

συνειδητοποίησης από ης εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές του επείγοντος

χαρακτήρα των προβλημάτων που ανημετωπίζουν οι περιοχές αυτές, τα προγράμμα

TQ αυτά θεσπίζονταικατά μήκος των κοινοτικώνσυνόρων για να ανα6aθμιστούνοι

υποδομές και να προωθηθεί η διασυνοριακήσυνεργασίασε ένα ευρύ φάσμα δρα

στηριοτήτων.Συμπληρώνονταςτην πρωτοβουλίααυτή και σε συνεργασίαμε την Έ

νωση ΕυρωπαϊκώνΠαραμεθόριωνΠεριφερειώνη Επιτροπήθέσπισε το LACE, που

είναι ένα παρατηρητήριο για θέματα που αφορούν τη διασυνοριακή συνεργασία.

Η Ένωση μετά το INTERREG Ι και επειδή ενδιαφερόταν για θέματα συντονι

σμένων δράσεων εξωτερικής συνεργασίας, προχώρησε στο INTERREG 11 όπου α

ναδεικνύεται η σημανηκότητα της συνεργασίας για τις περιφερειακές περιοχές της

Ένωσης και συγκεκριμένα για την Ελλάδα η ενίσχυση των δεσμών της με ης γει

τονικές χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και της μεσογειακής ακτής. Μια νέα πτυχή

του INTERREG 11 είναι η συμπλήρωση των ενεργειακών δικτύων και η σύνδεσή

τους με τα μεγai\ύτερα ευρωπαϊκά δίκτυα.
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Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιώσιμη ανάπτυξη39 ( σαν εξέλιξη iων κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών,

χρησιμοποιεί τους πόρους προς όφελος της ανθρωπότητας σήμερα και στο μέλλον)

θα πρέπει να λαμβάνει υπόΥιν της και τη στρατηγική της ΠΡΟΟΠTlκής: ΤΟ περιΒάλλον

και n ευημερία των μελλοντικών γενεών πρέπει να συνυπολογίζονται σε όλες τις απο

φάσεις που συσχετiςOνται με τη χωρική ανάπτυξη.

Η βιωσιμότητα δεν είναι μια αυστηρά nεριβαi\i\οvτικn έννοια, αφορά όλες τις

ανθρώπινες δραστηριότητες. Από τις έννοιες αυτής της προσέγγισης n οικονομία και

n οικολογία μοιάζουν "σαν δύο ό~εIΙ; του ίδιου νομίσματος", Μολονότι ίσως βραχυ

πρόθεσμα παραμένουν συγκρούσεις μεταξύ αυτών, μακροπρόθεσμα n περι6aλi\oνTlKι1

ποιότητα θα είναι όλο και περισσότερο αναγκαία προίίπόθεσΙ) τnς οικονομικnς ανά~

mυξnς. Η υπεUΘυνI) διαχείριση των πόρων ( πχ υλικά Ι μΙ) υλικά στοιχεία που συνει

σφέρουν στΙ) δικn μας ευnμερία) αποβλέπει στΙ) μέγιστΙ) xpnon των ανανεώσιμων

πόρων και περιορίςουντη xpnon n προάγουν Tnv ανακύκλωση των μη ανανεώσιμων.

Οι φυσικοί πόροι μπορούν να διαχειριστούν σοφά, ακόμα και αν χρειάςεται να ανΤΙKα~

Tamnσouv Tnv napoXn ορισμένων, με άλλους που είναι σε επάρκεια

Τα KpITnpIG της αειφορίας έχουν απευθυνθεί σε όλες τις παραγωγικές δραστη

ριότnτες αλλά πλnρως δεν έχουν υπολογιστεί οι διαφορές στα επίπεδα ανάmυξnς και

στους πόρους μεταξύ της νότιας και της Βόρειας Ευρώπης. Πολλές από αυτές τις δρα

στηριότητες χρειάςονται ιδιαίτερΙ) npoooXn: γεωργία, τουρισμός, παραγωγn βιομηχa

νικών προϊόντων και ενέργειας, μεταφορές και ανθρώπινοι πόΡΟL

Μολονότι φαίνεται ότι η ΈνωσΙ) κατανοεί την πολλαπλή έννοια της βιώσιμης a

νάπτυξnς(περιβάλλον,οικονομία),ο στόχος να συμφιλιωθούνη περιβαλλοντικήκαι η

αναπτυξιακήπολιτικήδεν είχε πάντοτε επιτυχή έκβαση. Για να αποφευχθούνοι χωρίς

λόγο παρενέργειες,θα πρέπει να ενισχυθούνορισμέναμέσα εφαρμογήςτnς Ευρωπαϊ

κής πολιτικής για το περιβάλλον και ιδιαίτερα η εκriμnση των περιβαλλοντικώνεπι

mώσεων. Πράγματι αυτή n προλnπτική αρχή έχει ενσωματωθεί στους μηχανισμούς

χρηματοδότησης τnς Ένωσης.

Τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσnς παρέχουν οικονομική ενί

σχυση στις λιγότερο cu.ιεπτυγμένες περιοχές. Τα κεφάλαια αυτά έχουν χρnσιμοποιηθεί

για τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών δράσεων, στο πλαίσιο σnμαντικών προγραμ

μάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξnς OTnv Ελλάδα

• Envίreg: είναι κοινοτική πρωτοβουλία που δnμιουργήθnκε για να βοnθήσει τις

τοmκές αρχές να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα ρύπανσης με •συγκεκριμένα"

για την παροχή πληροφοριών και τεχνικής βοήθειας καθώς και με προγράμματα

κατάρτισης.

• Ελλnνικό Εθνικό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον: η κοινότnτα συνεισέφερε στο

πρόγραμμα αυτό προκειμένου να εκτελεστεί ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών

δράσεων. Οι δράσεις αυτές αφορούν την ατμοσφαιρική ρύπανση, Tnv προστασία

των βιοτόπων, τη μείωση των θορύβων, τι) διαχείριση του εδάφους και των απο-

39 Κεlμενο της επιτροπής των Εuρωπαϊl(ών Κοινοτήτων (Γ.Δ16), Στόχος n ΑεlφορΙα,1994
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βλήτων, τον έλεγχο της ποtότnτας των υδάτων, ης δασικές πυρκαγtές κα! την α

νάπτυ~η και χρησιμοποίηση "βtολογtκώv φυτοφαρμάκων".

• Περtφερεtοκά Προγράμματα: στο πλαίσιο του Κοtvοnκού Πλωσίου Στiψt~nς οι

13 ελλnvtκές περtφέρεtες έτυχαν σnμανηKής Xρηματoδότησnς yta την ανάπ~η

"περt6αλλοvnκής υποδομής" όπως δίκτυα υδροδότησης κα! εγκαταστάσεtς για

την επ~εργασία κω τη δtάθεση ασnKών λυμάτων.

Το Ταμείο Συνοχής δtαθέτεt κοvδύλtα αφενός για την προστασία του nεpt

βάi\λoντoς και αφετέρου yta την ολοκλήρωση των δtευρωπαϊκώv δtκruωv μεταφο

ράς. Το ήμισυ των χρημάτων που ~oδεύτηKαν στην Ελλάδα το 1993 διατέθηκε yta

ΠεΡt6αλλοvnκά προβλήματα (ασnKή αvαβάθμtσn, πάνω από 30 μονάδες επε~εργα

σίας λυμάτων, υδροδότηση περtλαμ6αvομέvουκα! του έργου του Ευήνου κα! πρό

ληΥηδασικών πυρκαγtώv).

Η περt6αλλοvηκήέρευνα είνα! 1δtαίτερα σημανηκή για τη στήρt~n της περt

6αλλονηκής πολtηκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Xαpα.KτηΡ1σnKόείνα, οι τομείς

περtβai\λοvnκής έρευνας που εmλέγοvταt στο δεύτερο πρόγραμμα Επtστήμη κα!

Τεχνολογία yta την Προστασία του Περl6άi\λoντoς (STEP). Οι τομείς αυτοί είναι

περtβάλλοv κα! αvθρώΠNη υγεία, εκτίμηση των κινδύνων από χημtΚά, aTμOoφatpt

κές δtεργασίες, ποtότnτα αέρος, ποιότητα ύδατος, έρευνα οlκοσυστημάτων, προ

στασία κα! δtαmρnση της Ευρωπαϊκής πολtnσnκής κληροvομtάς, τεχνολογίες

προστασίας του περt6άi\λοvτος καθώς και μείζονες τεχvολογtκοί κίνδυνο! και πυ

ρασφάi\εtα
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1. ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Η ανάγκη διαμόρφωσης μιας νέας θεσμικής στρατηγικής για το xωΡOT~ΙKό

σχεδιασμό εμφανί~εTαl σήμερα έντονα ε~OlTίας τριών λόγων. Την ανάγκη διαχείρι

σης μέσω θεσμών του ελληνικού χώρου, ης εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο και τις

διεθνείς εξελίξεις 4D.

Διαχείριση του Ελληνικού χώρου

Σήμερα δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο χωροταξlκnς πολιτικής που

να ακολουθείται Ο νόμος 360176 έχει περιέλθει σε αδράνεια εδώ και μία περίπου

δεκαετία και n χωροταξία ουσιαστικά ασκείτοl μέσω των ΖΟε, που όμως κατά τπ

δημιουργία του δεν είχε αυτό το σκοπό.

Διαφαίνεται έτσι μια εξασθένηση της κρατικής παρέμ6ασης στα θέματα ρύθ

μισης του χώρου με αποτέλεσμα την μη ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών

πόρων, την υπερεκμετάλλευση του δομημένου περιβάλλοντος, την απώλεια σημα

ντικού τμήματος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και αποσπασματικές χωροθετή

σεις των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

40 Η παρουσίασπ γΙνεταl με βόσn το τΡΙτο σχέδιο πορίσματος των εργασιών της α' υποεπιτροπής, της

Επιτροπής για το νέο θεσμικό πλαΙσlο χωροταςΙας, γιο τις aρxές τοuς στόχους και τις KατΕUΘύνσεlς

TOu νέου θεσμικού πλαlσfoυ τπς χωρoτaς!ας.
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Από τα παραπάνω φαίνεται ότι απαιτείται η διαμόρφωση και εφαρμογή χωρο

τaςΙKών ρυθμίσεων που θα παρέχει αφενός κανονισπκά πλαίσια άσκησης της χωρο

τα~ΙKής πολιπκής και αφετέρου τη διαμόρφωση των βασικών xωρoτα~ΙKών στόχων.

Η διαμόρφωση των xωρoτα~ΙKών επιλογών σε όλα τα επίπεδα λήΥης αποφά

σεων θα πρέπει να παρέχει ένα δυναμικό και ευέλικτο πλαίσιο Xάρaςης xωρoτα~ι

κών στρατηγικών, να ενσωματώνει έννοιες όπως την αειφόρο ανάπτυ~η, να παρέχει

ένα πλαίσιο ολοκληρωμένου, πολυτομεακού xωρoτα~ΙKoύ σχεδιασμού, μέσο της

σύνθεσης τομεακών και γεωγραφικών επιλογών χωροθέτησης δραστηριοτήτων στα

διάφορα επίπεδα λήΥης αποφάσεων ενδυναμώνοντας την δυνατότητα άσκησης χω

ρoτα~ΙKής πολιτικής των περιφερειακών και τοπικών αρχών, ένα πλαίσιο διαχείρι

σης του χώρου ως φυσικού πόρου και την εγκαθίδρυση μηχανισμών που θα επιτρέ

πουν στους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες να εκδηλώσουν τοπικές πρω

τοβουλίες και να υλοποιήσουν προγράμμςιτα 'ενδογενούς ανάmu~ης για την δη

μιουργία ολοκληρωμένων τοπικών παραγωγικών συστημάτων.

ΕuρωπαΙκές εξελίξεις

Οι προσπάθειες για τη διαμόρφωση της xωρoτα~ΙKής πολιπκής της Ευρωπαϊ

κής ·Ενωσης εμφανί~oυν στον τομέα της xωρoτα~ίας την έννοια της αειφορικής

χρήσης των πόρων και την ανάγκη διαχείρισης του χώρου σύμφωνα με τις αρχές της

αειφορίας. Η ανάπτυ~η μιας κοινής XωΡOτaςΙKής πολιπκής έχει ένα διπλό στόχο:

την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της ·Ενωσης και τη μείωση

των περιφερειακών ανισοτήτων και την ανάπτυ~η της εδαφικής συνοχής και της συ

νεργασiας μετα~ύ περιφερειών, περιοχών και πόλεων.

Για να ανταπε~έλθει η χώρα μας σπς απαιτήσεις αυτές πρέπει να ενισχύσει

την διαπραγματευτική ικανότητα ως προς τις xωρoτα~ΙKές επιλογές μας των εθνικών

κεντρικών, περιφερειακών και τοmκών αρχών και των παραγωγικών δυνάμεων στο

πλαίσιο του ευρωπαϊκού χώρου. Να διατυπώσει ένα θεσμικό πλαίσιο xωρoτα~ΙKής

πολιτικής που θα βασi~εται σε διαδικασίες δημόσιου και κοινωνικού διαλόγου, συ

ναινέσεων και προγραμματικών παρεμβάσεων μετaςύ των κοινωνικών εταίρων και

των δημόσιων και τοπικών αρχών.

Διεθνείς εξελίξεις

Σε διεθνές επίπεδο έχουν διαμορφωθεί οι παρακάτω στόχοι για το σύνολο του

πλανήτη:

• η ικανοποίηση, κατά προτεραιότητα των βασικών αναγκών των κατοίκων των

περιοχών με αναπτυ~ιακά προβλήματα και χαμηλό επίπεδο διαΒίωσης. Μέσα στα

πλαίσια της αειφόρου ανάπτυ~ης, Βασική επιδίω~η αποτελούν οι παρεμβάσεις οι

οποίες αποσκοπούν στον τερματισμό της επιδείνωσης των αποθεμάτων βασικών

πόρων και στη μείωση του κόστους των αναγκαίων επενδύσεων, με την εσηαση

της δράσης στην πρόληΥη παρά στην αποκατάσταση

• η συνέχιση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, χωρίς ανάγκη επιβολής απόλυ

των και υποχρεωτικών ορίων, αλλά με διαφορετικές και mo ε~ελιγμένες προ-
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σεγγίσεις. Το avαΠΤU~lακό δυναμικό αποτελεί σuvάρmσn του επιπέδου τεχνο

λογικής και κοινωνικής οργάνωσης, σε συVΔυασμό με την κατάσταση ΚΟΙ την

ωαντοχή" των περι6αλλοvπκώv πόρων. Η έννοια της αειφορίας επομένως δεν

συνδέεται απαραίτητα με τον περιορισμό στη χρήση των πόρων αυτών, αi\λά με

TnV ορθολογική κοι αποτεΙ\εσμαπκή τους διαχείριση, χωρίς να υποβαθμίζεται n

χρησιμότητά τους γιο ης επόμενες γενεές.

Ιδιαίτερη σημασία έτσι αποκτούν και πόροι όπως n ενέργεια, ο χώρος, το νερό

κοι n φυσική κοι ΠOλlT1σnKή κληρονομιά για την επiTευ~η των παραπάνω στόχων. Η

επιτυχία της επίTευ~πς των παραπάνω ε~αρTάTαl από την αποκατάσταση της δικαιο

σύvnς στη xpnon των πόρων μεT~ύ των αναπτυγμένωνκοι των υπο-avάπτuζnχω

ρών, από την άμεση σύνδεση των περιβαλλονπκώνπαραμέτρων με πς οικονομικές

διαδικασίες λnΥης αποφάσεων και από την εnίτε~η συνα1νεσης και σuμμετοχnς

των πολιτών σ' αυτές, από τον επαναπροσανατολισμόmς τεχνολογ1ας προς τη xpn

ση μη αναλώσιμωνπόρων και την ~OΙKoνόμησητων αναi\ώσιμων.

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Μετά από την ουσιασπκ" κατάργηση του Ν.360Π6, που ε1ναι ο μόνος νόμος

πλα1σιο για τα θέματα του xωΡOΤ~ΙKoύ σχεδιασμού και την έντ~η της χώρας μας

omv ΕΕ (ΕυρωπαϊκήΟλοκλήρωση),νέες ανnλήyειςπάνω στα θέματα του χωροτα

~ΙKoύ σχεδιασμούέρχονταιστο προσκήνιο:

• eμφaσn στις χωρικές ρu8μfσεις μέσω του σχεδιασμού (6χι στις ρυθμίσεις

Υεvιχού καvοvιστικούxaρaXτιψα)

• συσχέTισn χωροταξιχπς και τσμεαχπς ποΛιτιχπς

• αvα6ά8μισn τωv συμμετσχικώvδιaδιχασιώv στπ λιίΥΠ αποφάσεωv

• Vl08imσn μιας "xυιΊΙ6μεvπς"διaδιxασfαςσχεδιασμOύ

• υι08έτπσn του στρaτnΥιχούμοvτέΛοv σχεδιασμού

• αι1ΆαΥές στις σχέσεις μεταξύ τωv εmπέδωv χα, οΡΥάvωv του χωροταξικού

σχεδιασμού

• ορ8οΛΟΥΙΧΠxpπσn τπς Υπς

Ε1ναι απαρα1τητη η στροφή σε χωρικές ρυθμίσεις οι οποίες θα διέπονται από

μεγαi\ύτερη ευεi\Ι~1α ως προς τα ιδιαίτερα πρ06λnματα της κάθε περιοχής. Ο χωρο

τα~ΙKός σχεδιασμός αποκηρύσσοντας πς καθολικές Ι κεντρικές ρυθμ1σεις στο με

γαi\ύτερό του μέρος, γίνεται πιο ευέΛικτος και mo αποτελεσμαπκός. Η διατήρηση

της καθολικής ρύθμισης στο Εθνικό μόνο XωΡOΤ~ΙKόΣχέδιο επιτρέπει να nαρou

σιάςεται αυτό ως πλαίσιο για τα xωΡOΤ~ΙKά σχέδια mς μικρότερης κλ1μακας τα 0

Π01α θα έχουν τη δυνατότητανα προβάλουν το τοπικό στοιχείο, πς ιδιαιτερότητες

δηλαδή της κάθε περιοχnς. Έτσι xωρoτα~ία με mv tVv"OIQ της ρύθμισης δίνεται

OUΣΙασΠKά μέσα από τα σχέδια της μικρότερης κλ1μακας. (Γετίμης - KαυKαi\άς - Οι-
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κονόμου, "Τόπος" 8/94: Xωρoτ~ία και περιβάλλον. νέοι θεσμοί και συμβίωσπ για

το μέλλον, σελ. 5)

Η χωρική ρύθμισπ πρέπει να θεωρείται μια ανοικτή διαδικασία κατά τπν ο

ποία οι κραηκές πολιτικές συVΔέOνται με τους μετασχπματισμούς τπς κοινωνικοοι

κονομικής πραγματικότπτας, και δεν εμφανίζεται αποκλειστικά ως εσωτερική ανα

διοργάνωσπ των λειτουργιών του κράτους αλλά ως ανταπόκρισπ σε λειτουργικές α

νάγκες και πιέσεις. Είναι απαραίτπτο δπλαδή να ε~ετάζεται n χωροταξική πολιτική

ως μορφή ρύθμισπς που αναπτύσσεται μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια

Σήμερα κυριαρχεί n άΠΟΥΠ ότι n χωροταξία αποτελεί μια πολιιδιάστατπ κοι

νωνικοοικονομική και πολιτική διαδικασία λήΥπς' των αποφάσεων και ρύθμισπς

των χωρικών συγκρούσεων και συμφερόντων σε χωρικό επίπεδο. Με βάσπ τον ορι

σμό αυτό είναι απαραίτπτπ n σύVΔεσπ των εργαλείων και μπχανισμών τπς χωροτα

ξίας με τπν εθνική, περιφερειακή και τομεακή Ι οικονομική πολιτική. Το ζπτούμενο

όμως είναι n σύVΔεσπ αυτή να γίνει όχι με ιεραρχικούς μπχανισμούς, αλλά με εν

σωμάτωσπ των κριτπρίων του xωΡOΤ~ΙKoύ σχεδιασμού και των προτεραιοτήτων

τπς αναπτ~ιακής πολιτικής (χωροθέτπσπ δραστηριοτήτων, φοροαπαλλαγές, κίνπ

τρα, αναmυξιακή διαδικασία). Το ζπτούμενο είναι n θεσμοθέτηση σύνθετων σχεδί

ων και προγραμμάτων οικονομικής και xωΡOΤ~ΙKής ανάπτ~πς που θα περιλαμβά·

νουν ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων. (Βούλγαρπς, "Τόπος" 8/94: Χωροταξικός Σχε

διασμός: Προσπάθειες,προβλήματα,προοπτικές,σελ 215)

Ο κίνδυνος της σύγXυσnς των εννοιών Χωροταξικός Σχεδιασμός

(σχεδιασμός και έλεγχος χρήσεων γπς, δικτύων υποδομής, δικτύων αστικών κέ

ντρων, σωστή αξιοποίησπ των φυσικών πόρων και προστασία του περιβάλλοντος)

και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός (οικονομική και κοινωνική ανάmυξn) μπορεί να α

ποφευχθεί με την αποσαφήνισπ και θεσμοθέτησπ των παραπάνω εννοιών.

Η τομεακή αντiληyπ για τον χωροταξικό προγραμματισμό και σχεδιασμό δεν

πρέπει να περιορίζεται μόνο σε "προβολή στο χώρο" των τομεακών προγραμμάτων.

Η στενή σχέσπ ανάμεσα στη διαδικασία της οικονομικής αVΆπτυ~ης και στη χωρο

θέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων (άξονες ανάπτυξης, αστικά κέντρα) και οι

αΡVΠΤΙKές επιmώσεις της εγκατάλεΙΥπς εκτεταμένων τμημάτων του εδάφους, πα

ρουσιάζει με ευκρίνεια το γεγονός ότι n πολιτική οικονομικής ανάπτυ~πς πρέπει να

ανταποκρίνεται στα ζπτήματα τπς χωροταξικής πολιτικής. Όσον αφορά τον τομεακό

σχεδιασμό, είναι αναγκαία n σύVΔΕσπ του με το μπχανισμό παραγωγής xωΡOΤ~ΙKής

πολιτικής των αντiστoΙXων τομεακών φορέων (πχ ΕΟΤ, Υπουργείο Γεωργίας κλπ).

(Μάρκου-Σαγιάς - Σπουρδαλάκπς - Παναγιωτάτου, "Τόπος" 8/94: Προς ένα επανα

προσδιορισμότου χώρου στπν πολιηκή κινήτρων, σελ 117)

Χρειάζεται αναβάθμισπ και κατοχύρωσπ του διαλόγου μεταξύ του κράτους

και των επιστημονικών και κοινωνικών φορέων με στόχο τπν κοινωνική συναίνεσπ

στις αρχές και τους στόχους του χωροταξικού σχεδιασμού. Οι συμμετοχικές διαδι

κασίες στην ουσία κατοχυρώνουν τη νομιμότητα mς χωροταξικής πολιτικής και ε

ξασφαλίζουν τπν κοινωνική συναίνεση. Ο xωΡOΤ~ΙKός σχεδιασμός μπορεί να
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προχωρήσει μόνο αν εντάσσεται σε ένα δημοκρατικό σχεδιασμό, όπου θα εμπνέε

ται από την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και θα στηρίζεται στην αποκέντρωση

και τον κοινωνικό έλεγχο. (Δ. Χριστοφιλόπουλος, "Αστικός και XωΡOΤ~ΙKός Σχε

διασμός - Προγραμματισμός, 1990)

Η διάσταση του χρόνου, τείνει να θεωρείται μια δυναμική συνιστώσα του χω

ΡOΤ~ΙKoύ σχεδιασμού. Με τη θεώρηση αυτή θα αποφευχθούν σχέδια και προγράμ

ματα που έχουν ουσιαστικά ξεπεραστε1 από το χρόνο (στατικά και ανελαστικά εργα

λεία). Χρειάζονται θεσμοθετημένες διαδικασίες αναθεώρησης και τροποποίησης

των χωροταξικών σχεδίων. Eπίσnς κρίνεται απapαίmτη η σύνδεση της μελέτης με

την εφαρμογή και παρακολούθηση.

Η βασική αρχή της νέας στρατηγικής για το xωΡOΤ~ΙKό σχεδιασμό θεωρεί

ότι ο ρόλος τουδεν μπορεί ni\έον να είναι στατικός και ρυθμιστικός, περιοριζόμενος

σε κανονιστικά και απαγορευτικά μέτρα για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων στο

χώρο και την προστασία των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων, αλλά κύριο χαρα

κτηριστικό του θα πρέπει να είναι η αναπτυξιακή του δυναμική. Ο όρος αναπτυξιακή

δυναμική περιλαμβάνει περιβαλλοντική συνείδηση,. αναmυξιακά μέτρα υλοποίησης

των βασικών του στόχων, ορισμό των αρμόδιων φορέων που αναλαμβάνουν την ε

φαρμογή του σχεδίου και συναινετικές διαδικασίες στο στάδιο της λήΥης των απο

φάσεων, με πληροφόρηση και συμμετοχή όλων των εvδιαφεpoμένων.

Είναι απαραίτητος ο καθορισμός των στραmγικών στόχων σε κάθε επίπεδο

σχεδιασμού. Σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει καθορισμός συγκεκριμένων

στρατηγικών στον τομέα της οικονομίας (βιομηχανία), στα προγράμματα εθνικής

κλίμακας σε παραγωγικούς τομείς και στην υποδομή και προστασlα φυσικών πόρων

εθνικού χαρακτήρα. Η ανάδειξη του στρατηγικού άξονα χωροταξικής οργάνωσης

προκύmει μέσα από την επεξεργασία και μελέτη πολυτομεακών προγραμμάτων. Οι

xωΡOΤ~ΙKές ρυθμίσεις πρέπει να έχουν έμμεση και πΡοσδιορισμένη σχέση με τον

αναπτυξιακό προγραμματισμό. Κατά συνέπεια χρειάζεται ο προσδιορισμός μορφών

xωΡOΤ~ΙKoύ σχεδιασμού ή ρυθμίσεων (εθνικού και περιφερειακού επιπέδου), που

να συσχετίζονται με τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και τα Πενταετή Προγράμματα

Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης. (Γ. Γιαννακούρου, "Τόπος" 8/94: Το νέο

ni\αίσιο xωΡOΤ~ΙKής πολιτικής, σελ 15)

Το βασικό στοιχείο που πρέπει να διέπει τη σχέση των διαφόρων γεωγραφι

κών / διοικητικών επιπέδων xωΡOΤ~ΙKoύ σχεδιασμού ε1ναι η αμφίδρομη ροή κα

τευθύνσεων-εγκρίσεων με την έννοια τόσο της ταυτόχρονης τροφοδότησης των

στοιχείων της κατάρτισης των διαφόρων επιπέδων, κατευθύνσεων του χωροταξικού

σχεδιασμού, τόσο από τα κατώτερα όσο και από τα ανώτερα γεωγραφικά επίπεδα,

όσο και της υπαγωγής της διαδικασίας της έγκρισής τους σε ένα αμφίδρομο σύστη

μα γνωμοδοτήσεων από και προς τα διάφορα γεωγραφικά. Ι διοικητικά επίπεδα

σχεδιασμού. (Π Λουκάκης, "Τόπος" 8/94: Ζητήματα σχετικά με τα χωρικά επίπεδα

16S



]

-

ΤΟ ΝΕΟ θΕΣΜIΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

εφαρμογής του χωροταξικού προγραμμαπσμού και σχεδιασμού στην Ελλάδα, σεί\.

71) ι

Στο εθνικό επίπεδο είναι απαραίτητες οι χωροταξικές ρυθμίσεις στρατηγικού

χαρακτήρα Θα δίνονται ΟΙ γενικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής

(συστήματα μεταφορών, πεpι6αi\ί\OνΠKή ποί\ιτική, OIKισnKό δίκτυο, ζώνες αvάmυ

ξης) στο επίπεδο αυτό, κοι ΟΙ κατευθύνσεις αυτές θα έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα,

ενώ γtα ειδικούς τομείς όπως την προστασία του περι6ά.i\ί\OνTOς μπορεί ο χαρακτή

ρας τους να είναι δεσμευτικός. (Π Λουκάκης, "'Τόπος" 8/94: Ζητήματα σχετικά με

τα χωρικά επίπεδα εφαρμογής του χωροταξικού προγραμμαπσμού και σχεδιασμού

στην Εί\ί\άδα, σελ 71)

Το επίπεδο της περιφέΡειας έχει KαθOρισnKή πλέον σημασία στο σύστημα

του σχεδιασμού, αφού στο επίπεδο αυτό μπορούν ~α ρυθμί~Oνται σημαντικά χωρο

ταξικά θέματα και ανπκείμενα Βασικό στοιχείο του πρέπει να είναι η σύνδεσή του

με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό (ΠΕΠ και παρεμβάσεις του Εθνικού σκέλους του

ΚΠΣ). (Δ. Οικονόμου, "Τόπος" 7/94: ΠροΒλήματα σχεδιασμού και υλοποίησης του

Πρώτου Κοινοτικού πλαισίου στήριξης (ΚΠΣ) για την Ελλάδα, σελ. 57)

Το τοπικό επίπεδο φαίνεται όπ αποκτά αυξημένη ΒαΡύτητα στη διαδικασία

του χωροταξικού σχεδιασμού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όπ οι κεντρικές πολιπκές του

κράτους (εδώ το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο), δεσμεύονται από την δημιουργημένη

Μη κατάσταση σε τοπικό επίπεδο. Η εξέταση επομένως των τοπικών ρυθμίσεων

και πολιτικών θα πρέπει να λαμβάνει υπόΥη τη σχέση τοπικού και κεντρικού ως έκ

φραση της χωρικής εξειδίκευσης. Τα προγράμματα παρέμΒασης που δρουν σε μι

κρή κλίμακα είναι σε θέση να μεταδίδουν ωθήσεις ανάπτυξης σε ευρύτερες περιο

χές, στο περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Είναι αναγκαία επίσης η επεξεργασία

ειδικών χωροταξικών κατευθύνσεων σε περιφερειακό επίπεδο που θα καταλήγουν

σε συγκεκριμένα προγράμματα-πΡοτάσεις. (Π Λουκάκης, "Τόπος" 8/94: Ζητήματα

σχεπκά με τα χωρικά επίπεδα εφαρμογής του χωροταξικού πΡογραμμαπσμού και

σχεδιασμούστην Ελλάδα, σελ 71)

Κρίνεται απαραίτητος ο καθορισμός και η κωδικοποίηση των χρήσεων γης έ

τσι ώστε να γίνεται δυνατή η άσκηση της χωροταξικής ποί\ιτικής. Το απαραίτητο

εργαλείο για την χωροταξική ανασυγκρότηση της χώρας, την άσκηση συγκεκριμέ

νης ποί\ιπκής γης, τη διαφύί\αξη της δημόσιας και ιδιωπκής περιουσίας και τον συ

στηματικό έλεγχο των χρήσεων γης, είναι το Εθνικό Κτηματολόγιο. (Δ. Οικονόμου,

"Τόπος" 9/95: Κωδικοποίηση και μηχανισμοί ελέγχου των χρήσεων γης στον εξω

ασπκό χώρο. Συγκριτική διερεύνηση της εμπειρίας άλί\ων χωρών-Προτάσεις για

την Εί\ί\άδα, σεί\. 157)

Η διατήρηση της οικοί\ογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων και

η διασφάί\ιση της αναπαραγωγικής τους ικανότητας, της δυνατότητας ανανέωσης

των φυσικών πόρων και η ορθοί\ογική αξιοποίηση των μη ανανεώσιμων ή σπάνιων

σε σχέση με τις τωρινές και τις μελλοντικές ανάγκες πρέπει να γίνεται με κριτήριο
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mv προστασία του περι6ιiί\λoντoς. (Δ. Κατοχιανού, "Τόπος" 8/94: Aνάπτυ~η στο

χώρο και περιβά.ί\λον στην Ελλάδα, σελ. 285)

Οταν στο xωρoτα~ΙKό σχεδιασμό, συνεκημώνται οι παράμετροι που προσδιορίζουν

κάθε συγκεκριμένο χώρο (πολιτισμικές, πληθυσμιακές, οικονομικές, γεωγραφικές

κλπ) και μπορούν να διατυπωθούν και κατευθύνσεις ανάmυ~ης συμβατές με ης πε

ριβα.ί\λονηκές ιδιαιτερότητες, τότε ο xωρoτα~ΙKός σχεδιασμός γίνεται το βασικό

εργα.ί\είο για την επίτευ~η της βιώσιμης αvάmυ~ης. Η βιωσιμότητα δεν είναι μια αυ

στηρά περιβα.ί\λοντική έννοια, αφορά όλες τις αvθρώπινες δραστηριότητες. Από τις

έwοιες αυτπς mς προσέγγισης η οικονομία και η οικολογία α.ί\ληλοσυμπληΡώνο

VtaL Επομένως, η βιώσιμη χωρικπ διάρθρωση, μπορεί να είναι ένα δυνατό σημείο

για ανταγωνιστικότητακαι KΈVτpισμαγια απασχόληση.Η βιώσιμη ανάπτυ~ηεπίσης

συνεπάγεται α.ί\λαγές στην παραγωγπ και τον τρόπο κατανάλωσης,και τεχνολογι

κούς μετασχηματισμούςπρος την κατεύθυνση της καλύτερης αποδοτικότητας,με

γαλύτερης ικαvόmταςχρπσης των άπειρων υλικών, ανακύκλωση κλπ. Η υπεύθυνη

διαχείρισητων πόρων( πχ υλικά Ι μη υλικά στοιχεία που συνεισφέρουν στη δικπ μας

ευημερία) αποβλέπει στη μέγισm χρήση των ανανεώσιμων πόρων που ΠεΡιορίζουν

τη χρήση ή προάγουν την ανακύκλωση των μη ανανεώσιμων. Οι φυσικοί πόροι μπο

ρούν να διαχειριστούν σοφά, ακόμα και αν χρειάζεται να αντικαταστπσουν την πα

ροχή ορισμένων, με άλλους που είναι σε επάρκεια. (0. Παπαγιάννης,"Τόπος" 8/94:

Αειφορία και διαχείριση του χώρου, σελ. 213)

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ θΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑIΣΙΟΥ41

Οπως έχει πδη αναφερθεί ο Ν. 360Π6 έχει περιπέσει σε αδράνεια εδώ και

δεκαπέντε περίπου χρόνια. Επομένως δεv υπάρχει ενεργό θεσμικό πλαίσιο που να

ρυθμίζει τα θέματα της xωρoτ~ίας. Εντούτοις υπάρχει μια μορφή xωρoτα~ΙKoύ

σχεδιασμού (20Ε), που στηρίζεται oro θεσμικό n.ί\αίσιo του πολεοδομικούσχεδια

σμού με αποτέλεσμανα μην μπορεί να ασκηθεί ολοκληρωμένηXωρoΤ~ΙKΠ πολιτι

Kr\. Επίσης η ενεΡγοποίηση του Σ.τ.Ε όσον αφορά τα θέματα του xωρoτα~ΙKoύ σχε

διασμού δείχνει την ανάγκη να υπάρχει θεσμικό n.ί\αίσιo xωρoτ~ίας. Εκτός από τις

ανάγκες που φαίνονται σε εθνικό επίπεδο, και στην Ε.Ε γίνονται προσπάθειες δια

μόρφωσης xωρoτα~ΙKής πολιηκπς, επηρεάζοντας την Ελληνικπ πραγμαπκότητα

τουλάχιστον στο επίπεδο των επιστημονικών αναζητΠσεων.

Ταυτόχρονα, υπάρχει μια κινητικότητα στο χώρο της Διοίκησης όσον αφορά

τη δημιουργία νόμων που έχουν σχέση με τα θέματα της ρύθμισης του χώρου. Απο

τέλεσμα αυτπς της κινητικότητας ήταν η σύσταση στο ΥπεΧΩΔΕ μικτής επιτροπής

εργασίας που σκοπό της είχε πρώτον m σύντ~η έκθεσης για το xωρoτα~ΙKό σχε

διασμό και ης προοππκές του στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ενόΥει του 2000 και

41 Η παρouσfασn γlνεται με 8άσn την τέιαρτη (και τελικη) γραφη του οχεδlου νόμου ·για τη Χωροτα

~Iα που Kαιαρτiζεται στο Υπουργείο πεχΟΔΕ
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δεύτερον τη σύνταςη σχεδίου νόμου. Η επιτροπή λειτουργεί εδώ και ενάμιση περί

που χρόνο και πριν από {ςι μήνες κατέληςε στην τέταρτη και τελική γραφή του

σχεδίου νόμου για τη χωροταςία η οποία παρουσιάζεται παρακάτω.

Σκοπό., του νέου νόμου είναι η θεσμοθέτηση των αρχών, οργάνων και μέσων

άσκησης της χωροταςικής πολιτικής που θα εγγυώνται για την οικονομική και κοι

νωνική ανάπτυςη, την ισότητα ευκαιριών και την προστασία του περιβάλλοντος στο

σύνολο του εθνικού χώρου και στις επιμέρους ενότητές του, ενισχύοντας επίσης το

ρόλο της χώρας σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι στόχοι της χωροταςικής πολιτικής είναι η διασφάλιση μιας διαρκούς, ισόρροπης

και πολυκεντρικής ανάπτυςης, κοινωνικής δικαιοσύνης καιισόmτας ευκαιριών των

πο"ιτών στο σύνο"ο του εθνικού χώρου και ισότιμη πρόσβαση στη χρήση των φυσι

κών, πο"ιτιστικών και παραγωγικών πόρων της χώρας και προστασία και αποκατά

σταση του περιβά""οντος μέσω της ενσωμάτωσης της βιώσιμης αvάmυςης στις

διαδικασίες χάραςης και εφαρμογής της χωροταςικής πο"ιτικής.

Ορίζεται ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ είναι αποκ"ειστικά αρμόδιο για την χάραςη της

xωΡOτaςΙKής πο"ιτικής, την προστασία του περι6ά.ί\"οντος, την κατάρτιση, έγκριση

και εφαρμογή των π"αισίων χωροταςικής αvάmuςης και των ειδικών π"αισίων χω

ροταςικής ανάπτυςης και την κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίων και προγραμμάτων

περιβάλ"οντος.

Συνιστάται στο Υπουργείο πεΧΩΔΕ Κυ6ερνητική EmτponJi Συντονισμού

Χωρικών Πο"ιπκών (ΚΕΣΧΩΠ) που είναι διυπουργικό κυβερνητικό όργανο. Έργο

της Εmτροπής είναι ο συντονισμός της κυβερνητικής δράσης στον τομέα των γενι

κών και ειδικών πο"ιτικών χωρικής ανάπτυςης. Αποφασίζει τα διυπουργικά μέτρα

που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των πο"ιτικών αυτών και εποπτεύει και πα

ρακο"ουθεί την εφαρμογή τους.

Συνίσταται στο Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ Εθνικό Συμβού"ιο Χωρικής Αvάmυςης.

Το έργο του Συμβου"ίου είναι η παροχή γνωμοδοτπσεων και εισηγήσεων προς τον

Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ για την εθνικπ χωροταςική πο"ιτική που αKO"OUΘείται και η ει

σπγηση αναγκαίων μέτρων και ενεργειών για την εφαρμογή mς. Το Συμβού"ιο

γνωμοδοτεί για το περιεχόμενο των εθνικών, γενικών και ειδικών π"αισίων χωρικής

ανάπτUςης και συμμετέχει περιοδικά με γνώμες και εισηγπσεις στη διαδικασία πα

ρακο"ούθησής τους καθώς και με την παροχή γνωμοδοτήσεων στο στάδιο της α

ςιο"όγησης και αναθεώρησής τους. Επίσης γνωμοδοτεί κατά τη διαδικασία εΑέγχου

νομιμότητας των περιφερειακών σχεδίων χωρικής ανάπτυςης.

Δ " έρ 42 οδ ' 'έινεται στα οργανα της περιφ ειας η αρμ ιοτητα για την καταρτιση και -

γκριση των περιφερειακών σχεδίων χωρικής αvάmυςης, η χρηματοδότηση, εκπό-

42 Το Περιφερεlοκό EmnOOo οποκτό Iδloitεpn σnμaσlo γιο το χωροταξικό σχεδιασμό Μγο του 6a
ρίινοντοι; ρόλου που σποκτά n Περιφέρεια κοι κατ' επέκταση ο Περlφερεlοι<όι; Προγραμμαησμόι;,
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νηση, εφαρμογή και α~ιoλόγηση μελετών για τη σύνταξη περιφερειακών σχεδίων

χωρικής ανάπτυ~ης και η έγκριση όλων των διανομαρχιακού, νομαρχιακού ή τοπι

κού χαρακτήρα xωρoτα~ΙKών σχεδίων.

Τα διοικητικά συμβούλια των Συμβουλίων Περιοχής και των AναπτUΖιαKών

Συνδέσμων και τα όργανα των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων ορίζονται αρμόδια για

την άσκηση της χωροταξικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο43. Στα όργανα αυτά ανπ

κει η αρμοδιότητα κατάρτισης και μέριμνας για την έγκριση όλων των υΠΟΠεΡιφε

ρειακπς κλίμακας χωροταξικών σχεδίων.

Miaa και pnxα.\ttDPOiόσΜοσηςxωρoτα~ΙKή,πολιτικής

Το ΕθνικόΠλαίσιοΧωρικπςAνάπτυ~ηςαποτελείσύνολοκειμένωνnκαι δια

γραμμάτων με το οποίο καθορίζονται οι στρατηγικές κατευθύνσεις για την οργάνω

ση και τη διαρκή, ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυ~η του εθνικού χώρου.

Καθορίζει ειδικότερα τις στρατηγικές κατευθύνσεις για τη χωροθέτηση των

βασικών παραγωγικών δραστηριοτήτων, η χωροθέτηση των δικτύων και υπηρεσιών

τεχνικπς υποδομπς εθνικής κλίμακας (επικοινωνίες, μεταφορές, παραγωγπ και δια

νομή ενέργειας, υπηρεσιών κοινωνικής υποδομπς εθνικού ενδιαφέροντος), τα γενι

κά πλαίσια για την ορθολογική ανάπτUΖη του συστπματος των οικιστικών κέντρων

της χώρας καθώς και τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση των φυσικών πό

ρων, τη διατπρηση και ανάδει~η των περιοχών και συνόλων της φύσης και του τοπί

ου, των περιοχών αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και των υπόλοιπων

προς διατήρηση και προστασία τμημάτων του εθνικού χώρου.

Αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς για τον συντονισμό και την εναρμόνιση των

εmμέρους πολιτικών, προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων του κράτους, των

νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και των δημόσιων επιχειρήσεων και των ορ

γανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που έχουν σημαντι

κές επιπτώσεις στη συνοχή και ανάπτυ~η του εθνικού χώρου.

Καταρτίζεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας

εκπόνησπς του και μετά τη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Χωρικής Aνάπτυ~ης ει

σάγεται από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ προς έγκριση στην Κυβερνητική Επιτροππ Συ

ντονισμού Χωρικών Πολιτικών και om συνέχειαστη Βουλή για να εγκριθεί. Ανα

θεωρείταιανά πενταετίακαι η παρακολούθησηκαι α~ιoλόγησητης εφαρμογπςτων

κατευθύνσεωντου Εθνικού Πλαισίου Χωρικής Aνάπτυ~ηςγίνεται από το ΥΠΕΧΩ

ΔΕ

Τα Ειδικά Πλαίσια Χωρικής Aνάπτυ~ης αποτελούν σύνολα κειμένων n και

διαγραμμάτων με τα οποία ε~ειδΙKεύoνται οι στρατηγικού περιεχομένου κατευθύν-

στο πλαΙσlο της Κοινοτικής αναπτυςιακής στρατηγικής και με την υπ. αριθ. απόφααη του

rt,E.22l8I1994.
43 Στο εnlnεδo αυτό καταρτίζονται τα χωροταξικά αχέδlα και προγράμματα τοπικής αVΌrmιςης παυ

μπορούν να αφορούν τη γεωγραφική ενότητα ταυ νομού r'ι επιμι!ρο\)ς unοδιαιρέσεωντου. Βααlκό

όργανο στο επΙπεδο αυτό είναι το Νομαρχιακό Σuμ60ύί\ια όπως α\)τό έ:χει ανασυνταχθεί μετά των

προώθηαη το\) θεσμαύ της Βιθμιαι; AιπoδlαύKησnς
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σεις του Εθνικού Πλαισίου Χωρικής Ανάπτυξης για τη χωρική διάρθρωση ορισμέ

νων παραγωγικών δραστηριοτήτων καθώς και για ορισμένες ειδικές περιοχές ή θε

μαπκές κατηγορίες του εθνικού χώρου (παράκτιες, νησιωτικές, ορεινές ~ώνες).

Kαταρτί~oνται από το ΥΠΕΧΩΔΕ και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας

εκπόνησής τους εισάγονται προς γνωμοδότηση στο Εθνικό Συμβούλιο Χωρικής Α

νάπτυξης και εγκρίνονται με απόφασπ του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ που δημοσιεύεται

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αναθεώρπσπ ή τροποποίηση τους δεν επιτρέπε·

ται πριν περάσει τριετία από την έγκρισή τους και μόνο εφόσον προκύΥει τεκμηριω

μένη ανάγκη αναθεώρησπς ή τροποποίπσπς.

Τα Περιφερειακά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξπς αποτελούν σύνολο κειμένων ή

και διαγραμμάτων με τα οποία Kαθoρί~oνται σε κάθε περιφέρεια οι στρατπγικοί στό

χοι και κατευθύνσεις για τη διευθέτηση, οργάνωσπ και διαχείρισπ του χώρου και την

προστασία και αποκατάστασπ του περιβάi\λoνΤOς.

Περιλαμβάνουν τις κατευθύνσεις για τη χωροθέτηση των βασικών δικτύων

και υπηρεσιών διοικπτικής, κοινωνικής και τεχνικής υποδομής περιφερειακού και

διανομαρχιακού ενδιαφέροντος. περιλαμβάνουν επίσης τις κατευθύνσεις για τη χω

ροθέτπση των βασικών παραγωγικών δραστηριοτήτων και ιδίως τις περιοχές, υπό

μορφή εναλλακτικών δυνατοτήτων, στις οποίες θα αναζητηθεί κατά προτεραιότπτα

ο καθορισμός ~ωνών ανάπτυξης δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνουν επίσπς τα πλαί

σια για την ανάπτυξη και διαχείριση του οικιστικού δικτύου, καθώς και τις κατευθύν

σεις 'για τον εντοπισμό των ευαίσθπτων, υπο6αθμισμένων ή πρ06ληματικών από

περιβαλλοντική άΠΟΥΠ περιοχών ή ~ωνών για τις οποίες xρει~oνται ειδικά μέσα και

μέτρα προστασίας, ανα6άθμισης και ανάδειξπς καθώς και συγκρότησης φορέων

διαχείρισπς τους που πρoσδιoρί~oνται στις κατευθύνσεις αυτές.

Τα ΠΣΧΑ αποτελούν το ni\αίσιο αναφοράς για το συντονισμό και τπν εναρ

μόνισπ των επιμέρους πολιτικών, προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων του κρά

τους, των δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων και των φορέων τοπικής αυτο

διοίκπσης Α' και Β' 6aθμoύ που έχουν σπμαντικές επιmώσεις στη συνοχή και ανά

πτυξη του περιφερειακού χώρου. EναρμoVΊ~Oνται με τις κατευθύνσεις του Εθνικού

Πλαισίου Χωρικής Ανάmυξnς και των τυχόν εγκεκριμένων Ειδικών Πλαισίων Χω·

ρικής Ανάmυξης αντίστοιχα. Επιδιώκουν παράλληλα τπν, σύμφωνα με τις φυσικές,

οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότπτες κάθε περιφέρειας προώθπση της βιώσι

μπς ανάmυξής της.

Το ΠΣΧΑ μετά τπν ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισής του εισάγεται

προς έγκριση στο οικείο περιφερειακό συμβούλιο. Στη συνέχεια αποστέλλεται στο

ΥΠΕΧΩΔΕ για έλεγχο νομιμότπτας.

Τα ΠΣΧΑ αναθεωρούνται ανά πενταετία και η παρακολούθπσπ και αξιολό

γησπ της εφαρμογής των κατευθύνσεών τους γίνεται από τα οικεία περιφερειακά

συμβούλια.
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Από την έναρ~η της ισχύος του παρόντος νόμου, η κατάρηση και εφαρμογή

αναπτυ~ιαKών προγραμμάτων, η εκτέλεση δημόσιων και ιδιωηκών έργων, η ανάπτυ

~η δραστηριοτήτων και λειτουργιών, καθώς και κάθε ενέργεια που σχετίζεται με τη

χρήση ή εκμετάλi\ευση του χώρου ή που μπορεί να a.ί\i\οιώσει τη μορφή του περι

βάλλοντος, υπόκειται στις δεσμεύσεις του παρόντος νόμου και των εν ισχύ πλαισί

ων και σχεδίων χωρικής ανάπτυ~ης.

Προγράμματα ή δραστηριότητες γπουργείων και λοιπών δημόσιων υπηρε

σιών, νομικών προσώπων δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων προ

σαρμόζονται, εναρμονίζονται ή εντάσσονται προς τις κατευθύνσεις και το περιεχό

μενο των εγκεκριμένων εθνικών και ειδικών πλαισίων χωρικής ανάπτυξης και των

εγκεκριμένων περιφερειακών σχεδίων χωρικής ανάπτυ~ης.

Οποιοδήποτε ρυθμισηκό, γενικό ποi\εοδομικό σχέδιο, σχέδιο οργάνωσης α

νοικτών πόλεων, σχέδιο ανάπτυ~ης περιοχών δεύτερης κατοικίας ή άλλο σχέδιο

χρήσεων γης, ΖΟΕ, ΒΙΠΕ, ΠΟΤΑ, καθώς και κάθε άλ/η κανονιστική ή ατομική

πρeιςη με την οποία επιχειρείται ρύθμιση του χώρου, πρέπει να εναρμονίζεται και να

προσαρμόζεται προς ης κατευθύνσεις των εγκεκριμένων περιφερειακών σχεδίων

χωρικής ανάπτυ~ης και ελi\είΥει αυτών προς ης κατευθύνσεις του εγκεκριμένου ε

θνικού και τυχόν εγκεκριμένων ειδικών Μαισίων χωρικής ανάΠΤU~ης.

l.v:σ:rlI.OUIO ΧωροταΙίας και ΠΕριβόλλο..νm~

Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωηκού δικαίου με την επωνυμία 'Ίνσnτoύτo Χω

ρoτ~ίας και Περι6ά.i\i\οντος".

Σκοποί του ΙΝΧΩΠ είναι η μελέτη των πολιηκών, κοινωνικών, οικονομικών,

διοικηηκών και θεσμικών διαστάσεων των χωρικών και περι6αί\λοντικών πολιη

κών, η μελέτη της ελ/ηνικής χωρικής ανάπτυ~ης από την άΠΟΥη ιδιαίτερα των εθνι

κών, κοινοτικών και διεθνών ε~ελί~εων και τάσεων και των επιπτώσεων τους σ' αυ

τή, η οργάνωση, χρηματοδότηση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρησης και επι

μόρφωσης για θέματα ασηκής και περιφερειακής ανάπτυ~ης, περι6άλ/οντος και ευ

ρωπαϊκής χωρικής ολοκλήρωσης, η τεχνική στήρι~η κοινοηκών δράσεων που ανα

φέρονται στη xωρoτα~ία, την ασηκή ανάπτυ~η και το περι6άλ/ον, η συστηματική

Kατάτα~π, συνοi\ικά ή κατά τμήματα, της xωρoτα~ΙKής, περιβαλ/ονηκής και πολεο

δομικής νομοθεσίας που ισχύει στην Ελλάδα, η συνεργασία με συναφείς εθνικούς,

κοινοτικούς και διεθνείς οργανισμούς, και η ανάπτυ~η κοινών πρωτοβουλιών και

δραστηριοτήτων και η εκπόνηση μελετών για τη σύντ~η, παρακολούθησπ, α~ιoλό

γηση και αναθεώρηση του εθνικού και των ειδικών πλαισίων χωρικής ανάΠΤU~ης

καθώς και των περιφερειακών σχεδίων χωρικής ανάmυ~ης.
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4. ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤιΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΜΕ

ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ι

Με βάση τις παρατηρήσεις της επιτροπής εκrφοσώπωv, φορέωv και εμπεφο

γvωμόvωv (για TnV αvαθεώρηση και εκσυγχροvισμό του θεσμικού πλαισίου της χω

ρoτα~ίας oτnv Ελλάδα) στη δεύτερη γραφή του σχεδίου vόμου, μπορούv va αvαφερ

BoίIv ορισμέvες που δείχvουv τις αvτιρρήσειςτης εmτροπήςστο σχέδιο vόμου που
, ~

ειχε καταρτιστει .

Στόχος εvός πλαισίου vόμου του xωρoτα~IKoύ σχεδιασμού πρέπει va είvαl η

ολοκληρωμέvηκαι εvιαία διαχείριση του χώρου και όχι μόvo ο xωρoτα~IKόςσχε

διασμός-προγραμματισμόςστο μέτρο που η xωρoτα~ίαδεv μπορεί VG είvαl απλά μια

σχεδιαστική ή προγραμματική άσκηση, αί\λά μια σuvολlκή προσπάθεια, του κοιvωvι

κού συvόλου (διοίκησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιωτικού τομέα) για διαχείριση

του χώρου. (Θ. Παπαγιάvvης: ΣΕΠΟΧ)

a) Εmπεδα σχεδιασμού

Eivat GVaYKaia η εvαρμόvιση τωv οlκοvομlκώv και χωρικώv πCφαμέτρωv, και

κυρίως στο τοπικό επίπεδο είvαl αvάγκη va υπάρ~εl αυστηρή και GVGYKaOTIKn προ

σαρμογή με xωρoτα~IKά σχέδια χρήσεωv γης.(Κ Δασκαί\άκης: ΤΕΕ)

Eival GVaYKaia η ύπαρ~η ειδικώv πί\αισίωv με τις κατευθύvσεις της xωρoτα~ι

κής πολιτικής. Έvα γεVΙKό πλαίσιο κατευθύvσεωv δεv μπορεί va ικαvοποιείε~αlτίας

της ταχύτηταςμε Tnv οποία αλλάζουv τα δεδομέvα στο χώρο του σχεδιασμού. Χρει

άζεται μεγαί\ύτερη ευελl~ία που μόvο τα ειδικά πλαίσια πολιτικής, ε~ασφαλίζουv.

Επίσης av το θεσμικό πλαίσιο της xωρoτα~ίας δεv προσεγγίζει ταυτόχροvα aVG

πτυ~lακές και χωρικές διαστάσεις, σε όλες τις αλ/nί\ε~αρτήσεlς της μέσα από κα

τάλληλα όργαvα και διαδικασίες, τότε έχει μεγάλες πιθαvότητες va αποτύχει (Α

Λαγός)

Χρειάζεται αποσαφήvισητου χαρακτήρατωv τοπικώv σχεδίωv και πρoγpcιμ

μάτωv και ειδικότεραav θα txouv αvαπτυ~ιακό και ταυτόχροvαxωρoτα~IKόχαρα

κτήρα, av θα περιλαμβάvoυvχρήσεις γης και πως θα ouvδtovTatμε τις υπάρχουσες

σήμερα Ειδικές ΧωροταξικέςMεi\έτες που καταλήγουvσε ΖΟΕ και τα υπόλοιπαερ

γαλεία του πολεοδομικούσχεδιασμού(ρυθμιστικάσχέδια, ΓΠΣ κλπ). (Π Λουκάκης:

ΤΑΠΑ)

β) Όργαvαεφαρμογήςτου σχεδιασμού

Η αποκέvτρωση τωv διαδικασιώv κατάρτισης και έγκρισης τωv σχεδίωv σε

τοmκό επίπεδοθεωρείται πολύ δύσκοληγια το λόγο ότι δεv U!1άpxouvοι κατάλλη

λες τεχvικές και δlοlκηTlκέςδομές και επιπλέοv οι θεσμοί mς τοπικής κοιvωvίας

δεv είvαl σε θέση va δεχτούv τέτοιες ρυθμίσεις. Επίσης κρίvεταl αVΆγKη va δοθεί

ιδιαίτερο βάρος στους μηχαvισμούςτης πολιτικήςγης για Tnv εφαρμογή του χωρο

ταξικού σχεδιασμού. (Κ Γκάρτσος: ΣΑΔΑΣ)

44ΑπόΥεις μελών της Επιτροπής επΙ της 2ης γραφής του σχεδίου νόμου
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Τα περιφερειακά xωρoτα~ΙKά σχtδια πρέπει να καταρτίζονται και να εγκρίνο

νται από περιφερειακά όργανα, με βάση την αρχή της διαχείρισης από την περιφε

ρειακή διοίκηση των υποθέσεων περιφερειακού χαρακτήρα, που αποτελεί και συ

νταγματική επιταγή. (Μ. Δεκλερής - Ν. Ρόζος: Σ.τ.Ε.)

Η έντονη αποκέντρωση στο πεδίο της έγκρισης των περιφερειακών και κυρίως των

τοπικών xωρoτα~ΙKών σχεδίων ενέχει κινδύνους αποτελεσματικότητας. (Γ. Πυργιώ

τπς)

νΙ Μέτρα εφαρμογή, του αχεδlασμοU

Είναι αναγκαία η ενσωμάτωση ρυθμίσεων που έχουν περάσει σε άλλα νομο

θετήματα ώστε ο νόμος να μην περιορίζεται σε γενικές φιλοσοφίες αλλά να επιλύει

toτoo και με μεταβαπκές διατά~εις συγκρούσεις μετα~ύ παράλληλων και αvταγωνι

οπκών νομοθετημάτων που έχουν σχέση με το xωΡOΤ~ΙKό σχεδιασμό. (Π Γεπμης:

ΤΑΠΑ)

Το κεντρικό πρόβλημα του θεσμικού πλαισίου της xωρoτα~ίας, είναι η σύνθε

ση γεωγραφικών και τομεακών λογικών στη σύζευ~η των οποίων όλοι έχουν λόγο ή

μια συναρμοδιότητα. Απαιτείται η ~εύρεση τρόπων επιβολής των συντονιστικών

σχημάτων όχι μόνο στο επίπεδο της διοίκησης αλλά και της κοινωνίας με στόχο τη

διατύπωση ενός θεσμικού πλαισίου όχι μόνο για τη διοίκηση αλλά και για το κοι

νωνικό σύνολο. Στη βάση αυτή η σύνδεση προγραμμάτων οικονομικής ανάΠTU~ης

με τα xωρoτα~ΙKά σχέδια καθίσταται αναγκαία προκειμένου να μην δημιουργηθούν

δυσλειτουργίες στην άσκηση του οικονομικού προγραμμαπσμού και των xωρoτ~ι

κών ρυθμίσεων. (Γρ. Καυκαλάς: ΑΠΘ)

Είναι αναγκαία η ενιαία θεώρηση και ανπμετώπιση των διαστάσεων του σχε

διασμού (περι6αλλoντlKής, xωρoτα~ΙKής, αναΠTU~ιαKής), γιαπ δεν έχουμε πλέον την

πολυτέλεια της διασποράς αρμοδιοτήτων. (Ι. Μυλωνάς - Α. Aρ6aνιτάKη: ΣΕΠ)

θεωρητικά η σχέση μετα~ύ αναπτυ~ιαKoύ, xωΡOΤ~ΙKoύ και περιφερειακού

σχεδιασμού είναι αναγκαία, αλλά η ενιαία ανημετώπιση αυτών σε επίπεδο οργάνων

και εργαλείων δεν είναι ούτε ρεαλιοπκή ούτε βιώσιμη. Επειδή υπάρχουν κενά, δυ

σλειτουργίες και πολλά προβλήματα στον αναπτυ~ιακό προγραμματισμό, η προσθή

κη και του xωρoτα~ΙKoύ σχεδιασμού επιβαρύνει την κατάσταση. Εκείνο που πρέπει

όμως να γίνεται είναι να ελέγχονται οι αναπτυ~ιακές δραστηριότητες που προτείνο

νται από τα αναΠTU~ιαKά προγράμματα με βάση τις κατευθύνσεις των xωΡOΤ~ΙKών

σχεδίων. (Δ. Οικονόμου: ΠΘ)

Η αρχή της βιώσιμης ανάΠTU~ης και η αντίληΥη της ριζοσπαστικής αποκέ

ντρωσης είναι απαραίτητο να δοκιμαστούν στα πλαίσια του xωΡOΤ~ΙKoύ σχεδια

σμού για τον έλεγχο των δυνατοτήτων τους στα πλαίσια των χωρικών ρυθμίσεων. (Κ

Xατζπμιχάilπς. ΑΠΘ)
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5. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΝΕΟΥ θΕΣΜIΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟ N.360176
Η σύγκριση γίνεται ανάμεσα στον Ν.360Π6 και στην τέταρτη γραφή του

σχεδίου νόμου για το νέο θεσμικό πλαίσιο της χωροταξίας, που δεν έχει ακόμα yn

φιστεΙ Μετά την Υήφιση του νέου νόμου υπάρχει n πρόβλεΥη να καταργηθούν όλες

οι διατάζεις του Ν.360Π6.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί το γεγονός ότι n Υήφιση του Ν.36ΟΙ76 έγινε εν

όΥει της ένταξης της χώρας μας στην ΕΟκ. ενώ ο νέος νόμος λαμβάνει σε μεγά.ί\ο

βαθμό υπόΥη του ης aρχές και τους στόχους που θέτει n Ευρωπαϊκή Ένωση σης

κατευθύνσεις για την χωροταξική της πολιπκή.

Όπως στον Ν.360Π6 έτσι και στο νέο θεσμικό πλαίσιο, το περιβάλλον ΚΟΙ n

προστασία του περιβάλλοντος αντιμετωπίζονται ως στόχοι του χωροταξικού σχε

διασμού. Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί όπ διατηρούντα! τα τρία βασtKά.επί

nεδα του χωροταξικού σχεδtασμού (Εθνtκό, Περιφερεtακό κα! Τοπtκό)

ο. OρtσμOί που δίνονται στο N.360176 αφορούν συγκεκριμένες 6ασtκές έν

νοtες του χωροταξtκού σχεδιασμού, ενώ στο νέο νόμο δίνοντα! ορισμοί γενtκότερων

εννοιών (Χωροταξtκή Πο.ί\tnκn, Στρατηγικός Σχεδιασμός κα! Βtώσιμη Ανάπτυξη). Η

εtσαγωγή των εννοιών αυτών δείχνε! το βαθμό επηρεασμού της ε.ί\.ί\ηνικής χωροτα

ξικής πο.ί\ιπκής από τη δtαμόρφωση της χωροταζtκής πο.ί\tnκής της ΕΕ. όπου τον

τελευταΙο καφό οι παραπάνω έννοtες αποτε.ί\ούν το βασtKό θέμα συζήτησης για τη

χάραξη της κοινής χωροταξtκής πο.ί\tnκής. Ο νέος νόμος αποφεύγε! με τον τρόπο

αυτό να ορίσει ης έννοtες της χωροταξΙας, αποτέλεσμα mς συνειδητοποίησης, KU

ρΙως μετά την εμπειρία από το N.360176. όπ Ο! ένvotες αυτές δεν είνα! σrαnκές αλ.ί\ά

έχουν μια δυναμική και ~ελΙσσoνται, οπότε ο περιορισμός τους στα nί\αΙσια ενός

ορισμού δεν εΙναι επιθυμητός.

Όσον αφορά τα όργανα του χωροταξικού σχεδιασμού που εισάγει ο νέος νό

μος. δημιουργεί την Κυβερνηηκή Επιτροπή Συντονισμού Χωρικών Πο.ί\ιηκών

(ΚΕΣΧΩΠ). με σκοπό να αποφασίζει την στρατηγική της χωροταξικής πο.ί\ιπκής,

κάπ αντίστοιχο με το Εθνικό Συμβού.ί\ιο Χωροταξίας και Περιβάλ.ί\οντος (ΕΣΧΓ1).Το

Εθνικό Συμβού.ί\ιο Χωρικής Ανάπτυξης (ΕΣΧΑ) με μεγά.ί\η συμμετοχή φορέων α

vnOTolXo με την Επιτροπή ΧωροταξΙας και Περιβάλ.ί\οντος.

Στο σχέδιο νόμου ένα σημείο που δεν υπάρχει στο N.360176, είναι όπ αναφέ

ρονται αναί\υηκά οι αρμοδιότητες των οργάνων του κάθε επιπέδου σχεδιασμού. Η

κατάρπση επίσης των περιφερειακών σχεδίων γίνεται από πς υπηρεσίες των περι

φερειών. με βάση όμως ης αρχές και ης κατευθύνσεις των Εθνtκών κα! Eιδtκών

Π.ί\αισίων Χωρtκής Ανάπτυξης που συντάσσονται από το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ Η

έγκριση ό.ί\ων των Χωροταξικών Σχεδίων Διανομαρχιακού. Νομαρχιακού και TOnt

κού χαρακτήρα ανήκει σης Περιφέρειες. Αυτό οφεί.ί\εται σε μεγάλο βαθμό στο όπ

μετά την εtσαγωγή του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοΙκησης σης νομαρχίες.

δημιουργήθηκαν σης περιφέρειες υπηρεσίες που έχουν τη δυνατότητα να ανταπε

ξέ.ί\θουν σης απαιτήσεις της κατάρπσης χωροταξtκών σχεδΙων.

AvriOTOtiO του Εθνικού Χωροταξικού ΣχεδΙου και Προγράμματος του

Ν.360Π6 είναι το Εθνικό Π.ί\αίσtO Χωρικής Ανάmυξης, το οποίο ενσωματώνει στο
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περιεχόμενο του και τις aρxές για το σχεδιασμό και την προστασία του περιβάλλο

ντος (Σχέδια και Προγράμματα για την Προστασία του Περιβάλλοντος του

N.360176). Στα πλαίσια της ισόρροπης ανάπτυ~ης εισάγει την ορθολογική ανάπτυ~η

του συστήματος των οικιστικών κέντρων της χώρας, κάτι που έγινε όμως και με το

Ν.36ΟΙ76 με την απόφαση 2 του ΕΣΧΠ "για την οικιστική αποκέντρωση". Επίσης το

Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο του Ν.360/76 λάμβανε υπόΥη για την διαμόρφωση των

βασικών αρχών και στόχων του μόνο τα Πενταετή Σχέδια Οικονομικής και Κοινω

νικής Ανάπτυ~ης ενώ στο Εθνικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυ~ης λαμβάνονται υπόΥη

οι διεθνείς, ευρωπαϊκές, διακρατικές δράσεις της χώρας μας και οι ιδιαιτερότητες

της κάθε περιοχής της χώρας μας. Εγκρίνεται από τη Βουλή και προβλέπονται δια-,
δικασίες αναθεώρησης και τροποποίησης. Δεν oρί~oνται όμως οι κατηγορίες των

χρήσεων γης και ένα σύστημα τα~ινόμησης αυτών που θα έδινε κοινή μορφή σε όλα

τα πλαίσια χωρικής ανάπτυ~ης και κυρίως σε αυτά του τοπικού επιπέδόυ.

Σε αντίθεση με το Ν.360/76, το νέο νομοσχέδιο ορίζει το περιεχόμενο των

Ειδικών Πλαισίων Χωρικής Aνάπτυ~ης, όπως και των Περιφερειακών Σχεδίων

Χωρικής Aνάπτυ~ης στα οποία ορίζεται και η διαδικασία με TnV ΟΠ91α ';εKΙVΆ η πε

ριφέρεια τη διαδικασίασίιντα~ης και έγκρισης αυτών. Είναι σημαντικό να αναφερθεί

ότι μετά την κατάρτισή τους στέλνονται για έγκριση στο Περιφερειακό Συμβοίιλιο

και ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ για το μόνο που μπορεί να αποφανθεί είναι για τη νομι

μότητα των υποβληθέντωνΠΣΧΑ

Το νέο σχέδιο νόμου i\αμβάνοντας υπόΥη την ανακοi\ουθία που υπήρχε ανά

μεσα στον N.360176 και τη μετέπειτα νομοθεσία που συσχετίζονταν έμμεσα ή άμεσα

με το χωροτα';ικό σχεδιασμό, τροποποιεί διατάξεις νόμων που επηρεάζουν τις ρυθ

μίσεις του χώρου, με βασικό νόμο τον 1650 για την προστασία του περι6άi\i\oνΤOς.

Άi\i\η μια καινοτομία του νέου νόμου είναι η ίδρυση του Ινσητούτου Χωροτα

~ίας και Περιβάi\i\οντος με σκοπό την εmστημονική έρευνα σε θέματα της χωροτα

~ίας και της χωροταξικής πολιτικής, και υπoστήρι~ης rφOγραμμάτων που αναi\αμ

βάνει η χώρα μας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Χωρικής Οi\οκi\ήρωσης. Το ΙΝΧΩΠ

σχετίζεται μόνο με τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, με απόφαση του οποίου μπορεί να του

ανατεθεί η εκπόνηση μεi\ετών για τ~ σίιντα~η, παρακοi\ούθηση, α~ιoi\όγηση και α

ναθεώρηση του Εθνικού και Περιφερειακού Πλαισίου Χωρικής Aνάπτυ~ης καθώς

και των Ειδικών Πi\αισίων Χωρικής Aνάπτυ~ης.

Από την ανάi\υση και την κριτική που έγινε στο Ν.36ΟΙ76 και παρουσιάστηκε

σε rφoηγoύμενO κεφάi\αιο, μπορούν να εξαχθούν τα βασικά σημεία όσον αφορά

mv εμπειρία των εμπi\εκόμενωνμε τη xωρoτα~ίαφορέων. Από τα σημεία αυτά που

είχαν τότε επισημανθεί και οδήγησαν σε μια δυσi\ειτουργίατου Ν.36ΟΙ76, άi\i\α έ

χουν i\ηφθεί υπόΥη στο νέο σχέδιο νόμου για τη xωρoτα~ίαK~Ι άi\i\α όχι

Το σημείο του Ν.36ΟΙ76που δέχθηκε πιο έντονα κριτική ήταν η συγκέντρωση

των αρμοδιοτήτωνκατάρπσηςτων xωρoτα~ΙKώνσχεδίων και προγραμμάτωνόλων

των επιπέδων στο Υπουργείο Συντονισμού.Το νέο σχέδιο νόμου διακρίνεται από

μία τάση αποσυγκέντρωσηςτων αρμοδιοτήτων.Όπως έχει ήδη αναφερθεί δίνεται

στα όργανα της περιφέρειαςη δυνατότητακατάρτισης των περιφερειακώνσχεδίων
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και σε τοπικό επίπεδο ορίζονται ως όργανα άσκησης της χωροταξικής πολιτικής τα

διοικητικά συμβούλια των Συμβουλίων Περιοχής και τα όργανα των νομαρχιακών

αυτοδιοικήσεων για την κατάρτιση όλων των υποπεριφερειακής κλίμακας xωρoτα~

ξικών σχεδίων.

Η συμμετοχή κοινωνικών φορέων στη διαδικασία του σχεδιασμού και της

λήΥης των αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο (στο Ν.360Π6) απουσίαζε, με βάση την

άΠΟΥη που υποστηρίχθηκε ότι στο επίπεδο αυτό δεν είναι απαραίτητη αφού με το

Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο οδηγούμαστε σε πλαίσιο χωροταξικής οργάνωσης όπου

δεν θίγονται άμεσα τα ατομικά συμφέροντα Στα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού δέ

χονταν τη συμμετοχή κοινωνικών φορέων, χωρίς όμως αυτή να κατοχυρώνεται. Στο

νέο σχέδιο νόμου σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού υπάρχει ευρεία συμμετοχή κοινω

νικών φορέων. Μπορεί να αναφερθεί το παράδειγμα του Εθνικού Συμβουλίου Χωρι

~ής Αvάmυξης που είναι αντίστοιχο της Επιτροπής Χωρικής Ανάπτυξης όπου στο

πρώτο τα 2/3 σχεδόν των μελών του προέρχονταιαπό κοινωνικούςφορείς ενώ στο

δεύτερο τα βασικά του μέλη είναι εκπρόσωποι Υπουργείων ενώ η συμμετοχή εK~

προσώπωννομικών προσώπωνδημοσίουδικαίου, ιδιωτικού δικαίου και ιδιωτών με

προσόντακαι εμπειρίες ήτανδυνατή μετά από απόφασητου ΥπουργούΣυντονισμού

και Προγραμματισμού.

Στο Ν.360Π6 η σύνδεση της χωροταξικήςμε την οικονομική πολιτική γινό

ταν σε εθνικό επίπεδο μέσω της εξάρτησης του Εθνικού ΧωροταξικούΣχεδίου από

το 5ετές ΠρόγραμμαΑνάπτυξης.Στο νέο σχέδιο νόμου προβλέπεταιη σύνδεσητων

Περιφερειακών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης (ΠΣΧΑ) με το Αναπτυξιακό Πρό

γραμμα της περιφέρειας και την προτεραιότητα που έχουν σ' αυτό τα έργα και οι

δράσεις που προωθούντην υλοποίησητου ΠΣΧΛ.

Στο Ν.360/76 για τη χωροταξίαδεν υπάρχει κάποιος μηχανισμόςπου να υπο

χρεώνει τους αρμόδιουςφορείςνα ξεκινήσουντην εκπόνησητων σχεδίων που προ

βλέπει ο νόμος. Με δεδομένοότι αυτός ήταν ο πιο σημαντικόςπαράγονταςγια την

αδράνειατου N.360176, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να προβλέπεται ένας τέτοιος

μηχανισμός στο νέο σχέδιο νόμου. Στο νέο σχέδιο νόμου, στο άρθρο για την προέ

γκριση χωροθέτησης υπάρχει μεταβατική περίοδος τριών χρόνων για τη διατήρηση

του σημερινού καθεστώτος της προέγκρισης χωροθέτησης. Μετά την πάροδο της

προθεσμίας αυτής απαιτείται οπωσδήποτε η έγκριση χωροταξικών πλαισίων όλων

των επιπέδων που προβλέπει το νομοσχέδιο. Ήδη τέτοια ρύθμιση έχει συμπεριλη~

φθεί στο άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 2242/94 και το σχέδιο νόμου της χωροταξίαςαπλά

τη διατηρεί.Η ρύθμιση αυτή έγινε μετά την έκδοση της υπ. Αρ. 2844/1994 απόφαση

τουΣ.τ.Ε

Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί η έλλεΙΥη μηχανισμών τεχνικής υποστήρι

ξης του χωροταξικού σχεδιασμού {κτηματολόγιο,κωδικοποίηση χρήσεων γης}. Η

έλλεΙΥη αυτή παρότι είχε επισημανθεί από την περίοδο κατάρτισης του N.360176,

συνεχίζει να υφίσταται μέχρι σήμερα ενόΥει της θεσμοθέτησης του νέου νόμου για

τη χωροταξία και παρά το πάροδο 20 ετών από την αρχικήεπισήμανσήτης.

176



j

j

j

J

ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

6. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΟΛIΤιΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΟ
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Η σuμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε επιπτώσεις στην ορ

γάνωση του χώροu, τόσο μέσω των έργων που εκπονήθηκαν από τα Διαρθρωτικά

Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής αργότερα όσο και μέσω των Οδηγιών στο θεσμικό

π.ί\αίσιο (Ν.165ΟΙ86 και ΚΥΑ/69269/90). Τα τελευταία χρόνια στην Ένωση έχει ε

νταθεί το ενδιαφέρον για θέματα χωροταξίας, με αποτέλεσμα την έκδοση των κει

μένων Ευρώπη 2000, EUΡώπη 2000 ρlus και ΠροοπτικήEUΡωπαϊKήςΧωρικήςΑνά

πτυξης. Ειδικά στην Προοπτικήφαίνονται οι νέες τάσεις και ορίζεται το π.ί\αίσιο με

το οποίο θα διαμορφωθείμια κοινή χωροταξικήπολιτική. Αποτέλεσματης συζήτη

σης αυτής στην ΕΕ είναι στον Ελληνικόχώρο η προσπάθειασύνταξηςτοu νέοu θ~·

σμlκού πλαlσiou για τη χωροταξία

'Ενας από τους σκοπούς TOU προτεινόμενου νομοσχεδΙοu εΙναι η ενΙσχuση

της θέσης της χώρας στο διεθνές και εuρωπαϊκό π.ί\αίσιο. Η ενΙσχυση αυτή θα προ

έλθει μέσα από τη διασφάλιση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, της ισό

τητας των ευκαιριών και την προστασία του περιβά.ί\λοντος. Το νέο στοιχείο του εί

ναι η ισότητα των εuκαιριών, η οποία όπως φαίνεται στην Προοπτική αποτελεί ση

μαντικό παράγοντα των σύγχρονων απόΥεων για τη χωροταξία Στο προτεινόμενο

νομοσχέδιο δεν ορίζεται πως νοείται η ισότητα, α.ί\λά στην Προοπηκή υπάρχει μια

στροφή από την ισότητα σης uποδομές (ίση πρόσβαση στο χώρο), στην ισότητα

στην πληροφορία δn.ί\αδή στη δuνατότητα πρόσβασης σε δΙκτυα πληροφόρησης.

Βασικοί στόχοι του προτεινόμενοu θεσμικού πλαισίοu της χωροταξΙας είναι η

δlασφάi'\ιση ισόρροπης και πολuκεντρικής ανάπτuξης, κοινωνικής δικαιοσύνης και

ισότητας εuκαιριών και αειφορικής χρήσης των φυσικών πόρων και προστασία της

φuσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι στόχοι αυτοί ταυτίζονται με τους στόχους

ποu είχαν τεθεί στην Προοπτική προκειμένοu να επιτευχθεί η αειφορική ανάπτuξη

τοu Εuρωπαϊκού εδάφους. Ως πολυκεντρική και ισόρροπη ανάπτuξη νοείται η απο

φυγή της υπερβολική σuγκέντρωση γύρω από ορισμένα μεγάλα αστικά κέντρα γιατί

το γεγονός αυτό έχει επιπτώσεις στη χωροταξική ανάπτuξη της Ένωσης. Έτσι θε

ωρεΙται ότι θα επιτευχθεί η συνετή εκμεTάi'\λεUση του Ευρωπαϊκού χώροu και κατά

σuνέπεια η αειφορική ανάπτυξη. Η κοινωνική δικαιοσύνη και η ισότητα ευκαιριών

δεν θα πρέπει να σuγχέεται με την άσκοπη αύξηση της κινητικότητας αί\λά με ίση

πρόσβαση σε νέες μορφές επικοινωνίας, δηλαδή με ισορροπημένη διάχυση πληρο

φορίας και γνώσης. Σε ότι αφορά το περιβά.ί\λον βασική ιδέα είναι η μακροχρόνια

διαχείριση των φuσlκών πόρων σε όλες ης περιφέρειες της Ευρώπης, με σκοπό τη

μείωση της περιβα.ί\λοντικής πίεσης και την εξασφάλιση περιβα.ί\λονηκών αποθε

μάτων μεγάλης σπουδαιότητας για ης μελλονηκές Ευρωπαϊκές γενεές. Όπως φαί

νεται και από την ανάλυση του προτεινόμενου νόμοu οι στόχοι διατηρούν το βασικό

πλαίσιο αναφοράς τους με την προϋπόθεση να uπάρχει σεβασμός σης ιδιαιτερότη

τες της κάθε περιοΧής.
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Για την εrιiTευ~η των στόχων αυτών θεωρείται σκόπιμη από το προτεινόμενο

νομοσχέδιο n συνεργασία των εθνικών αρχών με τα ευρωπαϊκά όργανα ώστε να

συμΒάλλει στην ενίσχυση της συνοχής του ευρωπαϊκού χώρου και στην ανταγωνι

στικότητα της χώρας μας στην ΕΕ Επίσης με τη δημιουργία του Iνσnτoύτoυ Χωρο

TCΙΖίας και Περιβάλλοντος επιχειρείται ΚΟΙ n βέλτιστη συνεργασία και ~loπoίηση

των δυνατοτήτων που δίνονται από την ΕΕ, για συμμετοχή σε προγράμματα και δί

ΚΤΟΟ συνεργασίας.

Το -νέο θεσμικό πλαίσιο πράγματι έχει επιρροές από ης αναςπτήσεις της

xωΡOT~IKής πολιτικής της ΕΕ. Οι επιρροές αυτές μέσα στο σχέδιο νόμου εντοπίζο

νται κυρίως στους σκοπούς ΚΟΙ τα μέσα για την επίTευ~η της xωρoτα~IKής πολιτικής.

Αυτό ως έοο 'σημείο είναι φυσικό, αφού και η ΕΕ θέτει μόνο πλαίσια xωΡOΤ~ΙKής

πολιπκής και όχι συγκεκριμένους κανόνες, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε κράτος

μέλος να.διαμορφώσει τη δική του χωΡOΤ~ΙKή πολιτική σεβόμενο τις ιδιαιτερότητές

του, ακολουθώντας βέβαια το γενικό αυτό πλαίσιο.
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Μέχρι ης aρχές της δεκαετίας του '70 δεν υπήρχε συγκεκριμένονομοθέτημα

που να αναφέρεταιστη χωροταξία.Έως τότε το Κράτος απασχολούντανκυρίως με

θέματα οικιστικής πολιπκής και ποί\εΟΟομικώνεπεμβάσεων, γεγονός που δικαιο

i\ογείται ως ένα σημείο από την κατάσταση που εmκρατούσεστη χώρα μετά το Β'

Παγκόσμιο Πόλεμο. Για πρώτη φορά om δεκαετία του '60 γίνεται μια rφOσπάθεια

προγραμμαπσμούκαι ρύθμισης του χώρου με την εκπόνηση μιας σειράς ρυθμιση

κών σχεδίων. Η έί\ί\εΙΥη όμως θεσμικού Μαισίου για m θεσμοθέτησή τους οδηγεί

στην αδυναμία εφαρμογής τους. Μόλις το 1972 εκδίδεται το Ν.Δ1262172 ·Περί

ρυθμισπκών σχεδίων ασnKών περιοχών" με τον οποίο καθορίlεται n διαδικασία

σύνταξης, έγκρισης και εφαρμογής των ρυθμισnKών σχεδίων.

Ταυτόχρονα γίνεται η αvάθεση του Εθvικού XωΡOΤ~ΙKoύ Σχεδίου και Προ

γράμματος Ε.ί\.ί\άδας στο γραφείο του Κ Δo~ιάδη. Η αVΆθεση αυτή προκα.ί\εί πο.ί\λές

αvnδράσεις μετά Tnv πτώση της δικτατορίας. Οι αvnδράσεις, αφορούv κυρίως TnV

απευθείας αvάθεση της με.ί\έτης σε ιδιωτικό γραφείο και είχαv ως αποτέ.ί\εσμα τη

Δημόσια Συ~ήτηση για TnV αvάθεσή του. Από Tnv εμπειρία της σημεριvnς πραγμαπ

κότητας και α~ιο.ί\ογώvτας τις συVΘήKες τότε, συμΠεΡαίvουμε όπ οι αvnδράσεις αυ

τές φαίvεται όπ τελικά ~εκιvούσαv από mv αμφισ6nmσηπρος το φορέα και .ί\ιγότε

ρο OTOV τρόπο αvάθεσης. Αμφισ6ητοοοαv ουσιασπκά TnV εγκυρότητα της τότε

"κυβέρvησης" και τη σκοπιμότητα με TnV οποία έθετε τους στόχους μιας πολύ σημα

νηκπς μελέτης για TnV πορεία και TnV αvάπτυ~η της χώρας. Άi\λωστε ακόμη και σπ

μερα είvαι σύvηθες φαιvόμεvο απευθείας αvάθεση με.ί\ετώv σε ιδιώτες.

Με το Σύvταγμα του 1975 oρί~εται για πρώτη φορά όπ η ρύθμιση του χώρου

clvat υποχρέωση του Κράτους antvavn στους πο.ί\ίτες. Η δυvατότητα που δίvει το

Σwταγμαστο Κράτοςδεv μπορούσεva α~ιoπoιnθεί,ε~αιτίας της αvυΠαΡ~ίαςθεσμι

κού π.i\αισίoυ το οποίο θα Kαθόρι~ε πς αρχές και τους καvόvες με τους οποίους θα

μπορούσεva ασκηθεί xωΡOΤ~ΙKΠπο.ί\ιπκή.Μπορούμεva πούμε ότι η αvαφopάτης

xωρoτα~ίας στο Σύvταγμ~ αποτέλεσεmv επιταγή και το έvαυσμα για τη θέσπιση

σχεδίουvόμου που θα ρυθμίlειτα θέματατου χώρου.
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Το 1976 έχουμε τη θέσmση του νόμου 360 "Περί Xωρoτ~ίαςκαι Περι6άλλο

ντος". Το νομοσχέδιοαυτό διέπετο από σαφήνειακαι απλότητα.Σ' αυτό συντέλεσε

η μικρή του έκταση και η ~εKάθαρη παράθεση των ορισμών, των εmπέδωv σχεδια

σμού και των οργάνωνκαι μέτρων εφαρμογήςπου θεσμοθετούσε.

Αντιμετωπίζειτα θέματα της xωρoτα~ίαςκαι της προστασίαςτου περι6άί\λο

ντος παράλληλαόσον αφορά το σχεδιασμό.Προβλέπεισαφώς τα επίπεδα του σχε

διασμού και τα ιεραρχεί με βάση το γεωγραφικόεπίπεδο αναφοράς τους, έτσι ώστε

το κατώτερογεωγραφικάνα αναφέρεταικαι να εζαρτάταιαπό το ανώτερο.

Το βασικό μειονέκτηματου νόμου αυτού είναι όπ δεν προβλέπειδιαδικασία

με την οποία να υποχρεώνονταιοι φορείς να ανaί\άβουν πρωτοβουλίαγια την θε

σμοθέτησηκαι εκπόνηση των XωΡOΤ~ΙKώνΣχεδίων και Προγραμμάτωνσε όλα τα

επίπεδα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμανα περιέλθει ο νόμος σε αδράνεια σε σύντομο

χρονικόδιάστημα. Έτσι ενώ πριν την 4ήφιση του νόμου αυτού υπήρχε κινηπκότητα

όσον αφορά ης αναθέσεις xωΡOΤ~ΙKώνμελετών και εζαιτίας της έλλεΙΥης θεσμι

κού πλαισίουδεν εφαρμοζόταν,όταν δημιουργήθηκετο θεσμικό πλαίσιο σταματά η

ανάθεσηαυτών.

Η αδράνειαστην οποία περιήλθεο νόμος δεν συνδέεται με τη δομή του. Ούτε

βέβαιαμόνο με την έλλεΙΥη πολιτικήςβούλησης για την προώθησηρυθμίσεων του

χώρου. Τα αίπα για τη μη εφαρμογή σε ευρεία κλίμακα του νόμου αυτού είναι δυσ

διάκριτα εζαιτίας τόσο της απλότητας του νόμου αυτού, όσο και της έντονης επιθυ

μίας που υπήρχε τότε για τη ρύθμιση των ζητημάτωντου χώρου. Επομένως για την

μη εφαρμογήτου νόμου φαίνεταιότι το αίτιο δεν υπήρ~εη πολυπλοκότητατου. Εάν

δούμε όμως το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο επιχειρήθηκε ο xωρoτα~ΙKός

σχεδιασμός,μπορούμεναδιακρίνουμετα εζής:

α) υπήρχε ανεπαρκής γνώση της υφιστάμενης κατάστασης και των μηχανισμών

και εζεi\ί~εωνστο χώρο, και έλλεΙΥη επαρκώνστατισnKώνστοιχείων με αποτέ

λεσμα να είναι πολύ δύσκολο να γίνεται έστω και σε χαμηλό επίπεδο κάθε εί

δους σχεδιασμόςκαι προγραμμαπσμός

β) η σύvδεση του xωρoτα~ικoύσχεδιασμούμε τον γενικότεροκοινωνικόκαι οικο

νομικόπρογραμματισμόπροσέκρουεστην έλλεΙ4η συντονισμούανάμεσαστους

εμπλεκόμενουςφορείς

γ) σης διαδικασίεςσχεδιασμούκαι λήΥηςαποφάσεωνυπήρ~εέλ/εΙΥηδιαί\όγουμε

τον ενδιαφερόμενοπληθυσμό, γεγονός που υπονόμευεαπό την αρχή την επι

τυχία εφαρμογήςτων σχεδίων και προγραμμάτωνκαι γενικότεραυπήρχε ελλι

πής γνώσητων αναγκώντου nί\ηθυσμOύ

δ) προβλεπότανστατικό μοντέλο σχεδιασμού με αποτέλεσμααπρό6λεmες εζελί

~εις, κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού,στη διαδικασίαανάmu~ης και οργάνω

σης του χώρου, να καθιστούν τα υπό εκπόνησησχέδια πριν ακόμα την έγκρισή

τους, ~επερασμένα(Κέντρο Προγραμμαπσμούκαι ΟικονομικώνΕρευνών, Πρό

γραμμαAναπτύ~εως1976-1980: XωΡOΤ~ΙKή Πολιπκή, σμι.208)
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Παρά το γεγονός τελικά ότι ο Ν.360/76 δεν έτυχε ευρείας εφαρμογής, πρέπει

να σημειωθεί ότι ήταν πολύ σημαντικό βήμα Ακόμα και αν δεν υπήρξε διαδικασία

παραγωγής χωροταξικών σχεδίων, και μόνο n Υήφιση του νόμου ήταν καθοριστική

αφού έθεσε τις Βάσεις και το πλαίσιο του χωροταξικού και περι6a.ί\ί\OνΤΙKOίι σχεδια

σμού και προσπάθησε να συντονίσει, μέσα από τη δημιουργία του ΕΣΧΠ, την άσκη

ση χωροταξικής πολιτικής.

Η δημιουργία του ΕΣΧΓ1, ενός δηλαδή διυπουργικού (διατομεακοίι) οργάνου

που μπορεί να συντονίςει σε οριζόντιο επίπεδο είναι ένα από τα θετικά στοιχεία του

Ν.360Π6. Τυπικά n δράση του ΕΣΧΠ φτάνει μέχρι το 1985 με την έκδοση συνολικά

21 αποφάσεων, αν και ουσιαστικά n δράση τοιι σταματά το 1981 Οι σημαντικότερες

αποφάσεις όπως ήδη αναφέρθηκε θεωρούνταt 'Π απόφαση 211979 "Περί Xαρά~εως

κατευθυνττφιων γραμμών της χωροταζικής πολιτικής για την οικιστική αποκέντρω

ση", η απόφαση 3/1980 "Περί σχεδίου-πλαιcriου ρυθμίσεων ευρύτερης περιοχής

Πρωτεύουσας" και η απόφαση 7/1981 "Περί οργανώσεως του ελληνικού χώρου σε

Προγραμματικά Διαμερίσματα".

Η σημασία της απόφασης 2/1979 οφείλεται στο στόχο που προωθούσε, δηλα

δή την αποκέντρωση της ανάπτυ~ης μέσω της δημιουργίας ενός ιεραρχημένου οικι

στικού δικτύου (ΚΕΠΑ, ΑΣΤΟΚ, ΑΓΡΟΚ). Επίσης φαίνεται από το γεγονός ότι σε

αυτή στηρίχθηκε η έκδοση τριών ακόμη αποφάσεων του ΕΣΧΓΙ, που αφορούσαν το

σύστημα οργάνωσης των ΚΕΠΑ Βόλου-Λάρισας Καβάί\ας και Ηρακλείου. Από τις

αποφάσεις του ΕΣΧΠ οι μόνες που εγκρίθηκαν ήταν τελικά τα τρία αυτά ΚΕΠΛ.

Στην απόφαση 3 γίνεται προσπάθεια ρύθμισης της περιοχής της πρωτεύουσας

με στόχο τη συγκράτηση του ρυθμού αύ~ησης του πληθυσμού, την αποκέντρωση

των υπηρεσιών που έλκουν nληθυσμό, τη δημιουργία ενός πολυκεντρικού συστήμα

τος διοίκησης μέσω των διαμερισμάτων που προέ6λεπε και την προστασία του περι

6ά.ί\λοντος.

Στην απόφαση 7 γίνεται η διαίρεση της χώρας σε Προγραμματικά Διαμερί

σματα. Προτείνεται όλες οι κρατικές υπηρεσίες να κατανέμουν τις περιφερειακές

τους υπηρεσίες με 6άση τη διαίρεση όπως αυτή πρ06λέπεταL Μετά την ανάλυση της

δομής κάποιων υπουργείων και κρατικών οργανισμών παρατηρήθηκε ότι ελάχιστα

έλα6αν υπόΥη τους την απόφαση αυτή και η διάρθρωση των περιφερειακών τους υ

πηρεσιών γίνεται με ιδιαίτερα κριτήρια που αποφασίζει η κάθε υπηρεσία.

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν μέσα από τις αποφάσεις του ΕΣΧΠ ασκήθηκε

τελικά χωροταζική πολιτική. Μετά από την ανάλυση όλων των αποφάσεων του

ΕΣΧΓΙ, καταί\ήγουμε στην άΠΟΥη ότι δεν άσκησε χωροταζική πολιτική. Το μεγαί\ύ

τερο μέρος των αποφάσεων του αναφέρεται σε τοπικό επίπεδο. Το σύνολο σχεδόν

των αποφάσεων του εθνικού επιπέδου αφορούσε κυρίως την προστασία φυσικών

πόρων, όπου αντιμετωπίζεται το περι6άλί\ον αυτόνομα χωρίς να υπεισέρχεται που

θενά η χωροταζική του διάσταση. Δεν υπάρχει καμία απόφαση του που να αναφέρε

ται σε περιφερειακό εnίπεδo κάτι που θα περιμέναμε μετά την έκδοση της απόφασής

του για τα Προγραμματικά Διαμερίσματα.
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Οι αποφάσεις του ΕΣΧΠ για τα ΚΕΠΑ είναι επίσης τοπικού επιπέδου και όχι

περιφερειακού όπως δni\ώvει ο τίτλος της απόφασής τους. Μετά την ανάλυσή τους

καταλήγουμε στο συμπέρασμα όπ τα ΚΕΠΑ aVTanOKpiVOVTaI περισσότερο σε επί

πεδο Ρυθμισπκού Σχεδίου και λιγότερο σε αυτό του XωΡOT~ΙKoύ. Στην πράζη όπως

φαίνεται από τα μέτρα εφαρμογής που fYKpiVOVTat (και είναι προτάσεις του μελετη

τή), δίνεται βαρύτητα κυρίως στην προώθηση των έργων που αφορούν τα Ρυθμισπκά

Σχέδια της κάθε πόi\nς και όχι σπς ενέργειες που rφoωθOύν mv οικισπκήοργάνω

ση της ευρύτερηςπεριοχής,έτσι ώστε να μπορέσουννα λειτουργήσουνοι πόλεις αυ

τές ως ΚέντραΕνταπκώνΠρογραμμάτωνΑvάπτu~nς.

Όπως φάνηκε από την ανάλυση του Ν.360Π6. αντιμετωπίζονται τα θέματα

της χωΡOTα~ίας και του περιβάί\i\οντος ταυτόχρονα, ο ποi\εοδομικός σχεδιασμός

πρέπει να "αμ6άνει υπόΥη του ης αρχές και κατευθύνσειςτου xωρoτα~ΙKoύσχεδια

σμού και αυτός με τη σειρά του να εναρμονίζεταιμε ης αρχές και κατευθύνσειςτων

rφOγραμμάτωνανάπτυ~ηςκαι τη γενικότερηαναπτυ~ιαKήnOi\InKn. Το ερώτημα που

ηθεται είναι εάν η μετέπειτα νομοθεσία που σχετίζεται με τα θέματα αυτά ti\aBε u

πόΥη της τις παραπάνω αρχές.

Μέσα από το N.1650/86 "Για την rφoστασία του nεptβάi\i\oVToς" όπου απο

κi\ειστικά αναφέρεται στο περιβάί\i\ον, θεσμοθετούνται εργαλεία που έχουν χωρο

ταζική διάσταση αφού ορίζονται χρήσεις γης, χωρίς όμως να επιχειρείται συνοi\ικn

σύvδεση της xωρoτα~ίας και του περιβάί\i\οντος. Ταυτόχρονα αγνοούνται οι διατά

~εις του 360/76, που αν και ουσιασπκά είχε τεθεί σε αδράνεια, τυπικά δεν είχε κα

ταργηθεί.

Με την Κοινή Υπουργική Απάραση υπ. αρtθ. 69269/538711990 ε~ειδΙKεύεται

ο Ν.165ΟΙ86 μέσω της θέσπισης διαδικασίας και όρων προέγκρισης χωροθέτησης

και έγκρισης περι6αί\i\ονηκών όρων των ιδιωτικών και δημοσίων έργων και δρα

στηριοτήτων. Χαρακτηρισηκό της στοιχείο είναι όη δεν "αμβάνει καθόi\ου υπόΥη

της τα Σχέδια και Προγράμματα της Προστασίας του Περιβάί\i\οντος που θεσμοθε

τούσε ο νόμος 360/76. Η προστασία του nεpIWi\oVToςδεν αντιμετωπίζεται σφαιρι

κά αφού δίνεται έμφαση στις σημειακές χωροθετήσειςέργων και δραστηριοτήτων οι

οποίες αντιμετωπίζονταιως μέσο υποκατάστασηςτου xωρoτα~ΙKoύ σχεδιασμού που

ήταν ουσιασηκά ανύπαρκτος μετά την αδρανοποίηση του N.360176.

Όσον αφορά τον ποi\εοδομικό σχεδιασμό, από την ανάλυση του Ν.1262/72

"Περί ρυθμισηκών σχεδίων", διαπιστώνουμε ότι n εμπειρία mς θεσμοθέτησης των

Ρυθμιστικών Σχεδίων χρησιμοποιήθηκε στη δημιουργία του θεσμικού ni\atoίou της

χωροταζίας, κυρίως σε ότι αφορά το περιεχόμενο και τη διαδικασία τροποποίησης

και αναθεώρησης των Σχεδίων. Δεν φαίνεται να έχει "ηφθεί υπόΥη η διαδικασία ε

φαρμογής και έγκρισης των Ρυθμισηκών Σχεδίων και τα πρ06i\ήματα που ανημε

τώmσε δεδομένου ότι ο νόμος αυτός δεν εφαρμόστηκε ποτέ, όπου και εμφανίζεται

το κύριο μειονέκτημα του Ν.360/76.

E~ετάζoντας τη μετέπειτα του N.360176 πολεοδομική νομοθεσία ασχοληθή

καμε αρχικά με το Ν.947179 "Περί οικιστικών περιοχών". Κύριο xαρaκτηρισηKό του

νόμου αυτού είναι η μη έντα~η του σε ευρύτερα πί\αίσια και αναπτυ~ιακoύς στόχους.
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Έτσι η οργάνωση των OΙKισnKών περιοχών δεν συσxεη~εται με μια συγκεκριμένη

πολιτική χρήσεων γης και με τα ολοκληρωμένα αναπτυξιακά προγράμματα, απο

συνδέοντας πλήρως την έγκριση των νέων θεσμικών εργαλείων για τη ρύθμιση της

οικιστικής ανάπτυξης από οποιαδήποτε πρ06λημαηκή χωροταξικού σχεδιασμού.

Με το Ν.1337/83 ΜΕπέκταση πολεοδομικών σχεδίων, OικισnKή ανάπτυξη

σχεηκές ρυθμίσεις", τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια που εισάγονται δεν συνδέονται

με τα χωροταξικά σχέδια και προγράμματα του νόμου 360Π6 και επίσης φαίνεται

μην να υπάρχει σχέση των διαφόρων επιπέδων του σχεδιασμού, ιδιαίτερα στη φάση

της υλοποίησης. Τα ΓΠΣ τελικά αποτελούν ένα συνθεηκό πλαίσιο κατευθύνσεων

για την εκπόνηση των Πολεοδομικών Σχεδίων και σχεδόν αναλαμβάνουν να υπο

καταστήσουν το χωροταξικό σχεδιασμό.

Τέλος όσον αφορά τους νόμους που σxετί~oνται με την αναπτυξιακή πολιτική

δεν φαίνεται καμία σύνδεση του χωροταξικού,με 'τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, ούτε

ακόμα και στο επίπεδο των ειδικών ~ωνών ανάπτυξης δραστηριοτήτων που θα έπρε

πε να στηρίςονται κατά μια έννοια στις κατευθύνσεις των Ειδικών χωροταξικών

σχεδίων. Ειδικότερα κυρίως με το Ν.1262/82 "Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης

της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συνα

φών διατάξεων" ορίςονται περιοχές οικονομικών κινήτρων για την επίτευξη της πε

ριφερειακής ανάπτυξης. Η ανημετώπιση αυτή έρχεται σε πλήρη αντιθεση με τη λο

γική της απόφασης 2 του ΕΣΧΠ που επίσης στόχευε στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 1970 είχε δείξει πολύ μικρό ενδιαφέρονγια τα

θέματα της χωροταξίας.Οι μόνες αναφορές, που έχουν κατά μια έννοια και χωρο

ταξικόχαρακτήρα,αφορούσαντην ενίσχυσηκυρίωςmς οικονομικήςανάπτυξηςτων

Περιφερειών που ήταν λιγότερο αναπτυγμένες.Μόλις το 1987 με την κύρωση της

Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης εισάγεται η έννοια mς χωρικής διάστασης της οικο

νομικής ανάπτυξης(οικονομική και κοινωνική συνοχή).

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα θέματα Χωροταξικής Πολιηκής σήμερα αντιμε

τωπί~Oνται στη βάση δύο διαφορετικών προσεγγίσεων, της κοινοηκής και διακυ

6ερνηηκής. Η κοινοτική προσέγγιση παραπέμπει σε μια κοινή χωροταξική πολιηκή

που αποφασίςεται από τα υπερεθνικά όργανα nx. την Επιτροπή, ενώ η διακυβερνη

τική προσέγγιση παραπέμπεισε μια διαδικασία λήΥης αποφάσεων όπου τα Κράτη

Μέλη μέσα από αμοιβαίουςσυμβιβασμούς,ενημέρωσηκαι ανταλλαγήπληροφοριών

προχωρούνσε συντονισμότων επιμέρουςεθνικών πολιηκώντους.

Στη συνδιάσκεΥητης Χάγης παρουσιάστηκανσημανηκάκείμενα για την πε

ριφερειακή πολιτική της Κοινότητας.Το "Ευρώπη 2000 Προοπτικέςανάπτυξης του

κοινοτικούεδάφουςW που προέκυΥεαπό μια σειρά συνομιλιώνπάνω σε θέματα περι

φερειακής ανάπτυξης και 'Τα AσnKά Δίκτυα της ΕυρώπηςW. Ένα πολύ σημανηκό

βήμα για την πορεία της ΕυρωπαϊκήςΧωροταξικήςΠολιτικής, είναι η δημιουργία

της ΕπιτροπήςΧωρικής(Χωροταξικής)Ανάπτυξης(ΕΧΑ), που απαρτiςεταιαπό εκ

προσώπουςτων κρατών μελών και ειδικούς εμπειρογνώμονες,η οποία θα βρίσκεται

σε συνεχήεπαφή με την Επιτροπήτης Κοινότητας.
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Από το κείμενο ωΕυρώπη 2000" προκύmει όπ n χωροταξία είναι απαραίτητη

για την επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής συνοχιΊς και την ολοκλήρωση της

εσωτερικής αγοράς, μέσα από την αρμονική ανάπτυξη-ενσωμάτωση των περιφε

ρειακών περιοχών. Επίσης διαπιστώνονται οι χωροταξικές ανισότητες στην επικρά

τεια της Ε.Ε.

Στη συνάντηση κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα παρουσιά

στηκε ένα γενικό περίγραμμα του Ευρώπη 2000 plus στο οποίο διατυπώνεται ότι εί

ναι αναγκαία n χωροταξική πολιτική στα πλαίσια της Κοινότητας και το ωΓενικό

Περιεχόμενο της Προοπτικής Ευρωπαϊκής Χωρικής Ανάπτυξης" εκ μέρους της επι

τροπής της χωροταξικής ανάπτυξης (ΕΧΑ), του οποίου ο βασικός προσανατολισμός

είναι n εδραίωση μιας κοινής πολιτικής και ο συντονισμός της χωροταξικής ηρο

σέγγισης των κρατών-μελών της Κοινότητας.

Η Προοητική είναι το πρώτο διακυΒερνητικό κείμενο το οποίο αναφέρεται

ουσιαστικά σε θέματα χωροταξίας. Στοχεύει στην οικονομική και κοινωνική συνοχή

και προσανατολίζεται σε μια προσέγγιση ηου θα 6ασίζεται στην αειφόρο ανάητυξη

και δεν αποτελεί συγκεκριμένη στρατηγική αλλά έχει τη δυνατόmτα σχεδιασμού σε

διαφορετικά πλαίσια λαμΒάνοντας υπόΥη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε

Κράτους Μέλους.

Οι δράσεις αυτές της ΕΕ που αρχικά αφορούσαν την περιφερειακή ανάπτυξη

αλλά είχαν επιπτώσεις στο χώρο και πρόσφατα με το κείμενο της Προοπτικής, επη

ρέασαν σημαντικά τα θέματα του χώρου στην Ελλάδα. Οι πρώτες δυσκολίες που α

ντιπετώπισε ο κρατικός μηχανισμός προέρχονται από την προσπάθειά του να αντα

πεξέλθει σης απαιτήσεις των ΜΟΠ σε ότι αφορά την εφαρμογή τους. Το πρόΒλημα

αυτό εντάθηκε από τις επιχορηγήσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Επίσης η πίεση προς την Ελλάδα στην κατεύθυνση οργάνωσης περι6αλλοντι

κής πολιτικής, οδήγησε όπως είδαμε σε σημαντικά νομοθετήματα και την ταυτό

χρονη ενεργοποίηση ενός τμήματος του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου για την

προστασία του περιΒάλλοντος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν ο Ν.165ΟΙ86

και n ΚΥΑ 69269/5387/90.
Η ανακίνηση του θέματος της χωροταξικής πολιτικής στην Ε.Ε είχε ως απο

τέλεσμα να έρθουν στο προσκήνιο τα θέματα αυτά και στην Ελλάδα. Συνέπεια όλων

αυτών ήταν η σύσταση επιτροπής για τη σύνταξη του νέου θεσμικού πλαισίου για τη

χωροταξία.

βασικοί στόχοι του προτεινόμενου θεσμικού πλαισίου της χωροταξίας είναι η

διασφάλιση ισόρροπης και πολυκεντρικής ανάπτυξης, κοινωνικής δικαιοσύνης και

ισότητας ευκαιριών και αειφορικής χρήσης των φυσικών πόρων και προστασία της

φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Όπως φαίνεται και από την ανάλυση του

προτεινόμενου νόμου οι στόχοι διατηρούν το 6ασικό πλαίσιο αναφοράς τους με την

προϋπόθεση να υπάρχει σε6ασμός σης ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.

Στο νέο θεσμικό πλαίσιο, το περιΒάλλον και η προστασία του περιΒάλλοντος

αντιμετωπίζονται ως στόχοι του χωροταξικού σχεδιασμού. Επίσης είναι σημαντικό

184



1

1

]

J

J

-

ΣγΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

να αναφερθεί ότι διατηρούνται τα τρία Βασικά επίπεδα του χωροταξικού σχεδιασμού

(Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό)

Στο νέο νόμο δίνονται ορισμοί γενικότερων εννοιών (Χωροταξική Πολιτική,

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη). Η εισαγωγή των εννοιών αυτών

δείχνει το βαθμό επηρεασμού τnς ελληνικής χωροταξικής πολιτικής από τη δια

μόρφωση της χωροταξικής πολιτικής της Ε.ε ο νέος νόμος αποφεύγει με τον τρόπο

αυτό να ορίσει ΤΙς έννοιες της χωροταξίας, αποτέλεσμα της συνειδητοποίησης, Kυ~

ρίως μετά την εμπειρία από το Ν.360Π6, ότι οι έννοιες αυτέςδεν είναι στατικές αλλά

έχουν μια δυναμική και εξελίσσονται, οπότε ο περιορισμός τους στα πλαίσιο ενός

ορισμού δεν είναι επιθυμητός.

Σημαντικό σημείο του είναι ότι αναφέρονται αναλυτικά οι aρμoδιότητες των

οργάνων του κάθε επιπέδου σχεδιασμού. Η κατάρτιση επίσης των περιφερειακών

σχεδίων γίνεται από τις υπηρεσίες των περιφερειών, με βάση όμως τις αρχές και τις

κατευθύνσεις των Εθνικών και Ειδικών Πλαισίων Χωρικής Ανάητυξης. Η έγκριση

όλων των Χωροταξικφν Σχεδίων Διανομαρχιακού, Νομαρχιακού και Τοπικού χα

ρακτήρα ανήκει στις Περιφέρειες. Αυτό οφείλμαι σε μεγάλο βαθμό στο ότι μετά την

εισαγωγή του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης στις νομαρχίες, δημιουρ

γούνται σταδιακά στις περιφέρειες υπηρεσίες που έχουν τη δυνατότητα να ανταπε

ξέί\θουν στις απαιτήσεις της κατάρτισης χωροταξικών σχεδίων.

Το νέο σχέδιο νόμου λαμβάνοντας υπόΥη την ανακολουθία που υπήρχε ανά

μεσα στον Ν.360Π6 και τη μετέπειτα νομοθεσία που συσχετίζονταν έμμεσα ή άμεσα

με το χωροταξικό σχεδιασμό, τροποποιεί διατάξεις νόμων που επηρεάζουν τις ρυθ

μίσεις του χώρου, με βασικό νόμο τον 1650 για την προστασίατου περιβάi\λoντoς.

Το νέο σχέδιο νόμου διακρίνεται από μία τάση αποσυγκέντρωσηςτων αρμο

διοτήτων. Σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού υπάρχει ευρεία συμμετοχή κοινωνικών

φορέων, γεγονόςπου φαίνεται τόσο από τη σύνθεση του προτεινόμενουΔιοικητικού

Συμβουλίου του ΙΝΧΩΠ όσο και από την πρόταση εισαγωγής Εθνικού Συμβουλίου

Χωρικής Ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο με συμμετοχή Εκπροσώπων Υπουργείων,

κοινωνικών και επαγγελματικώνοργανώσεων, εκπροσώηησηςσυμφερόντων, περι

φερειακών και τοπικών διοικήσεων, βουλευτών και εμηειρογνωμόνων.Επίσης προ

βλέπεται n σχέση της χωροταξικής με την οικονομική πολιτική μέσω της σύνδεσης

των Περιφερειακών Σχεδίων Χωρικής Ανάητυξης με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα

της περιφέρειας. Επίσης ένα στοιχείο που πρέπει να επισημανθεί στο νέο σχέδιο

νόμου είναι n πρόβλεΥη μεταβατικής περιόδου τριών χρόνων για τη διατήρηση του

σημερινού καθεστώτος της προέγκρισης χωροθέτησης, μετά το πέρας της οποίας

απαιτείται οηωσδήηοτε η έγκριση χωροταξικών ηλαισίων όλων των επιπέδων που

προβλέπει το νομοσχέδιο.Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί n έλλεΙΥη μηχανισμών

τεχνικής υηοστήριξης του χωροταξικού σχεδιασμού (κτηματολόγιο, κωδικοηοίηση

χρήσεων γης). Η έλλεΙΥη αυτή παρόη είχε εηισημανθεί από την ηερίοδο κατάρτισης

του Ν.360Π6, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι σήμερα ενόΥει της θεσμοθέτησης του

νέου νόμου για τη χωροταξία και ηαρά το πάροδο 20 ετών από την αρχική επισή

μανσή της.
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Από την ανάλυση του νέου θεσμικού πλαισίου για τη xωρoτ~ία φαίνεται

πράγματι ότι επηρεάζεται από τις αναζητήσεις της xωΡOΤ~ΙKής πολιτικής της ΕΕ.

Οι επιρροές αυτές μέσα στο σχέδιο νόμου εντοπίζονται κυρίως στους σκοπούς και

τα μέσα για την επίτευ~η της xωΡOΤ~ΙKής πολιτικής. Επίσης το νέο σχέδιο νόμου

λαμβάνει υπόΥη του έως ένα βαθμό την εμπειρία από τη σύντ~η και εφαρμογή του

προηγούμενου θεσμικού πλαισίου της xωρoτ~ίας καθώς και τα προβλήματα στην

εφαρμογή του που είχαν προκύΥει από τις ανακολουθίες που υπήρχαν με νομοθετή

ματα που έμμεσα είχαν και χωρική διάσταση.

Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει ότι ο Ν. 360/76 ήταν για την ε

ποχή του έVΑ σημαντικό νομοθέτημα, το οποίο εάν είχε εφαρμοστεί,θα μπορούσε

να επιφέρει σημαντικέςε~ελί~εις σε ότι αφορά τα θέματα της xωρoτα~ίας.Παρ' όλα

αυτά σήμεραδεν μπορεί να ανταποκριθείστις απαιτήσειςκαι σύγχρονεςαντιλήΥεις

για xωΡOΤ~ΙKόσχεδιασμό.

Επίσης στην Ε.Ε επικρατείρευστότηταόσον αφορά τα θέματατης xωρoτα~ίας.

Σε ορισμένακείμενα της Ε.Ε γίνεται προσπάθειανα υπάρ~ει κοινή xωρoτα~ΙKήπο

λιτική μετ~ύ των κρατών μελών και σε άλλα φαίνεται ότι επικρατεί η άΠΟΥη να δί

νονται οι βασικέςκατευθύνσειςτης xωρoτα~ΙKήςπολιτικήςαπό την Ε.Ε και τα κράτη

μέλη με βάση αυτές να καθορίζουντην εθνική τους xωρoτα~ΙKή πολιτική. Δεν έχει

ακόμα απαρασιστείαν θα επιλεχθεί μια από τις δύο κατευθύνσειςή θα ακολουθού

νται και οι δύο κατά περίπτωση.

Τέλος, το νέο σχέδιο νόμου για τη xωρoτα~ίαλαμβάνειυπόΥη του τα προβλή

ματα που παρουσίασε ο Ν. 360/76 καθώς και τις σύγχρονες τάσεις και αντιλΠΥεις

του xωρoτα~ΙKoύ σχεδιασμού. Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι δεν έχει ακόμα

Υηφιστείαπό τη βουλή. Αv θα Υηφιστεί και με ποια μορφή και αν θα εφαρμοστεί εί

ναι καίρια ερωτήματα που δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Η τελική του μορφή, όπως

φαίνεται από την τέταρτη γραφή του αφήνει αισιόδo~α μηνύματα όσον αφορά την

~έλι~η των θεμάτων της xωρoτ~ίας και τη διαμόρφωση της χωροταξικής πολιτι

κής στην Ελλάδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ

Ν.Δ. 1262172

"ΠερίΡυθμιστικών Σχεδίων"

!\ρ8ρον 1

Δια του παρόντος καθορίζεται n διαδικασία

συντά~εως, εγκρίσεως, εφαρμογής, τροπο

ποιήσεως και αναθεωρnσεως των Ρυθμιστι

κών Σχεδίων αστικών περιοχών της χώρας.

Αρθρον 2

1. (Καταργήθηκε δυνόμεl του όρθρου 9 παρ.

2 <ου Ν.360/76)

2. "Ρυθμισηκόν Σχέδιον" νοείται σχέδιον

καθορΙζον την ρύθμισιν και έλεγχον α

ναπτύ~εως αστικής τινός περιοχής εις

ό,τι αφορά την χρήσιν γης και τα δίκτl.JO

υποδομής. Το Ρυθμιστικόν Σχέδιον εκ

πονείται εις τα πλαίσια των γενικότερων

κατευθύνσεων και στόχων των εθνικών

και γενlκοτερων κατευθύνσεων και στό

χων των εθνικών και περιφερειακών

προγραμμάτων, εις και της εν χώρω

ρυθμίσεως και οργανώσεως διαχρονl

κώς των δραστηριοτήτων και λειτουρ

γιών.

3. "Πολεοδομlκόν Σχέδιον" νοείται σχέδιον

καθορίζον εν λεπτομερεία εις κλΙμακα

οικισμού ή τμήματος τούτου ή ζώνης ει

δικής χρήσεως και εις τα πλαίσια υφι

σταμένου Ρυθμισηκού Σχεδίου ή ελλεί

Υεl τοιούτου, βάσει των γενικών πολεο-

δομικών αρχών και προτύπων, τας χρή

σεις γης, τα συστήματα και τους όρους

δομήσεως ως και τους κοινόχρηστους

και ιδιωτικούς χώρους.

4. "Περιοχή ελέγχου" νοεΙταl συγκεκριμένη

έκτασις περιβόλλουσα τα όρια της πε

ριοχής του Ρυθμιστικού Σχεδίου προς

τον σκοπόν εφαρμογής ορισμένων μέ

τρων διαμορφώσεως και αναπτύ~εως

ταύτης.

5. "Χρήσις γης" νοεΙτοl Ο τρόπος λειτουργι

κής χρησιμοποιήσεως Τμήμοτος εδά

φους, ή κτισμάτων ή έργων υποδομής.

Αρθρον 3

Η εφαρμογή εγκεκριμένου Ρυθμιστικού

Σχεδίου συνιστό δημοσΙαν ωφέλειαν.

1

.
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Αρθρον 4

Τα εκπονούμενα Ρυθμιστικά Σχέδια δέον

όπως εναρμονίζονται προς τα τυχόν υφι

στάμενα εγκεκριμένα XωΡOTα~IKά Σχέδια,

ελλείΥεl δε τοιούτων προς την εν γένει Χω

ρoτα~ΙKήν Πολιτικήν της Κυβερνήσεως.

!\ρ8ρον 5
Τα εκπονούμενα εις την πεΡ10χήν εγκεκρι

μένου Ρυθμιστικού Σχεδίου πολεοδομικά

σχέδια δέον όπως εναρμονίζονται προς

τούτο.

Αρθρον 6

1. ΤΟ Ρυθμιστικό Σχέδιο αποτελείται εκ των

κότωθl:

α) Εκ κειμένου καθορίζοντος τας αρχάς,

τους στόχους και τας προοπτικός ε~ε

λί~εως της περιοχής βόσει συσχετίσε

ως της υφιστάμενης καταστάσεως και

των τάσεων ε~ελί~εων αυτής μετά των

ευρυτέρων περιφερειακών ΠΡOγρaμ~

μάτων. β) Εκ κειμένου περιλαμβόνο

ντος τους κανόνας διαμορφώσεως και

αναπτύ~εως της περιοχής.

γ) E~ ενός συνθετικού και πλειόνων χαρ

τών, απεικονιζόντων τους εν τη προη

γουμένη παραγράφο κανόνας και εμ

φαινόντων:

γα) Τα όρια της περιοχής του Ρυθμιστι

κού Σχεδίου ως και της περιοχής ε

λέγχου.

γβ) Το σύστημα οργανώσεως και ava
πτύ~εως του χώρου

γγ) Τας χρήσεις γης κατά ζώνας

γδ) Τας πυκνότητας οικήσεως και γενl

κάς κατευθύνσεις δια τον προσδιορι

σμό όρων δομήσεως.

γε) Τα βασικό συγκοινων1οκάκαι λοιπά

δίκτυα.

γστ) Τας δια την προστασίαν του περι

βάλλοντοςπροτάσεις.

γζ) Τα κατά προτεραιότηταεκπονήσεως

πολεοδομικών σχεδΙων τμήματα ως

και τα χρήζοντα αναπλάσεως και ε~υ

γιάνσεωςτοιαύτα.

γη) Τα σημαντικό έργα αναπτύζεως της

περιοχής.

2. Οι εν τη παραγράφο 2 ανσφερόμενοι

χάρταl σwοδεύονται υπό επε~ηγηματι

κών τευχών αιτιολογούντων τα εν τη

διαλαμβανόμενα στοιχεία, βάσει α) πί\ή-
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ρους αναλύσεως της υπαρχούσης lωτo~

στάσεως από aπόΥεως γεωγραφικής,

γεωλογικής, κi\Ιμaτος, χi\ωρίδος, δπμο

γραφικής, ι<οιvωνιοi\ογlκnς, οικιστικής,

οικονομικής, οστικής υποδομής, χρήσε

ως γης, πυκνότητας οικήσεως 1<0\ οι>

γκοινωνιaκής, β) συσχετίσεως προς τε

την υπόρχουοaν κατάστασιν και προς τα

ανοπτυξlOκό προγρόμμοτο της περιφε

ρείας, εις ην ανήκει n περιοχή και της

χώρος εν γένει και γ) εκτιμήσεως βόσει

πολεοδομικών προτύπων 1<01 των προο

πτικών εξελίξεως.

3. Το Ρυθμιστικόν Σχέδιον συνοδείιετοι υπό

προτάσεων περί του τρόπου εφαρμογής

του πεΡlλομβανουσών KOI προγραμματι

ομόν εκτελέσεως ΚΟΙ εκτίμησιν της δα

πάνης των προβλεπομένων υπό τούτου

έργων, υπό προτάσεων των δια την ε

φαρμογήν των ως επίσπς t<at υπό

"εt<θέσεως" t<αθοριζούσnς τπν Dt<oi\ou
θπτέαν γενιt<ήν noi\IT1t<nv αναπτύξεως

εις τπν U περιοχήν ελέγxoυ~.

4. Τα Ποi\εοδομιt<ά Σχέδια Ζωνών Ειδιt<ής

Χρnσεως, δέΟν να εναρμονίζονται προς

το υφιστάμενον εγt<εt<ριμένον Ρυθμιστι

t<όν Σχέδιον τπς ευρυτέρας ασnt<ής πε

ΡIΟΧnς. Εi\i\ε{Υει τοιούτου ΡυθμισΤ1t<ού

Σχεδίου αl ανωτέρω Ζώναι Ειδιt<ής

Χρήσεως t<αθορίζονταl υπό του Υπουρ

γείου Δπμοσίων Έργων, συμφώνος προς

τπν Dt<oi\ouanTtov εν τπ περιοχή χωρο

ταξιt<ήν ποi\ΙΤ1t<ήν t<al ποi\ιτιt<ήν περl

φερειαt<ής αναπτύξεως, βόσει γενιt<ών

ποi\εοδομιt<ών αρχών. Εις τπν τελευταία

ταύτπν περίπτωσιν, δια τα ως άνω Πολε

οδομιt<ά Σχέδια Ζωνών Εδιt<nς Χρήσε

ως, αt<οi\ουθεί ταl n εν άρθρο 7 του πα

ρόντος οριζομένπ διοδιt<οσίο περί Ρυθ

μιστιt<ώv Σχεδίων αστιt<ών περιοχών. Τα

στοιχεία άτινα περιλαμβόνονται εις το

περί εγκρίσεως των ως αν Πολεοδομι

t<ών Σχεδίων Ζωνών Ειδιt<ής Χρήσεως

Β.Δ/γμα t<αθορίζονται εν εt<άστn περι

πτώσει υπό των προδιαγραφών εt<πονn

σεως τπς μελέτπς τούτων.

Ι\ρθρο 7

1. Αρμόδιον δια τπν t<ατά τας διατάξεις του

πορόντος σύνταξιν t<at lyt<plolv τπς πα

ραλαβής των ΡυθμlσTlt<ών Σχεδίων ως

t<at δια τπν εφαρμογήν αυτών, είναι το

Υπουργείον Δπμοσίων Έργων.

2. Η εt<πόνnσις Ρυθμιστιt<ού τινός Σχεδίου

χωρεί βόσει προγράμματος ιεραρχήσε-

2
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ως των προς εt<πόνnσιν ετπσίως Ρυθμι

σnt<ών Σχεδίων τπς Χώρας, t<αταρτιζο

μένου υπό του Υπουργείου Προγραμμa

Τ1σμού t<al Κυβερνnτιt<ής Ποi\IΤιt<ής.

3. Η απαιτουμένπ δια τπν σύνταξιν Ρυθμl

aTIt<oIJ Σχεδίου μελέτπ εt<πονείταl υπό

t<ρaTlt<ών υππρεσιών ή οργανισμών το

mt<nς αυτοδιοιt<ήσεως, ή ανατίθεται εις

νομιt<ά πρόσωπα δπμοσίου ή lδιωτιt<ού

διt<αίου, ή ιδιώτας μελετπ τάς. Η ανάθε

σις τπς εt<πονnσεως μεi\έτnς γίνεται δι'

αποφάσεως του Υπουργού Δπμοσίων

Έργων, προt<ειμένnς δε τπς αναθέσεως

εις ετέρας υππρεσίας ή οργανισμούς

τοπιt<nς αυτοδιοιt<ήσεως Γι Ν.ΠΔΔ. t<at
του t<ατά περίπτωσιν συναρμοδίου Υ

πουργού.

4. Η εt<πόνnσις μελέτπς ΡυθμισΤ1t<ού τινός

Σχεδίου βάσει προδιαγραφών συντασ

σομένων υπό του Υπουργείου Δπμοσίων

Έργων, μετά nρoπγoυμένπν υπό του Υ

nOupylt<OIJ Συμβουi\ίου lyt<ptotv των γε

νιt<ών αρχών αυτών από απόΥεως t<υ

βερνnπt<ής ποi\ιnt<ής. Αι προδιαγραφαί

εγt<ρίνονταl τεi\lt<ώς δι' αποφάσεως του

Υπουργού Δπμοσίων Έργων. Εις περί

πτωσιν Ποi\εοδομιt<ών Σχεδίων Ζωνών

Ειδιt<ής Χρήσεως n σύνταξις t<al lyt<pt
σις των προδιαγραφών γίνεται τπ συ

μπράξει t<at του συναρμοδίου t<ατά περί

πτωσιν Υπουργού.

5. Η εποπτεία τπς εt<πονnσεως μεi\έτnς

ΡυθμισTlt<ού Σχεδίου ανατίθεταΙ, t<ατό

πιν t<οινής αποφάσεως των Υπουργών

παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμοδίου επί

θεμάτων Προγραμματισμού t<at Κυβερ

νnτιt<ής Ποi\IΤιt<ής, Εσωτεριt<ών t<at Δπ
μοσίων Έργων, εις t<ρατιt<ήν υππρεσίαν

ή οργανισμόν τοπιt<nς αυτοδιοιt<ήσεως.

Δια τπς αυτής αποφάσεως συνιστάται

γνωμοδοτιt<ή επιτροπή παρά τπ επο

πτευούσπ ως άνω αρχή εις πν συμμετέ

χουν απαραιτήτως εt<nρόσωποι των Υ

πουργείων Προγραμματισμού t<ol Κυ

βερνnTlt<nς Ποi\ιτιt<ής t<ot Δπμοσίων

Έργων, του οlt<είου Περιφερειαt<ού

Διοιt<nτού t<at των οlt<είων Νομαρχιών,

δnμων n t<Οlνοτήτων ή ομάδων αυτών. Η

γνωμοδΟTlt<n επιτροπή γνωμοδοτεί t<ατά

παν στάδιον τπς εt<πονήσεως μελέτπς

Ρuθμιστιt<ού Σχεδίου.

6. Η εt<πονnθείσα μελέτπ ΡυθμlσΤ1t<ού

Σχεδίου υποβάλλεταl εις τπν t<ατά τπν

παρ. 5 του παρόντος εποπτεύουσαν αρ-
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χπν, ήτις ι<αl αποστέλλει ταυτπν εις το

αρμόδιοv Περιφερειaκόν Συμβούλιο

Xωρoτa~lας ή εν ελλείΥει τοιούτου, εις

το παρό το Υπουργείο Προγραμματι

σμού και ΚυβερνΠTlι<ής ΠολlΤιι<ής Συμ

βούλιον Χωροταξίας προς γνωμοδότπ

σιν εντός τριάκοντα ημερών.

7. Η μελέτη παραλαμβάνεται μετά γνώμπν

του κατά τα ανωτέρω Συμβουλίου παρά

της υπό της παρ. 5 του παρόντος προ

6λεπoμΈVπς γνωμοδοτικής επιτροπής

δια πρωτoι<όiΊλoυ. Η σύνταςις του πρω

τoι<όiΊί\oυ παραλαβής γίνεται υπό της ως

άνω επιτροπής και άνευ της γνωμοδο

τήσεως ταυ ανωτέρου Συμβουλίου, εάν

αύτη δεν υποβληθεί εντός της εν τπ

προηγουμένη πaρaγρόφo αναφερομέ

νης προθεσμίας των τριάκοντα ημερών.

8. Το πρωτόκολλον παρaλaβπς μετά της

γνωμοδοτήσεως του κατά την παρ. 6
Συμβουλίου, ή και άνευ ταύτης εν πορό

δο της ηροθεσμίας, υΠOβάi\λεΤOI εις το

Υπουργείων Δημοσίων Έργων και ε

γκρίνεται υπό του Υπουργού, μετ' από

φασιν του ΣυμβουίΊίου Δημoσlων Έρ

γων.

9. Εντός δέκα πέντε ημερών από mς κατά

την πaράγραφoν 8 του παρόντος άρθρου

εγκρίσεως της παρΜαβής της μελέτης,

αύτη, μερίμνη της εποπτευούσης την με

ίΊέτην αρχής, εκτίθεται επί τριάκοντα η

μέρος εις τα δημοτικά κοι κοινοτικά κα

ταστήματα της περιοχής του Ρυθμιστι

κού Σχεδίου, δημοσlευομένης σχετικής

ανακοινώσεως εις δύο ημερισίας εφη

μερίδας κυκίΊοφορούσας εις την περιο

χήν και εις δύο αλίΊεπΜλήλους εκδό

σεις τούτων.

ΙΟ. Εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάκο

ντα ημερών από της τελευταίας των Kα~

τά την προηγουμένην παρόγραφον δη~

μοσιεόσεων δύναται να υποβληθούν εγ

γράφως ενώπιον της εποπτευούσης την

μεi\έτην αρχής, υπό δημοσίων υπηρε

σιών, οργανισμών τοπικής αυτοδlοlκπ

σεως, νομικών προσώπων δημoσloυ δι

καίου και οργανισμών κοινπς ωφελείας

ενστάσεις n παρατηρπσεις, αναγόμενοι

εις τας υπό του Ρυθμιστικού Σχεδίου κα

θορlζομένας αρχάς.

11. Η εποπτεύουσα την μελέτην aρxή μετ'

εξέτασιν των υποβίΊηθεlσών ενστάσεων

και πaρατηρπσεων μεριμνά δια την ανα

γκαίαν κατά την κρίσιν αυτής πραγμα-
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τοποίησιν του αρχικώς εκπονηθέντος

Ρυθμιστικού Σχεδίου το οποίον απο

στέλλεl εις το κατά την παρ. 6 του παρό

ντος ΣυμβουίΊίου ίνα τούτο γνωμοδοτπ

σεl εντός τριάκοντα ημερών. Το σχέδιον

τούτο μετά των ενστάσεων ή παρατηρπ

σεων και της γνωμοδοτπσεως του ως ά~

νω Συμβουλlου n και άνευ γvωμoδoτπ

σεως εάν αύτη δεν υποβληθεί εντός της

ανωτέρω προθεσμίας, υΠOβόi\ίΊεταl με

ρίμνη της εποπτευούσης αρχπς εις το

Υπουργείον Δημόσιων Έργων μετά κοι

νοποιήσεως εις τα Υπουργεία Προγραμ

ματισμού και Κυβερνητικπς ΠοίΊlτικπς

και Εσωτερικών εντός δύο μηνών από

του πέρατος της εν παρ. 10 προθεσμίας.

12. ΤΟ κατά την προηγουμένη παράγραφον

υποβληθέν Ρυθμιστικό Σχέδιον εις πε

ρίπτωσιν ανάγκης τροποποιπσεως του

δlαπlστουμένης δια ΚΟlνπς αποφάσεως

των Υπουργών πaρά τω Πρωθυπουργό

αρμοδίου επί θεμάτων Προγραμματι

σμού και Κυβερνητικπς Πολιτικπς, Εσω

τερικών και Δημοσίων Έργων, επανα

ποστέλίΊεταl εις την κατά τα ανωτέρω ε

ποmεοουσαν αρχπν ήτις μεριμνά δια

την άμεσον τροποποίησιν τούτου, ακο

λoυθoυμΈVης εν προκειμένω της εν το

παρόντι άρθρο ορlζομένης διαδικασί

ας, εκτός εάν άλίΊως ορίζεται υπό της ως

άνω κοινπς αποφάσεως.

13. Το Ρυθμιστικόν Σχέδιον εγκρίνεται εν

τέλεl δια Β.Δ/τος, περιέχοντος τα εν παρ.

Ι του άρθρου 6 στοlχεlα, εκδιδομένου

προτάσεl των Υπουργών παρά το Πρω

θυπουργώ αρμοδίου επί θεμάτων Προ

γραμματισμού και Κυβερνητικής Πολι

τικής, Εσωτερικών και Δημοσίων Έρ

γων.

!\ρθρον 8
Αι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου 7, αl
αφορόσοι εις την εκπόνησιν, πaραKoίΊoύ

θησιν και παραλα6πν μείΊέτης Ρυθμιστικού

Σχεδίου, εφαρμόζονται KOI επΙ της οναθέ

σεως επί μέρους μείΊέτης, απαιτουμένης δια

την εκπόνησιν Ρυθμιστικού Σχεδίου nσυμ

βολλούσης εις αυτΠν. Η τοιούτη επί μέρους

μείΊέτη πaρoi\αμβάνεταl υπό της κατά την

πορ. 5 του άρθρου 7 ΓVωμoδoΤΙKπς επιτρο

ππς, εκτός αν άλίΊως ορίζεται δια της οπο

φάσεως περί αναθέσεως.
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I\ρθρov 9
(Καταργήθηκε βόσει του όρθρου 9 παρ. 2
του Ν.360Π6)

I\ρθρov 10

Αι δαπάναl συντάξεως Ρυθμιστικών Σχεδί

ων Βαρύνουν τος πιστώσεις του Προγρόμ

ματας Δπμοοlων Επενδύσεων ή τους πό

ρους των οργανισμών τοπιι<ής αυτοδιοική

σεως. Εις την τελευταίοντούΤΩν περίπτωσιν

δύναται να εγκριθεί n σύνταξις Ρι>θμισTlκού

Σχεδίου, κατόπιν κοινής οποφόσεως των

Υπουργών πορό το Πρωθυπουργό ορμοδίου

επί θεμάτων προγραμματισμού και Κυβερ

νητικής Πολιτικής, Εσωτερικών κοι Δπμο

σlα/ν Έργων, ανεξαρτήτως της εν πaραγρό

φα 2 του όρθρου 7 ιεραρχήσεως.

Ι\ρθρον 11

Δι' οποφάσεως του Υπόυργού Δπμοοlων

Έργων, δημοσιευομένης δια της Επφμερί

δος της Κυβερνήσεως, κοθορί'ονταl τα

προσωρινό όριο της περιοχής του Ρυθμιστι

κού Σχεδίου και της περιοχής ελέγχου.

I\ρθρov 12
1. Από της εκδόσεως της κατά το όρθρον 7

παρ. 3 του παρόντος αποφάσεως περί

εκπονήσεως PUΘμlσΤΙKOύ Σχεδίου ή κα

τά την διάρκειαν ταύτης δύναται να ανα

στέί\ί\εταl δια B.Δfτων, εκδιδομένων

προτάσεl του Υπουργού Δημοσίων Έρ

γων, πάσα δόμησις ή εκτέλεσις ετέρου

τεχνικού έργου εντός των κατά το άρ

θρον 11 του παρόντος προσωρινών ορΙ

ων της περιοχής του Ρι>θμιστlκού Σχε

δΙου, ως και της περιοχής εί\έγχου, ή εις

συγκεlφlμένα τμήματα τούτων, δια χρο

νικόν διάστημα δύο ετών, δυνάμενον να

παραταθεί κατά τον αυτόν τρόπον επί εν

εισέτι έτος. Εξαιρούνται της ανωτέρω α

ναστοί\ής α) επικευαί αίτινες κατά την

κρίσιν της αρμοδίας τεχνικής υπηρεσΙας

κρίνονται απαραίτητοι δια λόγους χρή

σεως υγιεινής και ασφαί\εΙας των οlκο

δομών, β) προσθήκοι κατ' επέκτασιν ή

καθ' ύΥος επί υφισταμένων κτιρίων κοι

νής ωφελεΙας ή ετέρας κατηγορία, ορl

~oμένης υπό του περί αναστολής των οι

κοδομικών εργασιών Β.Δ/τος. Εντός της

αυτής περιοχής και δια τον αυτόν χρό

νον απαγορεύεται, επΙ ποινή αποί\(ιτου

ακυρότητος, πάσα μεταβιβαστική κυριό

τηΤΟς δlοκlοπραξΙα εν ~ωή, συνεπαγο

μένη την κατάτμησιν γης ως και η Ql)-
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τουσία διανομή ταύτης. Οι ανωτέρω πε

ριορlσμοΙκοι απαγορεύσεις οΟΟέν δύνα

νται να δημιουργήσωσιν υπέρ οιοΟΟήπο

τε δικαίωμα απo~ημlώσεως ένανΤ1 του

Δημοσίου κοι των Δήμων ή Κοινοτήτων.

2. Μετά την έγκρισιν του Ρυθμιστικού Σχε

δίου, δΌVαταl να αναστέί\ί\εταl δια

Β.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του Υ

πουργού ΔημοσΙων Έργων, πάσα δό

μησις ή εκτέλεσις τεχνικού έργου, εντός

των περιοχών των Kαθoρι~oμένων υπό

του Ρυθμιστικού Σχεδίου ως χώρων

πρa?lνoυ, δια χρονικόν διάστημα δύο ε

τών, κατ' ανώτατον όριον aρxόμενoν a
πό της ημερομηνΙας υποβοί\ής υπό του

ενδιαφερομένου αιτήσεως περί εκδόσε

ως της απαιτουμένης δια το ως άνω έργα

αδείας.

3. Κατά την ταύτην ως άνω διάρκειαν έκα

στον πρoγραμματι~όμεvoν έργον κοινο

ποιείται εις την υπεύθυνον δια την επο

πτεία της μελέτης aρχήν.

I\ρθρov 13

1. Από της εγκρΙσεως Ρυθμιστικού Σχεδίου

απαγορεύεται εντός της περιοχής αυτού,

η l<στ' αντίθεσιν προς τας διατάξεις τού

του εκτέί\εσlς έργου, κατάτμησις nχρή

σις γης. Δια την εκτέλεσιν έργου, δ(ο

προβλέπεται έκδοσις οικοδομικής αδεί

ας κατά τη σχετικήν νομοθεσίαν Onol

τεΙταl επί τω τέλει εναρμονΙσεωςτούτου

προς τας διατάξεις του εγκριθέντος

Ρι>θμιστικού Σχεδίου πολεοδομική ά

δεια, εκδιδόμενη υπό του Υπουργείου

ΔημοσίωνΈργων.

2. Προς έκδοσιν των υπό της ισχυούσης νο

μοθεσίας προβλεπομένων αδειών απά

του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας

(Τομεύς Βιομηχανίας), του Ελληνικού

Οργανισμού Τουρισμού ή υπά ετέρων

αρμοδίων Δημοσίων Υπηρεσιών ή νομι

κών προσώπων ως και δια την χορήγη

σιν δανείων υπό του Δημοσίου, δημοσί

ων οργανισμών και Τραπ~ών, δια πά

σης φύσεως εγκαταστάσεις, απαιτείται

ωσαύτως προηγουμένη πολεοδομική ά

δεια του ΥπουργεΙου Δημοσίων Έργων

πιστοποιούσα άτι αl ονωτέρω εγκατα

στάσεις εναρμoνί~oνται προς τα εγκε

κριμένον PUΘμlσΤΙKάν Σχέδιον.

3. Εις περιοχάς συμπερlί\αμβονομένας εις

το Ρυθμιστικόν Σχέδιον και μη εντεταγ

μένας εις πολεοδομlκόν τοιούτον, επl-
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τρέπεται, κατ' εξαίρεσιv της πραηγουμέ

vπς παραγράφου 1, π αvάγερσις κατοικί

ας συμφώvως προς τας περί δομήσεως

εκτός σχεδίου διατάξεις. Ειδικότεροv

εις περιοχάς nροβί\επομέvας υπό του

Ρυθμιστικού Σχεδίου ως ζώvας πρασί

vou και μη εvτεταγμέvας εις ποί\εοδομl

κόv axMIOV, επιτρέπεται π αvάγερσις

κατοικίας επί εκτάσεως 4.000 τετραγω

vικώv μέτρωv κατ' εί\άχιστοv, συvοί\ικής

δε επιφαvείας ορόφωv μέχρις 150 τε

τραγωvικώv μέτρωv.

Ι\ρθρον 14

Δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίωv

Έργωv δημοσιευομέvης δια της Εφημερί

δος της Κυβερvήσεως δύvαταl va μεταβι

βάζοvται, εv μέρει ή εv όί\ο, αl αρμοδιότη

τες του Υπουργείου Δημοσίωv Έργωv επί

του ελέγχου εφαρμογής εγκεκριμέvωv

Ρι>θμιστικώv Σχεδίωv εις ετέραv KpanKnV
υπηρεσίαv, ή οργαvισμούς τοηικής αυτο

διοικήσεως ή Νομικά Πρόσωπα Δπμοσίου

Δικαίου.

Ι\ρθρον 15

1. Εmτρέπεται κατόπιv κοιvής αηοφάσεως

τωv Υπουργώv παρό τω Πρωθυπουργό

αρμοδίου επί θεμάτωv Προγραμματι

σμού κα1 Κυβερvπτικής Ποί\ιτικής, Εσω

τερικώv και Δημοσίωv Έργωv ή τροπο

ποίπσπς εγκεκριμέvου Ρι>θμιστικού

Σχεδίου.

2. Αvά πεvταετίαv από της εγκρίσεως Ρυθ

μιστικού Σχεδίου ερευvάταl υποχρεωτι

κός υπό του Υπουργείου Δημοσίωv Έρ

γωv ή αvάγκη αvαθεωρήσεως τούτου,

εκδιδομέvης σχετικής αποφάσεως του

Υπουργού Δημοσίωv Έργωv.

"3. Επί τροποποιήσεως ή αvαθεωρήσεως

Ρυθμιστικού Σχεδίου εφαρμόζεται η κα

τά τας διατάξεις του παρόvτος διαδικα

σία εκποvήσεως, παραί\αβής και εγκρί

σεως Ρυθμιστικώv Σχεδίωv. Επί τροπο

ποιήσεως ή αvαθεωρήσεως του Ρυθμι

στικού Σχεδίου περιοχής Πρωτευούσης

αρμόδιοv προς γvωμοδότησιv κατά rnv
παρόγρ. 6 του άρθρου 7 Συμ60ύλιοv Χω

ροταξίας τυγχάvεl το παρό τω Υπουρ

γείο Προγρομματιaμού και Κυβερvητι

κής Ποί\1τικής roloUrov.
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l\ρθρον16

1. Εvτός πέvτε ετώv από της εγκρίσεως

Ρυθμιστικού τιvός Σχεδίου αvαθεωροιJ..

Vrol ή rρononolouvrai επί τη βόσεl τoιJ..

του τα εγκεκριμέvα πολεοδομικά σχέδια

της περιοχής αυτού. Μέχρι της τοιαύτης

αvαθεωρήσεως ή τροποποιήσεως τωv

πολεοδομικώv σχεδίωv ταύτα διατηρούv

rnv iaxuv τωv.

2. Απαγορεύεται η επέκτασις υφισταμέvωv

σχεδίωv πόλεωv ή η εκπόvησις vέωv

τοιούτωv εις περιοχάς μη συμπεριί\αμ

6οvομέvας εις EγKEKPIμtVOV Ρυθμιστι

κόv Σχέδιοv. Η παρούσα παράγραφος

τίθεται εv lσχύl κατά ΠEploxnv δια KOI
vής αποφάσεως τωv γπουργώv παρά τω

Πρωθυπουργώ αρμοδίου επί θεμάτωv

Προγραμματισμού και Κυβερvητικής

Πολιτικής, Εσωτερικώv και Δημοσίωv

Έργωv."

l\ρθρον17

Η δlαδΙKασiα εγκρίσεως τωv κατά rnv έ

vαρξιv της ισχύος του παρόvτος ήδη εκπο

vουμέvωv, εκποvηθέvτωv ή προκηρυχθέ

vτωv Ρυθμιστικώv Σχεδίωv ορίζεται, δια

κοιvής αποφάσεως τωv Υπουργώv παρά τω

Πρωθυπουργώ αρμοδίου επί θεμάτωv Προ

γραμμαησμού και Κυβερvητικής Πολιτικής,

Εσωτερικώv και Δημοσiωv Έργωv, κατ' ε

ξαίρεσιv τωv διατάξεωv τούτου, επιφυί\ασ

σομέvωv τωv διατάξεωv της παραγράφου 13
του άρθρου 7 αυτού.

I\ρθρov 18

Οι παραβόταl τωv εις εκτέί\εσιv της παρα

γράφου1 του άρθρου 12 του παρόvτος εκδl

δομέvου ΒΔ/τωv, ως και οι παραβάταl του

άρθρου 13 του παρόvτος τιμωρούνται κατά

το άρθροv 458 του nOIVIKOu Κώδικος, nnnv
εάv η παράβασις επισύρη εξ άλλης διατά

ξεως Bapurlρov noivnv.

Ι\ρθρον 19

1. Ιδρύεται Ειδικόv Ταμείοv υπό rnv επω

vυμία ~Ειδlκόv Ταμείοv Εφαρμογής

Ρυθμιστικώv και Πολεοδομlκώv Σχεδί

ωv", όπερ αποτελεί vομικόv πρόσωποv

δημοσίου δικαίου, εδρεύει εv Αθήvαις

και τελεί υπό mv εποmείαvτου Υπουρ

γού ΔημοσίωvΈργωv.

" 2. Σκοπός του Ειδικού Ταμείου EIvol :

α) Η απ' ευθείας χρηματοδότησις της ε

φαρμογής ρυθμιστικώv και ποί\εοδο-
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μlι<ών σχεδίων κοθ' άπασαν την χώ

ραν, περlί\aμ&ινομένπς και της χρη

ματοδοτήσεως εκτελέσεως των σxετι~

κών έργων υπό ορμοδίων κροτικών tr

ππρεΟlών, ως και n επιδότπσις n δα·

νειοδότπσις Οργονισμών Τοπικής ΑΙ,)

τοδlοlκήσεως, ΝΠΔΔ n Οργανισμών

κοινής ωφελείας δια τοιαύτας εφορμο

γάς ΚΟΙ εκτεί\έσεlς έργων. Εις εξαιρε

τικός περιπτώσεις δύναται να γίνπ απ'

ευθείας χρηματοδότησις κοι δια την

ει<πόνπσιν πολεοδομικών ΚΟΙ ρυμο

τομικών σχεδίων.

β) Η εξασφάλισις των αναγκαίων περιο

χών δια τος μελλοντικός ανόγι<aς των

ως άνω έργων 1<01 των οπalτπθπσσμέ

νων διa την εφαρμογήν των Ρυθμιοη

κών Σχεδlων τοιούτων".

3. Οι πόροι ταυ Ειδιι<ού Τομείου προέρχο

ντοι εκ : ο) κροτικής επιχορηγήσεως, β)

δανείου δι ο δύναται να παρασχεθι) εγ

γύησις του ΔημοσΙου, γ) των εσόδων εκ

μεταr.r.εύσεως της περιουσίας αυτού, δ)

των εσόδων των προερχομένων εξ ειδι

κών TεiΊών επΙ της γης ή των κτισμάτων.

4. Το Ειδlκόν Ταμείον διοικείται υπό διοι

κητικού συμβoυiΊΙoυ, του οποΙου η σύν

θεσις ορίζεται δια Β.Δ/τος, εκδιδομένου

προτάσει του Υπουργού ΔημοσΙων Έρ

γων. Δι' ομοίως εκδιδομένων Β.Δ/των

ορΙζοντOl τα της εκπροσωπήσεως του

Ειδικού Ταμείου, ο οργανισμός και αl

οργανlκαί θέσεις του προσωπικού αυτού

ως και τα της αναθέσεως σχεπκών κα

θηκόντων εις υπoί\iΊήiΊoυς του Υπουρ

γεΙου Δημοσίων Έργων, αl αρμοδιότη

τες του διοικητικού συμβουλίου και του

Προέδρου αυτού ως και n μεταβΙβασlς

τούτων εις έτερα όργανα, τα της διαχει

ρίσεως των πόρων και τα της οικονομι

κής υπηρεσΙας του Ειδικού Ταμείου, τα

της ιδρύσεως παραρτημάτων αυτού και

πάσα εν γένει λεπτομέρεια αναγκαΙα δια

την λεlΤOUΡγΙαν τούτου.

5. Το Ειδlκόν ΤαμεΙον αποr.αύεl των απαiΊ

λαγών από φόρων και τελών και των εν

γένει ουσιαστικών και δικονομικών

προνομίων του ΔημοσΙου, εξαιρέσει των

δασμών και τούτοις συνεlσπραττομένων

φόρων, του φόρου κύκλου εργασιών και

τελών χαρτοσnμου και των τελών κυ

κλοφορίας aUToKlvnTrov. Συμβάσεις

χρnματοδοτnσεως ή δανειοδοτnσεως

καταρτιζόμεναl δια την εκπλήρωσιν του

6

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΔΙΑ ΤΑΓΜΑ ΤΑ

σκοπού του Ειδικού Ταμείου, τα οικεία

συμβόiΊαlo, ως και αl εις εκτέλεσιν τού

των καταβολαΙ και επlστροφαΙ χρημά

των απαiΊiΊάσσoνTαl πάντων των υπέρ

τρίτων τελών, δικαιωμάτων και εισφο

ρών, τα δε σχετικά δικαιώματα των συμ

βολαιογράφων και υπoθηKoφυiΊόKων 0
ρΙζονταl εις τα υπό του Δημοσίου κατα

βαλiΊόμενα.

6. Η νομική εν γένει υπηρεσία του Ειδικού

Ταμείου διεξάγεται δια του παρά τω Υ~

πουργεΙω Δημοσίων Έργων ΓραφεΙου

Νομικού Συμβούλου του Κράτους. Ο

παρ' αυτώ Νομικός Σύμβουλος έχει δια

το Ειδlκόν Ταμείον τας επί των υποθέ

σεων του Δημoσfoυ αρμοδιότητας Συμ

βoύiΊoυ του Νομικού Συμβουλίου του

Κράτους, οι δε παρ' αυτώ Πάρεδροι και

Δικαστικοί αντιπρόσωποι τας των Παρέ

δρων και Διοκστικών Αντιπροσώπων

του Ν.Σ. του Κρότους. Το ΔιοlκηTlκόν

Συμβούλιον δύναται τη εισηγήσεl του α

νωτέρω Νομικού ΣυμβoύiΊoυ να αναθέτη

την διεξαγωγnν συγκεκριμένων νομικών

ή δικαστικών υποθέσεων εις δlκηγόρους

οΙπνες παρΙστανταl ως πληρεξούσιοι αυ

τού.

7. Αποζημιώσεις καταβαλλόμεναl εκ χρη

ματοδοτήσεως του Ειδικού Ταμείου δια

την υπό του ΔημοσΙου, κατά τας διατά

ξεις του Ν.Δ. 632/1970 "περΙ αναλήΥεως

υπό του Δημοσίου των εκ της εφαρμα

γnς των πολεοδομικών σχεδΙων δIΚΟΙω

μότων και υποχρεώσεων των Δήμων ή

Κοινοτήτων" ως τούτο ετροποποιήθη και

συνεΜηρώθη δια του ΝΔ 1143/1972,
επΙσπευσlν της απαiΊiΊoτρlώσεως OKlvn
των καταλαμβονομένων υπό των προ

βλεπομένων υπό των εγκεκριμένων πα

λεοδομlκών σχεδΙων κοινοχρήστων εν

γένει χώρων (οδών, Ματειών, αλσών

κλπ), εισπράττονται μερίμνη των αρμο

δίων κρατικών υπηρεΟ1ών κατά τας δια

τόςεις περΙ εισπράξεως των ΔημοσΙων

εσόδων. Τα παρά των ΔημοσΙων Ταμεί

ων εισπραττόμενα κατ' εφαρμογήν της

παρούσης παραγράφου, ποσά εισάγονται

εις τΟν παρά τη Τραπέζη της EλiΊόδoς

λογαρlOσμόν του Ειδικού Ταμείου.

8. Αποζημιώσεις καταβαλλόμεναl υπό των

Οργανισμών Τοπικής ΑυτοδlοΙκησης ες

επιδοτήσεως του Ειδικού ΤαμεΙου δια

την επισπεύσει τούτων εφαρμογήν των

ρι>θμlσTlκών και πολεοδομlκών σχεδΙ-
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ων, βεβαιούμενοι εις βάρος των υπο

χρέων, εισπράττοντοι κατά τος διατάξεις

περί εισπράξεως δnμοσίων εσόδων, και

εισάγονται υπό ίδιον κωδlκόν οριθμόν

εις το έσοδο του οικείου Δnμοu n Κοι

νότητος, διατίθεντοl δε οποκλειστικώς

δια την εφαρμογήν του ρυθμιστικού ή

ποi\εοδομιιωύ σχεδίου ουτού. Τα ουτά

εφαρμόζονται KOI δια την περαιτέρω

διόθεσιν του εσόδου τούτου.

9. Αι διατάξεις της παραγράφου 2 του όρ

θρου 1, των nορaγρόφων 2 κοι 3 του άρ

θρου 2 κοι του πρώτου εδαφίου του όρ

θρου 4 του Ν.Δ/τος 761/1970 ωπερί ρυθ

μίσεως οφειλών προς οποζrιμίωσιν κατά

την παραγρ. 3 του όρθρου 6 του

Ν.5269/1931 ω, εφαρμόζονται εις τος

περιrπώσεις Τα/ν προηγούμενων παρα

γράφων 7 και 8.

l\ρθρον20

Η ισχύς του παρόντος άρχεται οπό της δη

μοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυ

βερνήσεως.
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Ν.360/76

'Περ(Χωροταξ(ας και

'Περιβάλλοντος'

Ι'φθρο 1

Εν τω πaρόνη νόμω νοούνται:

1. Ως XωΡOTα~ΙKό "Σxέδιo~: Σύνολον κειμέ

νων και σχεδίων δια των οποίων εκφρά

ζονται αι r ενlκαl aρxαί και κατευθύνσεις

της ακολουθητέας xωΡOTα~IKής πολιη

κής, εν τω πλαισίω των Προγραμμάτων

Οικονομικής και Κοινωνικής Αναπτύ

~εως και καθορίζονται, κατά κύριον λό

γον, τ' ακόλουθα:

α) Η κατανομή και διάρθρωσις του πληθυ

σμού, εν συνάρτησει προς το πλέγμα

δρασmριοτήτων, κατά τομείς παρα

γωγής.

Β) Η κατανομή και διάρθρωσις των χρή

σεων χώρου, κατά λειτουργίας και το

μείς παραγωγής.

γ} Τα εθνικά συγκοινωνιακά δίκτυα

και λοιπά δίκτυα κοινωνικής, Οικο

νομικής και διοικηηκής υποδομής.

δ) Οι εθVΙKoί δρυμοί, αι ζώνaι πράσινου

και οι σημανηκοί προς δlαφύλα~ιν και

προστασίαν χώΡΟL

ε) Τα γενικά πλαίσια, οι όροι και οι

περιορισμοί, δια την ε~ασφάλlσιν

της προστασlας του περι6άi\λOνTOς.

στ) Έτερα κατά την κρίσιν του Υπουργού

Συντονισμού και Προγραμμαησμού

συναφή στοιχείο.

2. Ως XωΡOTα~ΙKόν "Πρόγραμμα": Σύνολον

κειμένων και σχεδίων δια των οποίων

καθορίζονται αι απαιτούμεναι δια την ε

φαρμογήν του ανηοτοίχου XωΡOTα~ΙKoύ

Σχεδίου παρεμβάσεις, μετά των φάσεων

πραγματοποιήσεως και χρηματοδοτή

σεως τούτων, ως και τα προς τούτο λη

πτέα θεσμlκό, οικονομικά και διοικηηκά

μέτρα.

3. Ως "Εθνικόν" το Χωροταζικόν Σχέδιον ή

Πρόγραμμα, το αναφερόμενον εις το

σύνολον της Χώρας, ως

"ΠεριφεpεlαKόν~ το αναφερόμενον εις

συγKεKριμΈVOν τμήμα αυτής και ως

"EιδΙKόν~ το αναφερόμενον εις συγκε-
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κριμένον τομέα παραγωγής, λειτουργί

αν, δραστηριότητα ή δίκτυον υποδομής.

4. Ως "Χρήσις χώρου": Ο τρόπος της ενδε

δειγμένης λειτουργικής χρησιμοποιή

σεως ζώνης, περιοχής ή τμήματος του

χερσαlου και θαλασσίου χώρου, μετά

των εν αυτοίς φυσικών πόρων, υδάτων,

κτισμάτων και έργων υποδομής.

5. Ως "Φυσικόν ΠεριBάλλoν~: Ο περl6άi\

λων ΤΟν άνθρωπον χερσαίος, θαλάσσιος

και εναέΡιος χώρος, μετά των εν αυτώ

χλωρίδος, πανίδος J<Ot φυσικών πόρων.

6. Ως "Πολιηστικόν Περιβάλλον": Τα αν

θρωπογενή στοιχεία πολιπσμού και χα

paKmPIonKa, ως ταύτα διεμορφώθησαν

εκ της παρεμΒάσεως και των σχέσεων

του ανθρώπου μετά του φυσικού περι

6άi\λOνTOς, περιλαμβανομένων των ι

στορικών χώρων ως και της καλλιτεχνι

κής και πολιτιστικής εν γένει κληρονο

μιάς της Χώρας.

7. Ως "Προστασία του Περl6άi\λOνTOς":

α) Η διατήρησις του χαρακτήρος του φυ

σικού περιβάλλοντος και η βελτίωσις

των διαμορφωθησών σχέσεων μεTα~ύ

των στοιχείων αυτού, ως οικοσυστήμα

ΤΟς.

Β) Η προστασία του φυσικού περιβάλλο

ντος από τας ζημιογόνους επιπτώσεις

εκ της αναΠTύ~εως δραστηριοτήτων

και παρεμβάσεων του ανθρώπου.

γ) Η δlαφύλα~ις του πολιτιστικού περι

6όλ/οντος ως και των ιστορικών χώ

ρων, εντός των οποίων τούτο διεμορ

φώθη.

δ) Ο έλεγχος της α~ιoπoιήσεως των φυσι

κών πόρων και της αναΠTύ~εως των εν

τω χώρω δραστηριοτήτων, προς τον

σκοπόν της εναρμονίσεως των σχέσε

ων μεTα~ύ του φυσικού περιβάλλο

ντος, του πολιησηκού περιβάλλοντος

και της οικονομικής δράσεως του αν

θρώπου.

ι>φθρο2

l.H γενική πολιτικήεπί της XωΡOTα~ίαςκαι

της προστασίας του Περl6άi\λOνTOς α

σκείται υπό του Υπουργείου Συντονι

σμού και Προγραμματισμού.

2. Το Υπουργείον Συντονισμού και Προ

γραμμαTlσμού είναι αρμόδιον δια την,

κατά τας δlαTά~εις του παρόντος, σύ

νTα~ιν, συμπλήρωσιν, τροποποίησιν ή α-
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ναθεώρησιν και μέριμναν προς έγκρlOιν

Εθνικών, Περιφερειακών και Ειδικών

Χωροταςικών Σχεδlων και Προγραμμά

των, ως και δια την εποπτείαν και παρα

κολοόθησιν της υπό των αρμοδlων φο

ρέων εφαρμογής αυτών και των Σxεδί~

ων και Προγραμμάτων Προστασίας του

Περιβάλλοντος.

3. Η εκπόνησις και εφαρμογή Χωροταξικών

Σχεδlων και Προγραμμάτων ως και

Σχεδίων και Προγραμμάτων Προστασί

ας του Περιβάλλοντος χρηματοδοτείται

εκ του προϋπολογισμοό Δημοσίων Ε

πενδόσεων ή και εξ ειδικών πόρων.

4. Δι' αποφάσεων του Υπουργοό Συντονι

σμοό και Προγραμματισμού δΌVαται να

μεταβιβάζωνται, εν μέρει ή εν όλω, σι>

ναφείς προς τον έλεγχον εφαρμογής

των Χωροταξικών Σχεδlων και Προ

γραμμάτων ως και Σχεδlων και Προ

γραμμάτων Προστασίας του Περιβάλ

λοντος αρμοδιότητες, εις ετέρας κρατι

κάς Υπnρεσίας εις νομικά πρόσωπα δη

μοσίου δικαίου ως και εις ειδικά αποκε

ντρωμένα όργανα εποπτευόμενα παρά

του Υπουργεlου ΣυντονlOμοό και Προ

γραμματισμού.

Ι\ρθρο 3

1. Συνιστάται Εθνικόν Συμβούλιον Χωρο-

ταξίας και Περιβάλλοντος αποτελούμε

νον εκ των Υπουργών μελών της Οικο

νομικής Επιτροπής ως και των Υπουρ

γών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Πολιτι

σμού και Επιστημών, Εθνικής Παιδείας

και Θρησκευμάτων, Κοινωνικών Υπη

ρεσιών, Δημοσίων Έργων, ως και του

Υφυπουργού Δημοσίων Έργων. ΔΌVαται

δε, να συμμετέχουν KaλOόμενoι προς

τούτου υπό του Προέδρου του Συμβου

λίου και έτεροΙ, αρμόδιοι επl των συζη

τούμενων θεμάτων, γπουργο! ή Υφl>

πουργοl. Δύνανται επίσης καλοόμενοι

να μετέχουν, άνευ Υήφου, προϊστάμενοι

εν γένει νομικών προσώπων δημοσίου

δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων, τραπε

ζών, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας ή ε

τέρων οργανισμών.

2. Του Συμβουλίου προεδρεόει ο Υπουργός

Συντονισμού και Προγραμματισμοό, ε

ξυπηρετείται δε τούτο δια της εν τη πα

ραγράφω 4 του παρόντος άρθρου Γραμ

ματεlας.
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3. Εις την αρμοδιότητα του Συμβουλίου α

νrΊKOυν:

α) Η λήφς αποφάσεων επl της ακολουθη

τέας πολιτικής και επί γενικών θεμά

των αφορώντων εις την Χωροταςlαν

και το Περιβάλλον.

β) Η λήΥις αποφάσεων εηί θέματων απτο

μένων των αρμοδιοτήτων πλειόνων Υ

πηρεσιώνεις ότι αφορά την Χωροταςί

αν και το Περιβάλλον.

γ) Η έγκριστς των Χωροταξικών Σχεδlων

και Προγραμμάτων και Σχεδίων και

Προγραμμάτων Προστασίας του Περι

βάλλοντος και η εναρμόνισις αυτών

μετά των Σχεδίων και Προγραμμάτων

Αναπτόξεως.

δ) Η εποπτεία εφαρμογής των Χωροταξι

κών Σχεδίων και Προγραμμάτων ως

και των σχεδlων και Προγραμμάτων

Προστασίας του Περιβάλλοντος.

ε) Ο συντονισμός των φορέων εφαρμογής

των ανωτέρω Προγραμμάτων.

4. Συνιστάται εις το Υπουργείον Συντονι

σμοό και Προγραμματισμοό Γραμματεία

του Εθνικοό Συμβουλlου Χωροταξlας

και Περιβάλλοντος, έργον της οποίας

είναι η προς αυτό εlOήγηστς και προώ

θηστς θεμάτων της αρμοδιότητός του και

η ενημέρωσις τούτου επί της εν γένει

πορείας εκπονήσεως και εφαρμογής των

Χωροταξικών Σχεδlων και Προγραμμά

των ως και Σχεδίων και Προγραμμάτων

για την Προστασία του Περιβόλλοντος.

ΣυνιστάταΙ, επίσης δια τουο παρόντος,

μία (Ί) θέσις υπαλλήλου επί θητεία επί

βαθμό Αναηληρωτοό Γενικοό Διευθυ

ντού ως Προϊσταμένου της Γραμματείας

του Εθνικοό Συμβουλlου Χωροταξlας

και Περιβάλλοντος. Η θέσις αύτη πλη

ρούται δι' αποφόσεως του Υπουργοό Σι>

ντονισμού και Προγραμματισμού δια

nρoσλήtjEως επl σχέση δημοσίου δικαl

ου και θητεlα διαρκεlας ενός μέχρι και

τριών ετών, δυναμένη ν' ανανεούταΙ,

προσώπου κεκτημένου πτυχίον Ανωτά

της Σχολής, εμπειρίαν και εςειδικευμέ

νας τεχνικάς γνώσεις επί θεμάτων Χω

ροταξίας και Περιβάλλοντος. Δια Προε

δρικών Διαταγμάτων εκδιδομένων τη

προτάσει του Υπουργοό Συντονισμού

και Προγραμματισμού, καθορίζονται αι

οργανικαί θέσεις της ΓραμματεΙας του

Εθνικού Συμβουλlου Χωροταςlας και
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Περιβάλλοντος, ο τρόπo~ πλπρώσεως

αυτών, ως και τα της οργανώσεως και

λειτουργίας αυτΠς. Αι δαπάναι της

Γραμματείας βαρύνουν τον Προϋπολο

γισμόν Δημοσίων Επενδύσεων.

5. Εις την κατά την προηγουμένην παρό

γραφον Γραμματείαν δύναται να προ

σλαμ6όνωνται δι' αποφάσεως του Υ

πoυργoύ Συντονισμού και Προγραμματι

σμού μέχρις (20) ειδικοί επιστήμονες και

μέρχlς (20) υπό.ί'ιληλοι εξιδικευμένων

προσόντων επί θητεία ή επί συμβάσει

εργασίας ή έργου, κατά ηαρέκκλισlν των

διατάξεων του Ν.Δ.1198/72. Η θητεία nη

σύμβασις των ούτω προσλαμβανομένων

δύνατα να είναι διαρκείας μέχρι τριών ε

τών δυναμένη να ανανεούται Δι' απο

φάσεως του Υπουργού Συντονισμού δι)..

ναται αl ως άνω θέσεις να μετατρέπω

νταl εις μονίμους και να καθορίζηταl ο

τρόπος πληρώσεως αυτών.

6. Δια Προεδρικών Διαταγμάτων, τη πρao

τάσει των Υπουργών Συντονισμού και

Προγραμματισμού, Προεδρίας της Κυ

βερνήσεως, Οικονομικών και του κατά

περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού, καθο

ρίζεται ο αριθμός των μόνιμων ή επί

σχέσει lδιωτικοιί δικαίου, ή επ{ θητεία

θέσεων ως και ο τρόπος πληρώσεως αυ

τών, των Κεντρικών και Περιφερειακών

Υπηρεσιών αρμοδιότητος θεμάτων

προστασίας του περιβό.ί'ιλοντος.

'ιρθρο 4

1. Συνιστάται παρά τω Υπουργείω Συντονι

σμού και Προγραμματισμού, Er"tponn
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.

2. Έργον της Επιτροπής είναι η γνωμάτευ

σις, προς τον Υπουργόν Συντονισμού και

Προγραμματισμού ή προς το Εθνlκόν

Συμβούλιον Χωροταξίας και Περιβάλ

λοντος εφ' όσΟν τούτο ήθελε ζητηθή

παρ' αυτού, επί των εκπονουμένων Χω

ροταξικών Σχεδίων και Προγραμμάτων

ως και Σχεδίων και Προγραμμάτων

Προστασίας του Περιβάλλοντος και επί

της ακολουθητέας εκάστοτε χωροταξι

κής πολιτικής και της πολlτικπς προ

στασ{ας του Περιβάλλοντος, ως και η ει

σήγησις των αναγκαίων μέτρων και ε

νεργειών δια την εφαρμογήν αυτών.

3. Η Επιφοπή Χωροταξίας και Περιβάλλο

ντος, απαρΤΙζεταl εξ εκπροσώπων των

Υπουργείων Συντονισμού και Προγραμ-
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ματισμού, Προεδρίας της Κυβερνήσεως,

Εξωτερικών, Εθνlκπς Αμύνης, Εσωτερι

κών, Πολιτισμού και Επιστημών, Εθνι

κής Παιδείας και θρησκευμάτων, Γε

ωργίας, Βιομηχανίας, Κοινωνικών Υπη

ρεσιών, Δημοσ{ων Έργων (Υηηρεσίαl

Υδραυλικών, Συγκοινωνιακών Έργων

και Οlκισμοιί), Μεταφορών και EmKOI

νωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας. Ειδl

κώτερον εκ των εκπροσώπων του Υ

πουργείουΠολιτισμούκαι Επιστημών, ο

εις προέρχεταιεκ της Γενικής Διευθύν

σεως Αρχαιοτπτων και Αναστηλώσεως,

ο δε έτερος εκ της ΓενικήςΔιευθύνσεως

ΠολιτιστικώνΥποθέσεων.

Στην Επιτροπή δύνανται να μετέχουν

εκπρόσωποι νομικών προσώπων δημο

σίου δικαίου, ιδιωτικούδικαίου και ιδιώ

τες ειδικών προσόντων και εμηειρίας,

οριζόμενοιεκάστοτεδι' αποφάσεωντου

Υπουργού Συντονισμού και Προγραμ

ματισμού.

4. Η συγκρότησις, ο τρόπος λειτουργίας και

αl δαπάναl της Επιτροπής καθορίζονται

δι· αποφάσεων του Υπουργού Συντονι

σμού και Προγραμματισμοιί.

5. Η κατά το παρόν άρθρο Επιτροπή εξυπη

ρετείται υπό της προβλεπομένης εις την

παρόγραφον 4 του προηγούμενου ~

θρου Γραμματείας.

6. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Συντονι

σμού και Προγραμματισμού δ6vαντοl να

συνιστώνται Περιφερειακαί Επιτροπαl

Χωροταξίας και Περι6όί\λοντος, αναλό

γου συνθέσεως.

'ιρθρο 5

1. Τα Εθνικά Περιφερειακά και Ειδικά Χω

ροταξικά Σχέδια κοi Προγράμματα εκ

πονηθέντα, συμπληρωθέντα, τροπο

ποlηθέντα ή αναθεωρηθέντο κατά την

παρ. 2 του όρθρου 2 του παρόντος και

κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής

Χωροταξίας και Περl6ό.ί'ιλοντος υπο

6όί\λονται μετ' εισηγήσεως του Υπουρ

γού Συντονισμού και Προγραμματισμού

εις το Εθνlκόν Συμβούλιον Χωροταξίας

και Περl6όλλοντος και εγκρίνονται υπό

τοότου.

2. ΤΟ Εθνlκόν Χωροταξικόν Σχέδιον και

Πρόγραμμα, εγκρίνετΟ1 εν συνεχεία υπό

της Βουλής κατά το άρθρον 79 παρ. 8
του Συντάγματος, κατά διαστήματα δε

μη δυνάμενα να υπερ606ν την τριεΤΙαν,
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Ο Υπουργός Συντονισμού και Γlpoγpaμ

μοπσμού ενημερώνει την Βουλήν εηί

της noρεlaς εφαρμογής TOU.

3. Τα Περτφερεικά κοι το Ειδικό Χωροτaξ ...
κά Σχέδια ΚΟI Προγράμματα μετά την έ

γκρισίν των υπό του Εθνικού Συμ60υλΙ

ου ΧωΡοιοξίος κοι Περιβάλλοντος δη

μοσιεύονται μετά των σχεnκών εγχριπ-.

κών πράξεων δια της Εφημερίδος της

Κυβερνήσεως.

4, Σχέδιο κοι Προγράμματα Προστασίας

του Περιβόλλοντος εκπονούμενο υπό

lφοηκών γπηρεοιών ή ετtρων φορέων,

παραπέμπονται προ πόσης εφαρμογής

των εις την Επιτροπι,v Χωροταξίας Ι(Ω\

Περιβόί\λοντος προς γνωμοδότποιν, ε

φaρμοζομένης περαιτέρω της κατά τος

παρ. 1 και 3 ΤΟι.> παρόντος άρθρου διαδι

κασίας εγκρίσεως ή ανaθεωρήσεως Οι>

τών.

l\ρθρο6

Το Υπουργείον Σwτoνlσμoύ και Γ1ρoνρa.μ

μaπομού είναι αποκλειστικώς aρμόδlOν δια

mv χρημaτοδότησιν κοι εκπόνηotν μελε

τών Εθνικών, Περιφερεlaι<ών και Elδtκών

Xωρoro~ΙKώνΣχεδίων και Πρoγ~μμάτων,

it επί μέρους φημάτων αυτών, βό.σεl πριr

διαγρφών εγκρινομένωνυπό του Υπουργού

Συντονισμούκαι Προγραμματισμού.Αι τοl

αύται μελέταl ανατίθενται, δι' αποφάσεων

του αυτού Υπουργού εις ι<ρατικάς υπηρε

σίας επιστημονιι<ά ή ει<παιδευτικά Ιδρύμα

τα, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού

δικαίου ή ι<αι εις συμβούλουςμελετητάς.

l\ρθρο7

1 Δια Γ1ροεδρlι<ών Διαταγμάτων, εκδ~μέ

νων προτάσεl του Υπουργού Συντονι

σμού και Προγραμματισμού ι<αl του aρ

μοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού, μετ'

απόφOOlν του Εθνικού Συμβουλίου Χω

ΡOίO~ίας και Περl6όλλοντος, εκδιδομέ

νην κατά το όρθρον 3 παράγρaφoς 3
περίmωσις Ια) δύναται νο εmβάλ/ωνταl

περιορισμοί ή κανόνες ισχύοντες επί

ωρισμΈVoν ή αόριστον χρόνον, εις mv
δημιουργίαν ή ανόπτυ~lν ωρlσμένων

δρaσrnρloτΤΙτωντι λειτουργιώνή εις την

χρήσιν του χώρου εις συγκεκριμένος

ζώνaς ή περιοχάς, συμφώνως προς το

περιεχόμενον των εγκεκριμένων αντι

στοίχων Xωρoτα~ιι<ών Σχεδίων ι<αl

Προγραμμάτων ι<αl να επιβόλλωνταl τα

αναγκαιούνταμέτρα ι<αl περιορισμοίδια
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την rιρoστaσiαν, αποι<ατάσταOlν και

6ελτίωσιν της ποιότητος του Περιβάλ

λοντος.

2. Αι υπό των εκάστοτε κειμένων δlατ~εων

προβλεπόμενοι διαδικοσία!, aρμoδιότη

τες, και προϋποθέσεις D<δόoεooς κανο

νισnκών τι ατομικών διοικητικών nρό

~εων προς ρίιθμισιν θεμάτων οφορώ

ντων mv xωρoτα~ίαν,ή την προστασίαν

του Περιβάλλοντος,διατηΡOΌVΤαlεφ' ό

σον δεν αντίκειται εις τας διατό~εις του

παρόντος.

Αι εφε~ής ει<διδόμενοι δlοlκηΤ1ι<ές

πράξεις πρέπει επί ΠΟινή απολύτου aι<υ

ρότητοςνα είνΟI σύμφωνοι προς τΟς διο

τά~εις του παρόντος νόμου και προς ίΟ

εγκριθέντα Xωρoτα~IKά Σχέδια και

Προγράμματαή ι<αl τα Σχέδια και Προ

γράμματα Πρooτασiας του Περιβάλ/ο

ντος.ως και προς τα λοιπά κατά paς διο

τάξεις του παρόντος νόμου προβλεπό

μενα Προεδρικά Διατάγματα ή αποφό-

σεις του Εθνικού Συμβουλίου Χωροτα

ξίας και Περl66:λ/οντοςή των aρμoδίων

Υπουργών.

3. Εντός 5 ετών από της εγκρίσεως Χωρο

ταξικού Σχεδίου t<at Προγράμματος ο

νaθεωρoι}vταl, συμnλnρoύνταl, ή τροπο

ποιούντα, αναλόγως προσαρμοζόμενα,

εγκεκριμένα ρUΘμΙOT1Kά σχέδια, ή σχέ

δια πόλεως, ή έτερα επ{ μέρους σχέδια

της περιοχής αυτών ή σχέδια τομέων

παραγωγής, άτινα εν πάση περιπτώση

διατηρούν την ισχύ των μέχρι mς τοιαύ

της αναθεωρήσεως" ΤΡΟΠΟΠΟI"σεως.

Πaρερxoμένης απράκτου της ως άνω

προθεσμίας ταύτα κοθίστονται απολύ

τως όκυρα ως προς τΟς ονΤ1κειμένος

προς το εγκεt<ριμένον Χωροταξlκόν

Σχέδιον t<OI Πρόγραμμα διατάξεις αυ

τών.

4. Μέχρι εγκρίσεωςτων αντιστοίχωνΧωρο

τα~ικών Σχεδίων και Προγιχιμμάτων it
των Σχεδίων και Προγραμμάτων Πριr

στoσiας του Περιβ6λλοντος. και επί

χρονικόν διάστημα δύο χρόνων κατ' α

νώταΤΟν όριον δύναται δια Προεδρικών

Διαταγμάτωνεκδιδομένωνt<aYό την πο

ρόγραφaν 1 του παρόντος όρθρου να ε

πιβάλ/ωνταl περιορισμο! χρήσεως χώ

ρου και αναπτύξεως δραστηριοτήτων ε

ντός περιοχών τι ζωνών της Χώρας.

5. Δια την εφαρμογήν των εγt<εt<ριμένων

κατά τας διατάξεις του παρόντος, Εθνl-
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κών, Περιφερειακών ΚΟΙ Ειδικών Χα/ΡΟ

ταξικών Σχεδίων κοι Προγραμμάτων Γι

κοι Τμημάτων ουτών, i\ογιζομένnv ως

οποτελούσαν δημοσίον ωφέi\εlOν, δόνα

τοl δια κοινής Αποφάσεως των Υπουρ

νών Συvτονισμοό ΚΟΙ Προγραμματισμού

κοι Οικονομικών, να κπρύσσωνται ως Q

ναγκαστικώς απαλλοτριωτέαι εκτάσεις

περιλαμβονόμεναιεντός των ορίων των

ως άνω Σχεδίων.

6. Από της ισχύος του παρόντος, n εφαρμο

γή προγραμμάτων αναπτύξεως, n εκτέ

i\εσις έργων, n ανάπτυξις δραστrφιoτη

των και λειτουργιών ως ΚΟΙ πάσα ενέρ

γεια σχετιζόμενη προς την χρήσιν του

χώρου ή δυνάμενη να οi\i\οlώσει την

μορφήν ταυ Περιβόi\i\οντος, υπόκειται

εις τος διατάξεις ταυ παρόντος νόμου

κοι των εν ισχύι Χωροταξικών Σχεδίων

και Προγραμμάτων.

Ι\ρθρο 8
1. Προγράμματα ή δρασmριότητες Υπουρ

γείων και λοιπών δημοσίων Υπηρεσιών,

νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτι

KOU δικαίου ή φυσικών προσώπων, σχέ

σιν έχονταςπρος το αναφερόμενονκαι

το περιεχόμενον των διατάξεων του πο

ρόντος, προσαρμόζονταΙ, εναρμονίζο

νται ή εντάσσονται εις τα εν ισχιίι εκά

στοτε χωροταξικά Σχέδια και Προγράμ

ματα ως και σχέδια και Προγράμματα

Προστασίας του ΠεριΒ6J\i\οντος, προς

όρους καθοριζομένους δι' αποφάσεω

ντου Υπουργοιί Συντονισμοιί και Προ

γραμματισμού, κατόπιν γνώμης της, κα

τά το άρθρον 4 του παρόντος Νόμου

συνιστωμένης Επιτροπής Χωροταξίας

και ΠεριΒάi\i\οντος.

2. Αι κατά Υπουργεία και ί\οιποιίςεπί μέ

ρους φορείς i\ειτουργοuσοι ή συνιστώ

μεναι εφεξής διοικητικαί μονάδες Προ

στασίας του Περιβάί\i\οντος, ασκοιίν τας

αρμοδιότητας αυτών εντός των πλαισίων

του πορόντος, ως και των κατευθιίνσεων

και επί της προστασίας του Περιt3άi\λο

ντος ποi\ιτικής της Κυβερνήσεως, εκ

φροζομένων δια του Υπουργείου Συ

ντονισμοιί και Προγρομματισμοιί, όπες

υποχρεούνται όπως ενημερώνOUΝ επί

των οικείων θεμάτων.

3. Τα Υπουργεία Συντονισμοιί και Προ

γρομματισμοιί και Εξωτερικών, είναι αρ

μόδια δια την επεξεργασίαν ενιαίου

προγράμματος συμμετοχής τπς Χώρος
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εις τας εργασίας και δραστηριότητας

των διεθνών οργανισμών επί θεμάτων

Προστασίας του Περιt3όi\i\οντος και

Χωροταξίας.

Ι\ρθρο 9

Ι Εις την παράγροφον 3 του άρθρου 12 του

Ν.Δ.1262172 περί ρυθμιστικών σχεδίων

Αστικών περιοχών ως αντικατεστάθη

δια του άρθρου 3 του ΝΔ.198173 ~ περί

τροποποιήσεως και συμπi\ηρώσεως του

Ν.Δ.1262172", προστίθεται εδάφιον (δ)

έχον ως εξής:

δ) Τροποποιήσεις ή επεκτάσεις σχεδίων

Πόλεων και καθορισμός ή τροποποί

πσις όρων δομήσεως εις ειδικάς και

επειγοιίσας λόγω ραγδαίας εξελίξεως

περιπτώσεις και εφ' όσον δεν επηρεά

ζεται το υπό μεi\έτπν ρUΘμιστΙKόν

σχέδιον μετά γνώμπν του μεi\ετπτοu

κατά την ισχιίοuoαν περί τροποποιή

σεων και επεκτάσεων των σχεδίων

Πόi\εως νομοθεσία.

2. Από της ενάρξεως ισχιίος του παρόντος

καταργούνται αι διατάξεις του άρθρου 2
παρ: 1 και ταυ άρθρου 9 του ΝΔ.1262172

~περί ρυθμιστικών σχεδίων αστικών πε

ριοχών", ως ετροποποιήθη δια του άρ

θρου 2 του ΝΔ.198/1973 "περί τροπο

ποιήσεως και συμπληρώσεως του

Ν.Δ.1262/72", ως και πάσο ετέρα διάτα

ξις, νόμου ή διατάγματος, αντικειμένη

προς τας διατάξεις του παρόντος.

Ι\ρθρο 10
1. Η ισχιίς του παρόντος άρχεται από της

δπμοσιειίσεως αυτοιί δια της Εφημερί

δος της ΚυΒερνήσεως.

Ο παρόν νόμος Υηφισθdς υπό τπς Βου

λής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς,

δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της

Κυβερνήσεως και εκτεi\εσθήτω ως νό

μος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 18 Ιουνίου 1976
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'Περί Οικιστικών 'Περιοχών-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΑ'

ravtKi~ Δ1Oτό~ει~

1\ρθρο 2

Έννοια OΙKιστΙKή~ Π&ρΙOXή~

1. Ως OU<IOΤIKit περιοχή xaρωcΤfψίζεΤOΙ δια

τοu κατά το όρθρον 14 παρ. 1 τοu πορό

ντος νόμοΙ' nΡOropu<oll διατάγματος ε

δαφική έκτασις, π οποία, ως και της θέ

σεώς τπς και της φυσικής διαμορφώσε

ως τοu roaΦOUC; και των KΡOΤOuoών εις

αυτήν συνθηκών. δύναται να χρησιμο

ποιηθή προς οικοδόμησιν ΚQΙ την δι' Ql)

τής e~Unnpttnotv της διαβιώσεως και

της οργανωμένης κοινωνu<ής ζωής και

naιxιγωγΙKής δραστηριότητος ΤΟU αν

Bpώπou.

2. Η οικιοπκ" ηεριοχή δύναται να περιλαμ

βόνη και E~unnPEtn μίαν ή πλείονας

χρήσεις γης, ως OUtoi καθορίζονται εις

το επόμενον όρθρον.

3. Εις την έννοιαν της ΟΙΚlστικnς περιοχής

δεν περιλαμβόνονται εκτόσεις uπαγό

μενΟI εις ίδιον νομοθεTlκόν καθεστώς,

αποκλείον την χρήσιν των προς οικιστι

κούς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΒ'

AvoYVfDptatC περιοχή\; ωc OtKtmtKnC

1\ρθρο 7

nρolJnoaiσatC ονογνωρίσaωc

1. Δια τιν xαρaKτηρισμό περιοχής τινός ως

οικιοτικής απαιτείται όπως OUtit κριθή

Kατόλλnλoς προς OU<IOttKitv oYάntU~n,

με βόαπ των KρaΤOuoών εις OUtitv ως και

εις την eΙΙPUttρav περιοχήν σuνθηKών,

επί τη βόση των γενικών aρχών της πο

λεοδομίας και ΤΟU τυχόν ιχΡισταμένοu

xωρoτa~ΙKOύ σχεδιασμού. Αποκλείεται

ο χαρακτηρισμός περιοχής ως ΟΙΚΙΟΠ

κής, εφ' όσον ούτος θα ήτο ιδιαιτέρος

επιβλαβής δια την εθνικήν OU<OνoIJiov ή

το φuoικό ή πoλιτιστu<ό περιβάλ/ον.

2. Η έκτασις της XaρaKmριζOμένης ως οι

Kιστu<ης περιοχής προσδιορίζεται εκ

των υφισταμένων κατό τον χρόνον τοu

xaρωcτnρισμOύ τούτοΙ', ως και των προ-
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βλεπομένων να διομορφωθούν κατό την

επομένην τριακονταετία αναγκών.

3. Εάν εντός neptOXnc; τινός UnόpxOuΝ δη

μόσια ή ιδιωτικό δάση ή δοοu<αί εκτά

σεις, ο χαρακτηρισμός αυτής ως οικιοη

Knc; επιτρέπεται υπό τον όρον της διατη

ρήσεως του δασικού χαρακτήρος τούτων

και της επ' αuτών εφαρμογής της περί

προστασίας των δασών και δασικών ε

κτόσεων νομοθεσίας. Εις την περιπτω

σιν ταύτην, το προεδρικό διατάγματα

περί xaρωcΤfψισμOύ τπς περιοχής ως

οu<ιστικής, ως και περί εγκρίσεως της

Ou<dac; ΠOIιeoδoIJtKnc; μελέτπς εκδίδο

vτo.ι τη προτάσει και του ΥΠOUΡγoύ Γε

ωργ{ας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΖ'

Ειδικοί, τελικοί ΚΟΙ μετo60nκoί δ1Ο

τό~εις

1\ρθρο 56

AνoδΙOΡγόνΦ<mΔΕΠΟΣ και ΕΤΕΡΠΣ

1. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομέ

νου εντός εξ μηνών από της ενόρ~εως

της ισχύος του παρόντος προτάσει του

Υπουργού Δημοσίων Έργων, θέλει τρο

ΠOΠOlηθiι, συμπληρωθή και διαμορφωθή

εις ενιαίον κείμενον η περί ΔΕΠΟΣ, με

τονομαζόμενης εις "Δημοσίαν Επιχεί

ρησιν Πολεοδομίας και Στεγάσεωξ, Ι)

φιστάμενη νομοθεσία επί τω τέJιει όπως

διευρυνθ" ο σκοπός αυτής και περιλάβη:

α) Τπν ouIιIιoynv, ανάλυοιν και ποροχήν

πλπροφοριών και στοιχείων δια την

κατόστρωσιν και εφαρμογήν της οικ\

OttKnc; ΠΟλιτικnς.

β) Την διενέργειαν ερευνών και μελετών

επl θεμότων πολεοδομίας ΚΟΙ οικιστι

κής εν γένει αναπτύ~εως, ως και την

εκπόνηοιν συγκεκριμένων χωροταξι

κών μελετών ή μελετών οικιστικής α~

νοπτύξεως ή αvoμορφώσεως.

γ) Την εκπόνπσιν των μελετών και mv ε

κτέλεσιν των εργασιών κατασκευή.ς

έργων υποδομή.ς οικιοηκών περιοχών

επί τη βόσει nρoγραμμότων Kατaρπ

ζομένων κατά τας διατά~εtς του παρό

ντος.

δ) Την διοίκησιν και δlαχείρησιν των εις

το Δημόσιονπεριεχομένων)(ατ' εφαρ

μογήν των διατά~εων του noρoντoς

νόμου εκτάσεων ή μεμονομένων αΚ1-
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νήτων μέχρι της διαθέσεως των δια

τους υπό των οικείων διατάξεων προ

βλεπομένουςσκοπούς.

ε) Την εκπόνησιν των κτφιακών μελετών

ως και την εκτέλεσιν έΡγων ορΥαvoμέ

νης δομήσεως εντός ζωνών ενεργού

πολεοδομίας.

ζ) Την οργανωμένην κατασκευήν και

nρOσφoρόν κατοικίας εντός οικισηκών

περιοχών εις πρόσωπα χρήζοντα lδιαι*

τέΡας μερίμνης.

14
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Ν.1262/82

·Για, TηVι παΡοΧΉ κινήτρων

ε,ν(<Τ)(/ΚΠ/ς της οικονομικής και

περιφερειακής ανάn.τιιξης της

χώρας και τροποποίηση

'συναφώVι διατd(εωVι·

l'φ8ρο 3

Π8ρΙOX~~ Tn~ EΠ1KράT81α~

Η Evloxuon τπς αποκέvτρωσης Trov ΟΙΚο

vομtκώv δραστηριοτήτωv και της περιφε

ρειακής αvάπτυξης πραγματοποιείται με

rnv καταvομή του EλλnVIKOtJ χώρου στις

εξής ευρεlες περιοχέςαvάπτυξης.

1. Για Tnv εφαρμογή Trov δtατάξεωv του vΌ

μου αυτού σε εmχειρήσεις του όρθρου 2
εκτός rrov περιπτώσεωv ιβ, ιγ και lδ, η

επικρότεια διαιρεί ται σης παρακάτω

περιοχές

ΠΕΡΙΟΧΗΑ'

Ο vομός της Απικής (εκτός από τις επαρχί

ες Τροtζtvlας, Kuanprov και της Λαυρεωτι

κής), το τμήμα του Νομού Κοριvθίας που

ouvoρeUEt με το vομό Αττικής και μέχρι TOV
Ισθμό τπς Kopivaou, ο vομός eeoooλovi

κης εκτός από τη τμήμα δυτικά του ποταμού

Αξιού και της επαρχlας Λαγκαδά

ΠΕΡΙΟΧΗΒ'

Οι vομοί Βοlωτlας, Μαγνησίας, Λάρισας,

KoρlVΘlας (εκτός από το τμήμα που ouvo
ρεύει με το vομό Αmκής και μέχρι TOV
Ισθμό Koplvaou), ΑχαΤας Mnv της επαρχί

ας KaAaBρUTrov, Ηρακλείου, η περιοχή της

πόλης της Ρόδου που καθορlζεται από α

KTίva 15 χlλlομέτρωv από το vομαρχιακό

κατάστημα της πόλης, οι επaρx1ες Λαυρε

ωτικής και Τροιζιvίας, το τμήμα του vομού

Θεσσaλοvlκης δυτικά του ποταμού Αξιού, η

επαρχlα Λαγκαδά και η πόλη της Χαλκίδας.

nEPIOXHr

Οι vομοί Ημαθlας, Κοζάvης, Καβάλας,

ΦωKlδaς, Τρικάλωv, Κρδlτσας

Αtτολωακαρvαvίας,Εύβοιας (Mnv της πό

λης Χαλκlδας),Αρτας, Πρέβεζας, θσπρωτί

ας, Iroavvivrov, Καστοριάς, Πέλλας,

Χαλκιδικής, Κlλκlς, Σερρώv, Δρόμας,

Ηλεlας, Μεσσηvlας, Xavlrov, Κέρκυρας,

Φθιώτιδας, Πιερlας Αργολίδας, Αρκαδlας,

Λακωvίας, Λευκάδας, Κεφαλλοvιός,

ZOKUVθou, Ευρυταvlας, Γρε6εvώv, Φλώρι-
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vας Ρεθύμvου, Λασιθίου, Κυκλάδωv και οι

επαρχίες Kuanprov και KaλoBρUTrov.

Επlσης τα τμήματα της επικρότειας που δεν

εμπίπτουν σης λοιπές περιοχές εκτός Trov
αΚΡIΤ1κώv περιοχώv Trov διαφόρωv vομώv

(nAnv της vήσου Κέρκυρας) σε απόσταση

20 χιλlομέτρωv από τα ouvoρo καθώς και

Trov Δήμωv και KotvoTnTrov Trov onolrov τα

διοικητικά όρια τέμvοvτOl από τη ζώvη Trov
20 χιλlομέτρωv.

ΠΕΡΙΟΧΗΔ'

ΟΙ vομοl Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ξάνθης,

Ροδόπης, Έβρου, Δωδεκαvήσου nAnv της

περιοχής της πόλης της Ρόδου που κa8ορl

ζεται από OKTiVD 15 χιλιομέτρωv από το vo
μaρxlαKό κατάστημα της πόλης, οι ακριτι

κές περιοχές Trov διαφόρωv vομώv (Mnv
της vtioou Κέρκυρας σε απόσταση 20 χι

λιομέτρωv από το ouvoρo καθώς και Trov
Δήμωv και KolvoTnTrov Trov onoirov τα διοι

κηΤ1κά όρια τέμvοvται από m ζώvη Trov 20
χιλlομέτρωv.

2. Για Tnv εφαρμογή Trov διατάξεωv αυτού

του vόμου σε ξεvοδοχειακές επιχειρή

σεις ξενώvες, ενοlΚtαζόμεvα διαμερί

σματα, κατασκηvωΤ1κά KtVτpa

(CAMPINGS) και επιχειρήσεις εκμετάλ

λευσης tαματικώv πηνώv και KtvτproV

xeIμEptvotJ τουρισμού, η Επικρότεια κα

ταvέμεταt στις ακόλουθες περιοχές:

ΠΕΡΙΟΧΗΑ'

Ο voμός Αmκής (εκτός από Tnv επαρχία

Τροιζιvίας, τα vησιά A1νtva, Σπέτσες, Ύδρα

και Tnv επαρχlα Trov Κυθήρωv) ΚΟ1 voμός

Θεσσαλοvίκης.

ΠΕΡΙΟΧΗΒ'

Τα vησιά Κέρκυρα (εκτός της περιοχής

Λευκlμης από νεφύρι Μεσο""ής μέχρι

Κάβο καθόλο το τμήμα του vnOIotJ)
Μύκοvος, Σκιάθος, Αίγιva, Σπέτσες, Ύδρο,

η επαρχΙα Τροιζιvίας, οι επαρχlες Τεμένος

και Πεδιάδος του vομού Ηρακλεlου, η ε

παρχlα Μιραμπέλλου του vομού Λασιθίου,

η περιοχή mς πόλης της Ρόδου με βάθος

10 χιλιόμετρα από το vαμαρχtακό κατάσm

μα της πόλπς και η Χαλκίδα του νομού της

Εύβοιας.

nEPIOXHr

Οι vομοl Βοιωτίας, Ρεθύμvου,Λασιθlου,'fV:r
τας, Τρικάλωv, Κοζάvης .ΗμαθΙας, Ηλεlας,

Λακωvlας, Μεσσηvlας, Πρέβεζας,

Αlτωλοακαρvαvlας, ΜανvησΙας (Mnv της
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νήσου Σκιάθου), Λάρισας, Φθιώτιδας, Φω

κίδας, Εύβοιας (εκτός της πόλης Xa1ιKίδας),

Κορινθίας, Αργολίδας, Αχαϊας, Πιερίας,

Xa1ιKιδΙKής, Καβά.ί\ας, Αρκαδίας,

Ευρυτανίας, Καρδίτσας και Γρεβενών, το

υπόλοιπο του νομού Κέρκυρας, οι νομοί

Λευκάδας, Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου, οι

Κυκλάδες (πλην Μυκόνου), το υπόλοιπο της

Κρήτης και η επαρχία Κυθήρων.

ΠΕΡΙΟΧΗΔ'

Οι ακριτικοί νομοί Θεσrψωτίας, Ιωαννίνων,

Καστοριάς, Φί\ώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερ

ρών, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου. Οι

νομοί Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου

(εκτός της πόλης της Ρόδου με βάθος 10
χιλιόμετρα από το νομαρχιακό κατάστημα

της πόλης).

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Συ

ντονισμού, Οικονομικών και

Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβά.ί\λο

ντος, δημοσιευόμενη στην εφημερίδα

της Κυβέρνησης και μετά από ΣXετtKή

γνώμη των περιφερειακών οργάνων

ΠΡOγραμματtσμOύ μπορεί να ορίζονται

Ζώνες μέσα στην κάθε περιοχή των πα

ραγράφων 1 και 2 του όρθρου αυτού, που

παρουσιάζουν έντονο αναπτυξιακό

rψό6λημα σε σχέση με την υπόλοιπη

περιοχή. Σε επιχειρήσεις που εγκαθί

στανται μέσα στα όρια των Ζωνών αυτών

μπορεί να δίνεται η ενlσχυση όσον αφσ

ρά ΤΙς επιχορηγήσεις επενδύσεων του

άρθρου 11 άλ.λων ευνοϊκότερων από ά

ΠΟΥη κινήτρων περιοχών.

4. Με όμοια απόφασπ, με συμμετοχή και

του Υπουργού Γεωργίας, κατά την περί

πτωση, μπορεl να ορίζονται Ζώνες για

την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων

αξlOποίησης γεωργικών προϊόντων ως

και προγραμμάτων εκθάμνωσης και εκ

χέρσωσης εκτάσεων που προσφέρονται

για Ka1ιλιέργεια και διανομή σε ακτήμσ

νες ή αγΡOτtKOύς συνεταιρισμούς. Σε ε

mχειρήσεις που εγκαθίστανται μέσα

στtς Ζώνες της ΕΤΒΑ ή 61Οτεχνικά κέ

ντρα του ΕΟΜΜΕΧ, δlνΟνταl με την ίδια

απόφαση οι ενισχύσεις της επόμενης

ευνοϊκότερης από άΠΟΥη κινήτρων πε

ριοχής όσον αφορά τtς επιχορηγήσεις

επενδύσεων του άρθρου 4 και επιδότη

ση επιτοκίου του άρθρου 11 από εκείνη

στην οποlα βρίσκονται

5. Οι επιχειρήσεις των εδαφίων (α), (γ) και ω

της παραγράφου 1, του άρθρου 2 που εί-
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ναι εγκαταστημένες στο τμήμα του να

μού Κορινθίας που συνορεύει με το νομό

Αmκής και μέχρι τον Ισθμό, όπως και

omv επαρχία Θεσσαλονίκηςτου νομού

Θεσσa1ιOνίKηςεκτός από τμήμα δυτtKά

του ποταμού ΑξlOύ και mς 6lΟμηχανl

κής περιοχήςτης ΕΤΒΑ, δικαιούνταιτης

ενίσχυσης της περlOχής ~ για τtς

πραγματοποιούμενεςπαραγωγικές τους

επενδύσεις για επέκταση και εκσυγ

χρονισμό των εγκαταστάσεων τους, με

ης προϋποθέσειςκαι τους περιορισμούς

αυτούτου νόμου.
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Ν.1337/83

Έπέιr.rαση πολ-εοδομικών. σ)("&

δίων, Οικισπκή ανάπ:rvξη 
σ)("&τικές Ριιθμία-εις'

!\ρθρον 10

ZQNEΣΕΝΕΡΓΟΥΠΟΛΕΟΔΟMlΑΣ

ΚΑΙ ΑΣΤιΚΟΥΑΝΑΔΑΣΜΟΥ

1. ο. Ιώνες Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕf1)

κα. Αστικού Αναδασμού ΙΖΑΑ) περι

λαμ8άνονται μέσα στις περtOχές επε

κτάσεων κατά το νόμο αυτόν, καθορίζο

νται με Π. ΔJγμα που εκδίδεται με πρό

τασπ του Υπουργού Xωρoτo~Ιας, Οικι

σμού και Περιβάλ/οντος, μετά γνώμη

του οικεΙου Δημοτικού ή KotνonκoIί

Συμ&υλΙου. Ο κa8oρtσμ~ ΖΕΠ " ΖΑΑ
μπορεΙ va γίνε1 και με τα ΠΑ εγκρίσεως

της πολεοδομικ"ι; μελέτης, κατά το άρ

θρο 7 του νόμου αυτού.

2. Η κΙνηση της διαδικασίας yta τον Ka80
ρtσμό μιας πεΡΙΟΧ"ς ως ΖΕΠ n. ΖΑΑ
μπορεί va γΙνεt.: α) οπό τον γπουργό

Χωροταξίος, Οικισμού και Περtβόλ/ο

ντος n. 8) μετά από πρόταση του OtΚε10υ

οργανtσμού TOntKn.c;; αuτoδιoίKησης "
δημοτικ"ς εmχείρησης ή γ) από την

ΔΕΠΟΣ ή εταιρεία μικτής οικονομίας ή

δ) μετά από αίτηση κpaτικούΙ νομικού

προσώπου δημ. ή ιδιωτικού δtκαlου που

συνοδεύεται με δήλωση της πλεΙΟΥηφl

ας του όλου αριθμού των ιδtοκτητών mc;;
περtOχης που οι ιδιοκτήτες τους καλύ

πτουν τα 314 τουλάχιστον της επιφανεί

ας της, συμφωνοόν με το χαρακτηρισμό

τπς περιοχής ως Ζεπ ή ΖΑΑ.

3. Η διaδtκασία αυτή κα8ορισμού μπορεί va
αρχίζε1 μαζΙ με την εκπόνηση του γεvt

κού πoλεoδoμtκOύ σχεδΙου ή και μετο

γενέστερα. Στην rφwm περίπτωση το

περίγραμμα της ιεn ή ΖΑΑ συμπερt

ΛCΙμβόνεται στην πρότaση του γενικού

πολεοδομικούσχεδΙου.

4. Η ανάπτυξη ή ανομόρφωση περtοχn.ς με

ενεργό πολεοδομία ή οστικό αναδασμό

γίνεται σύμφωνα με τα άρθρο 23 και 25
34 και 35 - 50 αντίστοιχο του Ν.947/79

-περί οικιστικών περιοχών". Όπου στις

ι Η λ4;n Μκραπκοό- Kατcφνι'ιθnκι με: 10ν Ν.189ΖΙ90
(όρθρο98)(ΦΕΚ101Α lnς 317.90)
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δtοτάξεtς αυτΙς μνημονεύεται ΠΑ yta
το χαρακτηρισμό nερΙOxπ. ως OIKtOTtKnc;;
νοείταΙ, για ιην εφαρμογή του όρθρου

αυτού, το Π. Δ/γμο της πaρoγρόφoυ 1
που xaρaκτnρίζε. oVΗστoιxo την ntpto
χή ως ΙΕΠ ή lAA. ΣΤ1ς ΖΕΠ κα. ΖΑΑ

εφορμόζΌνται επlσης και οι διατάξε1ς

των όρθρων55 και 59 του Ν.947Π9.

5. Οι δtοτόξε1ς αυτί:ς των όρθρων 23 KOt 25
34 κοι 35 - 50 του Ν.947Π9 μπορεί va
εφαρμόζονται κοι χωρΙς την έκδοση των

ΠΔ. ή κανονιστικών αποφόσεων που

πρ08λΙπονται σ' αυτές. Ειδικότερο: α) α

ντί των εtδtκών βlβλΙων Ζεπ και ΖΑΑ

που αναφέροντο. στα όρθρα 30 και '37
και της πρ08λεπομένης οπό το όρθρα

αUΤό εγγραφής σε ειδικό 8ι8λΙο των υ

ποθηκοφυλακεΙων, μεταγράφεται το

σXεnκό ΠΔ. κοτοχωρούμενο σε ειδtκές

μερίδες με τίτλο -Ζώνες Ενεργού Πολε

οδομίας- ή -Ιώνες AσnKoύ Ανοδο

ομού- και β) οντί των διοδΙΚΟΟ1ών ε

γ,φlσεως των πoλεoδoμtΚών μελετών

ΖΕΠ και ΖΑΑ για το" Ka80ρισμό των ο

ποίων προ8λΙποιιν το δρθρa 32 παρ. 6
και 44 παρ. 5 Tou πaρaπάνω νόμου, ε

φαρμόζονται οι διaδtκOσίες του όρθρου

7 Tou νόμου αυτού. Η σΧεΤ1κή σύμβαση

με τον ανάδοχο φορέα μπορεί νο προ

βλέπει ΤΟν συμΥηφισμό mc;; εισφοράς σε

χρήμα n. μέρους της με τις δαπάνες των

κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων που

κατασκευάζει ο ανάδοχος.

6. Για την έκδοση του κατά την παρ. 1 του

όρθρου aUTOLJ ΠΔ καθορισμού ΙΕΠ ή

ΖΑΑ εφαρμόζεται η διαδικασίο του όρ

Bρou 3 rou ΝΔ. της 17.7/19.8.23. Η ίδια

διaδΙKoσiα εφαρμόζεται και για mv έκ

δοσπ των ΠΔ. ενκρΙσεως των πολεο

δομtκών μελετώ" ιεπ κα. ΖΑΑ που

προ8λί:πονται οπό το όρθρο. 32 KOt 44
του Ν.947Π9,Ον οι μελέτες αυτές εγκρί

νονται χωριστά και δεν έχουν εγκριθεί

μαζί με την πολεοδομική μελέτη του

όρθρου6 του νόμου ουτού.

7: rtO το ύΥος της ε1σφορός σε γη κα. σε

χρήμο σε ΖΕΠ και ΖΑΑ, εφaρμόζ'Oντα.

oνriσrolxo το όρθρα 8 παρ. 4 KOI 9 του

νόμου αυτού. Εάν μέρος ή κοι το σύνολο

των Ζεπ ή ΙΑΑ είναι πυκνοδομημένη

περιοχή σύμφωνα με ης διατά~ε1ς auTot}

2 Η παρόγρClqlOC; 7 ιlθιιαl ωc; αν1\κο.ιισιόθn μι 10
άρθρο 8 101.' N1512J85 (ΦΕΚ 4Α lnc; 11185)
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του άρθρου, εφαρμόζονται αντί του

προηγούμενου εδαφίου οι παρ. 1 Ι(ΟΙ 2
του άρθρου 8 του νόμου αυτού.

Σε περίπτωση που 2ΕΠ και 2ΑΑ χαρa.

κτπρίζονταl σύμφωνα με το άρθρο 11 του

νόμου αυτού Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης,

εφαρμόζονται τα εξής: Q. Η εισφορόγης

γιο τις ιδιοκτησίες των φορέων ανάπτυ

ςης ή αναμόρφωσης2εn κοι 2ΑΑ, ό

πως αυτοί ορίζονταιαπό ης παρ. 8, 9 και

10 του όρθρου ουτού ορίζεται σε ποοο

ατό 35%. β. Για τις λοιπές ιδιοκτησίες

που περιλαμβόνονταl σης πιο πάνω 2εε

ΚΩΙ μόνο για τα τμήματα αυτών πάνω α

πό 1.000 Τ.μ., σι προΒλεπόμενες οπό το

πρώτο εδάφιο της παρ. αυτής εtσφoρές

του όρθρου 8 παρ. 4, μειώνονται κατά

10%.

(ιf. Η παράγραφος 1 του όρθρου 25 του
Ν.947/79 αντικαθίσταται ως εξής;" 1. Η
ΔΕΠΟΣ ΚΟΙ οι Οργανισμοί Τοπικής Αυ

τοδιοίκησης ή δημοτικές επlχεφήσεις

μπορούν να συγκροτούν μεταξύ τους ή

μαζί με άλί\ους δημόσιους, ιδιωτικούς ή

άί\ί\ους φορείς εταφεία μικτής οlκονα

μίας που έχει ως αποκί\ειστικό σκοπό τη

μεί\έτη και εκτέί\εση των έργων ανάπτυ

ξης ή αναμόρφωσης 2ώνης Ενεργού

Ποί\εοδομίας ή AσnKoύ Αναδασμού ή

έργων μέσο σε ζώνες ειδικής ενίσχυσης,

ενδεχόμενα δε και την αγορά ή πώί\ηση

ή εκμετόί\ί\ευση των ακινήτων που περι

ί\αμ8άνονταl στη ζώνη αυτή."

9. Στις εταφείες μικτής οικονομίας το Δη

μόσιο, οι ΟΤΑ και οι άλί\οl κρατικοί φα

ρείς όπως αυτοί προσδιορίζονται στην

παράγραφο 6 του όρθρου 1 του

Ν.I256/82 "Για την ποί\υθεσία, την πα

ί\υαπασχόληση κλn.~, αντί του ποσοστού

του άρθρου 25, παρ. 3 του Ν.947/79,

συμμετέχουν και διατηρούν ποσοστό

σΙΝεχώς μεγαλύτερο του 50%.

10. Η παρ. 1 του άρθρου 2:l του Ν.947/79 α

νηκαθίσταταl ως εξής:

1 Η δtOχείριση του προγράμματος που

προβλέπει το όρθρο 23 παρ. 4 αναλαμ

βάνεται από τους ΟΤΑ μαζί με τη ΔΕ

ΠΟΣ ή από δημοηκές επlχεφήσεις μαζί

με τη ΔΕΠΟΣ ή αvaτίθεταl σε εταφείες

μικτής οlκονομ{ας. Σε περίπτωση συμμε

τοχής ΝΠΔΔ και ΙΔ του δημόσtOυ τομέα,

3Οι "aρ. Β, 9 Ι(οι 10 1(0ταργnθruιαν με το Ν.1892190,
με το ι'ιρθΡο 9Β(ΦΕΚ 101Α m~ 317.90)
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όπως ηροσδtOρίζονταl στο άρθρο 1 παρ.

6 του Ν.I256/82 τα νομικά ηρόσωπα που

συμμετέχουν έχουν τη διαχείριση του

δικού τους προγράμματος. Εταφείες που

δεν ανήκοΙΝ στις παραπάνω κατηγορίες

δεν μπορούν να αναλαμβάνουν πρα

γράμματα ενεργού πoλεoδoμίας.~

(11 Οι ανάδοχοι φορείς ενεργού πολεοδα

μίας, που κατά την προηγούμενη παρά

γραφο ανήκουν στο δημόOtο τομέα ή ε

λέγχονται από αυτόν δεν είναι τεχνιι<ές

επιχ/σεlς κατά την έννοια του όρθρου

36α του Ν.Δ. 3323155 "περί φορολογίας

εισοδήματος φυσιι<ών προσώπων" όπως

ΤΡΟΠΟΠΟΗ\θηκε και συμπληρώθηκε με

ταγενέστερα). (Σ.Σ. Η παρούσα παρ. κα

ταργήθη με το άρθρο 47 του Ν.1473/84

(ΦΕΚ 127 Α ,ης 7.9.84).

12. Η παρ. 5 του άρθρου 7 εφαρμόζεται και

σ"ς μελέτες 2ΕΠ και ΖΑΑ.

13. Οι εταφείες ενεργού π~ί\εoδoμίας,
ΝΠΔΔ και ΙΔ του δημ. τομέα μπορούν να

συνεχίσουν την εκτέλεση προγραμμά

των ενεργού ποί\εοδομίας που έχουν

αρχίσει με το ίδιο νομικό καθεστώς που

τα διέπει κατά την έναρξή τους. Μπα

ρούν επίσης μέσα σε έξι μήνες από την

έναρξη ισχύος του νόμου αυτού να αρχί

σουν νέα προγράμματα ενεργού πολεο

δομίας πάνω σε ιδιοκτησίες που έχουν

αποκτήσει πριν από την 31.n983. τηρώ
ντας ης δ/ξεις του νόμου αυτού πλην ε

κείνων που αναφέρονται στη νομική

φυσιογνωμία των φορέων που μπορούν

να διaXεφιστoύν τέτοια προγράμματα

κατά την παρ. 10 του άρθρου αυτού. Για

την ανάληΥη νέων πρoγρaμμάτων μετά

mv παραπάνω προθεσμία, οι mo πάνω

φορείς οφείλουν να μετατρaπoύν σε ε

ταφείες μικτής οικονομίας κατά το πα

ρόν άρθρο.

Aρθρovll

ZQNEI: ΕΙΔΙΚΗΣΕΝΙΣΧΥΣΗΣΚΑΙ
ZQNEI: ΕΙΔΙΚQΝKINHTPQN

1. Οι 2ώνες Ειδικής Ενίσχυσης (2ΕΕ) που

προβλέπονται από το όρθρο 2 παρ. 2 του

νόμου αυτού, καθορίζονται με ΠΔ. που

εκδίδεται με πρόταση του Υπ. Χωροτα

ξίας Οικισμού και Περ/ντος μετά από

σχετική ενημέρωση ή πρόταση του οι

κείου Δήμου ή Κοινότητας. Ο καθορι

σμός αυτός μπορεί να γίνει και με το

n.Δ. έγκρισης της πολ. μελέτης κατά το
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όρθρο 7 του νόμου ουτοό.,,4 Οι ΙΕΕ μπο

ρε! ΥΟ καθορίζονται στις επεκτάσεις του

νόμου ουτού ανεξάρτητο οπ' τον τρόπο

ανάπτυξης και εφaρμόlοντal σ' αυτές ε

κτός οπό τις λοιπές διατάξεις ουτού του

νόμου ΚΟ, 0\ παρ. 2 έως ΚΟΙ 4 του άρθρου

οl)τού.

Επίσης σι 2ΕΕ μπορεί να καθορίζονται

σε προβληματικές περιοχές εντός σχε

δΙου πόλεων ή οικισμών πριν οπό το έ

τος 1923 στις οποίες διΝοντοι να εφaρ

μόζοντοι 0\ παρ. 2 έως 4 του άρθρου 01)-

'"TOU.

2. Η εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής

ανάπτυξης σης ΙΕΕ Γι τμήματά τους ου

νιστά δημόσια ωφέλεια ι<οι επιτρέπεται

νιο το 'σκοπό αυτό n αναγκαστική οπαλ

λοτρίωσπ ακινήτων. Η εκτέλεση Τα/ν

προγραμμάτων ουτών αναλαμβάνεται με

συνεργασία οπό τη ΔΕΠΟΣ, οπό το Δη

μόσιο π' Δημόσιο Οργανισμό ή Δημ. Ε

πιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης ή

ανατίθεται σε Οργανισμούς Τοπ.

Αυτ/σης ή δημοπκές επιχεφήσεις ή ε

lΌιρείες μικτής οικονομίας κατά το όρ

θρο 25 του Ν.947Π9, όπως τροποποιεί

ται από το νόμο αυτό.

3. Με το ΠΔ. της παρ. 1 του άρθρου αυτού,

μπορεί να ΠΡOβλέπεlΌΙ ανάλογη εφαρ

μογή σπς ΖΕΕ των όρθρων 55 και 58 του

Ν.947/79. Οι δ/~εις αυτές μπορεί να ε

φαρμόζονται χωρίς την έκδοση των π.

δ/των που προβλέπονται σ' αυτές. Οι

δ/~εις του όρθρου 59 του ίδιου Ν.947//9

εφoρμό~εται και στην περίπτωση των

lEE.

4:. Για την ανάπτυ~η των ΖΕΕ χορηγείται
από το δημόσιο κρατική ενίσχυση στον

αντiστoιxo οργανισμό τοπ. αυτοδιοίκη

σης, στη ΔΕΠΟΣ και στον ΟΕΚ για συμ

μετοχή στην εκτέλεση των βασικών

κοινόχρηστωνπολεοδομικώνέργων.

5. Με Π. Δ!γμα που εκδίδεται με πρόταση

του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού

και Περιβάλλοντος, μπορεί να καθορί

ζονται μέσα σης πολεοδομικές ενότητες

Ζώνες Ειδικών Κινήτρων (ΖΕΚ) μέσα

στις οποίες παρέχονται ειδικά χρηματο

δΟΤ1κά και πολεοδομικά κίνητρα για να

·Τα εvτός: -_~ ήθΕVΤα/ ως ανnκαταστόιθnσαν με τα

όρθρov 34 το... Ν.1577/85(ΦΕΚ210Α mς 18.12.85)

b Η παρ. 4 ήθεται ως ανnκατεστάθπ με το N.15W85
(ΦΕΚ4Αmςlll85j
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κατασκευάζονται ή διαμορφώνονται

Kτiρια ή τμήματά τους, που είναι ανα

γκαία για τα κέντρα των ποί\. ενοτήτων,

όπως κτίρια αναιιυχής, πολιπσηκών

δραστηριοτήτων, στάθμευσπς αυτοκινή

των κλπ.

Με Π. Δ!γμα που εκδίδεται με πρότασπ

των Υπουργών Οικονομικών και Χωρο

τα~ίας, Οικισμού και Περιβάλ/οντος,

μπορεί να κανονίζονται το ειδικότερο

ηεριεχόμενο των κινήτρων, οι όροι που

πρέπει να πλπρούν τα Kτiρια, οι διαδι

κασίες και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

J\ρθρoν29

ΖΟΝΕΣ: ΟΙΚΙΣ:ΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1 Με Π. Διατάγματα που εκδίδονται με

πρότασπ του Υπουργού Χωροταξίας

Οικισμού και Περιβάλ/οντος, ορίζονται

οι πόλεις και οικισμοί γύρω από lΌ όρια

των οποίων καθορίζεται Ζώνπ Οικιστι

κού Ελέγχου ΙΖΟΕ). Με τα Π. Διατάγμο

τα αυτά καθορίζεται και το πλάτος των

ΖΟΕ σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση

οικισμού ή θέσης του ή προσδιορίζονται

τα όρια τπς ΖΟΕ σε χάρτη κατόί\ληλης

κλίμακας που δημοσιεύεται με σμίκρυν

ση μαζί με το Γι Δ!γμα. Το πλάτος της

ΖΟΕ υπολογίζεται από τα αντίστοιχα α

κραία όρια του εγκεκριμένου σχεδίου

πόλεως ή του οικισμού προ του 1923. Με
τα παραπάνω Γι Δ/γματα καθορίζονταΙ,

κατά συγκεκριμένπ περίπτωση οι όροι

και περιορισμοί χρήσεως γης ή άλλοι ό

ροι και περιορισμοί, που επιβό.λλOνlΌl

μέσα στις ΖΟΕ και ιδιαίτερα το όριο εμ

βαδού, κάτω από το οποίο δεν επιτρέπε

ται η κατάτμηση της γης. Τα ΠΔ!γματα

αυτά εκδίδονται μετά από γνώμη του

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και

του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροτα

ξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος ή του

Συμβουλίου της Κεντρικής Υπηρεσίας

του Υπουργείου Χωροταξίας Οικισμού

και Περιβάλλοντος για το νομό Ατπκής.

Το nί\ότoς της ΖΟΕ μετά τον προσδιο

ρισμό του μπορεί μόνο να αυξηθεί με

π.Δ. που εκδίδεται με τον ίδιο ως άνω

τρόπο. "Σε περίπτωση που επεκτείνεται

το πολεοδομικό σχέδιο μέσο στη ΖΟΕ ή

και έξω από αυτή δύναται να επεκταθεί
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n ΖΟΕ με ΠΔ. που εκδΙδετοl με τον ΙδlO

ως άνω τρόπο"".

2. Η πρoηγoίιμεvπ παράγΡοφος εφαρμόζε

τοι aνόλογο και γιο ΤΟν καθορισμό ΖΟΕ

κατό μιίκος α/(τών ή τπν όχθη δημόσιων

λιμνών ή ποταμών ή και σε όλ/ες θέσεις

ή περιοχές ειδικής προστασίας.

3. Μέσα στις ΖΟΕ το Δημόσιο οσκεί δικαί

ωμα προτίμησης σύμφωνα με όσα ορί

ζονται στο όρθρο 55 του Ν.947Γ19 που

εφαρμόζετοι ανάλογα ΚΟ\ στην περί

πτωση συτ!\.

4. Σης ει<πoιηnκές δlJ(αιonρcι~ίες για ακί

νητα μέσο στις ΖΟΕ επισυvό.πτovτaι τα

στοιχεία που αναφέρονται στην παρά-

γρaφo 1 του όρθρου 5 του Ν.651/1977.

ΔικαlOπpa~ίες που κοταρτίζοντοl κατό

πaρό6αση της οπαγόρευσης κατατμή

σεως κάτω οπό το όριο που ορίζονται με

το ΠΔΙγμα της πaρoγρόφou 1 του όρ

θρου αυτοίι εivo\ άκυρες. Οι δικaloπρa~

κτούντες, ΟΙ μεσiτες, όσοι μεοολοβούν

σε τέτοιες δικοιοπραξίες, 0\ συμβοί\aιο

γράφοι και οι υποθηκοφύλακεςπου συ

ντόοοουνn μεταγΡόφουν τέτοια συμβό

λαια, πμωρoύντaι με τις ποινές της ηα

ραγρόφου 8 του άρθρου 17 του νόμου

ουτού.

Με n. Δ/γμα που εκδίδεται με πρόταση

των Υπουργών Δικαιοσύνης και Χωρο

Tα~ίας, Οικισμού και Περιβόλλοντος, εί

ναι δυνατό να Kαθoρί~oνται οι λεπτομέ

ρειες εφαρμογής των διατό~εων του όρ

θρου αυτού και οι πειθαρχικές κυρώσεις

των προσώπων που συμπρόπουν με ο

ποιοδήποτε τρόπο σπς πιο πόνω δικαιο-

πρα~ίες.

5. Των οπαγορεύσεων κατατμήσεως του

όρθρου αυτού ε~αιρείTαι η Δημ. Επιχ. Α

ερίου (ΔΕΠΑ) ΑΕ για την απόκτηση ακι-
. " .7

νπτων για ης αναγκεςαυτης

'Το εvι~ ~_- ,ου ,Eλευroioυ εδαφίου mς noρ. 1
,ου όρθρου 29 ήθι:νroιως αvπκotr:aTάBuoovμε ,ο

N.1512J85.

1 Η noρ. 5 r,ρχιειtB.. μετην noρ. 8,-ου όρθρου 5,-ου

Ν.1929/91όπωςο νόμΟ\;OI1t~ovuDtλrιρώθnκαι t

,ρonoπolήBn με rnν ηφ 6 '-01> όρθρου 14 ,-ου

Ν.2289195(ΦΕΚ Ζ1 Α'-!\ς 8.2.95)
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Ν.1650/86

"Για την πpouταoία του

ΠεpιβdJiλoντoς"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑ

ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αρθρο3

Kotnγoρ{a, ίργων και δρααιnριoΤήτων

1. Με απόφαση του Υπουργού Περl8άλ/ο

ντος, Χωροταξίας και Δημοοlων Έργων

και του κατά περlπτωση αρμόδιου

Υπουργού, τα δημόσια ή ιδιωτικά έργα

και οι δραστηριότητες κατατάσσονται σε

τρεις κατηγορίες, ανόi\oγα με τις επιπτώ

σεις τους στο περιβόλλον. Ως κριτήρια

για την κατάταξη αυτή λαμβάνονται:

α) το είδος και το μέγεθος του έργου ή της

δρασίΏρlότητας

8) το είδος και η ποσότητα των ρύπων που

ει<πέμπονταl καθώς και κάθε όi\λη επί

δραση στο περιβόi\λoν

γ) η δυνατότητα να προληφθεί η παραγωγή

ρύπων από την εφαρμO~όμενη παρα

γωγlκή διαδικασία

δ) ο κlνδυvος σοβαρού ατυχήματος και η

ανάγκη επl80λής περιορισμώv για την

προστασlα του περιβόλλοντος.

2. Η πρώτη κατηγορία περιλαμ8άνεl τα έργο

και τις δραστηριότητες που λόγω της φιJ.

σης, του μεγέθους ή της έι<τασής τους εί

ναι πl8αvόν va προκα.ί\έσουv σο8αρούς

κινδύνους για το περI8άλ/οv. Στα έργο

και πς δραστηριότητες της κατηγορίας

αυτής επιβό.λλονταικατά περίπτωσπ, πέ

ρα από τους γενικούς όρους και πς

προδιαγραφές, ειδικοί όροι και περιορι

σμοί για την προστασία του nερlβάJιλO

ντος.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνειέργα

και δραστηριότητες που, χωρίς va πρo~

κα.ί\ούν σ08αρούς KIVΔLJVOUς ή οχλήσεις,

πρέπει να υπoβόλλovταl για την προ

στασlα του περιβό.ί\λοντος σε γενικές

προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς
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που πρ08λέποvταl από κανονιστικές δια

τάξεις.

Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει έργα

και δρασΤΤψιότητες που προκα.ί\ούv ιδιαί

τερα μικρό κίνδυνο ή όχληση 11 υπο8ά8

μιση στο περιβόi\λOν.

Προκειμένου να προστατευθεί lδιαlτερα

το περιβόλ/ον, η κατάταξη των έpyωV και

δρασΤΤψιοτήτων μπορεί να διαφορο

ποιείται κατά περιοχή ή ανόi\oγα με το

φυσικό αποδέκτΩ, σύμφωvα με εγκειφι

μένα χωροταξικά ή ρUΘμlOTtKά σχέδια

και προγράμματα και γενικό πολεοδομι

κά σχέδια ή σύμφωοο με πς ~ώvες χρή

σεωv γης ή με τομεακές μελέτες προ

στασίας περlβάJιλOνΤOς. Η κατάταξη των

έργωv και δρασmριοτήτωv μέσα στα ό

ρια του ρυθμιστικού σχεδίου της Αθήνας

γίνεται ύστερα από εισήγηση του

Οργανισμού Αθήνας (ν. 15151 198, ΦΕΚ
18) και μέσα στα όρια του ρυθμlοπκού

σχεδίου θεσσα.ί\ονlκης ύστερα από ει

σήγηση του Οργανισμού Θεσσαλοvίκης

(•. 15611 1985,ΦΕΚ 1481.

Αρθρο4

"Eγκριαn πιρl6σλλΟΥtlκών όρων

Ι Για την πραγματοποίηση νέων ή την επέ

κτασπ, τον εκσυγχροvισμό ή την μετε

γκατάσταση υφισταμένων έργωv ή δρa~

στηριοτήτωv που περιλαμΒάνονται σπς

κατηγορίες του προηγούμενου άρθρου,

απαιτείται η έγκριση όρων για την προ

στασία του περιβό.ί\λοvτος, η οποία απο

τελεl απαραίτητη προϋπόθεση για τη χο

ρήγηση άδειας εγκατάστασης ή πραγμα

τοποίησης της δραστηριότητας ή του έρ

γου.

2αΓια TnV έγκριση περιβαί\λονΤΙι<ώv όρων

για τα έργα και πς δραστηριότητες της

πρώτης κατηγορίας απαιτείται υπ080λή

μελέτης περιβαλλονΤΙι<ών επιπτώσεων.

28. Η έγι<ριση περιβαί\λονπι<ών όρων για τα

έργα και τις δραστηριότητες της καίΏ

γορίας αυτής χορηγείται με ι<οlνή από

φαση του υπουργού Περιβό.ί\λοvτος,

Χωροταξlας και Δημοσίων Έργων και

των ι<ατά περίπτωση συvαρμόδιωv u
ποuργώv. Με όμοια απόφαση είοοl δυνα

τό η έγι<ριση περl8α.ί\ί\ονπκών όρων για

ορισμένα έργα ή δραστηριότητες της ι<α

τηγορίας αυτής να αοοτίθεταl στο νΟ

μάρχη. Ο νομόρχης χορηγεί την έγκριση

ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας νΟο
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μαρχιακής υπηρεσίας του Υπουργείου

ΠΕΧΩΔΕ και της κατά περlπτωση όλλης

συναρμόδιας νομαρχιακής υπηρεσίας και

γνώμη του νομαρχιακού συμβουλΙου.

Για την έγκριση των περιβaiΊλOνΤΙKών ό

ρων στα έργα και τις δραστηριότητες της

περιοχής των ρυθμιστικών σχεδlων

Αθήνας και θεσσαλονίκης εφaρμόζo

νται οι διατάξεις του όρθρου 11 τ<?υ ν.

1515/1985 και του άρθρου 11 του ν.

156111985.

3. Για τα έργα και τις δρaστηριότητες της

δεύτερης κατηγορίας, aρκεί η υποβολη

δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τη

συμμόρφωση με τις διατάξεις που αφο

ρούν την προστασία του περιβόiΊλoντoς.

Η έγκριση των περιβaiΊί\OνΤΙKών όρων

στις περιπτώσεις αυτές γίνεται με από

φαση του νομάρχη. Για τα έργα και τις

δραστηριότητες mς κατηγορίας αυτής

είναι δυνατόν να επιβάiΊλoνται κατά την

παραπάνω διαδικασία πρόσθετοι, κατά

περίπτωση, ειδικοl όροι για την προστα

σία του περιβάί\λοντος, εφ' όσΟν πριν ο

πό την έγκριση των περιβαλλοντικών ό

ρων εlναι πιθανοl nδιαπιστώνονται μετά

τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριό

τητας κίνδυνοι κοι οχλήσεις που δεν κο

λύπτονται από τις γενικές διατάξεις που

αφορούν την κατηγορία αυτή.

4. Για τα έργα και τις δραστηριότητες της

τρlτης κατηγορlας αρκεί η υποβολή δι

καιολογητικών που τεκμηριώνουν m
συμμόρφωση με τις διατάξεις που αφο

ρούν την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών αυτών

και η έγκριση των περιβαλλοντικών ό

ρων γίνεται με απόφαση του οικείου δη

μάρχου ή προέδρου κοινότητας. Εφ' όσον

πριν από την έγκριση των περιβαλ/οντι

κών όρων είναι nδιαmστώνΟvtαι μετά τη

λειτουργία του συγκεκριμένου έργου ή

της δραστηριότητας KIVΔυνoι και οχλή

σεις που δεν καλύπτονται από τις γενι

κές διατάξεις που αφορούν την κατηγο

ρlα αυτή, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της

κοινότητας παραπέμπει το θέμα στον οι

κειο νομάρχη με απόφαση του οποίου το

έργο ή η δραστηριότητα υπάγεται om
διαδικασία έγκρισης των περιβaiΊλoντι

κών όρων της δεύτερηςκατηγορίας.

5. Για τα έργα και τις δραστηριότητες των

οποlων η ίδρυση, λειτουργία ή πραγμα

τοποίηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νο-
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μοθεσία, εγκρlνεται από τις κεντρικές,

διανoμaρxιαKές ή περιφερειακές υπηρε

σίες και εφ' όσον αυτά δεν ενταχθούν

στην nρώm κατηγορία έργων και δρο

στηΡΙΟTl\των του άρθρου 3, η έγκριση των

περιβaiΊλOνΤΙKών όρων γίνεται από την

αρμόδια υπηρεσία του Yπoυργεloυ Περι

βόiΊλoντoς, Χωροταξlας και Δημοσίων

Έργων.

6. Για νέα έργα και δραστηριότητες της πρώ

της κατηγορίας απαιτείται προέγκριση

που αφορά m χωροθέτηση. Για τα έργα

της δεύτερης κατηγορlας η προέγκριση

αυτή είναι δυνητική. Η διαδικασία για

την προέγκριση, τα απαιτούμενα δικαιο

λογητικά και κάθε άλλη σχετική ί\επτο

μέρεια καθορίζονται με mv απόφαση της

πορ.10.

Προέγκριση δεν απαιτεlται στις βιομη

χανικές περιοχές(ν. 4458/1965, ΦΕΚ 33,
όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 7421
1977. ΦΕΚ 319) και στις περιπτώσεις που

η χωροθέτηση προβλέπεται από εγκε

κριμένο χωροταξικό ή πολεοδομικό ή

ρυθμιστικό σχέδιο ή από τις ζώνες που

κοθορlζονται στο άρθρο 24 καθώς και

στις βιομηχανικέςμεταλλευτικέςκαι λο

τομικές περιοχές που έχουν καθοριστεί

σύμφωνα με την ισχύουσα σχετικη νομο

θεσία.

7. Η έγKρισn των περιβαλί\οντικών όρων

μπορεl να δοθεί για ορισμένο διάσmμα

που καθορίζεται στην εγκριτική πράξη,

μετά την πάροδο του οποlου υπόκειται σε

αναθεώρηση.

Αν δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα

υποβάθμισης του περιβάί\λοντος ή αν

παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάί\

λον, που δεν εlχαν προβλεφθεί από τη

μελέτη περιβaiΊλOνΤΙKών επιmώσεων, ο

Υπουργός ΠεριβόiΊλoντoς, Χωροταξlας

και Δημοσίων Έργων από κοινού με τον

κατά περlπτωση συναρμόδιο υπουργό

μπορεl να επιβάλλει πρόσθετους περι

βaiΊλOνΤΙKOύς όρους ή να μεταβάλλει

τους aρxιKoύς.

9. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για

τα έργα και τις δραστηριότητες πρώτης

κατηγορίας του άρθρου 3 γίνεται μέσα σε

εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή των

απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η προ

θεσμlα αυτή μπορεί να παρατοθεί για ίσο

χρόνο με απόφαση του Υπουργού Περι

t3όί\λoντoς, Χωροταξίας και Δημοσίων
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Έργων και του κατά περίπτωση συναρ

μόδιου υπουργού, αν λόγω της σοβαρό

τητος ή της δυσχtρε10ς του έργου δικαl

ολογείτοl n παράταση.

Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων

γιο το έργο κοι τις δραστnριόmτες mς

δεύτερης κο. της τρίτης κατηγορίας ταυ

άρθρου 3 γίνεται μέσο σε σαράντα (40)
ημέρες από την υποβολή των απαιτούμε

να/ν δικαιολογητικών.

Αν 0\ ορμόδιοι φορείς δεν οπαντήσουν

μέσο στις προθεσμίες ουτές, θεωρείται

ότι 0\ όροι που rφoBλtΠOνΤOI οπό m
σχετική μελέτη ή τα σχετικό δ'ΚΟ10λο

γπτικό έχουν εγΚΡlθεί.

10. Με κοινή οπόφαση του γπουρνού Περι

βόλί\οντος, Χωροταξlας και Δημοσίων

Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου

Υπουργού καθορίζοντοl n δl00IKoσia t
γιφισπς των περιβαλλοντικών όρων, τα

οπαιτούμενο δlΚΟIΟί\ογπτικά και η προ

θεσμία υποβολής τους και ο συνδυασμός

της έγκρισης αυτής με τtς διαδικασίες

χορήγησης άλλων αδειών που απαιτού

νται για τα έργα ΚΟΙ τις δραστηριότητες

του άρθρου.

11. Οι δ\Οτά~εις του άρθρου αυτού εφαρμό

ζονται αναλόγως και στα έργα και τις

δραστηριότητες που υφίστανται ή βρί

σκονται στο στάδιο της κατασκευής κατά

την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Με

κοινές αποφάσεις, που εκδίδονται αηό

τον Υπουργό Περιβάλλοντος,

Xωρoτα~ίας και Δημoσtων Έργων και

τον κατά περίπτωση αρμόδιο υπουργό,

καθορίζονται ο αναγκαίος χρόνος προ

σαρμογής των παραπάνω έργων και δρα

στηριοτήτων σης δlατά~εlς του νόμου

αυτού και σης δlατά~εις που θα εκδοθούν

κατ' ε~oυOloδότησή του, οι σXετtKOί όροι

ΚΟΙ η διαδικασία.

Αρθρο5

Πeριεxόμενo κοι δnμοσιόtntα

μελειώ ... περιβολ/ονιικών
επιπιώσε<ο ...

1 Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περι

βάλλοντος, Xωρoτα~ίας και Δημοσίων

Έργων ΚΟΙ του κατά περίπτωση αρμόδιου

υπουργού καθορίζεται το περιεχόμενο

της μελέτης περlβoλλOντtKών επιπτώσε

ων, που μπορεί να διαφοροποιείται κατά

κλάδους ή ομάδα έργων και δραστηριο

τήτων. Με όμοια απόφαση ορίζεται το
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περιεχόμενο της μελέτης ανάλογα με τα

στάδια έγκρισης του έργου σύμφωνα με

το άρθρο 4 παρ. 6.
Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) περιγραφή του έργου ή της δρασmριό

τητας με πληροφορίες για το χώρο ε

γκατάστασης, το σχεδιασμό και το μέ

γεθόςτου,

β) εντοπισμό και αξιολόγηση των βαOlκών

επιπτώσεων στο περιβάλλον.

γ) περιγραφή των μέτρων για την πρόι\ηΥη,

μείωση ή αποκατάσταση των αρνητt

κών επιπτώσεων στο περιβάλλον

δ) ε~έταση εναλλακτικών λύσεων και υ

πόδει~η των κύριων λόγων της επιλο

γής mς προτεινόμενης λύσης,

ε) απλή περίλη4η του συνόλου της μελέ

της.

2. Το οικείο νομαρχιακό συμβούλιο λαμβά

νει γνώση της μελέτης περlβaλλOντtKών

εmπτώσεων ι<αl πριν από mv έγκρισή

του, για να εκφράσουν τη γνώμη τους. Ο

τρόπος ενημέρωσηςι<αθορίζεταl με από

φαση του Υπουργού Περιβάλ/οντος,

Xωρoτa~ίαςκαι ΔημοσίωνΈργων.

l'9θρο6

Έλεyxo~ ιήρησn~ περιβαλ/κών όρ<ον.

Ανιοποδοιικδ ιtλη

1. Ο tJιεγxoς για mv τήρησητων περιβαλλο

ντtKών όρων ανήκει στα όργανα της υπη

ρεσίας που είναι αρμόδιο, κατά τtς οll<εί

ες δlατά~εlς, να εyl<pivOUV την ίδρυση,

λειτουργία ή πραγματοποίηση έργου ή

δραστηριόmτaς.Όπου, ι<ατά την ι<είμενη

νoμoθεσio, ο έλεγχος για την τήρηση

των περιβaλλοντιl<ών όρων γίνεται από

διανομαρχιακέςή nεριφερεlOJ<ές υπnρε

σίες, ανε~άρτητα από το αν έχουν ή όχι

ι<αι την αρμοδιότηταγια την έγκριση της

ίδρυσης,λειτουργίαςή πραγματοποίησης

του αντίστοιχου έργου ή της δραστηΡιό

τητας, οι υπηρεσiεςαυτές διατηρούνmv
παραπάνωαρμοδιότηταελέγχου.

2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος

Xωρoτa~ίας ι<αl Δημoσiων Έργων μπο

ρεί αυτοτελώς να διενεργεί ελέγχους για

την παρακολούθηση της τήρησης των

nεριβαλλοντιl<ών όρων σε ολόl<ληΡη m
χώρα.
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3. ΕΛέγχους γtO την τήρηση Τα/ν περιβολ

λοντικών όρων διενεργούν και τα κατά το

όρθρο 26 Κλιμόκια ελέγχου Ποιότητος

Περιβάλ/οντος.

4. Με οπόφαση των Υπουργών Eθvtκής

Οικονομίας, Οικονομικών, Περιβάλλο

ντος. XωρOTα~ίoς και Δημoσiων Έργων

κοι όλλοu κατά περίπτωση aρμόδιoυ υ

πουργού, ύστερα από εισήγηση του Ot

κε{ου νομάρχη, είνοι δυνατό νΩ επιβάλ

λονται τέλη σε βάρος των εmχεφnσεων

που ασκούν δρασmριότnτες ιί εκτελούν

έρνο που υπάγοντοι ΟΤ1ς δύο πρώτες κα

τηγορίες του όρθρου 3, προκειμένου να

καλυφθούν το έξοδα κατασκευής και λει

τουργίας συγκεκριμένων έργων ΚΟΙ προ

γραμμάτων προστασίας του περl6όλλο

ντος που προΒλέπονται από τους περι

βαλλοντικούς όρους σύμφωνο με τις δl~

τάξεις των όρθρων 3,4 και 5. Τα mo πάνω

έργα ή προγράμματα nρoστoσiaς του

περιβάλλοντος εκτελoΎVτO\ από τους ορ

νοvtσμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

(ο,τΑ) ή άλλους φορείς.

Τα τέλη αυτό καθορίζονται ανάλογα με

το μέγεθος, το ρυπανηκό φορτίο και την

ποσότητα των αποβλήτων του έργου ή

της δραστηριότητος και δεν μπορούν να

υπερ6aίνoυν τα πιο πόνω έξοδα. Με την

ίδια απόφαση καθορίζονται ο τρόποι; ΚΟΙ

Ο χρόνος είσπραξης των τελών και από

δοσής τους στον ο.ΤΑ. ή φορέα που κο

τασκευόζει ή έχε1 της ευθύνη λειτουργί

ας του έργου και κόθε όλί\η αναγκαΙαλε

πτομέρεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ZQNEΣ ElΔJKαN

ΠΕΡ/ΒΑΛΛΟΝτικαΝ

ΕΝΙΣΧΥΣ:ΕαΝΚΑΙ ZQNEΣ

ΑΝΑπτγ"ΗΣ:ΠΑΡΑΓαΓ/καΝ

ΔΡΑΣ:ΤΗΡ/ΟΤΗταΝ

Αρθρο 23-
Ζώνις 8ιδικών περι8α.λλoνrιιιι:ών

ινιoxύσeφν

1. Με προεδρικό διόταγμα, που εκδίδεται ύ

στερο από την πρόταση των Υπουργών

Εθνικής ΟικονομΙας, Οικονομικών και

Περι6όί\λοντος, Χωροταξίας και Δημο

σίων Έργων, εΙναι δυνατό να χαρακτηρί

ζονται ως ζώνες ειδικών περιβαλ/ονΤ1

κών tν1σχOOεων περιοχές με φυσικούς

αποδέκτες που napouσιόζoυν κρΙσtμα
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περιβοί\λονηκό προβλήματα και δεν

πληρώνουν ης κατευθυντήριες lί και ο

ριακές ημές των παραμέτρων ποιότητας

των όρθρων 7 παρ. 1 και 9 παρ, 1. Με το

ίδιο rφoεδρΙKό διόταγμα γίνεται η οριο

θέmση των περιοχών αυτών και καθορί

ζοντα1 ειδικοί περιορισμοί χρήσεων γης

και σuvτovισμένo πρόγραμμα μέτρων για

την πpoστoσio του περιβόλλοντος και

πέρα από τους ισxιJoντες γενικούς πε

ριορισμούς. Ο χαρακτηρισμός μιας πε

Ρ10χής ως ζώνης ειδικών πεΡ1βο.λ/ονη

κών ενισχιίοεων γίνεται με βόση ειδική

μελέτη που εκΠΟνείται είτε από m να

μaρxία είτα από τους οικείους οργανι

σμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε από

ης υπηρεσίες του Υποupγείου Περιβόλ

λοντος, Χωροταξίας κα! Δημoσiων Έρ

γων εΙτε, τέλος, προκειμένου για την πε

ριοχή των ρυθμισηκών σχεδίων Αθήνας

και θεοσοί\ονίκης, από ΤΟν Οργovισμό

Αθήνος κοι τον Οργανισμό θεσοοί\ονί

κης ovτίστοιχα. Η μελέm αυτή τεκμη

ριώνει την κρισιμότητα του προβλήματος

με μετρήσεις κοι στοιχεία συΥκρίσιμα με

εκείνα του εθνικού δΙKτιJoυ παρακολοό

θησης της ποιότητας των νερών και προ

τείνει τους ενδεικνυόμενους ειδικούς

περιορισμούς και μέτρα για την αναβάθ

μιση του περιβάλ/οντος της συΥκεκριμέ

νης περιοχής.

2 Με το προεδρικό διόταγμα της προηγού

μενης πaραγρόφoυ είναι δυνατό νο προ

βλέπεται η παροχή οικονομικών κινή

τρων r. η επιβολή ανταποδοηκών τελών

στο νομικό ή φυOtκό πρόσωπα που υπό

κεινται στους παρoπόvω ειδικούς nεριo-

ρισμούς κα! μέτρα, να καθορίζονται οι

σχεnκές προϋποθέσεις και διαδικασία,

καθώς και ο τρόπος είσπραξης και από

δοσης των τελών και να ρυθμίζεται κάθε

αναγκαία λεπτομέρεια.

3. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των

ειδικών περιορισμών κα! μέτρων που επι

βάλ/ονται κατό mv πaρ. 1 ανήκει στις

aρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου

Περιβόλ/οντος, Χωροταξίος και Δημο-

σίων Έργων. Προκειμένου για την πε

ριοχή των ρυθμιστικών σχεδίων Αθήνας

και Θεσσαλονίκης η παρακολούθηση Ql)

τή ανήκει ειδικότερο στΟν Οργανισμό

Αθήνας και τον Οργανισμό Θεσσαλονί

κης.
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Ζώνεςoν6ΠTυΙη~nOΡo'γ(ι)γtKών

δροσrnριοτnτων

Ι Ως ζώνες ανάπτυ~ης παραγωγικών δρα

στηριοτήτωνχαρακτηρίζονταιπεριοχέςή

εκτάσεις πρόσφορες για την ανόmυ~η

βιομηχανικών, μεταλλευτικών, λατομι

κών ή τουριστικώνδραστηριοτήτωνή για

αγροτική εKμετόi\λευση.ΟΙ ζώνες αυτές

είναι δυνατό να ε~εlδlKεύoνται κατά

κλάδο βιομηχανικής ή μεταλλευτικής ή

λατομικήςή τoυρlσnKήςδραστηριότητας

και γεωργικής εκμετάλλευσης και να

διακρίνονται σε ζώνες αποκλειστικής

χρήσης στις οποΙες απαγορεύεται κάθε

άλλη δραστηριότητα,εκτός από εκε1νη

στην οποία αποβλέπει ο χαρακτηρισμός

τους και σε ζώνες κύριας χρήσης, όπου

επιτρέπονται και 'όi\λες δραστηριότητες

υπό όρους.

2. Οι ζώνες ανάπτυ~ης παραγωγικών δρα

στηριοτήτων που προορΙζονταl για τουρl

σnKές ή βιομηχανικές δραστηριότητες

και βρίσκονται εκτός των ορίων γενικού

ηολεοδομlκού σχεδίου, δύναται να υπερ

βαίνει το 1.2 και για τις τουριστικές δρα

σmριότητες το 0.6.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται

με πρόταση του γηουργού Περlβόi\λo

ντος, Xωρoτα~Ιας και Δημοσίων Έργων,

καθορΙζονταl οι εισφορές σε γη και σε

χρήμα που μπορεΙ να εΙναl διαφορετικές

από τις προβλεπόμενες στα όρθρα 8 και 9
του ν.1337/1983, οι λοιπές σχετικές υηο

χρεώσεις των ιδιοκτητών καθώς και οι ό

ροΙ, οι ηροϋηοθέσεlς και η δmδlκασία

πολεοδόμησης των ζωνών αυτών και να

ρυθμίζεται κόθε αναγκαία λεmομέρεlα

για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

3. Στις ζώνες ανόπτυ~ης παραγωγικών δρα·

στηριοτήτων μπορούν να καθορίζονται

ειδικοί όροι και περιορισμοί για την ε

γκατόσταση και την εγκατάσταση και την

όσκηση δραστηριοτήτων και να θεσπίζο

νταl εtδlKoΙ κανονισμοί διαχείρισης και

λειτουργίας.

4. Ο χαροκτηρισμός ηεριοχών ή εκτόσεων

ως ζωνών ανάπτυ~ης ηαραγωγικών δρα

στηριοτήτων και η οριοθέτησή τους γί

νονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδΙ

δεταl με πρόταση του γπουργού Περι

βάλλοντος, Xωρoτα~Ιας και Δημοσίων

Έργων και του κατά περΙπτωση αρμόδιου

υπουργού, σε εφαρμογή περιφερειακού ή
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νομαρχιακού xωρoτα~IKoύ σχεδΙου ή το

μεaKής xωρoτα~IKής και αναπτυ~lαKής

μελέτης, μετά από γνώμη του οlκεΙου νο

μαρχιακού συμβουλίου. Με το Ιδιο πρoε~

δρικό διόταγμα θεσπίζονται οι παραπάνω

ειδικοί όροι και περιορισμοί, καθορίζεται

το περιεχόμενο και η διαδlκαoiα έκδο

σης του ειδικού κανονισμού διαχείρισης

και λεlτουργΙας και η αρμόδια για την ε

φαρμογή του υπηρεoiα και ριιθμΙζεταl

κόθε σχετική λεπτομέρεια.

Για τις περιοχές που περιλαμβάνονται σε

Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (20Ε) ο χαρα

κτηρισμός και η οριοθέτηση ζωνών ανό

πτυ~ης παραγωγικών δραστηριοτήτων

γίνεται με πρό~η καθορισμού της 20Ε

και με τη διαδικασία του όρθρου 20 του

Ν1337/1983,όηως ισχύει.



]

1

]

j

J

J

ΠAPAPTHMAl

Ν.1622/66

'Τοπική Auτoδιo(κιιmι 
Περιφερειακή ΑνάπΤΙΙΙ;η

Δημοιφα.πκός Προγρομματισμός'

Μ'ρος T''tGP'to
Δnμοκρατικός Προγραμματισμός

l'.ρ8ρο 70

Όργανα Προγραμματισμού

Όργανα nρoγραμμαησμoύ είναι αυτά που

συμμετέχουν στη διαδικασία κατάρησης ή

καταρτίζουν ή εγκρlνουν τα προγράμματα

του άρθρου 71. Όργανα προγραμμαησμού

είναι:

α) Οι κεντρικοί φoρεlς του δημόσιου τομέα

που έχουν την αρμοδιότητα αυτή, β) τα

περιφερειακά συμβούλια, γ) τα νομαρχια

κά συμβούλια, δ) τα δημοηκά συμβούλια

καθώς και τα διοικηηκά συμβούλια των

αναπτυξιακών συνδέσμων του άρθρου

183τουΔ.ΚΚ

l'.ρ8ρο 71

Εiδn αvαΠTυ~ιαKιόν προγραμμάτων

Ι Τα αναπτυξιακά προγράμματα διακρlνο

νταl σε μεσοχρόνια και ετήσια.

2. Μεσοχρόνια αναπτυξιακά προγράμματα

είναι τα προγράμματα ανάπτυξης που έ

XOι>v χρονική διάρκεια μεγαλύτερη από

ένα έτος.

3. Τα αναπτυξιακά προγράμματα αφορούν: α)

τον εθνικό χώρο, β) ης περιφέρειες, γ) ης

νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και δ) τους

δήμους ή γεωγραφικές ενότητες του άρ

θρου 183 ΔΚΚ και ονομάζονται αντί

στοιχα: εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα,

περιφερειακό αναπτυξιακά προγράμματα,

νομαρχιακά αναπτυξιακά προγρόμματα

και τοπικά αναπτυξιακά προγρόμματα.

4. Προγράμματα, που δεν υπάγονται σης

διατάξεις των προηγούμενων παραγρά

φων, ονομάζονται ειδικά αναπτυξιακά

προγρόμματα.

l'.ρ8ρο 72

Διαδικασίακα'tάρτιonςμ8σ0xρ6νt(ι)ν

avamU~IaKmVπρογραμμάτων

1. Το μεσοχρόνιο εθνικό αναπτυξιακό πρό

γραμμα καταρτίζεται από το Υπουργεlο

Εθνικής Οικονομίας, μετά από προτάσεις
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των κεντρικών φορέων του δημόσιου το

μέα και των περιφερειακών συμβουλίων

και γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ανο

πτυξιακής Πολιηκής.

2. Κάθε μεσοχρόνιο περιφερειακό αναπτυ

ξιακό πρόγραμμα καταρτίζεται, στα

πλαίσια του αντίστοιχου μεσοχρόνιου ε

θνικού αναπτυξιακού προγράμματος, από

το περιφερειακό συμβούλιο της αντίστοι

χης περιφέρειας, ύστερα οπό σχετικές

προτάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων

της περιφέρειας και εγκρίνεται από το Υ·

πουργείο Εθνικής Οικονομίας, ύστερα α

πό σχετική γνώμη των αρμοδίων φορέων

του δημόσιου τομέα.

3. Κάθε μεσοχρόνιο νομαρχιακό αναπτυξιο

κό πρόγραμμα καταρτίζεται στα πλαίσια

του αντίστοιχου μεσοχρόνιου περιφε

ρειακού αναπτυξιακού προγράμματος, ο

πό το νομαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από

σχετικές προτάσεις των δημοτικών συμ

βουλίων και των αναπτυξιακών συνδέ

σμων του όρθρου 183 του ΔΚΚ και ε

γκρίνεται από το αντίστοιχο περιφερειο

κό συμβούλιο.

4. Κάθε μεσοχρόνιο τοπικό αναπτυξιακό

πρόγραμμα καταρτίζεται στα πλαίσια του

αντίστοιχου μεσοχρόνιου νομαρχιακού

αναπτυξιακού προγράμματος, από το δη

μοτικό συμβούλιο ή από τΟν αναπτυξιακό

σύνδεσμο της γεωγραφικής ενότητας,

την οποία αφορό, ύστερα από σχετικές

προτάσεις των τοπικών συμβουλίων, του

αντίστοιχου δήμου ή των οργανισμών

τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν συ

στήσει τον αναπτυξιακό σύνδεσμο και ε

γκρίνεται από το avrioτoIXo νομαρχιακό

συμβούλιο.

5. Οι αναπτυξιακοί σύνδεσμοι Kατaρτlζoυν

μεσοχρόνια τοπικό αναπτυξιακά προ

γρόμματα και συμμετέχουν με προτάσεις

στη διαδικασία κατάρτισης μεσοχρόνιων

νομαρχιακών αναπτυξιακών προγραμμά

των, εφόσον δεν υπάρχουν δημοτικά

συμβούλια στη γεωγραφική ενότητά τους

ή τους έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα αυτή

από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοί

κησης που τους έχουν συστήσει. Τα κοι

νοτικά συμβούλια δεν καταριίζουν μεσο

χρόνια τοπικό αναπτυξιακά προγράμμα

,ο.

6. Για την αξιολόγηση της πορείας εφαρμο

γής και την αναθεώρηση των μεσοχρό

νιων αναπτυξιακών προγραμμάτων, ακο-
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λOUΘε{ΤOI διαδικασία ανάλογη με τη

διοδικασία κατάρτισής τους.

7. Το μεοοχρόνιο περιφερειακό αναπτυξιακό

rφόγρoμμα της περιφέρειας στην οποία

υnόγετoι n ευρύτερη περιοχή Αθήνος,

εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο

περιοχής Α8ιίνος, ο Οργανιομός; Αθή

νας. Ειδικά γιο τα μεσοχρόνιa vομαρχΙQ

κο αναπτυξιακό προγράμματα των \/0

μαρχιaκών συμβουί\lων, που περιλαμβά

νονται στην ευρύτερη περιοχήΑθήνας, n
έγκριση γίνεται από το ηεριφερεtακό

συμβούλιο μετά από γνώμη του Oργανt

σμο6 Aθήνaς.

8. Το μεοοχρόνιο νομαρχιοκό αναπτυξιακό

πρόγραμμα της νομαρχιακής αυτοδιοί

κησης στην οποία υπάγετοι n ευρύτερη

περιοχή Θεσσαλονίκης εισηγείται στο

νομαρχιακό συμβούλιο ο Οργανισμός

ΘεooaλOνίKπς. EtδΙKό για το μεσοχρόνια

ανamuξιaκό nρoγρόμμOΤΩ των δήμων

και των αναπτυξιακών συνδέσμων που

περιλαμβόνονται στην ευρύτερη περιοχή

θεσoaλOνΙKηι;;. η έγκριση γίνεται από το

νομαρΧ1οκό συμβούλιο μετά από γνώμη

του Οργανισμού Θεσσαλονίκης.

9. Τα μεοοχρόνια ανamυξιακά προγρόμμο

τα, εξειδιι<εύονται από τα aρμόδια όργο

νο φογραμματισμού κάθε χωρικής ενό

τητας σε ετήσια βάση με χωροταξικό

nρoσδιoρισμά, διαχρονική κλιμάκωση

κοι προσδιορισμό των απαιτούμενων πό

ρων, των έργων και δραστrφιoτήτων που

περιλαμβό.νονται σε αυτά.

10. Με rφoεδΡIKό δtόταγμa, που εκδίδεται

με πρότασΙ) των Υπουργών Εσωτερικών,

Eθvιι<ής Οικονομίας και Περι6άλ/οντος,

Χωροτοξίας και Δημοσίων Έργων, ρυθ

μίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρ

μογή των διατάξεων του άρθρου αυτού

κοι ιδίως το περιεχόμενο των μεσοχρό

νιων αναπτυξιακών προγραμμάτων. ο

τρόπος ενημέρωσης των οργάνων προ

γραμματισμού για τα προγρομμαπκά

ΠΙΙαίσιο, μέσο στα οποία οφείλουν va κο

τaρτίζoυν τα μεσοχρόνια προγράμματά

τους. η διαδικασία υποβολής των προώ

σεων και υποβολής των rφoγραμμάτων

για έγκρισπ, το περιεχόμενο της εξειδί

κευσης των προγραμμάτων σε ετήσια

βόση και οι unnpeoiet;; προγραμματισμού.

'Zl
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Ι\ρθρο 73

Διαδικοσία κοτάρτισης ι:τησιο:ιν ovo
πτυ~ιαKώνnρoyρoμμάτΦy

~ Κάθε ετήσιο εθνικό aναmυξιακό nPC>
γρομμα καταρτίζεται στα πλαίσια των α

ντιστοιχων μεσοχρόνιων εθνικών ανο

mυξιακών προγραμμάτων, οπό το Υ

πουργεlο Εθνικής OIKoνoμία~ που συ

ντονίζει τους αρμόδιους κεντρικούς φα

ρεlς, και εγκρίνεται σύμφωνα με το νόμο.

2. Κάθε ετήσιο περιφερειακό ανoπτυξιaκό

rφόγραμμα Kαταρτiζεται, στα nλoίoια του

ετήσιοΙ) εθνικού αναmυξιακού προγράμ

ματος και των αντίστοιχων μεσοχρόνιων

περιφερειακών οvamυξιακών rφoγpaμ

μάτων, από το περιφερειακό συμβούλιο

της αντίστοιχης περιφέρειαι;;. Για την κο

τάρτιση του προγράμματος αυτού δεν α

πOtτείται έγκριση άλ/ης aρxής, εκτός αν

υποστηριχθεί με γpanτή tνoτocm, του ε

νός τρίτου των μελών του περιφερειακού

συμβοuλlου, ότι αυτό εξέρχεται από τα

πoρaπάνω ΠΙΙαίσιο. Στπν περίπτωση αuτή,

ύστερα από εισήγηση του γενικού γραμ.

ματέα της περιφέρειας, αποφασίζουν, κα

τά το μέρος αυτό, από ΚΟινού οι Υπουργοί

EθvIKής Οικονομίας και Εσωτερικών και

ο κατά nεpImωon συναρμόδιος υπouρ-

νό<;.

3. Κάθε ετήσιο νομαρχιακό αναπτυξιακό

πρόγραμμα Kαταρτiζεται, στα π7ιοlσια του

ετήσιοΙ) περιφερειακού αναπτυξιακού

προγράμματος και των αντlστοιχων με

σοχρόνιων νομαρχιακών αναπτυξιακών

προγραμμάτων, από το νομαρχιοκό συμ

βούλιο της aντίστoιxης νομαρχιακής αl>

τοδιοίκησης. Για την κατάρτιση του προ

γράμματος; αυτού δεν απαιτείται έγκριση

άλλης αρχής, εκτός aν υποστηριχθεί με

γραπτή ένσταση είτε του νομάρχη εΙτε

του ενός τρίτου των με.ί\ών του νομαρχια·

κού συμβουλίου, ότι αυτό εξέρχεται από

το παραπάνω ΠΙΙαίσιο. Στην περίmωοη

αυτή, ύστερα από εισήγηση του γενικού

γραμματέα της αντiστoΙXης περιφέρειας,

αποφασίζεΙ, κατά το μέρος αυτό, το περι

φερειακό συμβούλιο.

4. Κάθε ετήσιο τοπικό αναπτυξιακό πρό

γραμμα καταρτΙζεται, στα ΠΙΙαΙσια του ε

τή010υ νομαρχιακού αvαmυξιaκού προ

γράμματος και των αντίστοιχων μεσο-

χρόνιων τοmκών ovamυξιακών προ-

γραμμάτων, από το αντίστοιχο δημοτικό

συμβούλιο ή αναπτυξιακούσυνδέσμου.
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Γιο την κατάρηση του προγράμματος αυ

τού δεν απαιτείται iVKpton άλλης αρχής,

εκτός αν υποστηριχθεί με γραπτή ένστο

ση του ενός τρίτου των μελών του, ότι αυ

τό εξέρχεται από τα παραπάνω πλαίσtα.

Στην περΙπτωση αυτή, ύστερα από εισή

γηση του προέδρου του avτiOTotXOU νο

μαρχtακού συμβaυλΙoυ, αποφασίζεΙ. κατά

το μέρος αυτό, το vομαρχtακό συμβούλιο.

5. Το ετήOtο περtφερεlOκό αvαπτυξtακό

πρόγραμμα της περlφέρεlOς στην οποία

υπάγεται η ευρύτερη περlOχη. Αθήνας et
σηγείται στο περtφερεlOκό συμ60ύλtO ο

Οργανισμός Αθήνας. Ειδικά τα ετήσια

νομαρχιακά αναπτυξιακό προγράμματα

των νομαρχιακών συμβουλίων που nept
λαμ6όvOνταl στην ευρύτερη περtOχή της

Αθήνας καταρτίζονται μετά από γνώμη

του Οργαvtσμού Αθήνας.

6. Το ετήOtο νομαρχιακό αvαπτυξιακό πρό

γραμμα της vομαρχtOκής αυτοδιοίκησης,

στην οποία υπόγετα. η ευρύτερη περιοχή

Θεσσαλονίκης, etonveitat στο vομαρ

χιακό συμβούλιο ο Οργavtσμός Θεσοο

λονίκης. Εtδtκά τα ετήσια τοπικά OVa

πτυξtOκά προγράμματα των δήμων κα.

rrov αvaπτυξιακώv συνδέσμων που περt

λαμΒάνονταl στην ευρύτερη περιοχή της

Θεσσαλονίκης, Kαταρτiζoνται μετά από

γνώμη του Οργανισμού Θεσσαλονίκης

7. Με προεδρtκό διάταγμα, που εκδίδεται με

πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Ε

θνικής Οtκοvομίας κα. Περιβάί\λοντος,

Χωροταξίας και Δημοσ(ων Έργων, ρυθ

μίζοντα. οι λεπτομέρεtες για την εφaρ

μογή των δtατάξεωv του άρθρου αυτού

κα. ιδίως το περιεχόμενο των ετήσιων α

ναπτυξιακών προγραμμάτων, ot διαδtκa

σίες αξιολόγησης έργων για την ένταξή

τους στα προγράμματα αυτά και ο τρόπος

ενημέρωσης των οργάvωv προγραμμαη

σμού vtQ τα προγραμμαηκά πλαίOtα, μέ

σα στα οποία οφείλουν να καταρτίζουν τα

ετήOtα προγράμματά τους. rta τη σόντα

ξη των απολογισμών εκτέλεσης των ε

τήσιων αvαπτυξιακώv προγραμμάτων, οι

οποlο. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος

των OVTiaTOtXOOV προγραμμάτων του επό

μενου έτους, ακολουθούvταt δtαδlκασίες

ανόί\ογες με τη δtαδlκασία κατάρησης

και έγκρισης των προγραμμάτων του άρ

θρου αυτού.
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ι\ρθρο74

Χρηματοδότηση ετηOtων ovαmU~tQ

κών προγραμμάτων

1. Κάθε ετήOtο αvαπτυξtακό πρόγραμμα συ

νοδεύετα. από τα αντiστoιxo χρηματο

δοηκό πρόγραμμα που εξασφαλίζει την

πραγματοποίησή του.

2. ο. πόροι rrov χρηματοδοτικών προγραμ

μάτων προέρχονται από;

α) πιστώσεις του προγράμματος δημό

σιων επεvδύσεωv, 6) πtστώσεις φορέων

του δημόOtου τομέα, γ) ίδιους πόρους των

φορέων αυτοδtοίκησης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθvtκής Ot
κοvομίας, το πρόγραμμα δημόOtωv επεν

δύσεων καταvέμεταl vta τη χρηματοδό

τηση έργωv;

α) εθνtκής σημασίας, 6) περtφερεtακής

σημασίας, γ) νομαρχιακής σημασίας και

δ) τοπικής σημασίας με βάση τα εξειδl

κευμένα μεσοχρόνια αναπτυξιακό προ

γράμματα των αντiστOIXων εΠlπέδωv.

4. Με απόφαση της προηγούμενης παρα

γράφου, μπορεί να κρατηθεί ποσοστό του

προγράμματος δημόσtων επεvδύσεωv

για τη χρηματοδότηση, από κοινού με

φορείς της τοπtκής αυτοδtOlκησης, έρ

γων των etnOtrov αvαπτυξιακώv προ

γραμμάτων τους, στα πλαίOtα προγραμ

μαnκώv συμβάσεων του όρθρου 'Zl του

ΔΚΚ rta τη χρηματοδότησητων έργων

αυτών, Ot φορείς αυτοδtοίκησης δεν μπο

ροόν να χρηOtμοποlήσουv πιστώσεtς του

προγράμματος δημόσιωv επενδύσεων ή

πιστώσεις φορέωv του δημόOtου τομέα.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνtκής Οι

κονομίας καταvέμοvταl οι mστώσεtς των

περιπτώσεων 6', γ', και δ', της παραγρά

φου 3 του άρθρου αυτού, κατά περtφέρεla,

με βάση το εθνtκό πρότυπο περtφερεια

κής καταvομnς πιστώσεωv.

6. Κόθε περιφερεtακό συμβούλιο κατανέμει

ης πtστώσεtς rrov περιπτώσεων γ' κα. δ'

της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου που

του έχουν δοθεί, σύμφωνα με ΤΙς δtατά

ξεtς mς προηγούμενης παραγράφου, κα

τά voμαρχtακή αυτοδtOΙκηση της περtφέ

ρειας μετά από γνώμη του Οργavtσμού

Αθήνας. Η κατανομή των πtστώσεωv της

περίπτωσης δ' της παραγράφου 3, για το

μέρος που αφορά τηv.ευρύτερη περιοχή

της Θεσσαλονίκης, γίνετα. από το να

μαρχιακό συμβούλιο κατό δήμο ή κοtvό-
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τητο, μετά από γνώμη του Οργανισμού

θεσσαλονίκης.

7. Κάθε νομαΡΧΙOJ<ό συμ&ύλιο κατανέμει

ης mστώσεις της περΙπτωσης δ' της πα

ροΥρόφου 3 του άρθρου αυτού που του έ

χουν δοθεΙ σύμφωνα με ης διατ6~εις της

προηγούμενης παραγρόφου, κατά δήμο ή

κοινότητα, με βόση το εθνικό πρότυπο

περιφερεΙOJ<ής κατανομής moτώoεwv.

8. Με προεδρικό διάταγμα, που ει<δίδεται με

πρόταση των Υπουργών Εσωτερu<ών, Ε

θνικής Ou<ονομίας και Περιβ6λ/οντος.

ΧωροταξΙας και Δημόσιων Έργων, ρυ8

μ(~oνται οι λεπτομέρειες για την εφοΡ

μογή αυτού του όρθρου και ιδίως η μέθο-

δος Kατ6ρnσης του εθνικού προτύπου

περιφερεΙOJ<ής κατανομής morώowv

του προγρ6μματος δημόσιων επενδύσε

ων στις περιφέρειες, ης νομΟΡΧΙOJ<ές αυ

τοδιοικήσεις και τους οργανισμούς ΤΟΠΓ

κής αυτοδιοίκησης, το ιφιτήρια χορο

KτnρισμOύ των έργων και διχιστnριoτή

των εθνικής, περιφερειακής νομΟΡΧΙOJ<ής

και τοmκής σημασiας, οι διΟΟικασ{ες σύ

νΟΥης και το περιεχόμενο των προγραμ

ματικών συμβόσεων, μεταξύ των διαφό

ρων οργάνων προγραμματισμού, καθώς

και το περιεχόμενο των χρηματοδοπκών

προγραμμάτων που συνοδεύουν τα ετή

σια αναπτυξιακά προγράμματα.
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Ν.1892/90

"Για τον εΚουγχΡονισμό και την

ανάππ.iξη και άλ/ες διατάξεις"

J\ρθρo 3

neρIoxtc -rnc ΕπικράΤ8ιας

1 Το όρθρο 3 του N.1262/82 δlατηρεlτοl σε

ισχύ και συμπληρώνεται ως ε~ής:

Σ:την παράγραφο 1 ΠΡOσriθετOI εδάφιο

ως εξής:

Τιa την εφαρμογή του νόμου ουτού, τα

όρια της ζώνης Λaυρεωπι<ης κa80ρΙζο

νται με κοινή απόφαση των Υπουργών

Εθνικής Οlκονομίας, Περιβόλλοντος

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κοι Ε-
, "

οωτεριι<ων

Στην πaρόγραφo 2 προστίθεται εδόφιο

ως εξής:

"Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ε

θνικής Οικονομίας, Περιβόλλοντος, Χω

ροταξίας ΚΟΙ Δημοσίων Έργων και Τoιr

ρισμου που δεν είναι δυνατόν να τροπο

ποιούνται πριν από την παρέλευση διετί

ος οπό την έναρξη της ισχύος τους, μπο

ρεΙ να καθορίζονται ζώνες της Επικρά

τειας που παρουσιόζουν υπερσυγκέντρω

ση τουρισηι<ής δραστηριότητας, στις ο

ποίες δεν έχουν εφαρμογή τα κΙνητρα ε

πιχορήγησης και επιδότησης επιτοι<Ιου

του παρόντος νόμου ή καθορίζεται πο

σοστό επιχορήγησης και επιδότησης ε

πιτοι<Ιου όλλων δοομενέστερων από ό

ΠΟΥΠ ι<ινήτρων περιοχών, ανόλογα με το

βαθμό συγι<έντρωσης τουριστικής δρα

στηριότητας και το είδος της επένδυσης".

Σmν παρόγραφο 4 προστίθενται εδόφια

ωςεξής:

"Στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν

επενδύσεις στις βιομηχανlι<ές περιοχές

της Ε.Τ.ΒΑ, ή βιοτεχνικό πόρκα του

E.Q.M.M.E.K ή βιοτεχνικό ι<έντρα ι<αι

κπρια επιχειρήσεων οργανισμών τοπικής

αυτοδιοίκησης της περιοχής Δ καθώς ι<αl

της Θρόι<ης, δΙνονταl τα κίνητρα των ει

δικών ζωνών των περιοχών αυτών, δnί'ια

δή ισχύει το καθεστώς των όρθρων 7 παρ.

1 περίπτωση (γ) ι<αι 11 παρ. 1 αυτού του

νόμου"

"Για τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται

μέσα σε τεχνολογικό πόρι<ο, όπως αυτό

θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των
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Υπουργών Εθν1ι<ής Οιι<ονομίας, Περι

βόλλοντος, Χωροταξιας ι<αι Δημόα/ων

Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε

χνολογίας και Εθνικής Παιδείας και

Θρησι<ευμότων, εφαρμόζονται το καθε

στώς ενισχύσεων που ισχύει για Τ1ς επι

χειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύ

σεις σης ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α.".

2. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται

"στο όρθρο 3 του παρόντος νόμου" VOEI

ται το όρθρο 3 του Ν.1262/82.

3. Η προβλεπόμενη στο δεύτερο εδόφιο της

παρaγρόφoυ 5 του όρθρου 3 του

Ν.1262/1982 προθεσμΙα παρατεΙνεται

μέχρι 31 ΔεκεμβρΙου 1994.
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ΚΥΑ Αριθ. 69269/5387/1990

ΚοτάτοΙη Έργων κοι Δροaτnριοmτων

08 κοτηγορί8ς:

Αρ8ρο4

Α' ΚΑΤΗΤΟΡΙΑ

Στην πρώτη (Α) ΚατηγορΙα κατατάσσονται

τα εξής έργα και δραστηριότητεςόπως ανα

γράφονται στον παρακάτω πlνακα και 1.1no
διαιρούνται σε ομάδες Ι και U:

ΠιΝΑΚΑΣ

ΟΜΑΔΑΙ

1. Δωλιστήρια αργού πετρεί\αΙο1.1 (με εξαΙρε

ση πς επιχειρήσεις ΠΟ1.1 παράγο1JV μόνο

λιπανπκά από αργό πετρέλαιο), καθώς

και εγκαταστάσεις για την αεριοποlηση

και 1.1γροηοίηση 500 ΤΟ1.1λάχιστον τόνων

άνθρακα και ασφαλτούχων σχιστόλιθων

την ημέρα

2. Θερμοηλεκτρικοί σταθμοl και άλλες ε

γκαταστάσεις καύσεως με ελάχιστη

θερμική ισχύ 300 MW, καθώς και Π1.1ρη

νlκοΙ σταθμοl και άλλοι n1.1pnVIKoi ανπ
δραστήρες (με εξαίρεση τα ερε1.1νηπκά

κέντρα για την παραγωγή και Kατεργασlα

σχάσιμο1.1 1.1λικού και πρώτων 1.1λών, με α

νώτατη δια-κή θερμική ισχύ ΠΟ1.1 δεν υ

περβαlνει το 1KW).

3. Εγκαταστάσεις με αποκλειστικό σκοπό

την μόνιμη anoBnKE1.1Gn ή ΟΡIΟΤ1κή διά

θεση ραδιενεργών Kατa.ί\Oίπων.

4. Ολοκληρωμένες μετa.ί\λOυργΙKές βιομη

χανίες για την παραγωγή ακατέργαστο1.1

σιδήρο1.1 και χάλ1.1βα

5. Εγκαταστάσεις για την εξόΡ1.1ξης αμιά

vt01.1, καθώς και για την κατεργασlα και

μεταποlηση ΤΟ1.1 αμlάντο1.1 και των προϊό

ντων αμιοτσιμέντο1.1, εγκαταστάσεις με ε

τήσια παραγωγή άνω των 20.000 τόνων

έτοιμων προϊόντων στην περlπτωση των

1.1λlκών τριβής εγκαταστάσεις με ετήσια

παραγωγή άνω των 50 τόνων έτοιμων

προϊόντων για πς άλλες χρήσεις ΤΟ1.1 α

μlάντο1.1, εγκαταστάσεις πο1.1 χρησιμο

ποιούν πάνω από 200 τόνΟ1.1ς το χρόνο.

6. Ολοκληρωμένες χημικές εγκαταστάσεις
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7. KataOKE1.1iI α1.1τοκινητοδρόμων, οδών τα

χεΙας Κ1.1κλοφορΙας σιδηροδρομικών

γραμμών μεγάλων αποστάσεων καθώς

και αερολιμένων των οποίων οι διάδρο

μοι απογεlωσης και προσγείωσης lxouv
μήκος2100 m και πλέον.

8. Λιμάνια θa.ί\άσσιo1.1 εμπορlο1.1, καθώς και

πλωτές οδοl και λιμάνια εσωτερικής

να1.1σlπλοϊας για πλοΙα με εκτόπισμα με

γa.ί\ύτερo των 1350 τόνων.

9. Εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων το

ξικών και επικινδύνων με αποτέφρωση,

χημική κατεργασΙα ή εναπόθεση στη γη.

ΟΜΑΔΑΙΙ

1. Γεωργlα

α) Σχέδια αγροπκού αναδασμού

β) Σχέδια χρησιμοποΙησης χέρσων γαιών ή

ημιφ1.1σlκών εκτάσεων προς ΕVταΠKή

γεωργική εκμετάλλε1.1ση

γ) Σχέδια γεωργικής ιιδρα1.1λικής

δ) ΔΕVδρoφ1.1τεύσεις για δημΙΟ1.1ργΙα δασών

πο1.1 μπορούν να οδηγήσΟ1.1ν σε αρνητt

κές από οικολογική άΠΟΥη, μεταβολές

και εκχερσώσεις με σκοπό μια άλ/η

μορφή εκμετόλλε1.1σης ΤΟ1.1 εδάφΟ1.1ς

ε) Επιχειρήσεις με εγκαταστάσεις για που

λερικό άνω των 5.000 κεφαλών,

στ) Εmχειρήσεσις με εγκαταστάσεις για

ΧΟΙΡΟ1.1ς άνω των 20 χοιρομητέρων με

τα παρόγωγά ΤΟ1.1ς,

Ώ Εκτροφή σολομού, lχθ1.1οτροφεΙα, lχθ1.1Ο

γεννηπκοl σταθμοί

η) Ανάκτηση εδαφών από τη θάΛασσα

2. ΕξΟΡ1.1κτικές βιομηχανlες - ΒlομηχανΙες

των μη μετaλ/IKών ΟΡ1Jl<τών προϊόντων

α) ΕξόΡ1.1ξη τύρφης

β) Γεωτρήσεις βόθΟ1.1ς εκτός από τις γεω

τρήσεις για τη μελέτη της σταθερότη

τας των εδαφών και lδΙως:

- γεωθερμικές γεωτρήσεις

- γεωτρήσεις για την αποθήκη πυρηνικών

Kατaλolπων

- 1.1δρογεωτρήσεις

γ) ΕξόΡ1.1ξη ορυκτών εκτός από τα μέτa.ί\λα

και τις ΟΡ1.1κτές πηγές ενέργειας, όπως

μαρμάρο1.1, άμμο1.1, Xa.ί\ΙKIOύ, σχιστόλl

θο1.1, αλαπού, φωσφορικών a.ί\άτων, πο

τάσας
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δ) Eξόρυ~η λιθάνθρακα και λιγvΙτη σε ο

ρυχείο βάθους

ε) E~όρυ~η λιθάνθρακα και λιγνΙτη σε ορυ-

χεΙο επιφάνειας

στ)ΆVτληση πετρελαίου

ζ)ΆVτληση φυσικού αερίου

η) E~όρυ~η μεταλλευμάτων

θ) E~όρυ~η ασφαλτούχων σχιστόλιθων

ι) E~όρυ~η ορυκτών εκτός από τα μέταλλα

και τις ορυκτές πηγές ενέργειας σε ο

ρυχεΙα επιφάνειας

ια) Εγκαταστάσεις επιφάνειας της Βιομη

χανίας ε~όρυ~ης λιθόνθρακΩ. πετρε

λαίου, φυσικού αερίου και μεταλλευμά

των, καθώς και ασφαλτούχων σχtστό

λιθων

18) Παραγωγή οπτάνθρακα (ξηρά απόστα

~η του άVΘραKα)

ιγ) Εγκαταστάσεις για την παραγωγή τσt

μέντου και άσβεστου

ιδ) Βιομηχανία κεραμικών ειδών, και ιδίως

πυρίμαχων πλίνθων, o~ύμαxων σωλή

vΩν, Βαρέων πλίνθων δαπέδου και ε

πεVΔύσεων, καθώς και κεράμων

3. Ενεργειακή 6ιομηχανΙα

α) Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την

παραγωγή ηλεκτρικής ΕVέργειας aτμoύ

και θερμού ύδατος (εφ' όσον δεν περι

λαμβάνονται στο πορόρτημα Ι)

8) Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για τη με

ταφορά αερΙου, ατμού και θερμού OOa
τος μεταφορά ενέΡγειας με εναέρια κα

λώδια

γ) Επίγεια αποθήκευση φυσικού αερΙου

δ) Αποθήκευση εύφλεκτων αερΙων σε υπό

γειες δε~αμΕVές

ε) Επίγεια αποθήκευση ορυκτών καυσίμων

στ) Βιομηχανική μπρικετοποίηση λιθάν

θρακα και λιγνίτη

~ Εγκαταστάσεις για την παραγωγή ή τΟν

εμπλουτισμό πυρηνικών καυσίμων

η) Εγκαταστάσεις επανεnε~εργασΙας ΟΚΤΙ

νο&λημένων πυρηνικών καυσίμων

θ) Εγκαταστάσεις υποδοχής και επεξερ

γασίας ραδιενεργών καταλοΙπων (εφ'

όσον δεν συμπεριλαμΒάνοντα. στο πα

ράρτημα Ι)
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t) Εγκαταστάσεις για την παραγωγή υ

δροηλεκτρικής ενέργειας

4. Μετολλουργία

α) Εργοστάσtα σιδήρου κα. χάλυβα στα 0

ποΙα συμπεριλαμΒάνοντα. τα χυτήρια

εγκαταστάσεις σφυρηλάτησης συρμα

τοποΙησηςκαι έλασης (εκτός από τις ε

γκαταστάσεις που περιέχονται στο πα

ράρτημα 1)

Β) Εγκαταστάσεις παραγωγής καθώς και

τiι~ης, καθαρισμού, εφελκυσμού και έ

λασης των μη σιδηρούχων μετάλλων,

ε~αιρoυμένων των πολύημων μετάλλων

γ) Κοίλανση και κατάτμηση μεγάλων τε

μαχίων

δ) Κατεργασία επtφαvειώv και επικάλυqη

μετάλλων

ε)ΛεΒητοποιίο. κατασκευή δεξαμενών και

άλλες λαμαρινοκατασκευές

στ) Κατασκευή κα. συναρμολόγηση αι.rro

κινήτων κα. κινητήρων αυτοκινήτων

~ Ναυπηγεία

η) Εγκαταστάσεις κατασκευής και ent-
σκευής αεροσκαφών

θ) Κατασκευή σιδηροδρομικού υλικού

ι) Βαθειά κοίλανση με χρήση εκρηκτικών

ια) Εγκαταστάσεις φρύ~ης και περίm~ης

μεταλλευμάτων

5. γαλOUΡγΙα

6. Χημική βιομηχανία

α) Επεξεργασία ενδιάμεσων προϊόντων και

πoρaσKευή χημικών προϊόντων (εκτός

από αυτά που περιέχονται στο παράρ

τημα Ι)

8) ΠoρaσKευή φυτοφαρμάκων και φαρμα

κευτικών προϊόντων, χρωμάτων και

BεΡVΙKιών, ελαστομερών και υπερo~ει

δΙων

γ) Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρεiΊαί

ου, πετροχημικών και χημικών προϊό

ντων

7. ΒιομηχανΙα τροφίμων

α) Βιομηχανία φυτικών και ζωικών λιπα

ρών ουσtώv

Β) ΚονσερΒοποιία ζωικών και φυτικών

προϊόντων

γ) Παρασκευή γαλακτομικών προϊόντων

δ) Ζυθοποιϊα και παραγωγή βύνης
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ε) 2aχαροπλaΟΤ1t<ι) και παρασκευή σιρο

πιών

οτ)ΣφαγεΙα

ζ) Βιομηχανίες παραγωγής αμύλου

π) Εργοστό010 παραγωγής lχ800.ίΊεύρου

και ιχθυεί'αίου

8) 2aχορουργεΙο

8. Κλωστοϋφαντουργία, βιομηχανία δέρμα

τος, ζύλου και χαρπού

ο) Εγκαταστάσεις γιο το πλύσιμο, την α

πολίπανση κοι τη λεύκανση του μαλ

λιού

β) Κοτaοι<ευή ινοοανίδων, μορlοοaνlδων

1<01 κοντραπλακέ

ν) Κατασκευή ξυλοπολτού, χαρτιού 'και

χαρτονιού

δ) ΝπματοβοφεΙο

ε) Εργοστάσια παραγωγής κοι κατεργασίας

κυπαρίνπς

στ) ΒυρσοδεΥία 1<01 λευι<ονπΊρlο δtρματoς

9. Βιομηχανία ελaοτιιωύ

Παραγωγή κοι lωτεργαοία προϊόντων που

προέρχονται από ελαστομερή

ΙΌ.Σχέδla έργων υποδομής.

ο) Εργασίες διαρρύθμισης βιομηχανικών

ζωνών

β) ΕΡγασίες πολεοδομίας

ν) Τελεφερίκ και συναφείς κατασκευές

δ) Κατασκευn δρόμων και λιμανιών (στα ο

ποία συμπεριλαμβάνονται αλιευτικά λι

μάνια) και αεροδρομίων (σχέδια που

δεν συμπεριλαμβάνονται στο παράρτη

μαΙ)

ε) Έργα διευθέτησης (canalisation) και

ρόθμισης της ροής υδάτων

στ) Φράγματα και λοιπές εγκαταστάσεις

προς συγκράτηση ή μονιμότερη απο

θήκευση των υδάτων

ζ) Τροχόδρομοl, εναέρια ή υπόγεια μετρό,

εναέριοι σιδηρόδρομοι ή ανόί\ογες

γραμμές ειδικού τύπου που χρησιμο

ΠOΙOιJvταl αποκλειστικά ή κυρίως για τη

μεταφορά επιβοτών

η) Εγκαταστάσεις πετρελαιοπηγών και α

γωγών αερίου

θ) Εγκαταστάσεις υδραγωγείων μεγόί\ων

αποστάσεων
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στ) Αποθήκευση ι) Μαρίνες σκαφών ανα

Υυχής

ll.Άi\λα σχέδια

α) Χωριά διακοπών, ~ενoδoxειαKά συγκρο

τήματα

β) Μόνιμες πίστες αγώνων και δοκιμών για

αυτοκίνπτα και μοτοσικλέτες

γ) Εγκαταστάσεις για τη διάθεση των βιο

μηχανικών αποβλήτων και των οικια

κών απορριμμάτων (εκτός από αυτές

που περιλαμβόνονται στο παράρτημα Ι)

δ) Σταθμοί καθαρισμού

ε) Χώροι αποθnκευσης ιλύος

παλαιοσιδnρων

ζ) Εγκαταστάσεις δοκιμnς κινητήρων,

στροβίλων n αεριωθητών,

π) Παραγωγι) τεχνιτών ανόργανων ινών

θ) Παραγωγ", συσκευασία, φόρτωση πυρί

τιδας και εκρηκτικών υλών γόμωση

φυσιγγιών και καΥυλλίων

ι) Διaλυτnρια πλοίων

ια) Εγκαταστάσεις επε~εργασίας στερεών

και υγρών anoBnnroov με καύση (εκτός

των ΤO~ΙKών και επικίνδυνων που ανα

φέρονται στην ομάδα Ι)

12. Τροποποίηση των σχεδίων της ομάδας Ι

καθώς και των σχεδίων της ομάδας ΙΙ που

ε~υπnρετoύν απoKλεισnKά n κυρίως την

ανόπτυ~η και δοκιμι) που δεν χρησιμο

ποιούνται περισσότερο από ένα χρόνο.

Ι\ρθρο 5
β- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Στπ Β' κατηγορία κατατάσσονται όσα έργα

και δραστηριότητες δεν αναφέρονται στον

πίνακα του άρθρου 4 εφόσον για τπν eYKQ
τάσταση και λειτουργία τους απαιτείται, κατά

την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικι) άδειο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Περιaxόμενo M8λhη~

Πeρt80λλοVTtΚο)V EntmώaetDv (Μ.π.ε.)

l\ρθρο6

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1 Το περιεχόμενο της Μπε για έργο και

δραστηριότητες της ομάδας 1 του άρθρου

4 καθορίζεται στον πίνακα 1το όρθρου

16.
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2. Το περιεχόμενο της ΜΠΕ γιο έργα και

δραστηριότητες της ομάδας ΙΙ καθορίζε

ται στον πίνακα 2 του Ιδιου ως άνω άρ

θρου.

3. Αν από τις ισχύουσες διατάξεις προβλέ

πονται οι ΜΠΕ για ορισμένα έργα ι<αl

δραστηριότητες εlδlι<ότερα στοιχεία, τα

στοιχεία αυτά αποτελούν συμπλήρωμα

του περιεχομένου της ΜΠΕ του παρόντος

ι<εφαλαlου.

Ι\ρθρο 7

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ως ΜΠΕ, για έργα ι<αl δραστηριότητες της Β'

ι<ατηγορlας, θεωρεΙταl το ερωτηματολόγιο

του πίναι<α 3 του άρθρου 16 με τις απαντή

σεις των ερωτημάτων.

Ο ενδιοφερόμενος υποχρεούται, αν ζητηθεΙ,

να αιτιολογήσει τις απαντήσεις του ερωτη

ματολογΙου ή να προσι<ομίσεl πρόσθετα

στοlχεΙα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΔ'

Διαδlκασία nρ~γκ:ρlσn~ xωρoθΙτηση~

Kot ίγκ:ρlση~ πιρι60λλονnκ<όν όρων

Ι\ρθρο 8

Πρoίγκ:ρισn Xιι>ρo&:τησn~

1. Η προέγι<ρlση χωροθέτησης αφορά την

πραγματοποί ηση νέων έργων ή δρασm

ριοτήτων. Αφορά επίσης στον ει<συγ

χρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων, εφό

σον επέρχονται ουσιαστιι<ές τροποποιή

σεις σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο

περιβόλλον.

2. Για την προέγι<ρlση χωροθέτησης, ακο

λουθείται η εξήςδlαδlι<ασlα:

2.1 Ο ενδιαφερόμενος ιδιώτης ή ο αρμόδιος

φορέας υποβόλλεl στην aρμόδια σύμφω

να με τις ι<εΙμενες διατάξεις ι<εντριι<ή ή

περιφερειαι<ή υπηρεσία ΧωροταξΙας του

ΥΠΕΧΩΔΕ σχετιι<ή αΙτηση που OUVQ

δεύεταl από τα πaραι<άτω διι<αιολογητι

ι<ά σε τρlα (3) τουλόχιστον αντίτυπα

α) Τοπογραφιι<ό διάγραμμα (απόσπασμα

χόρτου ΓΥΣ) της ευρύτερης περιοχής,

ι<λίμαι<ας από 1 50.000 έως 1 20.000
με ιδlαΙτερη επισήμανση της θέσης του

γηπέδου.

β) Τοπογραφιι<ό διάγραμμα του γηπέδου,

ι<λlμαι<ας 11000 έως 1200
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γ) Σειρά φωτογραφιών με lδlαΙτερη επισή

μανση της περιοχής του γηπέδου της ε

γι<ατάστασης

δ) Ερωτηματολόγιο σύμφωνα με τον Πίνα~

ι<α 3 του όρθρου 16 της παροόσας από

φασης

2.2. Η υπηρεσΙα της προηγούμενης παρα

γράφου μετά από εξέταση της αΙτησης

του ενδιαφερομένου ι<αι των δlκαιολο

γητιι<ών που τη συνοδεύουν διαβιβόζεl

εντός 20 ημερών στην ι<εντριι<ή ή περl

φερειαι<ήυπηρεσίαάλλου αρμόδιουκατά

περlπτωση υπουργείου φόι<ελο με αντί

γραφο των διι<αιολογητικών,για να ει<

φρόσεl την όΠΟΥή της εντός 20 ημερών.

Για τις περιοχές Αθήνας ή Θεσσαλονl

ι<ης η αίτηση ι<αl τα δlκαιολογητιι<ά απο

στέλλονται ι<αl στους Οργανισμούς

Αθήνας ή Θεσσαλονίι<ης αντίστοιχα.

2.3. Γιο έργα ή δραστηριότητες της ομόδας 11
της Α' κατηγορΙας τα ως άνω δlκαιολο

γητιι<ό αποστέλλονται ι<αl στην αρμόδια

Κεντριι<ή Υπηρεσία περιβόλλοντος του

ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία οφείλει εντός 20 ε

πίσης ημερών να ει<φράσεl ης απόΥεlς

της. Εάν παρέλθει όπραι<τη η προθεσμΙα

αυτή ι<αθώς ι<αl η προθεσμία της προη

γούμενης παραγράφου, τει<μαίρεταl ότι

υπάρχει σύμφωνη γνώμη για την προέ

γι<ριση χωροθέτησης. Εφόσον ι<ατό την

εξέταση από την ως άνω υπηρεσία του ε

ρωτηματολογίου προι<ύΥεl ότι το σuγι<ε

ι<ριμένο έργο ή δραστηριότητα δεν προ

ι<αλεl σημανηι<ές επιπτώσεις στο περι

βάλλον τότε το ερωτηματολόγιο αυτό με

τις απαντήσεις αποτελεί την ΜΠΕ για

την έγι<ριση των περιβαλλοντιι<ών όρων.

Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αιτισ

λογεl τις απαντήσεις στο ερωτηματολό

γιο εφόσον ζητηθεί από τις mo πόνω υ

πηρεσίες προσι<ομίζοντας ι<αl πρόσθετα

στοιχεΙα.

2.4. Η προέγι<ρlση χωροθέτησης γίνεται με

απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ή του γε

νιι<ού Γραμματέα ΠερlφέρεlOς ι<ατά περί

πτωση, ύστερα από εισήγηση mς αρμό

διας υπηρεσlας του ΥΠΕΧΩΔΕ, μέσα σε

προθεσμία 60 ημερών από την υποβολή

της αΙτησης του ενδιαφερόμενου.Για τις

περιοχές Αθήνας ή Θεσσαλονίι<ηςαπαl

τεlταl γνώμη του ΟργανισμούΑθήνας ή

Θεσσαλονlι<ηςαντlστοlχα.

3. Η προέγι<ριση χωροθέτησης δεν απαιτεl

ταl για την ανανέωση της άδειας λεl-
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τουργίας υφισταμένων βιομηχανικών και

συναφών δραστηριοτιίτων καθώς επίσης

και για τις περιπτώσεις a, β, γι δ, ε, στ, ζ, rι,

θ, ι, της παραγ. 2 της ομάδας 11 του άρ

θρου 4. Για γεωτρήσεις πρΟς αποθfu<εu

ση πuρηνικών καταλοίπων απαιτείται

nPOtYKpton χωροθέτησης.

Δεν αηαιτείταl επίσης προέγκριση χω

ροθέτησης γιο έργα και δραστηριότητες

της Β' κατηγορίας, όπως επίσης και όπου

κατά τις διατά~εlς του Ν.1650/1986 δεν

απαιτείται χωροθέτηση.

Ι\ρθρο 9

Διαδικασία iYKPIon, πeρι6αλλOVΙΙKών

όριον Α' KaTnvoρia,8ργων

KOιδρα~nριoTΛTιoν

1. Η διαδικασία έγκρισης περιΒαλλοντικών

όρων αφορό στην πραγματοποίηση νέων

έργων και δραστηριοτήτων της Α' κατη

γορίας. Αφορά επίσης στον εκσυγχρονι

σμό ή την επέκταση uφlσταμένων, εφό

σον επέρχονται ουσιαστικές διαφορο

ποιήσεις σε σχέση με Τ1ς επιπτώσεις τους

στο περιβάλλον.

2. Για την έγκριση περl6cύ\λOνT1Kών όρων

έργων και δραστηριοτήτων της ομάδας Ι

τοι} άρθρου 4 ο ενδιαφερόμενος ή αρμό

διος φορέας uποβάλλουν στην αρμόδια

Δ/νση Περιβάλλοντος του ΥΓΙΕΧΩΔΕ

σχετική αίτηση που σuνοδεύεται:

α) Αηό τη κατά άρθρο 6 μελέτη ΠεριΒαλ

λΟντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σε τέσσε

ρα αντίτυπα εκ των οποίων το ένα ανα

παράξιμο (διαφάνειες κλπ). Ανπγραφο

της παραπάνω μελέτης αποστέλλεται

στα αρμόδια κατά περίπτωση

Υπουργεία. Για Τ1ς περιοχές Αθήνας ή

θεσσαλονίκης η παραπάνω μελέτη α

ποστέλλεται και στους οργανισμούς

Αθήνας και θεσσαλονίκης αντίστοιχα

ΚΟΙ

6) Από την προέγκριση χωροθέτησης

3. Για την έγκριση περl6αλ/οντικών όρων

έργων και δραστηριοτήτων της Ομάδας 11
της Α' ΚατηγορΙας ο ενδιαφερόμενος u
ποβόί\ί\εl αίτηση η οποία συνοδεύεται a
πό:

α) Προέγκρισηχωροθέτησης

β) Το ερωτηματολόγιο ή ΜΠΕ, εφόσον ή

θελε κριθεί κατά το στόδιο της προέ

γκρισης χωροθέτησης ότι πρέπει να
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συνταχθεί τέτοια μελέτη. Το περιεχό

μενο της M.n.E καθορίζεται στον ΠΙ

νοκα 2, του άρθρου 16.

4. Οι περlΒαλλοντικοί όροι για τις δραστη

ριότητες ποΙ} αναφέρονται στο παρόν άρ

θρο εγκρίνονται με κΟινή απόφαση του

Υπουργού Περιβάλλοντος, Xωρoτα~Ιας

και Δημοσίων Έργων και του αρμόδιου

κατά περίπτωση Υπουργοό. Για τις περιο

χές Αθήνας ή θεσσaλOνίKης οι περιΒαλ

λονΤ1κοί όροι εγκρίνονται ύστερα από

γνώμη του Οργανισμού Αθήνας ή Θεσ

σaλOνίKης. Η απόφαση αναφέρεται TOU
λάχισ.τον στα παροκάτω θέματα:

α) Στο είδος και στο μέγεθος της δραστη

ριότητας

β) ΣΤ1ς ειδικές τιμές εκπομπής ρυπανΤ1κών

φορπων και σuγκεντρώσεων σύμφωνα

με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις

γ) ΣΤ1ς οριακές τιμές στάθμης θορό60υ και

δονήσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε ι·

oxύoυσεςδιατά~εlς

δ) Στα τεχνικά έργα και μέτρα ανΤ1ρρύπαν

σης ή γενικότερα ανΤ1μετώπισης της u
ποβάθμισης του περι6ό.λλοντος, που ε

πιβάλλεται να κατασκευασθούν λαμβα

νομένης uπόΥη της Kaλότερης διαθέσι

μης τεχνολογίας, με τον όρο όΤ1 η ε

φαρμογή τέτΟιων μέτρων δεν συνεπά

γετοl υπερβολικό κόστος

ε) ΣτΟ περl6ό.λλον της περιοχής και ιδιαί

τερα στα ευαίσθητα στοιχεία του και

ενδεχομένως σης ειδικά ΠΡOστατεuό

μενες ζώνες και στον καθορισμό ανα

γκαίων για τη διατήρησή τους μέτρων

και έργων

στ) Στον καθορισμό του χρονικού διαστή

ματος για το οποίο ισχύει η χορηγού

μενη έγκριση περιΒαλλοντlκών όρων

καθώς και των προϋποθέσεων για την

αναθεώρησή τους.

5. Εάν από τη λειτουργία της εγκατάστασης

προκύπτει όΤ1 δεν προστατεύεται επaρ

κώς το περιβάλλον, με όμοια απόφαση

επιβά.ί\λονταl πρόσθετοι OpOL

6. Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης

της άδειας λειτουργίας των έργων ή βιο

μηχανικών και συναφών δρασmριοτήτων

του παρόντος άρθρου, το κατά περΙπτωση

αρμόδιο Υποuργείο ενημερώνει την aρ

μόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ γιο την
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ενδεχόμενη επανεξέταση των ενKεKΡΙ~

μένων περιβαλλοντ1κών όρων.

ΑρθροΙ0

Έγιcρισn Π8ριβαλλοντlκών όρων και

'ργων ή δραστnρtοmιων S'
KOTnγoρia~

Ι Η έγκριση περιβαλλOντtKώνόρων αφορό

την πραγματοποίηση νέων, επέκταση ή

εκσυγχρονισμόέργων ή δραστηριοτήτων

της Β' κατηγορίας

2. Γιο την έγκριση περι6a.ί\λOντ1Kών όρων

των παραπάνω δραστηριοτήτων, ο ενδlQ

φερόμενος ή αρμόδιος φορέας υποβάλ

λουν στο ΥΠΕΧΩΔΕ οχεnκn aΙτπσπ που

ουνοδείιετα. από το ερωτηματολόγιο του

ΠΙνοκα 3 του όρθρου 16. Αντίγραφο το

πlo πάνω ερωτηματολογίου διαβιβόζεται

στη Νομαρχιακή Υπηρεσίο του αρμόδιου

κατά περlπτωοπ Υπουργείου καθώς ΚΟΙ

στον Οργανισμό Αθήνας ή θεσσαλονί

κης όταν πρόκειται για ης περιοχές 01)

τές. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται ε

φόσον ζητηθεί να αιτιολογεί τις απαντή

σεις του ερωτηματολογίου.

3. Ο. περιβαλλοντικοί όροι για τις δραστη

ριότητες που αναφέρονται στο παρόν άρ

θρο εγκρlνονταl με απόφαση του οlκεΙου

Νομάρχη. Για τις περιοχές της Αθήνας

και της Θεσσαλονίκης οι περιβαλλοντι

κοί όροι εγκρίνονται ύστερο από γνώμη

του Οργανισμού Αθήνας ή θεσσαλονl

κης.Η απόφαση αυτή αναφέρεται τουλά

χιστον στα παρακάτω θέματα:

α) Στο είδος και το μέγεθος της δραστrψlό

τητας

β) Στις ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυ

παντικών φορηων κα. συγκεντρώσεων

σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες

διατάξεις

γ) Σης ειδικές οριακές τιμές στάθμης θο

ρύβου και δονήσεων σύμφωνα με rtς ε

κάστοτε ισχύουσες διατάξεις

δ}Στα σχετικά έργα και μέτρο ανΤΙΡρύπαν

σης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υ

ποβάθμισης του περιβάλλονroς, που ε

πιβάλλεται να κατασκευαστούν λαμβο

νομένης υπόΥη της καλύτερης διαθέσι

μης τεχνολογίας με τον όρο ότι η ε

φαρμογή τέrolων μέτρων δεν σιΝεπά

γεταl υπερβολικό κόστος
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ε) Στον καθορισμό του χρονικού διαστήμα

τος για ro οποίο ισχύει η χορηγούμενπ

έγκριση περιβαλλοντικώνόρων

4. Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίη

σης της άδειας λεlτουργΙας των έργων ή

βιομηχανικών και σuvαφών δροοτηριο

τήτων του παρόνroς άρθρου η αρμόδιου

Υπουργείου. πριν τη χορήγησή της, ενη

μερώνει την αρμόδια υπrψεσία του

ΥΠΕΧΟΔΕ για ενδεχόμενη επανεξέτα

ση των εγκεκριμένων περιβολ/οντικών

όρων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΑ'

ΒΑΣΙΚΕΣΑΡΧΕΣΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

Αρθρο 1

Σκοπός

Ί. Σ.κοπός του νέου νόμου είναι η θέσπιση

θεμελιωδών aρxών' κατ η θεσμοθέτηση

σύγχρονων οργάνων, διαδικασιών κατ

μέσων άσκησης χωροταξικής πολιτικής

που θα εγγυώνται για την οικονομική και

κοινωνική ανάπτυξη, την ισότητα ευκαι

ριών και την 11POoraoia του περιβάλλο

ντος στο σόνολο του εθνικού χώρου και

στις επιμέρους ενότητές του και θα ενι

σχύουν τη θέση της χώρας σε διεθνές και

ευρωπαϊκό πλαίσιο.

2. 8οσικοί στόχοι που η χωροταξική πολιτι

κή οφείλει να ικανοποιεί συνθετικά είναι

οι aι<όλoUΘoι;

α. Η εξασφάλιση της διαρκούς, ισόρροπης

και πολυκεντρικής ανάπτυξης που θα

προωθεί mv οικονομική, κοινωνική και

εδαφική συνοχή του εθνικού χώρου, πα

ρόi\ληλα με τον σεβασμό των lδιαιτερο

τήτων κάθε περιοχήςτης χώρας.

β. Η διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύ

νης και της ισότητας ευκαιριών των πολι

τών στο σόνολο του εθνικού χώρου και η

διαμόρφωση συνθηκών ισότιμης πρό

σβασης στη χρήση και απόλαυση των

φυσικών, πολιτιστικών'και ~αραγωγτKών
πόρων, καθώς και των κοινωνικών αγα

θών, υπηρεσιώνκαι υποδομών.

γ. Η διασφάλιση της προστασίαςκαι αποκο

τάστασης του περιβάλλοντος,της διατή

ρησης και ανάδειξης της εθνικής φυσι

κής και πολιτιστικής κληρονομιάς, της

αειφορικής χρήσεις των ανανεώσιμων ή

μη φυσικών πόρων ΚΟΙ της διατι'φησης

της οικολογικής ισορροπίας και της βιο

ηοικιλότητας, μέσω της ενσωμάτωσης

της βιώσιμης ανάπτυξηςστις διαδικασίες

Xόρα~ηςκαι εφαρμογήςτης xωρoτα~IKής

πολιτικής.

3. Για την αποτελεσματική επίτευ~η των

στόχων αυτών, με τον παρόντα νόμο ε

πιδιώκεται η κατοχύρωση οργάνων, δια-
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δlκασιών και μέσων άσκησης χωροταξι

κής πολιτικής που να εξασφαλίζουν:

a. Τη συνέργια και τη συνεργασία των ευρω

παϊκών οργάνων, των εθνικών αρχών και

των περιφερειακών και τοπικών διοική

σεων στην προώθηση δράσεων διακρατι

κής, διασυνοριακής ή διαπεριφερειακής

σημασίας που συμβάλλουν στην ενίσχυ

ση της συνοχής του Ευρωπαϊκού χώρου,

στην ενΙσχυση της ανταγωVΙστΙKότητας

της χώρας στο σόνολο της ευρωπαϊκής

εηικράτειας και στην εκπλήρωση των

στόχων της εθνικής χωροταξικής πολιτι

κής, όηως αυτοί ορίζονται στην προη

γούμενη παράγραφο.

β. Τη σόνδεση και τον συντονισμό της ηολl

τικής για την προστασία του περιβάί\λο

ντσς, της πολιτικής για mv οικιστική α

νάπτυ~η, των τομεακών πολιτικών και 1

δΙως αυτών που αφορούν τη γεωργία, τη

6ιομnχαι,ιία, ΤΟν τουρισμό, τις μεταφορές,

την ενέργεια, την τεχνολογία, την έρευ

να, την εκπαίδευση, την υγεία, τη στέγο

ση κατ τη δημόσια διοίκησπ, με τους

στόχους της xωρoτα~IKής πολιτικής ό

πως αυτοί καθορίζονται στην προηγού

μενη παράγραφο και ε~εlδΙKεύoνται

στους επιμέρους μηχανισμούς xωρoτα~l

κού σχεδιασμού εθνικού, περιφερειακού

ή τοπικού επιπέδου του παρόντος νόμου.

γ. Τn συστηματική πληροφόρηση, τον απο

τελεσματικό διάλογο ΚΟΙ τη συμφωνημέ

νη δράση μεταξύ όλων των πολιτικών,

διοικητικών, παραγωγικών και κοινωνι

κών συντελεστών που επηρεάζουν άμεσα

ή έμμεσα τη διαμόρφωση των επιλογών

ανάπτυ~ης του εθνικού χώρου και των ε

mμέρους ενοτήτων του.

δ. Τη συνεργασία και τη σύμπρα~η του δη·

μόσιου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα

τηι;;; οικονομίας για την πραγματοποίηση

των στόχων της xωρoτα~IKής πολιτικής

στην κατεύθυνση ιδίως της αξιοποίησης

των δυνατοτήτων των τοπικών οlκονο

μιών, των πόλεων και των περιφερειών,

καθώς και των δικτύων συνεργασίας τους

σε εθνικό και ευρωπαϊκό επΙπεδο.

ε. Τπ συνδυασμένη χρήση και δυνατότητα

επιλογής κανονιστικών και προγραμμο

τικού χαρακτήρα ρυθμίσεων, καθώς και

τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων διοι

κητικών και οικονομικών μηχανισμών υ

ποστήριξης της xωρoτα~ΙKής πολιτικής

που θα επιτρέπουν mv ολοκληρωμένηα-



-

Γ1ΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

νTlμετώπlση των χωρικών rψo8λημότων

και τη συστηματικ" τεκμηρίωση και υλο

ηοίηση των στόχων της χωροταξικής

πολιτικής ανάλογα με το γεωγραφικό ε

πίπεδο και το είδος της εmδιωκόμεvης

δρόσης.

Αρθρο2

Ορισμοί

Κατά την έννοια του naρόντoς νόμου νοού

νται ως:

1. Χωροταξική πoλlΤΙKiι: η δημόσια πολιτική

με την οποία επιδιώκεται η ρύθμιση θε

μάτων που αVΌγOνται om διαχείρισητου

χώρου. βάσει των aρxών και των στόχων

του άρθρου1 του παρόντος νόμου.

2. Στρατηγικός σχεδιασμός: το σύνολο εηε

ξεργοσμένων δημόσιων επιlιoγών, στό

χων και μέοων, με το οποίο επιδιώκεται

va naρaσxεθεi σε όλους τους συντελε

στές διοχείρισης και χρήσης του χώρου

ένο μοι<ροπρόθεσμοπλαίσιο γνώσης και

δράσης γιο την εκ μέρους αυτών λ,,~η a
ποφάσεων κοι oVΆΛηyη εmμέροuς πρω

τοβουλιών κοι rψoγραμμάτων.

3. Βιώσιμη ανάπτυξη; n ανάπτυξη με την ο

ποία παρέχονται βασικά οικονομικά, κοι

νωνικά ΚΟΙ περιβαλλοντικά αγαθά και υ

πηρεσίες χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η

ύπαρξη των φυσικών και κοινωνικών

διεργασιών από τις οποίες εξαρτάται η

παροχή των αγαθών και υπηρεσιών αυ

τών (έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ικο

νοποίηση των οναγκών του παρόντος

χωρίς νο υπονομεύεται η ικανοποίηση

των αναγκών των μελλοντικών γενεών).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΒ'

ΟΡΓΑΝΑ ΑΣ:ΚΗΣΗΣ ΧQPQΤΑΞΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:

Ι\ρθρο 3

Ku6aρvnTIKfι EnITρonn Συντονισμού

Χωρικών Πολιτικών

1. Συνιστά Ku6εpvnTIKn EmTρonn Συντονι

σμού Χωρικών Πολιτικών (ΚΕΣΧΩΠ).

που αποτελε1ται οπό:

a. Πρωθυπουργό ως rφόεδρo

β. Τον Υπουργό EBvlJ<nc;; Οικονομίας

γ. Τον Υπουργό Εσωτερικών

δ. Τον Υπουργό Γεωργίας
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ε. Τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ

ζ. Τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και

Τεχνολογίας

η. Τον Υπουργό Μεταφορών

8. Τον Υπουργό Τουρισμού

Τον Πρωθυπουργό ανoπλnρώνει σε περl

πτωση απουσίας ή κωλύματος του. ο Υπουρ

γόςΓlEXΩΔE

2. Η EmTρonn αυτή σuντoνίζει, στα πλοίσια

των αποφάσεων του Υπουργικού Συμ

βουλίου. mv Kυβερνηnκ" δiXιση στον

τομέα των γενικών κοι ειδικών πολιτικών

χωρικής αVΌπτuξης εθνικού ΕvΔιoφέρo-

ντας, αποφασίζει τα διυπουργικά μέτρο

που είναι αποραίτητα για την εφαρμογή

των πολιτικών αυτών και επorπεύει και

naρaκoλouθείτην εφαρμογήτους από τα

μέλη της κυΒέρνησης.

3. Η Επιτροηή εξυπηρετε1ται από γραμμα

τεio, η οποία αποτελεί υπηρεσία του Πο

λιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού r<ot
της οποίος προίσταται μετοι<λπτός υ

πάλληλος που δlορlζεται και παύεται με

απόφaσπ του Πρωθυπουργού.

4. Για τπ λειτουργ(α του ouIιIιoYIr<oLJ αυτού

οργόνου και της γραμματείας του ισχύ

ουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του

Ν.1558185.

Αρθρο4

Κωδικοποίηση αρμοδlοΠιτων

Υπουργι{οu ΠΕχαΔΕ

Τα εδάφια Ο έως δ της παρ. 1 του άρθρου 2
του Ν.Ι032/80, όπως αυτό τροποποιήθηκε με

το άρθρο 31 παρ. 1 του Ν.165ΟΙ86, ανΤΙKαθl~

στανται ως εξής.

"Το Υπουργείο Περιβά.ί\λοντος, Χωροταξίας

και Δημoσiων Έ.ργων έχει την αποκλεl

σnr<n αρμοδιότητα:

a. Για τη χάραξη και έr<ψΡοσn mc;; γεVΙKής

πολιτικής γιο τη χωροταξiα και την προ

στασίο του περιβάλλοντος και για την

εκπροσώπηση της χώρος στα διεθνή, ευ

ρωπαϊκά και κοινοτικά όργανα στους το

μείς της χωροταξίας, του περιβάλλοντος

και mς πολεοδομίας.

6. Για την κατάρτιση και m μέρψνο για την

έyr<ριση r<ot εφαρμογή των εθνικών

nλoισίων χωρικής αvόmυξης, r<o8ώς r<OI
για την εrιomεία r<oI πορακολοόθηση της

εφαρμογής τους από άλλους φορείς. Επί

σης για την κατάρ"σπ, έγκριση r<at ε-
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φαρμογή των ειδικών πλαισίων χωρικής

ανάπτυξης, καθώς και για την εποπτεία

και παρακολούθηση της εφαρμογής τους

από άλλους φορεΙς. Στην έννοια της ε

φαρμογής δεν περιλαμβάνεται η εκτέλε

ση των έργων που προβλέπονται σ' αυτά

και για τα οποία υφίστανταΙ, κατά ης κεί

μενες διατάξεις άλλοι αρμόδιοι φoρεiς.

γ. Για τη χρηματοδότηση και εκπόνηση με

i\ετών για τη σύνταξη των εθνικών, γενΙ~

κών και ειδικών, πλαισίων χωρικής ανά

πτυξης καθώς και την napaKOi\Ouanon
της εφαρμογής και την αξιολόγηση αι>

τών.

δ. Για την κατάρτιση σχεδΙων και προγραμ

μάτων περιβόi\i\οντος για τον έλεγχο της

εφαρμογής και το συντονισμό των ειδι

κών προγραμμάτων πρoστασlας του πε

ριβάλλοντος των επιμέρους φορέων, κα

θώς και την κάλυ4η θεμάτων περιβάλλο

ντος που δεν περιi\αμβόνονται σης αρ

μοδιότητες άλλου φορέα.

Ν.Β. ΔιευKρινί~εταl ότι με το όρθρο αυτό ε

πιδιώκεται η ενοποίηση και κωδικοποίη

ση των ισχυουσών ήδη αρμοδιοτήτων του

ΥΠΕΧΩΔΕ όπως αυτές καθορlστηκαν α

πό το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.1032/80, το

όρθρο 24 παρ. 38 του Ν.1558/85 και το

άρθρο 31 παρ. 1 του Ν.165ΟΙ86.

Σε όη αφορά ειδικότερα τον εθνικό χω

ροταξικό σχεδιασμό διευκρινίζεται (βλ

και Ν. Pό~o, Η νομική προβi\ηματική του

χωροταξικού σχεδιασμού, Σακούi\ας,

1994, σελ. 59) όη αυτός έχει μεταφερθεl

ήδη στο ΥΠΕΧΩΔΕ μετά τον Ν.1558/85

(μεταφορά ΕΣΧΠ στο ΥΠΕΧΩΔΕ) Mi\ό

και τη μεταφορά της Δ/νσης Α' Χωροτα
ξίας από τΟ ΥΠΕΘΟ στο ΥΠΕΧΩΔΕ ως

συνόλου αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών με

το π.δ. 456/85 (Α' 163), γεγονός που em
βεβαιώνεται και με την παρ. 1 του όρθρου

31 του Ν.1650/86. Το ΕΣΧΠ πρέπει πλέ

ον να θεωρείται σιωπηρώς καταργημένο

και στις πλήρεις αρμοδιότητές του έχει

υποκατασταθεί το ΥΠΕΧΩΔΕ.

l\ρθρο5

Εθνικό Συμβούλιο Χωρικnς

ΑνάnτυΙnς

1 Συνlσταται στο Υηουργείο ΠΕΧΩΔΕ Ε

θνικό Συμ60ύi\ιο Χωρικής Ανάπτυξης,

που anorei\eiraI αηό:
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α. Τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ ως πρόεδρο, ανα

πληρούμενο σε περlπτωση απουσίας ή

κωi\ύματος του από τον Γενικό Γραμμα

τέα του ΥΠΕΧΩΔΕ

β. Πέντε βoui\eurtt; που ορίζονται με από

φαση του Προέδρου της Βουi\ής

γ. Έναν εκπρόσωπο από κάθε ένα από τα

Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Εσωτε

ρικών, Γεωργίας, ΒιομηχανΙας, Μεταφο

ρών, Ποi\ιπσμού, Τουρισμού, ανώτατο ή

ανώτερο unόi\i\ni\o

δ. Τρεις εκπροσώπους από τους Οργανι

σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου

βαθμού (ΟΤΑ) που ορΙζονταl από την

ΚΕΔΚΕ και τρεις εκπροσώπους από τους

φορείς της Αυτοδιοίκπσης δεύτερου

βαθμού ι'ιου ορΙζονταl από την ΚΕΝΑ

ε. Έναν εκπρόσωπο από κάθε ένα από τα 13
περιφερειοι<ά συμβούi\ια της χώρας

στ. Έναν εκπρόσωπο από το ΤΕΕ, ΤΟ ΓEΩ~

ΤΕΕ, το ΟΕΕ, τη ΓΣΕΕ, τον ΣΕΒ και την

ΠΑΣΕΓΕΣ

ζ. Έναν εκπρόσωπο του Ινστιτούτο Χωρο

ταξίας και Περιβόλ/οντος

η. Έναν εκπρόσωπο του ΥπουργεΙου ΠΕ

ΧΩΔΕ, ανώτατα ή ανώτερο unόi\i\ni\o

θ. Τρεις εμπειρογνώμονες ειδικών προσό

ντων ή εμπειρίας σε θέματα χωροταξίας.

(Η θητεία των μεi\ών του Σuμ60υi\fου εί

ναι τριετείς.)

2. Για τον ορισμό των βουλευτών της περί

mroont; β της προηγούμενπς παραγρά

φου, ο γπουργός ΠΕΧΩΔΕ απευθύνει ε

ρώτημα προς τον πρόεδρο της Βουi\ής με

το οποίο ζητά τον ορισμό εκπροσώπων

βουλευτών.

Για τΟν ορισμό των μελών των περιπτώ

σεων γ έως και στ ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ

κΜεΙ εγγράφως τους οικεlους υπουρ

γούς, τους προέδρους των περιφερειακών

συμβουλίων τπς χώρας, τον πρόεδρο του

ΙΝΧΩΠ και τις διοικήσεις των σχετικών

φορέων και οργανώσεων να υποδεlξουν

τους εκπροσώπους τους και τους ανα

πληρωτές τους μέσα σε προθεσμlα (30)
ημερών από την παράδοση της πρό

σκλησης. Οι εκπρόσωποι αυτοΙ πρέπει να

έχουν εξειδίκευση ή εμπειρΙα σε θέματα

χωροταξίας.

Τα υπό στοιχεΙα η και θ μέλη oρί~oνται

από το Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ.
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3. Μετά τον ορισμό των μελών του, κατά τα

αναφερόμενα στην προηγούμενη παρά

γραφο, το Συμβούλιο συγκροτείται σε

σώμα με απόφαση του Υπουργού ΠΕ

ΧΩΔΕ. Με την ίδια αηόφαση ορίζεται ο

κανονισμός λεlτουργlας του Συμβουλίου.

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία

του, το Συμβούλιο μπορεί να χωρίζεται σε

τμήματα με ε~εlδlKευμΈVO αντικείμενο. Η

γραμματειακή και τεχνlκ" unoOTnpl~n

του Συμβουλίου ανaλαμβόνεται από υ

παλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών του

ΥΠΕΧΩΔΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα

στΟν κανονισμό λειτουργίας του Συμ

βουλlου.

4. Το έργο του Συμβουλίου είναι η παροχή

γνωμοδοτίlOεων και εισηγήσεων προς

ΤΟν Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ επί της ακολου

θητέας εθνlκnς xωρoτα~ΙKής πολιnκnς

και η εισήγηση αναγκαίων μέτρων και ε

νεργειών για την εφαρμογ" της.

Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί για το περιε

χόμενο των εθνικών, γενικών και ειδι

κών, πλαlσlων χωρικnς ανάπτυ~ης και

συμμετέχει περιοδικά με γνώμες και εl

σηγnσεις στη διαδικασία παρακολούθη

σής τους καθώς και με την παροχ" YVfir
μοδοτήσεων στο στάδlO της α~loλόγη

σης και αναθεώρησής τους.

Το ΣυμβούλlO γνωμοδοτεί επίσης κατά

τη διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των

περιφερειακών σχεδίων χωρικής ανά

ητυ~ης.

Για την εκπλήρωση της αηοστολής του,

το Συμβούλιο μπορεί να ζητά από κάθε

υπουργείο και φορέα του δημόσιου τομέα

την παροχή στοιχείων, πληροφοριών ή

μελετών. ΜπορεΙ επίσης να καλεί εKnρo

σώπους άλλων υπουργείων, νομικών

προσώπων ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου

να παραστούν ενώπιόν του για να παρά

σχουν nληρoφoρ(ες και διευκρινίσεις για

θέματα αρμοδιότητάς τους που σχετίζο

νται με την εκπλίφωση της αποστολnς

του. Για την υποβοήθηση του έργου του

Συμβουλίου ή τμημάτων αυτού, ο Υπουρ

γός ΠΕΧΩΔΕ μηορεί να συνιστά ομάδες

εργασίας με συμμετοχή μελών του Συμ

βουλίου, υπαλλήλων του ΥΠΕΧΩΔΕ και

άλλων υπουργείων και ειδικών συμβού

λων ή έκταΚτων συνεργατών.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕ

ΧΩΔΕ και Οικονομικών καθορίζεται η

αμοιβή και ο τρόπος καταβολής της στα
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μέλη του Συμβουλίου και αντίστοιχα η

καταβαλλόμενη αμοιβή στο μέλη των

συνιστώμενων κατά τις δlατό~εlς της

προηγούμενης παραγράφου ομόδων ερ

γασίας.

Αρθρο 6

ΑρμοδιότnΤ8ς Π8ρι~ιαKών και

τοπικών οργόνων

1. Τα όργανα των περιφερειών της χώρας,

όπως αυτό καθορίστηκαν με το άρθρο 63
του Ν.1622/86, εΙναι αποκλειonκά αρ

μόδια:

a. Γιο την κατάρτιση και έγκριση των περl

φερεlοκών σχεδίων χωρικής ανάπτυ~ης

εντός των κατευθύνσεων των καταρτιζό

μενων από το ΥΠΕΧΩΔΕ εθνικών και

ειδιι<ών πλαισίων χωρικής ανάπτυ~ης

β. Για τη χρηματοδότηση και εκπόνηση με

λετών για τη σΎVτα~η περlφεΡεlοκών

σχεδΙων χωρικής ανάπτυ~ης ή επιμέρους

τμημάτων αυτών και για την ΠCΙΙXΙKOλOύ

θηση της εφαρμογnς και την α~loλόγηση

αυτών

γ. Για την έγκριση όλων των διανομαρχια

κού, νομαρχιακού ή τοπικού xaρaKτήρα

xωρoτα~IKών σχεδΙων και ιδίως των

Ρυθμιστικών ΣχεδΙων, "!"ων Γενικών Πο

λεοδομlκών ΣχεδΙων, των ΣχεδΙων Xfir
ροταξlκής και Οικιστικής Οργάνωσης Α

νοικτών Πόλεων και των Σχεδίων Ανά

πτυ~ης Περιοχών Δεύτερης Κατοικίας,

που εμnlπτουν στα όρια της διοικητικής

τους περιφέρειας.

2. Τα όργανα άσκησης xωρoτα~lI<ής πολιτι

κής σε τοπικό επίπεδο είναι τα ε~ής:

α. Τα διοικητικά συμβούλια των Συμβουλίων

Περιοχnς (ΣΓΙ) και των Aναπτυ~laκών

Συνδέσμων (ΑΣ), όπως ορίζονται αντi

στοιχα στους νόμους 2218/94 και

2240/94.

β. Τα όργανα των νομαρχιακών αυτοδlοlκn

σεων κατά την έννοια των νόμων

2218/94 και 2240194, καθώς και τα όρ

γανα των νομαρχιακών διαμερισμάτων

όπου υπάρχουν.

γ. Ειδικά για τα νομαρχιακά διαμερίσματα

των νομαρχιών Αθηνών και Πεφαιό, ό

πως αυτές προσδlOρίζονταl από το

Ν.224ΟΙ94, δlοlκητικ" χωρική ενότητα

για την άσκηση xωρoτα~IKής πολιτικής

σύμφωνα με τον παρόντα νόμο θεωρείται

η περιοχή της ενlαlας νομαρχιακής αυ-
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τοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιά που περι

λαμβάνει την εδαφική επιιφάτεια και των

δύο παραπάνω νομαρχιών.

δ. Στα παραπάνω όργανα αυτά και για τπ

διοικητική περιφέρεια ενός εκάστου α

νήκει η αρμοδιότητα κατάρτισης και μέ

ριμνας για έγκριση όίΊων των υποπεριφε

ρειακής κίΊίμακας χωροταξικών σχεδίων

και lδΙως των ρυθμιστικών σχεδίων, των

γενιι<ών ποίΊεοδομlκών σχεδίων, των

σχεδίων οργάνωσης ανοικτής πόίΊης και

των σχεδίων ανάπτυξης περιοχών δεύτε

ρης ι<ατοικίας εντός των πίΊαισίων των ε

γκεκριμένων περιφερειαι<ών σχεδίων

χωΡIι<ής ανάπτυξης. Στην αρμοδιότητα

των παραπάνω οργάνων ανήι<εl επίσης η

χρηματοδότηση Ι<ΟΙ ει<πόνηση μείΊετών

σύνταξης όλων των κατηγοριών των

προαναφερομένων σχεδίων και προ

γραμμάτων ή επιμέρους τμήματα αυτών

και η παρακολούθηση ι<αι αξιοίΊόγηση

της εφαρμογής τους.

Ειδικά για τις περιοχές των Puθμlστιι<ών

Σχεδίων Αθήνας Ι<ΟΙ Θεσ/νίκης η αρμο

διότητα κατάρτισης, μέριμνας για έγκρι

ση, χρηματοδότησης και ει<πόνησης με

λετών σύνταξης, παραι<ολοι.ίθησης ι<αι

αξlοίΊόγησης της εφαρμογής των Ρυθμl

στlι<ών Σχεδίων Αθήνας και Θεσ/νίι<ης

αντίστοιχα καθώς ι<αι των γενιι<ών ποίΊε

οδομlι<ών σχεδίων, των σχεδίων χωρο

ταξικής ι<αι οιι<ιστιι<ής οργάνωσης ανοι

κτών πόίΊεων ι<αι των ΣΧΑΠ που εμπί

πτουν στο πεδίο εδαφlι<ής τους αρμοδιό

τητας ανηι<ει αντίστοιχα στους Οργανι

σμούς Αθήνας ΚΟΙ ΘεσσaίΊoνίι<ης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΓ

ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝιΣΜΟI ΑΣΚΗΣΗΣ

ΧQΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΟΛIΤιΚΗΣ

ιΙρθρο 7

Εθνικό πλα{σιο χωρικής ανόmuΙnς

1. Το Εθνικό ΠίΊαίσιο Χωριι<ής Ανάπτυξης

αποτελεί σύνοίΊο κειμένων ή ι<αl δια

γραμμάτων με το οποίο Kαθoρί~oνται οι

στρατηγlι<ές ι<ατευθύνσεις για την οργά

νωση και τη δlαΡKrί, ισόρροπη και βιώσι

μη avomu~n του εθνιι<ού χώρου.

Το Εθνικό Πλαίσιο καθορίζει ειδικότερα

τις στρατηγlι<ές κατευθύνσεις για τη χω

ροθέτηση των βασικών πaραγωγlι<ών

δραστηριοτήτων του πρωτογενούς δευ

τερογενούς και τριτογενούς τομέα, ι<α-
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θώς και τη χωροθέτηση των δlι<τύων Ι<ΟΙ

υπηρεσιών τεχνικής υποδομής εθνικής

κλίμακας κο! ιδίως αυτών που αφορούν

τις επιι<οινωνίες, τις μεταφορές, την πα

ραγωγή και διανομή ενέργειας, των υπη

ρεσιών κοινωνικής υποδομής εθνικού

ενδιαφέροντος ι<αιιδίως αυτών που αφο

ρoι.ίv την υγεία, τον αθλητισμό και την

πολιτιστική ανάπτυξη, των υπηρεσιών

δημόσιας διοίκησης, καθώς και των εκ

παιδευτικών ιδρυμάτων της ανώτατης και

τεχνοίΊογικής εκπαίδευσης, των ερευνη

τικών κέντρων και ινaητoύτων της χώρας

και των πόίΊων τεχνοίΊογlι<ής ι<αl καινο

τομικής ανάπτυ~ης.

Το Εθνlι<ό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης

καθορίζει επίσης τα γενικά πίΊαίσια για

την ορθολογική ανάπτυ~η του συστήμα

τος των οlκιστιι<ών κέντρων της χώρας

ι<α8ώς και τις γενlι<ές κατευθύνσεις για

τη συνετή διαχείρίσπ των φυσlι<ών πό

ρων, τη διατήρηση και ανάδεl~η των πε

ριοχών ι<αl συνόίΊων της φύσης και του

τοπίου, των περιοχών αρχαlοίΊογlκού και

ιστορικού ενδιαφέροντος και των υπό

ίΊΟlπων σημανπκών προς διατήρηση και

προστασία τμημάτων του εθνικού χώρου.

Το Εθνικό Πλαίσιο Χωρlι<ής Ανάmυξης

αποτείΊεί το πλαίσιο αναφοράς για τΟν

συντονισμό και την εναρμόνιση των επι

μέρους ποίΊlτικών, προγραμμάτων και ε~

πενδυΤΙι<ών σχεδίων του ι<ράτους των

νομιι<ών προσώπων δημόσιου δικαίου ι<αι

των δημόσιων επιχεφήσεων και των ορ

γανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου

ΚΟΙ δεύτερου βαθμού που έχουν σημανπ

κές επιπτώσεις στη συνοχή και ανάπτυ~η

του εθνικού χώρου.

2. Το Εθνικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης

καταρτίζεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Η κα

τάρτιση του Εθνιι<ού Πλαισίου Χωρικής

Ανάmυξης λαμβάνει υπόΥη της τις διε

θνείς, ευρωπαϊκές, διακρατικές και δια

συνΟΡIOt<ές ή διαπεριφερεlακές δράσεις

συνεργασίες και υποχρεώσεις της χώρας

ι<αθώς ι<αl τις ιδιαιτερότητες και ανόγι<ες

ι<άθε περιοχής του εθνικού χώρου.

Το Εθνικό πλαίσιο Χωρικής Ανάmυ~ης

μετά την ολΟι<λήρωση της διαδικασίας

ει<π6νησής; του και μετά τη γνώμη του Ε

θνικού Συμ60υίΊίου Χωρικής Ανάmυ~ης

εισάγεται από τον Vπουργό ΠΕΧΩΔΕ

προς (έγκριση) στην Κυβερνητιι<ή Επι

τροπή Συντονισμού Χωρικών ΠολιΤΙι<ών
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και στη σUΝέXεlα στη BoυiΊή για va ε~

γκριθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου

79 παρ. 8 του Συvτάγματος.

3. Το Εθvικό ΠiΊαlσιo Χωρικής Αvάπτυξης

αvαθεωρείται GVQ ΠΕVταετία Οι διατά

ξεις της προηγούμενης παραγράφου ε

φαρμόζοvται avQiΊoya και για rnv OVD
θεώρηση του EBvIKou ΠiΊαισioυ Χωρικής

Αvάπτυξης.

4. Η παραKoiΊoύθηση και αξιoiΊόγηση της

εφαρμογής τωv κατευθύvσεωv του EBvl
κού ΠiΊαισioυ Χωρικής Αvάπτυξης γlvε

ταl από τα ΥΠΕΧΩΔΕ.

ΑVT1κεlμεvο της παραKoiΊoι)8ησης και

αξloiΊόγησης είvαι η σύvταξη ε1ήσιας

έKθεσnς για rnv πορεία εφαρμογής του

EBvIKou ΠiΊαισloυ Χωρικής Αvάπτυξης,

ornV οποία αvαφέρεταl ο βαθμός και ο

τρόπος υλοποίησης τωv κατευθύvσεωv

του EBvIKou Πλαισlου από Τ1ς αρμόδιες

κεvτρικές και περιφερειακές υπηρεσlες

του ΥΠΕΧΩΔΕ ή όλλωv συvαφώv \}
πουργείωv, vομικώv προσώπωv δημοσίου

δικαlου ή δημόσιωv επιχειρήσεωv, τα έρ-

γα, οι εργασίες και οι κάθε είδους ενέρ-

γειες που κατά περlπτωση απαιτοόνταl

για mv εφαρμογήτου EBvIKou Πλαισίου,

καθώς και rUXaV ενέργειες αvτίθετες ή

μη εναρμοvιζόμενες με Τ1ς κατευθόνσεις

του EBVIKOU Πλαισίου Χωρικής Avonr\}
ξης. Η έκθεση αυτή KOlvOnoIεftOI και στο

EBVIKa Συμ80ύλιο Χωρικής Αvάπτυξης.

Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

που δημοσιεύεται ornv Εφημερlδα της

Κυ8ερvήσεως, μπορεί va καθορίζεται το

ειδικότερο περιεχόμεvο της διαδικασίας

παραKoiΊoύθησηςκαι της έκθεσης αξιο

λόγησης, καθώς και κάθε άλλη iΊεmομέ

ρεια για rnv εφαρμογή της παραγράφου

αυτής.

l\ρθρο8

Ειδικά ΠλαΙοιο Xωρική.~ Aνάnτulης

1. Τα Ειδικά Πλαlσια Χωρικής Αvάπτυξης

αποτεiΊούv ouvoiΊa κειμέvωv ή και δια

γραμμάτωv με τα οποlα εξειδικεύοvται οι

στρατηγικού περιεχομέvου κατευθύvσεις

του EBVIKOU Πλαισίου Χωρικής Avonr\}
ξης για τη χωρική διάρθρωση ορlσμένωv

παραγωγικώv δραστηριοτήτωv καθώς και

για ορισμέvες ειδικές περιοχές ή θεματι

κές κατηγορlες του εθvικού χώρου και ι

δίως για τις παράΚΤ1ες και vησιωΤ1κές

περιοχές, τις ορειvές ζώvες, Τ1ς περιοχές
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που προστατεύοvται από διεθνείς ή ευ

ρωπαϊκές συμΒάσεις ή άλλες εvότητες

του εθνικού χώρου που naΡOUOIOζouv

κρίσιμα περl8aλλοvΤ1Κό, αvαπτυξιακά και

KOIVOOVIKQ πρo8iΊήματα

2. Τα Ειδικά Πλαίσια Χωρικής Αvάπτυξης

καταρτίζοvταl από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Το Ειδικά Πλοlσια Χωρικής AVΌπτυξης

μετά TRV OiΊOKλήρωση της διαδικασίας

εκπόvησής τους εIooyOVTOI προς γνωμο

δότηση στο εθvικό Συμ80ύiΊιo Χωρικής

Αvάπτυξης και εγκρlvοvταl με απόφαση

του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ που δημοσιεύε

ται oτnv Εφημερίδα της Κυ8ερvήσεως.

3. Αvαθεώρηση ή τροποποlηση Ειδικώv

Πλαισίωv Χωρικής Αvάπτυξης δεv επι

τρέπεται nplv περάσει τριετία από Tnv έ

γκρισή τους κοι μόvο εφόσον από την a
ξιoiΊόγηση που διενεργείται κατά την ε

πόμενη παράγραφο προκύΥεl τεκμηριω

μένη OVOYKR αναθεώρησης ή τροποποί

ησης. Οι διατάξεις της προηγούμενης

παραγράφου εφαρμόζοvται αναλόγως και

για Τ1ς διαδικασίες αναθεώρησης ή τρο

ποποίησης roov Ειδικών Πλαισίωv Χωρι

κής Ανάπτυξης.

4. Η παρaKoiΊoι)8ηση και αξloiΊόγηση της

εφαρμογής των κατευθύνσεων των εγκε

KPIμtvooV ειδικών nlIaIOIOOv από το Υ

ΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα

στην παρ. 4 του άρθρου 7 του παρόvτος

vόμου.

Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της

ΚυΒερvήσεως, μηορεί να καθορίζεται το

ειδικότερο περιεχόμενο της διαδικασίας

παρaKoiΊoύθησης, και της έKθεσnς αξιο

iΊόγησης rooV ειδικώv πλαισίων χωρικής

ανάπτυξης και κάθε όλλη λεπτομέρεια

για Tnv εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

1\ρ8ρο 9

ΠΒΡΙφ&ρ8ιοκό ΣχΙδιο Χωρική.ς

Aνάπτulης

1. Τα Περιφερειακά Σχέδια Χωρικής Ανά

πτυξης απoτεiΊoύν ouvoiΊo κειμένωv ή

κοl διαγρομμάτων με τα οποία κοθορίζο

νταl σε κάθε περιφέρεια οι στρατηγικοί

στόχοι και κατευθύνσεις γιο τη διευθέ

τηση, OPYQVooon και διαχεlρlση του χώ

ρου και την προστασία 1<01 οποκφάστα

ση του περιΒάλλοντος.
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Ειδικότερα τα Περιφερειακά Σχέδιο

Χωρικής Ανάπτυξης περιλαμβόνουν τις

κατευθύνσεις για τη χωροθέτηση των

βασικών δικτύων και υπηρεσιών δlοlκη·

τικής, κοινωνικής και τεχνικής υποδομής

περιφερειακού και διανομαρχιακού εν

διαφέροντος. Περιλαμβόνουν επίσης ΤΙς

κατευθύνσεις για τη χωροθέτηση των

βασικών παραγωγικών δραστnριοτnτων

του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τρι

τογενούς τομέα και ιδίως τις περιοχές, υ

πό μορφή εναλλοκτικών δυνατοτήτων,

στις οποίες θα ανοζπτπθεί κατά προτε

ραιότητα ο καθορισμός ζωνών ανάπτυξης

δραστπριοτήτων. Περιλαμβάνουν επίσης

το πλαίσια γιο την ανάπτυξη και διαχεί

ρισπ του οlκισηκού δικτύου, καθώς και

ης κατευθύνσεις για ΤΟν εντοπισμό των

ευαίσθητων, υποβαθμισμένων ή προβλπ

ματικών από περιβαλλοντική άΠΟΥη πε

ριοχών n ζωνών γιο τις οποίες χρειόζο

νταl ειδικά μέσα και μέτρα προστασίας,

αναβάθμισης και ανάδειξης καθώς και

συγκρότησης φορέων διαχείρισπς τους

που προσδlορΙζονταl σης κατευθύνσεις

αυτές.

Τα ΠΣΧΑ αποτελούν το nί\αίσιo οναφο

ράς για το συντονισμό και την εναρμόνl

σπ των επιμέρους πολιηκών, προγραμμά

των και επενδυτικών σχεδίων του κρά

τους, των δπμόσιων οργανισμών και επι

χειρήσεων και των φορέων τοπικής αυ

τοδιοίκησης Α' κα. Β' βαθμού που έχουν

σπμαντικές επιπτώσεις στη συνοχή και

ανάmυξn του περιφερειακού χώρου.

Στο αναπτυξιοκό πρόγραμμα κάθε περι

φέρειας περιλαμβάνονται κατά προτε

ραιότπτα τα έργα και ΟΙ δράσεις που

προωθούν την υλοποίπσπ του ΠΣΧΑ

στον χρονικό ορίζοντα των 5 ετών.

Τα ΠΣΧΑ εναρμονίζονται με Ttς κατευ

θύνσεις του Εθνικού Πλαισίου Χωρικής

Ανάπτυξπς και των τυχόν εγκεκριμένων

~lδlKών Πλαtσίων Χωρικής Ανάπτυξης

ανηστοιχα. Επιδιώκουν παράλληλα την,

σύμφωνα με τις φυσικές, οικονομικές και

κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε περιφέ

ρειας, προώθπσπ τπς βιώσιμπς ανάπτυ

ξήςτπς.

2. Τα ΠΣΧΑ κοταρτΙζονταl από τα όργανα

της περιφέρειας. Με απόφασπ του Υ

πoυργoύ ΠΕΧΩΔΕ που δπμοσιεύεταl

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπο

ρούν να καθορίζονται οι προδιαγραφές
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για τη σύνταξη των περιφερειακών σχε

δίων χωρικής αVΌπτιιξης.

Η κίνησπ της διαδικασίας σύνταξης

ΠΣΧΑ γίνεται από τις αρμόδιες υππρεσ!

ες της οικείας περιφέρειας. Η σχετική

μελέτη αποστέλλεται στα οικεία voμαρ

χtακά συμβούλια για γνωμοδότηση. Τα

νομαρχtοκά συμβούλια φροντίζουν για τπ

δπμοσίευσπ στον τοπικό τύπο ανακοίνω

σης με τπν οποία Kaί'ιOύνταl οι πολίτες

και οι φορείς εκπροσώπησής τους να λό

βουν γνώση της μελέτης του ΠΣΧΑ, κα

θώς και για την ανάρτηση αντιγράφου

της παραπάνω δημοσίευσης στον πίνακα

ανακοινώσεων της οικείας νομαρχΙας.

Για την τήρηση της δlαδlκασΙας αυτής

πρέπει να γίνεται ρητά μνεία στη σχεηκή

απόφασπ του οικείου νομαρχιακού συμ

βουλίου.

Η γνωμοδότησπ των, νομαρχιακών συμ

βουλίων και οι τυχόν υποβλπθεΙσες από

Υεις πολιτών πρέπει να περιέλθουν στπν

οικεία περιφέρεια μέσα σε τρεις το πού

μήνες από τη λήΥη της μελέτης. Αν πε

ράσει άπρακτπ n προθεσμία αυτή δεν ε

μποδίζεται n πρόοδος τπς διαδικασίας.

3. Το Περιφερειακό Σχέδιο Χωρικής Ανό

πτυξπς μετά τπν ολοκλήρωσπ της διαδι

κασίας κατάρτισής του εισάγεται προς έ

γκρισπ στο οικείο περιφερειακό συμ~

βούλιο. Στη συνέχεια αποστέλλεται στο

ΥΠΕΧΩΔΕ για έλεγχο νομιμότπτας. Ο

Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ εντός αποκλειστι

κής προθεσμίας τριών μηνών αφ' ης πε

ριέλθει ο σχετικός φάκελος στο Υπουρ

γείο αποφαίνεται αιτιολογημένα για τη

νομιμότπτα του περιεχομένου του Περι

φερειακού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης.

Αν ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ δεν αποφανθεί

μέσα στπν παραπάνω προθεσμία θεωρεί

ται ότt το Περιφερειακό Σχέδιο Χωρικής

Ανάπτυξπς συνάδει από άΠΟΥη νομιμό

τπτας προς τις κατευθύνσεις του εγκεκρι

μένου Εθνικού Πλαισίου Χωρικής Ανά

πτυξπς.

Στην περίπτωση αυτή, καθώς και στπν

περΙπτωσπ που ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ

αποφανθεί θετtKά εντός της ανωτέρω

προθεσμίας για τη νομιμότητα του υπσ

βλπθέντος Περιφερειακού Σχεδίου Χω

ρικής Ανάπτυξης, το Σχέδιο αυτό δημο

σιεύεται στην Εφπμερίδα της Κυβερνή

σεως με απόφασπ του γενικού γραμματέα

της οικείας περιφέρειας μέσα σε προθε-
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σμΙα ενός μηνός από την 1<οιvoποΙηση

της θετικής απάντησης ή την πάροδο ά

πρακτου της σχετικής προθεσμlας.

Σε κάθε όλλη περίπτωση, το Περιφερεια

κό Σχέδιο οφεlλει va εναρμονισθεlμε τις

κατευθύνσεις του Εθνικού ΠλαισΙου

Χωρικής Ανάπτυξης, όπως ειδικότερα

ορίζεται στην απόφαση του Υπουργού

ΠΕΧΩΔΕ, ανασυντασσόμενο ανaλόγως.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας

ανασιΝταξής του το Περιφερειακό Σχέ

διο Χωρικής Ανάπτυξης εισάγεται εκ νέ

ου προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμ

. 6ούλιο και δημοσιεύεται στην Εφημερlδα

της Κυβερνήσεως με απόφαση του γενι

κού γραμματέα της περιφέρειας.

4. Τα Περιφερειακά Σχέδια Χωρικής Ανά

πτυξης αναθεωρούνται ανά πενταετία. Οι

διατάξεις της προηγούμενης παραγρά

φου εφαρμόζονται ανόί\ογα και για την

αναθεώρηση των Σχεδlων αυτών.

5. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της

εφαρμογής των κατευθιΝσεών των Περι

φερειακών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης

γlνεταl από τα οικεία περιφερειακά συμ

βούλια, με βάση ετήσια έκθεση της οποl

ας το ελάχιστο περιεχόμενο δεν μπορεl

να διαφέρει από τα οριζόμενα ανaλόγως

στην παρ. 4 του άρθρου 7 του παρόντος

vόμου.

Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

που δημοσιεύεται OTnv Εφημερlδα της

ΚυΒερνήσεως, μπορεί να καθορlζεταl το

περιεχόμενο της διαδικασίας παρακο

λοίιθησης και της έκθεσης αξιολόγησης,

καθώς και κάθε όλ/η λεπτομέρεια για

την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

Αρθρο10

Συν'πειaς της 'γκριonς ιων Πλοιοίων

κοι Σxεδlων Χωρικι\ς AVΆπιυΙης

1. Από Tnv έvαρξη της ισχύος του παρόντος

νόμου, η κατάρτιση και εφαρμογή ανα

πτυξιακών προγραμμάτων, η εκτέλεση

δημόσιων και ιδιωτικών έργωv, η ανά

πτυξη δραστηριοτήτων και λειτουργιώv,

καθώς και κάθε ενέργεια που σχετίζεται

με τη χρήση ή εκμετάλλευση του χώρου

ή που μπορεl va αλλοιώσειτη μορφή του

περιβόί\λοντος, υπόκειται στις δεσμεΙ>

σεις του παρόντοςνόμου και των εν ισχύ

πλαισlωv και σχεδlων χωρικής ανάπτu

ξης.

44

ΝΟΜΟθΕΤΙΚΑΔΙΑΤΑΓΜ4ΤΑ

2. Προγράμματα ή δραστηριότητες Υπουρ

γείωv και λοιπώv δημόΟ1ων υπηρεΟ1ών,

vομικώv προσώπων δημόσιου ή ιδιωτικού

δικαlου ή φυσικών προσώπωv προσαρμό

ζονται, εναρμοvίζονται ή εντάσσοvταl

προς τις κατευθύvσεις και το περιεχόμε

νΟ των εγκεκριμέvων εθvικώv και ειδι

κών πλαισίωv χωρικής ανάπτυξης και

των εγκεκριμένων περιφερειακώv σχε

δlων χωρικής ανάπτυξης.

3. Από την έvαρξη ισχύος του παρόvτος, ο

ποιοδήποτε ρυθμιστικό, γεvικό πολεο

δομικό σχέδιο, σχέδιο οργάvωσης ανοι

κτών πόλεων, σχέδιο ανάπτυξης περιο

χών δεύτερης κατοlκlας ή όλ/ο σχέδιο

χρήσεων γης, ΖΟΕ, ΒΙΠΕ, ΠΟΤΑ, καθώς

και κάθε όλ/η κανονιστική ή ατομική

πράξη με την οποία επιχεψεlται ρύθμιση

του χώρου, πρέπει va εvαρμοvΙζεται και

να προσαρμόζεται προς τις KατεUΘιNσεις

των εγκεκριμένων περιφερειακώv σχε

δίων χωρικής ανάπτυξηςκαι ελλεl4εl ou
τών προς τις κατευθύvσεις του εγκεκρι

μέvου εθνικού και τυχόν εγκεκριμέvων

ειδικών πλαισlων χωρικής ανάmυξης.

Μέχρι τπς εγκρίσεως των ανωτέρω

πλαισlων και σχεδlων και για χρονικό

διάστημα που δεv μπορεl να υπερβαίvει

τα τρlα έτη από την έvαρξη της ισχύος

του παρόντος, η έγκριση των ρυθμιστι

κώv, γενικών πολεοδομικών σχεδίων,

πολεοδομlκώv σχεδίωv και λοιπών σχε

δίων χρήσεων γης και όλων τωv προα

ναφερόμενων καvoνιστικώv και ατομι

κών πράξεων με τις οποlες επιχεφεlται η

ρύθμιση του χώρου γίνεται σύμφωνα με

τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις.

Εγκεκριμένα κατά την έvαρξη του παρό

ντος ρυθμιστικά, γεvικά πολεοδομικά

σχέδια, ζώνες οικιστικού ελέγχου ή άλλα

σχέδια χρήσεων γης εναρμονίζονται

προς τις κατευθύvσεις τωv εγκεκριμένων

περιφερειακών σχεδlων χωρικής ανά

πτυξπς στο στάδιο της πρώτης, μετά την

έγκριση των ανωτέρω περιφερειακώv

σχεδίων, αξιολόγησής τους και σύμφωνα

με τη διαδικασία που ορίζεται στις οlκεl·

ες για TflV αξιολόγησή τους διατάξεις.

lΙρθρο 11

πρoeyκριon χωροθ'ιηonς φγων

κοι δροοιηριοιήιων

1. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν.1650{86, ό

πως έχει συμπληρωθεί από TflV παρ. 2 του
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άρθρου 6 του Ν.2242/94, αντlκαθΙσταταl

ως εξής:

ul Για την πραγματοποίησηνέων έργων και

δραστηριοτήτωντης ηρώτης κατηγορίας

απαιτεΙται προέγκριση που αφορά τη χω

ροθέτηση. Προέγκριση χωροθέτησης α

παlτεΙταl επΙσης για την επέκταση, τον

εκσυγχρονισμό και τη μετεγκατάσταση

έργων και δραστηριοτήτων εφόσον ε

πέρχονται ουσlασηκές χωρικές επlπτώ~

σεις από την απαιτούμενηεπέκταση, με

τεγκατάστασηή εκσυγχρονισμό.

Για την πραγματοποΙησηνέων ή την ε

πέκταση, ΤΟν εκσυγχρονισμό ή τη μετεω

γκατάσταση υφισταμένων έργων και

δρaστηριoτήτωντης δεύτερης κατηγορί

ας η προέγκρισηαυτή εΙναl υποχρεωηκή

όταν τα έργα ή οι δραστηριότητες ανα

πτύσσονται, επεκτεΙνονταl, εKΣUΓXΡOνί

ζονταl ή μετεγκαθΙστανταισε χαρακτη

ρισμένες περιοχές ή ζώνες προστασίας

της φύσης και του romou, σε περιοχές

φυσικού κάλλους, σε aρxαΙoλoγΙKoύς

χώρους και ιστορικούς τόπους, σε παρα

δοσιακούς οικισμούς και σε ιστορικά κέ

ντρα πόλεων, σε παράκτιες ζώνες πρα

στασίας και σε άλλες περιοχές ή ζώνες

ειδικής πρoστασlας, ανάπλασης ή εξυγί

ανσης που χαρακτηρίζονται ως τέτοιες

δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας ή

προστατεύονται από διεθνείς ή διακρατι

κές συμβάσεις. Για τα υπόλοιπο έργα και

δραστηριότητες της δεύτερης κατηγορί

ας, η προέγκριση χωροθέτησης είναι δυ

νητική.

Η διαδικασία για την προέγκριση, τα α

παιτούμενο δικαιολογητικά και κάθε άλ

λη σχετική λεΠ"l;ομέρεlα καθορίζονται α

πό την απόφαση της παρ. 10.

2. Η προέγκριση χωροθέτησης, στις περι

πτώσεις που αυτή απαlτεΙταl, πlστοποlεΙ

τη χωρική επιλεξιμότητα του απαιτούμε

νου έργου ή δραστηριότητας και την κα

ταλληλότητα του τόπου εγκατάστασής

του και αποτελεΙ το πρώτο στάδιο της α

παιτούμενης έγκρισης περιβαλλοντικών

όρων. Συνιστά δε απaραΙτητη προϋπόθε

ση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστα

σης, λειτουργίας ή πραγματοποίησης του

έργου ή ιης δραστηριότητας, καθώς και

για την έκδοση οικοδομικής άδειος όπου

αυτή απαιτείται ..

3. Η προέγκριση χωροθέτησης δεν απαιτεί-

ται στις βιομηχανικές περιοχές
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(Ν.4458/1965 ΦΕΚ 33, όπως τροποποιή

θηκε με τον Ν.742/1977 ΦΕΚ 319), σης
βιομηχανικές μεταλλευτικές και λατομι

κές περιοχές που έχουν καθοριστεί σόμ

φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σης

περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής α

νάπτυξης του Ν.2234/1994, σης ζώνες

ανάπτυξης δρaστηριoτήτων του άρθρου

24, στους οριοθετημένους οικισμούς κά

τω των 2.000 κατοίκων, καθώς και σης

περιmώσεις που η χωροθέτηση προβλέ

πεται από εγκεκριμένο χωροταξικό ή

ρυθμισηκό ή πολεοδομικό σχέδιο ή ζώ

νη οικισηκού ελέγχου ή γενικό ·ποί\εο

δομικό σχέδιο ή σχέδιο οργάνωσης α

νοικτών πόλεων ή οποιοδήποτε άλλο

σχέδιο καθορισμούχρήσεων γης.

Στις περιπτώσεις αυτές, n αρμόδια για τη

χορήγηση της προέγκρισης χωροθέτη

σης υπιψεσία πιστοποιεί με την έκδοση

σχετικής διαπιστωτικής πράξης την υπα

γωγή του αιτούμενου έργου ή δραστηριό

τητας σε μία από τις κατηγορΙες του πα

ραπάνω εδαφίου.

4. Σε κάθε όλλη περίπτωση, η προέγκριση

χωροθέτησπς πρέπει να εναρμονΙζεταl

με ης κατευθύνσεις της χωροταξικής

πολιηκής που απορρέουν από τα εγκε

κριμένα γενικά ή ειδικά πλοΙσια χωρικής

ανάmυξης, καθώς και με ης ειδικότερες

κατευθύνσεις, χρήσεις και λειτουργίες

που προβλέπονται από εγκεκριμένα

ρυθμισηκά ή γενικά πολεοδομικά σχέδιο

ή οποιαδήποτε άλλα εγκεκριμένα κατά

ης κείμενες διατάξεις σχέδιο χρήσεων

γης.

Σε περίπτωση που δεν έχουν εγκριθεΙ τέ~

τοιο πλαίσιο και σχέδια και μέχρι την έ

γκριση αυτών και για χρονικό διάστημα

που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρΙο έτη

από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, η

προέγκριση χωροθέτησης γΙνεταl μετά

από συνεκnμηση στοlχεΙων χωροταξικού

σχεδιοσμού της ευρύτερης περιοχής ΚΟI

ιδΙως της συμβατότητας της αιτοόμενης

εγκατάστασης με όλλες υφιστάμενες

χρήσεις και λειτουργίες, της προσταmας

των ανανεώσιμων ή μη φυσικών πόρων,

των κατευθύνσεων των περιφερειακών,

τοπικών ή ειδικών αναπτυξιακών πρα

γραμμάτων και της ανάγκης προσταmας

της οπασχόλησης, ούτως ώστε να τεκ

μηριώνεται η σκοπιμότητα του αlToύμε~

νου έργου ή δραστηριότητας και η κα-
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τoi\ληλότητα του τόπου εγκατάστασής

του και να διασφoi\ίζεται η βιώσtμη ανά

πτυξη της ευρύτερης περιοχής."

2. Η προέγκριση χωροθέτησης για τα έργα

και δραστηριότητες της Α1 κατηγορίας

του άρθρου 4 της ΚΥΑ 69269/5387/1990
καθώς και για τα έργα και δραστηριότη

τες, ανεξάρτητααπό την κατηγορία τους,

που αναπτύσσΟνταιεντός χαρακτηρισμέ

νων περιοχών προστασίας της φύσης και

του τοπίου, περιοχών φυσικού κάλλους,

αρχαιολογtκών χώρων ή ιστορικών τό

πων, παραδοσιακώνοικισμών και ιστορι

κών κέντρων πόλεων, καθώς και κάθε

άλλη περιοχή ή ζώνη ειδικής προστασί

ας, ανάπλασης ή εξυγίανσης ή διαχείρι

σης που χαρακτηρίζεταιως τέτοια με βά

ση την ισχύουσα νομοθεσία ή προστα

τεύεται από διεθνείς ή διακρατικές συμ

βάσεις.

Η προέγκριση χωροθέτησης για όλες τις

υπόλοιπες περιπτώσεις έργων και δρα

στηριοτήτωνχορηγείται με απόφαση του

γενικού γραμματέα της περιφέρειας.

Ι\ρθρο 12

Ζών8ς Av6πtu~n, Δραστnρtοτnτωv

1. Το άρθρο 24 του Ν.1650186,όπως τροπο

ποιήθηκε και ισχύεΙ, αντικαθίσταται ως

εξής;

" 1. Ως ζώνες ανάπτυξης δραστηριοτήτων

χαρακτηρίζονται θαλάσσιες και χερσαίες

περιοχές ή εκτάσεις εντός ή εκτός εγκε

κριμένων σχεδίων πόλεων ή ορΙων OΙKI~

σμών κάτω των 2.000 κατοίκων, που a
νήκουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή

φυotκών ή νομικών προσώπων δημόσιου

ή ιδιωπκού δικαίου και είναι πρόσφορες

για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του

πρωτογενούς, δευτερoγενoιJς ή τριτογε

νούς τομέα, καθώς και δραστηριοτήτων

ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών καινο

τομlκού ή συμβουλευτικού χαρακτήρα, ό

πως τα τεχνολογικά ή τα επτστημονιι<ά

πάρκα.

Οι ζώνες αυτές είναι δυνατό να εξειδι

κεύονται κατά κλάδο δραστηριότητας ή

τομέα παραγωγής ή είδος και προορισμό

λειτουργίας και να διακρίνονται σε ζώνες

αποκλειστικής χρήσης στις οποίες απα

γορεύεταl κάθε άλλη δραστηριότητα ε

κτός από εκείνη στην οποία αποβλέπει ο

χαρακτηρισμός τους και σε ζώνες κύριας
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χρήσης όπου επιτρέποντα. και άλλες

δραστηριότητες υπό όρους.

2. Ο χαρακτηρισμός ζωνών ή εκτάσεων ως

ζωνών ανάπτυξης δραστηριοτήτων γίνε

ταΙ, μετά από έγκριση των ενδιαφερόμε

νων φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιο

κτητών των εκτάσεων, με n. δlγμα που

εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού

πεΧΩΔΕ και του κατά περίπτωση αρ

μόδιου υπουργού, σε εφαρμογή κατευ

θύνσεων εγKεKρtμένων ειδικών nί\αισίων

χωρικής ανάπτυξης ή περιφερειακών

σχεδίων χωρικής ανάπτυξης και μετά

γνώμη του οικεΙου νομαρχtακού συμ

βουλΙου.

Σε περίπτωση που οι αιτούντες δεν είναι

ιδιοκτήτες των εκτάσεων, οφείλουν να υ

ποβάλ/ουν και ειδική μελέτη από την ο

ποία να προκύπτει ο τρόπος, η δυνατότη

τα και ο χρόνος απόκτησης της αναγκαί

ας για την εξυπηρέτηση της ζώνης χερ

σαΙας ή θαλάσσιας έκτασης.

Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

και του κατά περΙπτωση αρμόδιου υπουρ

γού καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολο

γητικά τα οποία πρέπει να υποβάλλουν οι

ενδιαφερόμενοΙ, ο χρόνος ΚΟΙ τα στάδια

ολοκλήρωσης της διαδΙKασfας και κάθε

άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της

παραγράφου αυτής.

3. Με το Ιδιο ως άνω π. δlγμα μπορούν να

καθορΙζονται ειδικοΙ όροι και περιορι

σμοί για την εγκατάσταση κα. την άσκη

ση δραστηριοτήτων και λειτουργιών ε

ντός των ζωνών αυτών και να θεσπίζο

νταl ειδικοΙ κανονlσμοΙ διαχεΙρlσης και

λειτουργίας τους, καθώς και να ορίζετα. ο

αρμόδιος κατά περίπτωση για τη διαχεί

ριση τους φορέας.

4. Οι χερσαίες εκτάσεις που χαροκτηρίζο

νταl ως ζώνες ανάπτυξης δραστηριοτή

των μπOΡOιJv να πολεοδομούνται Ο συ

ντελεστής δόμησης μετά την πολεοδό

μηση για τις ζώνες που προορίζονται για

βιομηχανικές και εν γένει μεταποιητικές

δραστηριότητες δεν μπορεί να υηερβαί

νει το..... κα. ο συντελεστής κατ' όγκο εκ

μετάλλευσης το..... κατ για τις ζώνες δρα

στηριοτήτων του τριτογενούς τομέα το._ ..
Ειδικά για τα τεχνολογικά και επιστημο

νικά πάρκα, ο συντελεστής δόμησης δεν

μπορεί να υπερβαίνει το..... Με π. δ/γμα

που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού

ΠΕΧΩΔΕ, καθορίζονται ο τρόπος, Ot ό-
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ρο!, ΟΙ προϋποθέσεις και n διaδιι<οο{ο

πολεοδόμησης των ζωνών αυτών, που

μπορεl να διαφέρουν οπό τους οντίστοι

χους όρους κοι δlαδlκασΙες του

Ν.1337/83, ΚΟΙ να ρUΘμΙζετoι κόθε λε

πτομέρεια για τπν εφαρμογή της παρα

γράφου ουτής.

5. Η εκτέλεση και συντήρηση των 6amκώv

έργων ι<οινωνιι<ής ι<οι τεχνικής υποδο

μής μέσα σης ζώνες ουτές γίνεται με ε

πιμέλεια και με δαπάνες των ιδιοκτητών

τους και σύμφωνο με τα ειδικότερα ορι

ζόμενο σΤΟν κανονισμό δlαχεΙρισης

τους.

6. Γιο ης επιχειρόσεις που εγκαθ,οτανταl

μέσα στις ζώνες οιιτές εφαρμόζεται το

καθεστώς των ενισχύσεων που ισχύει γιο

τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ε

πενδύσεις οnς ΒΙΠΕ-ΕΤΒΑ.

7. Στους νομούς όπου θα οριοθετηθούν τέ

τοιες ζώνες σόμφωνο με τις δloτό~εlς του

παρόντος άρθρου, η εγt<ατάσταση εντός

αυτών νέων επιχειρήσεων εΙναl υποχρε

ront<" γτα την υπαγωγΙ; τους ΟΤ1ς διατά

ξεις της αναπτυξιαt<ής νομοθεΟΙας. Η

παράγραφος αυτΙ; εφαρμόζεται t<aI για τις

ήδη λεΙΤΟυΡγούσες t<ατά την έναρξη ι

σχύος του παρόντος πaρaγωγlKές ζώνες,

ανεξάρτητα από το lδιαΙτερο t<αθεστώς

που τις διέπει.

8. Με π. δ/γμα που εκδΙδεται Uoτερα από

πρόταση των Υπουργών Εσωτεριt<ών,

ΠΕΧΩΔΕ t<aI του t<ατά περlπτωση αρ

μόδιου Υπουργού, μπορεί να μεταβιβάζε

ται στους γενιt<οός γραμματείς των περι

φερειών η αρμοδιότητα χαραt<τηρισμού

περιοχών ή εt<τάσεων ως ζωνών ανάπτυ

ξης παραγωγιt<ών δραστηριοτήτων, σύμ

φωνα με την παρ. 2, t<αθώς t<ot η αρμα

διότητα t<αθορισμού των θεμάτων που α

ναφέρονται στην παρ. 3:

2. Από την έναρξη ισχύος του όρθρου αυτού

t<al εντός αποκλειστιt<nς προθεσμΙας

τριών ετών, οι διατάξεις της παρ. 4 του

άρθρου 3 του Ν.1892/90, όπως αυτές τέ

θηκαν με το άρθρο 1 παρ. 3β του

Ν.2234/94 που αφορούν τις 2Περιοχές

Ολοκληρωμένης ΤουΡΙΟΤ1t<nς Ανάπτυ

ξης", οι διατάξεις του Ν. 4458/65 περl

ΒΙΠΕ, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον

Ν.742Π7 t<ol οι σχετιt<ές διατάξεις περl

λατομικών και μετa.i\λευτικών περιοχών

t<OI ζωνών, t<αθώς t<OI κάθε άλλη σχετιt<ή

διό-·..Jζη που αφορά τη δημιουργία ζώνης
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ανάπτυξης δραστηριοτήτων, εναρμονΙζα

νται t<OI προσαρμόζονται προς τις διατά

ξεις του άρθρου αυτού σε ότι αφορά τη

διαδlκαΟΙα χωροθέτησης, πολεοδόμησης

t<ol t<άθε άλλο θέμα που ρυθμίζεται από

το όρθρο αυτό, με στόχο την ολοt<ληρω

μένη διαχεlριση του χώρου t<al τΟ συ

ντονισμό της δημόσιας χωρικής δράσης,

θεωρούμενες, σε περΙπτωση που παρέλ

θει άnρat<τη η παραπάνω προθεσμία, ως

αυτοδlt<αlως καταργηθείσες.

Για το σt<οπό αυτό t<OI εντός anOt<ntlon
t<ής προθεσμίας έξι μηνών από την ένaρ

ξη ισχύος του παρόντος, συνιστώνται με

t<OIV" απόφαση του Υπουργού πεΧΩΔΕ

t<al των t<ατά περΙπτωση αρμόδιων υ

πουργών δτuπουργιt<ές ομάδες εργασίας

από εt<προσώπους του ΥΠΟυΡγεΙου ΠΕ

ΧΩΔΕ t<al των t<ατά περlπτωση αρμόδιων

υπουργείων και ιδιώτες εμπειρογνώμονες

για την προσαρμογή των επιμέρους νΟ

μοθεσιών προς το πλαίσιο ολοt<ληΡωμέ~

νης χωριt<ής διαχείρισης που ήθετοl από

τον παρόντα νόμο.

Με τις αποφάσεις αυτές ορlζονται ειδιt<ό

τερα τα θέματα οργάνωσης, λεΙΤΟυΡγίας

t<al αμοιβής των διυποupγιt<ών αυτών ο

μάδων εργασίας, το ειδιt<ό πλοlσιο t<o
τευθύνσεων t<ot το χρονοδlάγΡαμμα ολο

t<λήρωσης του έργου τους, t<αθώς t<oI t<ά·

θε ό.ί\λη λεπτομέρεια για την εφαρμογή

της παραγράφου αυτnς.

Ι'φθρο 13

Ζώνις nρocπαCΉαςΙ ανόδeιtnςτnς

φuαιKής και πoλΙΤΙCΠΙKήςκληρονομιάς

1. Στην έννοιο των ζωνών πρoστoσlας t<01
ανάδειξης της φυσιt<ής t<OI πολlτιOTtt<ής

t<ληρονομιάς περιλαμβάνονται:

a. οι περιοχές, τα στοιχεία ή τα σύνολα της

φύσης t<oI του τοπΙου, όπως αυτές προσ

διορlζονται στα όρθρα 18 t<OI 19 του

Ν.165ΟΙ86

β. οι εθνιt<οΙ δρυμοl, τα αισθητικά δάση t<OI
το δlαmρητέο μνημεΙα της φύσης που έ

χουν χαpat<τηριστεί σύμφωνα με τις δια

τάξεις του άρθρου 7 του ΝΔ 86/1969, ό

πως αυτό αντιt<αταστάθηκε οπό τις δια

τάξεις του όρθρου 3 του ΝΔ.996/1971

γ. το "τοπΙα ιδιοlτερου φυσιt<ού t<ό.ί\λους" που

έχουν χαροκτηριστεί σύμφωνα με τις

διατάξεις του Ν.1469/1950
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δ. aρΧOIOί\oγτl<ol χώροι ΚΟI ιστορικοί τόποι

που χaρο/(τπρlζοντal σύμφωνο με τις

διατάξεις του ΚΝ.535111932 ΚΟΙ του

N.1469/1950

ε. κάθε άλλη περιοχή που περιλαμβάνει ο

μοιογενή σύνολο οστικών ή αγροτικών

κατασκευών σημαντικών λόγω του lοτο

ρικού, aρχαtoί\OγΙI<oύ, καλλιτεχνικού, ε~

πιστημονιιωύ, Koινωνll<oιJ ή τεχνικού

τους ενδιοφέροντος ΚΟΙ τα onolo είναι

συναφή μεταξύ τους ώστε να σxπματi~

ζουν χωρικές ενότητες που μπορούν να

οριοθετηθούντοπογραφικά.

2. Ο χαρακτηρισμός και π οριοθέτηση των

ονωτέρω ζωνών γίνεται με π. δ/γμa που

εκδΙδετο\ με πρόταση των Υπουργών

Γεωργlος, ΠΕΧΩΔΕ, ΚΟΙ Πολιτισμού ύ

στερο οπό γνώμη του νομαρχιακού συμ

βουί\lου σε εφαρμογή ειδικού πλαισίου

χωρικής aνόmuξnς ή περιφερειακού

nAatoIOU χωρtκής ανάπτυξης.

Σε κάθε περΙπτωση η σύνταξη εtδtκής

χωροταξικής - περt6aλλοντικής μελέτης

είναι απαραίτητη yta την τεκμηρΙωση της

σημασίας κα. των όρων του nρoστατευ

τέου αντικειμένου κα. της σκοπιμότητας

κα' του είδους των αναγκαίων μέτρων

προστασίας κα. ανάδειξης. Με απόφαση

του Υπουργού ΠΕΧΟΔΕ που δημοσtεύε

ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

καθορlζοντα. προδιαγραφές για τη σύ

νταξη των ειδικών αυτών χωροταξtκών

περtβaλλοντικών μελετών.

3. Με το παραπάνω π. δΙγμα καθορίζονται οι

αναγκαίο. yta την προστασία του συγκε

κριμένου αντικειμένου YEVtKOI όροι, απα

γορεύσεtς και περtoρισμοl στις χρήσεtς

γης, στους όρους δόμησης, την κατάτμη

ση κα. την ανάπτυξη και λειτουργlα έρ

γων και δραστηρtοτήτων. Με το ίδιο π.

δΙγμα μπορεί να θεσπlζετα. ειδικός κα

νονtσμός δtαχε!ρισης και λεtτουργίας της

πΡοστατευτέας περιοχής και να ορίζοντα.

οι αρμόδtες yta την εφαρμογή του κε

ντρικές ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες.

Με το ίδιο π. δΙγμα μπορούν να σlJVtστώ

νται ειδικές υπηρεσίες (παρατηρητήρω)

από εκπροσώπους των Υπουργείων Γε

ωργΙας, ΠΕΧΟΔΕ κα. Πολιτισμού που έ

χουν της έδρα τους κοντά στα npooτa

τευόμενα αντικείμενα, με σκοπό την α

ποτελεσμαnκότερη προστασία και δtα~

τήρησή του.
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4. Οι υπηρεσίες της προηγούμενης najXl
γράφου καταρτίζοlJV ανά πενταετία μελέ

τη αξιοίΊόγησης του αντικειμένου που

χαρακτηρΙσθηκε κα. κατά mv παρ. 2 σε

συνδυασμό με τα μέτρα προστασίας και

ανάδεtξης που εφαρμόστηκαν. Με βάση

τη αξtολόγηση αυτή κα. εφόσον υπάρχει

επαρκής αιτιολόγηση, ο χαρακτηρtσμός

ή τα όρια του συγκεκριμένου αντικειμέ

νου προστασίας, οι αναγκαίοι yta την

προστασία του γενικοί όρο\, απαγορεύ

σεις και περιορtσμοί κα. οι διατάξεις του

otKεlou κανονtσμού είναι δlJVατόν να με

ταβόλ.λοντα. με γνώμονα πάντοτε την

προστασία του φοοικού κα' ποίΊtτιστικού

περtβόλίΊοντος και σύμφωνα με τη δtαδι

κασία που ορίζεται στην παρ. 2 του παρό

ντος.

5. Για τις περιοχές της παρ. 1 του .παΡόντος

όπου έχε. αρχίσει η δtαδlκασία χαρα

κτηρισμού τους κα. έως ότου εκδοθεί το

προβίΊεπόμενο από την παρ. 2 π. δΙγμα

μπορεί να καθορίζοντα. με KOIvr\ απόφα
ση των Υπουργών Γεωργίας, πεχΟΔΕ

κα. Πολtτισμού απαγορεύσεις, όροι και

περtορισμοί γω επεμβάσεις και δραστη

ριότητες που είναι δυνατόν να έχουν

βλαπτικά αποτελέσματα yta τις παραπά

νω περιοχές. Η _σχύς της υπουργtκής αυ

τής απόφασης δεν μπορεΙ να υπερβαίνε.

τα δύο έτη, δlJVάμενη να παραταθεl γιa ε

ξαιρετικούς λόγους, με όμοtο τρόπο, γιa

ένα ακόμη έτος.

6. Για τις ίδιες παραπάνω περιοχές, με την

έναρξη εκπόνησης εtδικής χωροταξικής

- περtβaλλοντικής μελέmς πΡοστασίας, ο

ΥΠOUΡγός ΠΕΧΩΔΕ με απόφασή του

που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως μπορεί να αναστεΙίΊε. τη

χορήγηση οtκοδομlκών εργασιών και τις

οικοδομtκές εργασίες στην περtοχή με

λέτης ή σε τμήματα αυτής. Η κατά το

προηγούμενο εδάφιο αναστολή επιβόλ.

λετα. yta χρονtκό διάστημα ενός έτους,

μπορεί δε να παραταθεί yta ένα ακόμα έ

τος εφόσον δtαmστωθεί ότι ot εργασίες

εκπόνησης της μελέτης έχουν προοδεύ

σε. σημαντικά.

7.

1 Αν οι επt6aλλόμενοt κατά την παρ. 2 του

παρόντος άρθρου όροt, περιορισμοί και

απαγορεύσεtς είνα. εξαιρετικά επαχθείς

με αποτέλεσμα να παρακωλύετα. υπέρμε

τρα η άσκηση των εξουmών που απορρέ-
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συν από την κυριότητα, εvoyεt του χαρο

κτήρα κοι του περιορισμού της ιδιοκτησί

ας, εφαρμόζονταl 0\ ρυθμίσεις των παρ. 1
έως κοι 3 του όρθρου 22 του

Ν.1650/1986. Όπου ΟΤ1ς διατάξεις των

πορογρόφων ουτών αναφέρετοι κοινή ο

πόφαση Υπουργών 01lωνομικών, Γεωρ

γΙας κοι πεΧΩΔΕ, προστίθετοl εφεξής

και ο Υπουργός Πολιτισμού.

2. Η παρ. 4 του όρθρου 22 του Ν.165ΟΙ1986

αν"καθίσταταlως εξής:

u 4. Με π. δΙγμα, που εκδίδεται με πρόταση

των ΥπουρΥών Οικονομικών, Γεωργίας,

ΠΕΧΩΔΕ κοι ΠολlΤ10μοό, ορίζονται 0\

προϋποθέσεις,το απαιτούμεναδ1ΚΟ10ί\ο

γηnκά, n δlαδικασlα και ΟΙ λοιποί όροι

γιο ΤΠ χορήγηση των οικονομικών Οντι

σταθμισμάτων, των αποζημιώσεων ή εΠI

δοτrlOεων που Γψοβί\έποντal σης παρ. 1
KoI3."

8. Με π. δ/γμο που εκδίδεται ΟΟτερα από

πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών,

Γεωργίας, ΠΕΧΩΔΕ και Ποί\lτισμού,

μπορεί να μεταβιβάζεται στους γενικού

γραμματεΙς των περιφερειών η αρμοδιό

τητα χαρακτηρισμού και οριοθέτησης

ζωνών προστασίας και ανάδειξης της

φυΟ1κής και ποί\ιτιστικής κί\ηρονομlός,

σύμφωνα με την παρ. 2, καθώς και η αρ

μοδιόmτα καθορισμού των θεμάτων που

αναφέρονται στην παρ. 3.

9. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος όρ-

θρο καταργούντω:

α. Το όρθρο 21 του Ν.1650/1986

β. Το όρθρο 91 του Ν.1892/1990

γ. Η παρ.3 του όρθρου 31 του Ν.1650/1986

δ. Η παρ. του άρθρου 6 του Ν.2242/1994

l\ρ8ρο 14

Zώνε~οvάπτuεn~KOt ΠΡOαtooio~σε

πoρόKηε~Kot oρεtv'~ πεptOX'~

1. Με π. δ!νμα που εκδίδεται με πρόταση του

Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ μετό γνώμη του

νομαρχιακού συμβουί\ίου και σε εφαρμο

γη κατευθύνσεων εγκεκρψένου ειδικού

πλαισίου χωρικής ανόπτυξης n περιφε

ρειακού σχεδίου χωρικής ανόπτυξης,

μπορούν να χαρακτηρίζονται ως παρό

κηες ζώνες ανόπτυξης και προστασίας

περιοχές εκτός n εντός εγκεκρψένων

σχεδΙων n εντός ορΙων οιι<ισμών ι<άτω

των 2.000 ι<ατοίι<ων που ει<τεΙνονταl σε

πί\άτοςέως κα11.000 μέτρa από τις αι<τές
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nτις όχθες δημόσιων ί\ιμνών nποταμών

μετό του συνεχόμενου απαρa!τητoυ υδό

τινου χώρου και οι οποίες παρουΟ1άζουν

ΚΡΙΟ1μα χωροταξικά προβί\ηματα ί\όγω

συγι<έντρωσης 01ι<lστlκών, τουριστικών,

βlOμηχανlκών nάί\ί\ων χρήσεων εντατι

κού χαρακτηρα.

Σης περιοχές των ρυθμισηι<ών σχεδΙων

Αθηνας και θεσ/νίκης δεν απαιτείται η

προηγούμενη έγκριση ειδικού πλαισίου ή

περιφερειακού σχεδίου χωρικής ανάπτυ

ξης. Στις περιοχές αυτές αντί του οριζό

μενου στο προηγούμενο εδάφlΟ νομap

Χlακού συμβουί\ίου γνωμοδοτεί αντl~

στοιχα η Ει<τεί\εσηι<η Επιτροπη του Ορ

γανισμού Αθηνας ι<αl θεσ/νΙι<ης.

2. Με το Ιδιο π. δ/γμα γίνεται η οριοθέτηση

των περιοχών αυτών και καθορίζονται

ειδικοί όροι ι<αl περlΟρlσμοΙ στη χρηση,

δόμηση ι<αl ί\ειτουργία δραστηριοτητων

n πραγματοποίηση δημόΟ1ων και ιδιωτι

κών έργων ι<ατά παρέκκί\lση ι<όθε γενι

κής ή εlδlι<ής δlόταξης καθώς και συ

ντονισμένο πρόγραμμα μέτρων και έργων

για την προστασΙα του πεΡIβόί\ί\οντός

τους.

3. Ο xaρaι<τηρισμός μιας περιοχης και του

συνεχόμενου ι<ατό περΙπτωση θαί\όσσιου

χώρου ως πaρόKτιας ζώνης ανόπτυξης

ι<αl προστασίας γΙνετοι με βάση εlδlι<ή

χωροταξική μεί\έτη που καταρriζετω από

ΤΙς αρμόδιες κεντρικές n περlφερεlαι<ές

υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ εlτε, προι<ει

μένου για τις περιοχές των ρυθμιστικών

σχεδίων Αθηνας ι<αl Θεσ/νίκης, αηό τον

Οργανισμό Αθηνας n Θεσ/νίι<ης αvτl

στοιχα.

Η μεί\έm αυτη τεκμηριώνει την ΚΡIΟ1μό

τητα της χαρακτηριζόμενης πεΡlΟχής ι<αl

τα όριο κορεσμού και χωρπτιι<ότητός της

και προτείνει του ενδεlκνυόμενους ι<ατό

ηερίπτωση όρους και πεΡlΟρlσμούς a.ί\ί\ό

και το εlδlι<ότερα μέτρα δράσης ι<αl προ

στασίας που απαιτούνται γlO τη βlώΟ1μη

διαχείΡlΟη της περιοχής κατά φάσεις ι<αl

φορείς χρηματοδότησης.

Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της

Κυβερνησεως, καθορίζοντω προδιαγρa

φές γιο την ι<ατόρτιση των ειδικών αυτών

χωροταξικών μεί\ετών.

4. Με το π. δ/γμα της παρ. 1 είναι δυνατό να

προβί\έπεταl η εΠlβοί\η ανταποδοτικών
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τελών στα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που

αναπτύσσουν τις δραστπριότπτές τους

μέσα στις περlOχές αυτές για m χρημα

τοδότηση προγραμμάτων και έργων απο

κατάστασης, αναβάθμισης ΚQΙ προστασί

ας του περιβάλλοντος στις περlOχές αυ

τές. Με το ίδιο π. δΙγμα καθορίζεται το ύ

ιιος των τελών αυτών, οι υπόχρεοι στην

καταβολή τους, ο τρόπος εΙσπρα~ης και

απόδοσης των τελών και κάθε άλλη ανα

γκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της

παραγράφου αυτής. Στην περίπτωση αυ

τή, το π. δΙγμα της παρ.1 συνυπογράφεται

και από τΟν Υπουργό Οικονομικών.

5. Η παρακολούθηση και η αξlOλόγηση της

εφαρμογής των ειδικών όρων και περισ

ρισμών και των προγραμμάτων δράσης

που καθορίζοντοl κατά την παρ. 2 ανήκει

στις οικείες νομαρχtακές αυτοδlOlκήσεις,

οι οποίες μπορούν νο συνιστούν γιο το

σκοπό ουτό νομικό πρόσωπο δημόσιου ή

ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χο

ρaκτήρo, σύμφωνο με τΟ οριζόμενα στο

άρθρο 21 του Ν.2218Ι1994. Προκειμένου

για την περlOχή των ρυθμιστικών σχεδί

ων Αθήνας Kot ΘεσΙνίκης, η ποροκολού

θηση ουτή ανήκει ειδικότερα σΤΟν Ορ

γονισμό Αθήνας KOI τον Οργονισμό

Θεσσαλονίκης.

Οι ορμόδιοl κοτά το ονωτέρω γιο την πΟ

ροκολούθηση της εφορμογής κοταρπ

ζουν Ονά πεντοετία μελέτη αξlOλόγησης

των περιοχών που χορακτηρίσθηκον

σύμφωνο με το Oρl~όμΕVO στην παρ. 1 του

παρόντος σε συνδυοσμό με το μέτρο KOI
προγράμμοτο ονάπτυξης κοι προστοσΙος

που εφαρμόσθηκον. Με βάση την οξισ

λόγηση ουτή κα. εφόσον υπάρχει επορ

κής οlτlOλόγηση, ο χαρακτηρισμός κοl τα

όρια των ~ωνών ουτών κοl οι επιβληθέ

ντες γιο τη δlοχεΙρlσή τους όροι, περlOρl

σμοί, μέτρο κοl προγράμματα δράσης εl

να. δυνοτόν νΟ μεταβάλλοντοl σύμφωνα

με τη διαδικασία που ορίζεται στις παρ. 1
κοl 2 του παρόντος.

6. Οι διοτάξεις των πορ. 1 έως 3 KOI 5 εφaρ

μόζονταl ΚοΙ για τον κοθορισμό ζωνών

ονάπτυξης και προστασίος ορεινών πε

ρlOχών εκτός ή εντός εγκεκριμένων

σχεδίων ή εντός ορίων οικισμών κάτω

των 2.000 κατοίκων που εκτεΙνΟντΟI σε

υιjόμετρο άνω των 500 μέτρων από την

επιφάνεια της θάλοσσας KOI πορουσιά-'
ζουν κρΙσιμο χωροτοξlκά προβλήμοτα
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λόγω συγκοινωνιοκής οπομόνωσπς, ε

γκατάλεltjπς ογροτικών XPllOEωv Κοl άλ

λων μειονεκτικών γεωγραφικών xaρo

κτπρισnκών.

Με π. δΙγμα με το οποlο κοθορlζονταl

ζώνες oνάπτυ~ης και προστοσίος ορει

νών περιοχών μπορεΙ νο προβλέπει την

ποροχή οικονομικών κινήτρων στις επι

χειρήσεις που εγκαθίστονταl στις ζώνες

ουτές, κατά παρέκκλιση κάθε δlότo~ης

της lσχύουσος ανοπτυξιοκής νομοθεσί

ος. Στην περΙmωση ουτή, το προαναφε

ρόμενο π. δΙγμο συνυπογράφεται KOI από
ΤΟν γπουργό Εθνικής Οικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΔ'

Ι\ρθρο 15

IVOTtTOUTO Χωροταξίας κα.

Περtβάλλοντος

Ιδρύεται νομικό πρόσωπο lδιωnκού δικαίου

με τπν επωνυμία uIVOTITOUTO Χωροτοξίας κοl

Περιβόί\λοντος" {ιΝΧΩΠ) κοl έδρο τπν Α

θήνα. Το ΙΝΧΩΠ έχει οικονομική, διοικηn

κή ΚΟΙ λειτουργική αυτοτέλεια και δεν Ονή

κει στΟν δημόσιο τομέα, όπως ουτός ορΙζε·

ταl στο άρθρο 7 παρ. 1 του Ν.2093Ι1992.

Ι\ρθρο 16

Σκοποί

Σκοποί του ΙΝΧΩΠ είνΟI:

ο. Η μελέτπ των πολιτικών, κοινωνικών, οι

κονομικών, διοικηnκών κοl θεσμικών

διοστάσεων των χωρικών KOI περιβαi\λo

νnκών πολιτικών.

β. η μελέτη τπς ελληνικής χωρικής ανάπτυ

~ης οπό τπν άΠΟΥΠ ιδlοlτερο των εθνΙ

κών, ΚΟινοτικών κοl διεθνών εξελίξεων

ΚΟΙ τάσεων κα. των επιπτώσεων τους σ'

αυτήν.

γ. Η οργάνωση, χρημοτοδότησπ κοl υλοποί

πσπ προγρομμάτων κοτάρτισης KOI επι

μόρφωσης γιο θέμοτο αστικής και περι

φερειακής ονάπτυξης, περlβόίΊλοντος και

ευρωποϊκής χωρικής ολοκλήρωσης.

δ. Η τεχνική στήρl~η κοινοτικών δράσεων

που αναφέροντοl στπ xωρoτα~Ιo, την 0

onKn ονάπτυξηKOI το περιβάλλον.

ε. Η διοργάνωση σεμινορΙων, συνεδρΙων, η

μερίδων, ή άλλων εvημερωnκών εκδη

λώσεων κοθώς επΙσης κα. η έκδοση ε

ντύπων ή άλλες συναφείς ενέργειες προ-
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80λής κα1 ενημέρωσης στα πλαlσlα των

σκοπών του ΙΝΧΩπ.

οτ. Η δημιουργία Τράπεζας Πληροφοριών

και Τεκμηρlωσης, που να καλύπτει την

ελληνlκή, Κοινοτική κα1 διεθνή 818λιο

γραφlα, νομοθεσlα κα1 νομολογΙα σε

σχέση με τους οκοπούς του ΙΝΧΩΠ.

ζ. Η σuστημαΤΙKή κατάταξη, συνολικά ή κατά

τμήματα, της xωρoτα~IKής, περlΒαλλο

ντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας

που ισχύει στην Ελλάδα

n. Η συνεργασlα με συναφεΙς εθνικούς, KOI~

νοτικούς ΚΟΙ διεθνείς οργαvtσμούς, εκ

παιδευτικά ιδρύματα κα1 φορείς του εσω

τερικού ή του εξωτερικού, που έχουν τους

αυτούς ή ανάλογους σκοποός, η ανταλ

λαγή γνώσεων και εμπειριών και η ανά

πτυξη ΚΟινών πρωτοβουλιών και δρα

στηριοτήτων.

θ. Η συγκέντρωση, κατάταξη κα\ επεξεργα

σlα διεθνών και εθνικών πληροφοριών

και δεδομένων που αφορούν το χώρο και

τΟ περιΒάλλον και η διάθεσή τους σε δη

μόσιους και ιδιωτικούς χρήστες.

ι Η, κατόπιν αποφάσεων του Υπουργού ΠΕ

ΧΩΔΕ, εκπόνηση μελετών για τη σύντα

ξη, παρακολούθηση, αξιολόγηση και α

ναθεώρηση του εθνικού και των ειδικών

πλαιοίων χωρικής ανάmυξης καθώς κα1

των περιφερειακών σχεδίων χωρικής α

νάmυξης.

l\ρθρο17

Δ10ικnιικό Συμβούλιο

Ι Το ΙΝΧΩΠ διοlκεlτOl από ενδεκαμελές

(11) διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) που απο

τελείτOl από:

α. Τον πρόεδρο

8. Έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ

γ. Έναν εκπρόσωπο του ΟΕΕ

δ. Έναν εκπρόσωπο του ΓΕΩΤΕΕ

ε. Έναν εκπρόσωπο του Κέντρου Έρειwας

και ΤεκμηρΙωσης

στ. Έναν εκπρόσωπο του ΚΕΠΕ

ζ. Έναν εκπρόσωπο του ΕΚΚΕ

η. Τέσσερις εκπροσώπους του κράτους, δύο

από το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, έναν από

τον Οργανισμό Κτηματολογlου και Χαρ

τογραφήσεως Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και έναν

από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

Ελλόδος (ΕΣΥΕ).
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2. Για τον ορισμό των περιπτώσεων 8 έως και

δ, ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ καλεl εγγράφως

πς διοικήσεις των αντΙστοlχων φορέων

να υποδεΙξουν τους εκπροσώπους τους

με τους αναπληρωτές τους μέσα σε προ

θεσμία σαράντα (40) ημερών από την πα

ράδοση της πρόσκλησης. Οι εκπρόσωποι

αυτοΙ πρέπει να έχουν εξειδίκευσ" ή ε

μπειρία στα θέματα χωροταξΙας ή περι

Βάλλοντος. Οι εκπρόσωποι του ΚΕΠΕ,

του ΚΕΤ κοι του ΕΚΚΕ υποδεικνύΟνται

με τους αναπληρωτές τους από τους δl

εUΘΙWτές των εmστημονlκών αυτών Kέ~

ντρων και πρέπει να έχουν εξειδίκευση

σε θέματα χωροταξίας και περι8όλλο

ντος. Τα υπό στοlχεlα η μέλη ορίζονται

με τους αναπληρωτές τους από τον Υ

πουργό ΠΕΧΩΔΕ. Πρέπει να είναι επι

στήμονες εξειδικευμένοι σε θέματα που

ανάγοντα1 στους σκοποός του IΝΧΩπ. Οι

εκπρόσωποι του ΟΚΧΕ και της ΕΣΥΕ και

οι αναπληρωτές τους προτείνονται από

το διοικηπκό συμ80ύλιο του ΟΚΧΕ και

τΟν γενικό γραμματέα της ΕΣΥΕ αντΙ~

στοιχο.

3. Ως πρόεδρος του ΔΣ του ΙΝΧΩΠ επιλέγε

ται επιστήμονας αναγνωρισμένου κόρους

και διοικητικής ικανότητας, με τεκμη

ριωμένη ερευνητική εμπειρία στο επι

στημονικό πεδlο με τΟ οποίο ασχολεlταl

το lνστιτοuτο, μεταξό τριών (3) επιστημό

νων που προτεΙνει ο Υπουργός ΠΕΧΩ

ΔΕ.

4. Οι προαναφερόμενοι εκπρόσωποι της παρ.

1 μετά την υπόδειξή τους από τους οικεl

ους φορείς ή τον ορισμό τους από τΟν Υ

πoυργό ΠΕΧΩΔΕ και πριν από τη συ

γκρότηση του ΔΣ σε σώμα, καλούνται α

πό τον Υπουργό πΕΧΩΔΕ να συνέλθOΙW

σε ορισμένο χρόνο και τόπο για να εm

λέξOΙW υΠΟΥήφιο πρόεδρο μεταξό των

τριών (3) προτεινομένων. Σε περίπτωση

που κανείς από τους υΠΟΥηφίους δεν συ

γκεντρώνει την απόλυτη πϊιε10Υηφία του

συνόλου των μελών, η επιλογή διενερ

γεΙτα1 μεταξό των δόο επικρατέστερων

και πρόεδρος επιλέγεται ο σUΓKεντρώ

νων την απλή πλεΙΟΥηφία του ΣUνόλOυ

των μελών. Στην lδια συνεδρΙαση επιλέ~

γεταl και ο αναπληρωτής του προέδρου,

που είναι μέλος του ΔΣ.

5. Το ΔΣ συγκροτεΙταl σε σώμα με απόφαση

του Υπουργοό ΠΕΧΩΔΕ που δημοσιεόε

ται στην Εφημερίδα της Κυ8ερνήσεως.
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Με την ίδιο απόφαση ορίζονται ο φόε

δρας κοι ο avanλnρωτnς του. Η θητεία

των μελών του ΔΣ είναι φιετής. Κατ' ε

ξαiρεση, σι EKrφόσωπO\ των εmσmμΟνt

κών φορέων που συμμετέxoυv στο ΔΣ

μπορούν να QVT\.I(QθiσraντaI με-

τό....._ _.. ύστερα από πρότοση των

αντίστοιχων φορέων.

6. Το ΔΣ σwέΡXεται στην A8nvo και στο

κατάστημα που εδρεύει το ΙΝΧΩπ. Προ

σωρινό τΟ ΔΣ μπορεί να συνέρχετοι στο

κατόστπμα του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ

μετά οπό οπόφαση του Υπουργού ΠΕ·

ΧΩΔΕ.

7. Το ΔΣ αποφασίζει με απλή πι\εlΟΥηφΙο

του συνόλου των μελών του, πλην των

περιπτώσεων που avaφέροvτaι στο επό

μενο άρθρο παρ. 2 00. a, ν. και δ. οπότε α

παιτείτοι n παρουσίο τουλάχιστον ema
(7) μελών του ΔΣ. Στο ΔΣ συμμετέχει

χωρίς δικοlωμα Υήφου ο διευθuντής: του

ΙΝΧΩΠ.

8. Χρέη γραμμοτέα του ΔΣ. εκτελεί uπόλλn

λος του ΙΝΧΩΠ noυ ορίζεται με τον avo
πληρωτή του από τον πρόεδρο. Μέχρι τη

στελέχωση του ΙΝΧΩΠ χρέη προσωρι

νού γιχιμματέα εκτελεί υπάi\λnλoς του

Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ οριζόμενος αnό

ΤΟν Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Ο υπάi\ληλoc;

αυτός συντάσσει και ΠΡα/(τικό για τη

διαδικασία της ανωτέρω παρ. 4.

!\ρθρο 18

ΑρμοδιδιηΙΒς Δtοtκnιικού Συμβουλίου

1. Το ΔΣ είναι γενικά αρμόδιο σε θέματα α

ναγόμενα στη διοΙκηση του IΝΧΩπ, τη

διαxεiριση των πόρων και της περlOUΣΙας

το\) και τη λήΥΠ κάθε μέτρου για την εκ

πί\ήρωσπ των σκοπών του.

2. Ειδικότερα το ΔΣ έχει τις α/(όλoUΘες aρ

μοδιότητες

a. Kαταρτiζεl τον ετή010 προϋπολογισμό,

τον ισολογισμό και ΤΟν απολογισμό του

ΙΝΧΩΓΙ, τους οποlους υποβάί\εl για έ

γκρισπ στΟν Υηουργό ΠΕΧΟΔΕ

β. Εγκρίνει το εmστημονlκά, ερευνητικά και

εmμορφωτικά προγράμματα του ΙΝΧοη

γ. Εmλέγει και προσλαμβάνει τον διευθυντή

του ΙΝΧΩη ΕΠΙσης απoφaσiζεl και nρo

σλαμβόνει τους ΠΡOϊσταμένoUς των τμη

μάτων και το λοιηό προσωπικό μετά από

εισήγηση του διευθΙΝτή.
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δ. Συνιστά υπηρεσιοκές μονάδες, ομάδες ερ

γασίας. emTρonlc; και ηαραρτήματα στα

πί\αίσια των Q)(onώv του. Το πaρaρτήμo

τα διoΙΙ<oύvται κατό το rφότυηo του ΙΝ

XΩΓl

ε. Πραγματοποιεί δanόνες: βάσει του εγκε

κριμένου προϋπολογισμού.

στ. Μεταβιβάζει αρμοδιότητες στον πρόε

δρο, στouς αvnπροέδρους;. τα μέλη του,

ΤΟν διευθυντή του ΙΝΧΩΠ KOI στους

προϊσταμένους των τμημάτων.

ζ. Αναθέτει ειδικά καθήκοντα στα ανωτέρω

πρόσωπα.

η. ΟρΙζει τα καθήκοντα του αναπληρωτή του

προέδρου του ΔΣ και του διευθυντή.

θ. Καταρτίζει τους κανόνες του όρθρου 26.

l\ρ8ρο 19

Διwθυντnς ΚΟΙ nρoϊσι6μενoι

τμημ6ιων

1. Ο διευθυντής του ΙΝΧΩΠ πρέπει να εiναι

επιστήμονας, κάτοχος μεταmυΧΙα/(ού δι

πί\ώματος στον τομέα mc; xωρoτα~ίας ή

και το\) περιβάλλοντος και γΕVΙKά σε θέ

ματα σχετικά με τους Q)(onoίJς: του ΙΝ

ΧΩΓΙ, να είvoι δε κάτοχος δύο ξένων

γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πρoϊστάμεvoι των τμημάτων πρέπει να

είναι επίσης επιστήμονες ειδικοl σε το

μείς σχετικούς με τους σκοπούς του ΙΝ

ΧΩΓΙ, κάτοχοι μιας τουί\όχιστον ξένης

γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

με τεκμηριωμένη ικανότητα και εμπειρία

οργάνωσης και συντονισμού επιστημονι

κών, ερευνητικών και επιμορφωτικών

προγραμμάτων.

2 Ο διευθυντής του ΙΝΧΩΠ έχει ης εξής

αρμοδιότητες.

α. Μετέχει σης συνεδριάσεις του ΔΣ άνευ

Υήφου, εισηγείται για κάθε θέμα φερόμε

νΟ προς συζήτηση στο ΔΣ κοι εmμεlιεiτaι

την εκτέλεση των αηοφ6σεων ουτού.

β. Προίσταται των υπηρεσιών του ΙΝΧΩΠ

κοι συντονίζει το έργο των τμημάτων του.

γ. Eισηγεiται στο ΔΣ τα ερευνπτικά, emoτn

μονικά, επιμορφωτικά κοι άλλα σχετικά

προγράμματα του ΙΝΧΩΠ με βάση τις

προτάσεις των τμημάτων.

δ. Συντάσσει και υηοβ6λ/ει προς έγκριση

στο ΔΣ τον πρoi.ίηoλoγισμό, ΤΟν ισολογι

σμό κοι τον οπολογισμό του IΝχοη
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6. Για τον προσδιορισμό των σκοπών γιο

τους οποίους θα διεξαχθεί η έρευνα ή η

μελtτη.

γ. Για την αξιοί\όγηοη των εν λόγω ερευνών

- μελετών.

δ. Για την κατάρτιση των επtστημο\1tκών, ε

ρευνητu<ών, επιμορφωτικών, ενημερωn

κών και όλλων σχετικών πρoγρaμμάτων

του ΙΝΧΩπ, καθώς ΚοΙ την οργάνωση

σεμιναρίων, σuνανmσεων Kλrι στα

πλαίσια των Οι<οπών του.

ε. Για την μετάκληση εmστημόνων από aνώ

τατα α<παιδευnι<ά ιδρύματα του εξωτερι

κού ή αντίστοιχα ερευνητu<ά κέντρο ή

διεθνείς ή κοινοτu<ούς oργavισμoύς, για

να συμμετάσχουν στο ερευνητu<ό, εχ:παι

δευτu<ό, ή άλλο σχετικό έργό του {Ν

ΧΩπ.

2. Οι εισηγήσεις της εmτροπής προς τΟ ΔΣ

γίνονται από τoνδιεUΘιNτή του ΙΝΧΩΠ

l\ρ8ρο 24

Προσωπικό

1 Το πρoσronU<Q του Ivσnτoύτoυ διοι<ρίνεταl

σε επιστημονικό και διοικηπκό.

2. ΤΟ επιστημονικό προσωπικό αποτελεί

ται από επιστήμονες, κατόχους διδα

κτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος,

με τεκμηριωμένη ικανότητα και εμπειρία

συμμετοχής σε επιστημονιι<ά, ερευνηπκά

και επιμορφωτικά προγράμματα στους

τομείς της χωροταξίας και του περιβόί\

λοντος. Το επιστημονικό προσωπικό

στελεχώνει τα τμήματα Μελετών και Ε

ρευνών και Κατάρτtoης, Επιμόρφωσης

και Εκπαίδευσης του άρθρου 20 του πα

ρόντος.

3. Το διοικητικό προσωπικό αποτελεlταl από

πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ με ειδικές γνώ

σεις ή εμπειρία σε θέματα που υπάγοντοl

στο πεδίο αρμοδιότητας του Ivσnτoύτoυ,

καθώς και από απόφοιτους δευτεροβόθ

μιας εκπαίδευσης.

4. Το επιστημονικό και δlοlκηπκό προσωπι

κό του Ιvoπτούτου προσλαμβάνεται με

συμ6όσεlς ιδιωπκού δικαίου ορισμένου ή

αορίστου χρόνου.

Το ανωτΙρω rιρoσωmκό μπορεί κοτ' εξαίρε

ση να προέρχεται και από το δημόσιο ή

τον ευρύτερο δημόσto τομέα, όπως οριο

θετείται από το άρθρο 51 του

N.1892J1990, εφόσον πρόκειται για rφό

σωπα με εξειδικευμένες εmστημονικές
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γνώσεις σε θέματα aρμoδιότηταςτου Iv
σπτούτου. ΟΙ αποσπάσεις γίνονται με α

πόφοση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και του

κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κο

τά πaρD<κλιση των ισχυουσών διατάξε

ων, μετά από απόφαση του ΔΣ του ΙΝ

ΧΟΠ και σύμφωνη γνώμη του αποσπώ

μενου. Η απόσπαση γίνεται για διάστημα

5 ετών, με διΝατότητα παράτασης. Ο

χρόνος της απόσπασης θεωρείται χρόνος

πρaγμαΤΙKής υπηρεσίας στην oργaνu<n

θέση για κάθε συνέπεια Η μιο8οδοσία

τους βαρύνει εν γένει mv υΠηΡεσία από

την οποίααποσπώνται

l\ρ8ρο 25

Iuvaργoσiα μι τρίτους

Το ΙΝΧΟΠ συνεργόζεταl με εmσrnμονες

και ερειινητές, με ημεδαπά και αλ/oδanά

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τεχνο

λογικά εκπαιδευπκά ιδρύματα, σχολές ή

τμήματά τouς, ημεδαπά ή oί\λoδaπά ερευ

νηπκό κέντρα, ιvoπτούτα ή οργανισμούς του

ιδίου ή συγγενούς επιστημονικού ενδιαφέ

ροντος και με υηουργεία και άλλους φορείς

του δημόσιου ή lδιωπκού τομέα, για την κα

τάΡπση και την εκτέλεση επιστημονu<ών,

ερευνηπκών ή επιμoρφωτu<ών προγραμμά

των, καθώς κοι για την εκπόνηση μελετών.

Ο τρόπος εκτέλεσης γιο λογαριασμό τρίτων

ή ανόθεση~ σε τρίτους επιστημονικών ή ε

ρευνηπκών προγραμμάτων και εκπόνησης

μελετών ι<αl εν γένει παροχής υπηρεσιών

για θέματα που υπάγονται στους σκοπούς

του ΙΝΧΟΠ. η κοστολόγηση των εργοσιών

KOI κοταβολή των σχετιl<ών δαπανών, ρυθ

μίζονται με τον κανονισμό του άρθρου 26
πορ. 1 ηερ. ο του παρόντος νόμου.

Αρθρο 26

Κανονισμοί

1. Με απόφαση του Υηουργού ΠΕΧΩΔΕ που

εκδίδεται μετά από γνώμη του ΔΣ του

ΙΝΧΟΠ και δημοσιεύεται στην Εφημερί

δα της Κυβερνήσεως, Eγl<piVOVΤOt οι a
KόλOuθolKανoνισμOΙ:

α εκτέλεσης για τρίτους ή ανάθεσης σε τρί

τους επιστημονu<ών ή ερευνητu<ών προ

γραμμάτων, διεξογωγής μελετών κοι γε

VU<Q παροχής υπηρεσιών.

6. Κατόρπσης και εφaρμoγής επιμορφωπ

ι<ών κοι άλλων σχεπκών προγJX\μμότων

ι<οι κο8ορισμό των ΣXεnκών ooπαVΏν.
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v. Οργάνωσης, λειτουργίας, διάρθρωσης και

στελέχωσης του ΙΝΧΩΠ ΚΟΙ των τμημά

των του, καθώς κοι συνεργασιών του ΙΝ

ΧΩΠ με εθνικούς, κοινοτικούς ΚΟΙ διεΜ

θνεΙς φορείς που σXετi~OνTOI με το aντι

t<εlμεvό του.

δ. ΛεlτουργΙας του ΔΣ κοι της επιστημονικής

του επιτροπής.

ε. Οικονομικής διαχείρισης, προμηθειών και

θεμάτων διοικητικής μέριμνας.

στ. Κατάστασης πpoorontt<oίI, που ρι>θμίζεl

και θέματα πειθaρχιt<r\ς ευθύνης.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού πΕΧΩΔΕ

που εKδίδoντaι μετά από γνώμη του ΔΣ

του IΝΧΩΠ και δημοσιεύονται στην Ε

φημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται

t<όθε άλλη σχεηκή λεπτομέρεια για τη

διεκπεραΙωση του έργου του ΙΝΧΩΠ στο

πλαΙσια Τα/ν σχετιt<ών νόμων και κανονι

σμών.

ΚΕΦΑΛAJΟΕ'

Κοτοργούμινις; - μ.noeoTtιct,

διοτάμις

1. Από την έvoρξη ισχύος του νόμου αυτού

κάθε διότaξη που αντιβαίνεl στις διατά

ξεις του ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμί

~oντα. ειδικά απ' αυτόν καταργεί τα..

2. Ειδικότερα καταργούνται:

α. Ο Ν.36ΟΙ76, όπως έχε1 τροποποιηθεί και

συμπληρωθεί μέχρι σήμερα. Εγκεκριμέ

νες αποφόσεtς του ΕΣΧπ, κατά nς διατά

ξεις του νόμου αυτού, δlατηρoύvταl σε ι

σχύ μέχρι την αντικατάστασή τους από τα

προΒλεπόμενα στον παρόvτα νόμο ειδι·

κό, περιφερειακά ή τοπικά χωροταξικά

σχέδια κα. προγράμματα ή τα εγκρινόμε

να σύμφωνα με nς εκάστοτε ισχύουσες

διατόξεις ρυθμισnκό σχέδια και κατ' α

νώτατο χρονικό διόστημα τριών ετών α

πό την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Β. Το ΝΔ 1262172 "περί ρυθμιστικών σχεδί-

ων αστικών περιoxών~.

γ. Η παρ. 4a του άρθρου6 του Ν.2052/1992.

δ.κλπ.

3. Όπου για την εφαρμογή των διατάξεων

του παρόντος νόμου ή για τη θέσπιση των

ειδικότερων ρυθμίσεών του είνα. ανα

γκαία η έκδοση π. δ/των, υπ. αποφάσεων

ή άλλων πράξεων για την εξειδίκευση ο

ρισμένων θεμάτων, τη συγχώνευση ή
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τροποποίησηεπιμέρους θεσμών ή νομο

θετημάτων, η κατάργηση των Uφισταμέω

νων διατάξεων επέρχεται από την έναρ

ξη ισχύοςτων πράξεων αυτών.

4. Μέχρι της εγκρίσεως των περιφερειακών

ή ειδικών χωροταξικών σχεδίων των όρ

θρων 8 κα. 9 και για χρονικό διόστημα

που δεν μπορεί να υΠεΡβαίνει τα τρία έτη

αηό την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο

καθορισμός ~ωνών αvόnτυξης δραστη

ριοτήτων, ζωνών προστασίας και ανόδει

ξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρο

voμιάς και ζωνών ανάπτυξης και προ

στασίας σε παράκnες και ορεινές περιο

χές και η επιβολή όρων και περιορισμών

μέσα σ' αυτές γίνεται μετό από συνεκτί

μηση όλων των διαθέσψων στοιχείων

ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού κα.

ιδίως αυτών που απορρέουν από υπάρχο

ντα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προ

γράμματα προστασίας περι6ό:λ/οντος,

διεθνείς ή διακρατικές συμ6όσεις προ

στaσlας κα. αποκατάστασης του φοοικού

ή πολιτιστικού ηερι6όλλοντος, υπό εξέ

λιξη χωροταξικές ή κα. περl6aλλονnκές

μελέτες διαχείρισης και κάθε άλλο στοι

χείο που μπορεί να τεκμηρίωση τη οκο

πιμότητα καθορισμού των προαvoφερό

μενων ζωνών και της επtΒολής γενικών ή

ειδικών όρων ανάπτυξης, ανάδειξης και

προστασίας.

Ν.Β..: θα πρέπει να εξετασθεί στο κεφάλαιο

αυτό η στο υπό επεξεργασία σχέδιο νό

μου της επιτροπής πολεοδομίας η δυνα

τότητα κατάργησης των διατάξεων της ε

κτός σχεδίου δόμησης σε ότι αφορό την

κατοικία και η υπαγωγή της οποιασδήπο

τε οικιστικής ανάπτυξης σε τιροηγούμενο

πολεοδομικό σχεδιασμό. Η ρύθμιση αυτή

αποτελεί πρόταση αρκετών μελών της

επιτροπής αλλά και των εκπροσώπων του

Συμ60υλfoυ της Εmκρατείας.
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~_'?2.~:ι:~ξ~~9_~~Υ.~~.ι:!.~'χ~~.~.~?:r.!.~?.~?.~~~Λ!.Υ~~2~.~:::~:::.~~?.~~~~~.~ _!?2i.__ .
Χωροταζll<n μεί\ετη Χαί\ι<ιδll<nς 1976
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Πίνακας 2. Φορέας ανάθεσης: Τουριστικής Αναπτύξεως

ΠlNAKEΣΜΕΛΕΤΩΝ

]

j

]

]

1

]

j

J

Μελέτες Έτος Ανάθεσης

~~.!.~.~.~.~~.~~.~.~.~~~9§Ξ5..._. ._ _..__._.._ __ _ _ _. _.._ }2.?.~ _
~9~~~~}~P.~_:~~._ _ _.._ _.._. ._!??..±. .
~_ι:!.~~Σ~~.~Ξ~Ξ~.~.~?9~ _._ _ __.._. __._.._ _._.. f- 19~±._ .
~_~.?~~_~P..~.!.~.~ _._ __._.__._ ._.._ _ .._ _ _..!~~.~_ .
~~.e.~!.:f.~~..~!P..~~~_~.~.~~~i~.~_ .. .__.__.._. .. ..!~??.._ .
~?Δ~.iω'::.~~e9..?~~?.~~..~Ρ.~ns _ __ _.._ 1966

Δ~~!.~.~~.~.~.!:ι5. _.._ _ _ _._ _..__._.._ _ !2.??. _
~.y.~ι:ι5.Σ.~~~.!:ι.~.~~.~.!.~.~ _ _ _._ _ __..__ __ _ !2.??. _ .
!J..λ2~~ό ~~!~~_. _ _ _ _ .__ _ _ _ !?~.? _
~.9.~.~~~.~~P_~~~~ _ .._ _ _ .. _._!??.?. _
~~p~~~.P..ι:ι.~~~.~..~~.~'!.Y.!Ξ~!.~!!.~!9.~. _ __..__.. .._~.2~~ _
Πα.ίΊοιοχώρας - Ελοφονι'ιοου ΚρΓΙτης 1966...--.- - ..--.-..---------.------ -----..--- -..------.-.--- e-..- -.--- --
~~Ρ..?'!..'!.~Ξ~.χ~}.~.?.~~π:.~e?..~ __.__ _ _ _ __ _._ _._. ._._19~ .
ΧολκιδικΓΙς 1969

Πίνακας 3. Φορέας ανάθεσης: Υπουργείο Δημοσίων Έργων

Μελέτες Έτος Ανάθεσπς

~~~~ΙK~~xέ~1O ΠOρaλιoKΓIς ~ώ~!:ιs..?ου~ιανμένπς - ΣουνΙου 1962

PUΘ~σΤΙKό ~~έδ~~9:e~~~~nς_ζ~νπς ~.ouvi~~.:..~~~ei~ _.._ _ _.!2~~. .
Xω~!.9:~ι~~}:~.~!!.Ξ~..~.~~~__. _. ..__ _.__ _..__._._!96~_.
~~~!.~.~.ι.~.~ ..~~~~!~_~~??~.~~~~~~. __ _..__..__ __._.._.._._ }2~~. .
~....~Ρωσηι~~Ξ~ δ~!:'!!:~~~όντων κέντρων στπν .περ~~~ή Αθπνών __...!2?? _
~9~=Ξ§.9.!!.!~.~~.~~~:~~~..~.~P.9.~_ _.._.._ _ __ __. ._._ __..-!.~z?._ .. ..
!>.υθμιστικό Σxέ~~Ξ.~~P..'!.~~. ._ 12?~._..__
!>..~~~.!?~Κ~~2;~ιο_Δ~~~i.>_~ .. . I-_:.19::;7e-4=--i
Μελέτππολιός πόλεωςΑθπνών 1974

Υπ6 ανό8εσn: Έρευνες και μελέτες εντασσόμενες στα πλαΙσια Ρυθμιστικών ΣχεδΙων και Πο

λεοδομlκού Σχεδιασμού νια τις πόλεις ΛαμΙα - ΣτυλΙδα, Πόλο, ΧΙο, Καστοριά, Σάμο, Ναύπλιο,

ΚομοτπνΓΙ, Ξάνθπ, Κω, Αλεξανδρούπολn,~νος, Ko~άνη, ΤΡΙKaλα, Αγρίνιο και Κόρινθο

Λουτρόκι. Πολεοδομικές μελέτες των οικισμών Πρέσπας.

57



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ2 mNAKEΣΜΕΛΕΤΩΝ

1
Πίνακας 4. Φορέας ανάθεσης: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

-
Μελέτες

Ρυθμιστιι<ό Ανδρίτσaινος

Έτος Ανάθεσης

1966

J

]

]

]

J
Ι

Πίνακας 5. Φορέας ανάθεσης: Υπουργείο Εσωτερικών

ΜείΊέτες Έτος Ανάθεσης

~~~~~?~~~_~_~.§.IOΘ"~~ __ _. .__.. .__.._. .._..__ ..!2.z~ι._ __
~~θμι~~~xέ~~όδoυ _.. .__._.._ ._..__ ~.??.~ _.
~1!.~.!:!.~~~?_~l~.§.~~.~όί\Ο1!. .. .. ..__._. .__ _ ~~~.~ _.._.
.~~.μlι;ι:~~?lΔ~.~!~~.~Ξ9.~Ξ.Υ.Υ.~9.~ .__ _._._ __ ..__ __!?§9 ,_ __ .
~~~!Ξ!~~?~Δ~~~9..~ρ~.~ .._ _._.. ._ _..__ ._..l?~ _
~.~.~~~?_1!.~?_~.Δ~~~~.!:!~P.~?x_~~.T.P.!9.~!.~.~~_?~ ..__._._ _._ _ !~2.?__..__..
~~~μ.!~~.~9..~~~δι~.~!.~~~~~~~?~ _ _.__ __ _.. _.__.. .._. __ }~.?9__ _
~.~~μ.!~~.~9..~~~§.~~.~~P.P.~~ _ _.._ _._ _ _ _..__ _.._.__ .. !?.?..g.._.._.._..
~~~μ.!~!.!~?.~ χέ~~~.!:!~P.!9.x.~~ ..~.~P.!Y.!~~.!~~ ..!5?~~~ .._..__.__.._ __ _ __ !??.9. .
ι:.~~μl~!ιΚ?l;!;~διο ~~:ιΛ!9.§.~~.._ .. .. .. .._ __~??.ι .
Σχέδιο οικονομικής αναπτύξεως Ν. ΚεφαλληνΙας 1972------..--..-.--------- ------..--------..--..---..---------..- -----r---.--- .
~!?~!~~λ~9..=..~~~~!?~~.~_~.~!~~~_._ __ _.. _._ _ _ _ !??.?. _
~.~~.μ.~στι~9..~χ_~~~?.!5~."!.~e!~_~~. .._. .._ __ __ _ ~.??.?. .
~πoνρ~P.ή K~.?~ιoλόYη~~~~ν Ελi\6δας.. . .._.. ._. !~.??. _..
~:ελέτη α~~πτ~~~1ψ~~~.I:!ατι~~~ περιοχών ΗπεΙρου ._.. _._ _.._ __._._.!2.??. _
Μελέτη αναπτύξεως προβληματικών περιοχών νότιας Πελοποννήσου 1972-_ _._._ _ _-_ _-_ - --_ _------_.._.._ _ - -_ _ _._ _..
~~~.μ.~?τιK_~.~!;~~O ~αλKί~~~. . _..__ __ _ !?-??. _.
P'UΘμιστΙK_όΣχ~.~.!?!.'ιόe.~~~.~ _.. ..__._. _ _.._ _!?Ζ.? _._.
~~.~~~9.!.~~9..~~~.§.!9_ Κα~Δ~s. __..__ _.. ..__ _ _ _.. ___ _!97.?__ _.._

~~P.OτEξι~<2.::.!:?~!:'ιστιKό Σχέδιο ΣΚύροu.__ _ _ _.._ .._ _ _..!??Ξ.- .._ .
~.~μ.!Ξ!.~.~?_~xέδι?.~υτlλήνης ._....__.._ ._. . _ _ _..!?.?.Ξ..-._ ..
Μελέτη προστασίας και αναδεΙξεως παλιός πόλεως Χανίων 1976
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J

l

-

Πίνακας 6. Φορέας ανάθεσης: Εθνικός Οργανιαμός Τουρισμού

Μελέτες Έτος Ανάθεσης

~r.;~?λ~.~~~~~~~:.~_~.~~.~.~.~~~~ΚΟ~ .._ ~.__ _. ..__.22~~_._ _..
~=~.:~~ ..~.?~p..~~~~~~ ..9.~~!:'2~.{~~ ..~?.~..9.~!~E~9i~?~.~.~~.~.~=!~~.!~:..~.~~ .._..__ _}.2??_ .
:~!?:.~~.9..~~H~!:'2~.{~~~.~.:e.!9.~.~~~iH:-::~~..~~X§.9.~.9_~?~ ..~.~P-9.P.~.~ _ }2~? .
~.:~.~~.~.9~9.~ψ?~~~9.~..!.9.~e.~?.~λ~~.~.~~.~~~.~~.:~s..~:.~. ~.~.?λ9.? __ !2?:ι _.
Μελέτη τουριστικής αναπτύξεως Νήσων Αιγαίου 1967

Από τις τεχνικές υπηρεσίες του ΕΟΤ έχουν εκπονηθεί επίσης πολλές τεχνlκοοll<ονομlκές μελέ

τες τουριστικής αναπτύξεως περιοχών, λουτροπόλεων και οκτών (λουτροπόλεις γπάτης, Καϊά

φα, Κυλλήνης KOI Θερμοπυλών, Αν. Γαλήνη KOI Αν. Πελονιο Κρήτης, Ουρονούπολη, Επονωμή

KOI Πολιούρl Χαλκιδικής, Κουκουνορlές Σκιάθου, Φοληρόκι Ρόδου, Ανάβυσσος,Άν. Απόστολοι

ΧΟνιων 1<.0.

ΠΗΓΗ:·Η ρύθμιση του χώρου στην Ελλάδα·, Αρχιτεκτονικά Θέμοτα, Αθήνα 1979
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ3

Οργανόγραμμα Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ

σΡΓΑΝΟΓΡΑ'ΜΜΑ ΤΑ
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Ανοτ. Μοκε:δο<ιισ ΚΟ! Θράκη
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Οργανόγραμμα Υπουργείου Γεωργίας

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑ'ΜΜΛ ΤΑ

1

ο

ο

]

J

J

u
Ι

Ι ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ι

Ι

r1 Υπφε:ο(α ΓεωργwiH

Ι
_..

11 γΙ\. l)Ioypαμ.μιmcηιιo:J Δtνση 'Eyyεωu"~ Ι
και ΓCΩΊΙ',Vι\iιoι Ε Φίloγι;w ,~

ΔfVση rpτaσ(Qς
ι

Ι
Δινση yι:ωρ',Vι\iιoι μελf:τών

Ι'" ,~--

ΔΙνση Γεωρ',Vιι)::

Ι Ι
Δινση rtlιJPVll\WΝ

Ι Ι
ΔNolI ....ypι;nιιιι'ις

Ι"" "'~

L.., r'φ~~"IJEαftt; Ι

Ι
rφ~~NlTMΩ κtντpa Ι Ι -"""ψ'=ΣUIθ κ(ι, t.><πιτ~ Γ yuo.ής Ανό

~
Γρ_ 0ρΥΩνωσης Ι Δια)(dρηαηι;

brι;ωp'fOO2Y Eψ:!aAλώαεων Γ . EiδulώII Γ_πό\ιων

τ • •
Γρ. fΞι.ιι;ιwnαlιuίN ΚoιV0n\!_ Ι Γp.Opνόνωσηι::/~ Μ-

~I-
r _

τ

~.
.. Ι rρ. @iPiϊ#iEνιιιεpωσrιs I<j

/.

Τ """ ,

ο( IΦvf~
r •

. , r

Ι

~":~ΚΙΠΩ
Γ~_

Γρ. Γεωρyuιflς Mr()(oνIιιiις

{σε oριoμtνιJ; Δlwι»:; r

~

61



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ3 OPΓANOΓPAΊνlMA ΤΑ

Οργανόγραμμα Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού
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Οργανόγραμμα Εθνικού Οργανισμού Τouρισμού

αΡΓΑΝΟΓΡΑ'ΜΜΑ ΤΑ
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