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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό oιιcισμό της Νίκαιας

1) ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα εργn.σία διερευνά mv οικιστική ανάπτυξη στον περιαστικό χώρο, όπως

αυτή διαμορφώνεται τόσο από την επιρροή του αστικού κέντρου, όσο και από τις

έγγειες και κοινωνικσ - οικονομικές διαρθρώσεις και σχέσεις που χαρακτηρίζουν τον

ύπαιθρο χώρο. Ως περιοχή μελέτης έχει εmλεχθεί σ οικισμός Νίκαια του Νομού

Λάρισας, ενώ, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, το αστικό κέντρο είναι η Λάρισα.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εργασίας αυτής διερευνώνται οι επιπτώσεις που

έχει το φαινόμενο αυτό της ανάπτυξης στην περιοχή μελέτης ως διαδικασία και ως

αποτέλεσμα και επιχειρείται μια αξιολόγηση των επιπτώσεων του. Με άλλα λόγια, θα

μπορούσαμε να πούμε ότι επιχειρείται ο εvτοmσμός των δυναμικών και των

ιδιαιτεροτήτων του περιαστικού χώρου και των αλλαγών που έχει υποστεί, είτε ως

απόρροια της εmρροής του κοντινού αστικού κέντρου, είτε ως ανάδραση της τοπικής

κοινωνίας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο γενικότερο πλαίσιο ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος

που απoτειv.ί αντικείμενο διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας με θέμα:

«Αλληλεπιδράσεις μεταξύ δυναμικής των τιμών γης και στρατηγικών των δρώντων στις

περιαστικές περιοχές: χωρικοποίηση των επιπτώσεων και αξιολόγηση των δημόσιων

τοπικών περιβαλλοντικών πολιτικών».

Το παραπάνω θέμα αποτελεί αντικείμενο διευρωπαϊκής προσέγγισης των εργαστηρίων

CEMAGREF, CIHEAM-IAM, illEP-EHESS της Γαλλίας και του εργαστηρίου του

Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

,

ΓΚΑΜΛΓΚΑΡΗ B~!t.I"H
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Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον πεpιασnιι:ό οικισμό της Nίιcαιας

2) ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το ενδιαφέρον για την μελέτη του χώρου που γειτνιάζει μ' ένα μεγάλο αστικό και

συνεπώς καταναλωτικό κέντρο, πηγάζει κυρίως από την α'ιάΥκη να καταγραφούν τα

χαρακτηριστικά και να προσδιοριστούν σι τάσεις των κρίσιμων κοινωνικών,

οικονομικών και πολιτισμικών μεταβλητών του. Ο χώρος αυτός χαρακτηρίζεται όχι

μόνο για την ιδιοτυπία του αλλά και το σημαντικό ειδικό βάρος που έχει για την

ευρύτερη κοινωνία και οικονομία.

Πρόκειται για τον χώρο που βρίσκεται, όχι μόνο στο γεωγραφικό, α)J.ά και στο

κοινωνικο-πολιτισμικό και οικονομικό ενδιάμεσο μεταξύ ενός αστικού κέντρου και ΤΙ1ς

ευρύτερης υπαίθρου χώρας και ειδικότερα του παραδοσιακού αγροτικού χώρου

(Μωυσιδης, 1996).

Αυτό σημαίνει ότι παρόλη την εξάπλωση των επιδράσεων του αστικού κέντρου στην

ύπαιθρο χώρα, λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης, ιδιαίτερα στα μέσα

μεταφοράς και στα μέσα διαμόρφωσης υπερτοπικών πολιτισμικών αξιών και κωδικών

συμπεριφοράς, ο περιαστικός χώρος συνεχίζει να αποτε.λεί πάντα το πρώτο ΧΡΟΥίκά,

αλλά και ως προς τον βαθμό έντασης δέκτη και πεδίο στο οποίο ί1.ν~ιπαραβάλλoνται,

συμβιώνουν και συνδιαμορφώνονται δυο χώροι ζωής και εργασίας που συνελίζουν να

είναι πάντα σημαντικά διαφορετικοί (Μωυσίδης, 1996).

Σημαντικό μέρος λοιπόν των αλλαγών, εξελίξεων και τr.ισεων που θα διαπιστωθοίιν στο

τμήμα του περιαστικού χώρου που εξετάζεται μπορούν εl.)λογα να χαρακτ/ριστυύν ως

προοίμιο των επερχόμενων αντίστοιχων αλλαγών. εξελίξεων και τάσεων στην ευΡΙJπρη

περιοχή.

Στο σύγχρονο στάδιο του ανεπτυγμένου καπιταλισμού η σχέση του αστικο,) κ.ενι:ρου ή

πόλης με τον περιβάλλοντα χώρο, και συγκεκριμέ\'α την αγροτυ(11 κοινότητα,

διακρίνεται από την απόλυτη επικυριαρχία του αστικaύ κένφσυ τόσο στο κοινωνικό

και οικονομικό επίπεδο όσο και στο ποΛ.ιτισμικό κω περιβ~lλi.ονnr.:ό. ::...

Η επικυριαρχία αυτή συνοδεύεται Q"ιtc ην διο.;::,κώς t1l'ξuνόμr::γη πίεση του ασηκού

κέντρου για διεύρυνση του ζωτικού το;, χώρου σε βάρος του περίγυρου και της

ευρύτερης περιοχής. Η πίεση και πιο σωστά η επιθετ,κ6τητα για επι.=:κτι:ιση έρχεται :.uς

2
ΓΚΑΜΜΚΛΡΗ ΒΛΣΙι\IΚΙΙ
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ MHTPOnOAITIKr.N ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης τ/ς Λόρισας στον περιαστικό οικισμό τ/ς Νίκαιας

αποτέλεσμα των νέων αναγκών που γέwησαν οι σημαντικές οικονομικές,

πληθυσμιακές και καταναλωτικές εξελίξεις των τελευταίων κυρίως δεκαετιών στα

αστικά κέντρα (Μωυσίδης, 1996).

Έτσι ο περιαστικός χώρος υποχρεώνεται σε γεωγραφική συρρίκνωση που συνοδεύεται

από σοβαρές κοινωνικο-πολιτισμικές και οικονομικές ανακατατάξεις. Η εξέλιξη αυτή

φαίνεται να προαναγγέλλει ένα νέο, αρκετά διαφορετικό στάδιο στην ιστορική

συμβίωση του άστεως με την ύπαιθρο χώρα και τους οικισμούς της που το περιβάλλει,

επιβάλλοντας στην τελευταία την αναπροσαρμογή των παλαιών ή και την υιοθέτηση

τελείως νέων όρων λειτουργίας (Μωυσίδης, 1996).

Η πολλαπλότητα και η συνθετότητα του προβλήματος κάνουν αναγκαία μια σύγχρονη

αναζήτηση των όρων που συγκροτούν σήμερα τη σχέση αυτή και προσδιορίζουν τις

κυριότερες συνιστώσες και όρους λειτουργίας του περιαστικού χώρου.

.,.
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤιΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στσν περιαστικό οικισμό της Νίκαιας

3) ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η πενιχρότητα της σχετικής ελληνικής βιβλιογραφίας αποτέλεσε ένα σημαντικό λόγο

ώστε να σχεδιαστεί η έρευνα αυτή κατά τρόπο που να εξυπηρετεί δυο κύριους στόχους.

Στο πρώτο επίπεδο επιδιώχθηκε:

α) η διαμόρφωση ενός εwοιολογικού πλαισίου που θα προκύψει μέσα από την

συνοπτική αναδίφηση της σχετικής βιβλιογραφίας και την αντιστοίχησή του με τα

σύγχρονα ζητήματα που θέτει η σχέση πόλης - δορυφορικών οικισμών του περιαστικού

χώρου και

β) η ανίχνευση των μεθοδολογικών εργαλείων ανάλυσης που θα συμβάλλουν σε μια

διατύπωση / κατάταξη των κριτηρίων προσδιορισμού του σύγχρονου περιαστικού

χώρου. Ο εντοπισμός και η καταγραφή των κριτηρίων αυτών θα επιτρέψει αφ' ενός μεν

τη διάκριση του περιαστικού από το μη περιαστικό / «παραδοσιακό» αγροτικό χώρο ως

προς τα χαρακτηριστικά, τις λειτουργίες και τις ανάγκες τους, αφ' ετέρου δε θα

αποτελέσει λειτουργικό μεθοδολογικό εργαλείο για τη μελέτη, ώστε να uπορεί να

ελεγχθεί εμπειρικά η ισχύς τους.

Στο δεύτερο επίπεδο, επιχειρήθηκαν τα εξής:

α) καταγραφή των δομικών χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτ/ς.

(f) παρουσίαση της πορείας του φαινομένου και των αιτιών που το προκάλεσαν,

γ) δομική ανάλυση των χαρακτηριστικών του πληθυσμού που εισρέει στην περιοχή κω

δ) ανάλυση των θεσμικών αλλαγών και μια διερεύνηση του ρόλου τους σιην εςέλιξη

του φαινομένου.

Τέλος, σε τρίτο επίπεδο, παρουσιάζεται η σύνοψη των αποτελεσμάτων και μια σί;'.'θε.ση

των συμπερασμάτων της έρευνας.

Βέβαια, πέρα από την ανεπάρκεια της ελληνικiις βιβλιογραφίας πrινω στο Θέμα, το

γεγονός ότι ο χρόνος ολοκλήρωσής της είναι περιορισμένος κω λαμβάνοντας uπ6ψη

και τις διάφορες τεχνικές δυσκολίες :του παρουσιάστηκαν στην ΠOρείι:t δεν ήταν

δυνατόν να εξεταστούν σε βάθος όλες οι πτυχές του θέματος.

Θα μπορούσε για παράδε~γμα να γίνει μια διερεύνηση της κατάστασης στον ενδιάμεσο

χώρο μεταξύ του περιαστικού οικισμού και ωυ αστικού κ:tντρου 'Ι ακόμα μια

Π,ΑΜΑΓΚλΡΗ ΒΛΣΙ,\ΙΚΗ
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ MHTPOnOAITlKr.N ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιασn"'ό οικισμό της Νίκαιας

αναλυτική διαχρονική παρουσίαση των σJ.λαγών των καλύψεων γης τ/ς ευρύτερης

περιοχής μελέτης για τα τελευταία χρόνια, με την βοήθεια των μεθόδων της

Τηλεπισκόπισης. Θα μπορούσε επίσης να αναλυθεί η εξέλιξη όσον αφορά το μέσο

μέγεθος ιδιοκτησίας στην περιοχή. Επιπλέον, αν υπήρχαν τα απαραίτητα στοιχεία θα

μπορούσε να γίνει ανάλυση της προσφοράς και ζήτησης γης στην περιοχή για τις

διάφορες χρήσεις (πέρα από την οικιστική) και προτάσεις ως προς την χωροθέτηση ή /

και επέκταση της κάθε μιας.

Εντούτοις, η παρούσα διπλωματική εργασία τονίζει την σημασία του περιαστικού

χώρου και στρέφει την προσοχή της προς την επίδραση που έχει ένα μεγάλο αστικό

κέντρο στους περιαστικούς οικισμούς, θέτοντας προβληματισμούς πάνω στις συνέπειες

αυτής της επίδρασης. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του περιαστικού οικισμού που

εξετάζεται αποτελούν ιδιαίτερα γνωρίσματα της συγκεκριμένης περιοχής. Κάποια

στοιχεία όμως, όπως για παράδειγμα τα' θεσμικά ζητήματα που αφορούν την

αντιμετώπιση της ζήτησης στην περιοχή και την διαχείριση του χώρου, ισχύουν για τον

ευρύτερο ελληνικό χώρο. Είναι λοιπόν δυνατόν να διατυπωθούν προβληματισμοί και

συμπεράσματα σε ένα γενικότερο πλαίσιο.

ΓΚΑΜΑΓΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛIΚΗ
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕ(Α ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤιΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οικισμό της Νίκαιας

4) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ως περιοχή έρευνας επιλέχθηκε ο οικισμός Νίκαια της Λάρισας.

Για την καλύτερη προσέγγιση του θέματος του εντοπισμού των χαρακτηριστικών, της

δυναμικής και των τάσεων που αποδεικνύονται στον αγροτικό χώρο των περιαστικών

περιοχών επιλέχθηκε η μέθοδος της επιτόπιας έρευνας. Η μεθοδολογία που

ακολουθήθηκε, η διαδικασία συλλογής στοιχείων με την βοήθεια των

ερωτηματολογίων, καθώς και η μεθοδολογία της τεχνικής προσέγγισης του θέματος

παρουσιάζονται παρακάτω.

Προκειμένου να συλλεχθούν τα απαραίτητα στοιχεία για την παρούσα εργασία

πραγματοποιήθηκαν αρκετές επισκέψεις στην περιοχή μελέτης καθώς και συζητήσεις

με άτομα που σχετίζονται με την περιοχή.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών

για την περιοχή μελέτης ήταν τα εξής:

• Συνεντεύξεις από τους τοπικούς φορείς (Δήμαρ'Χος Νiκαιας, ΠρόεδrC)ς και μέλη του

Αγροτικού Συνεταιρισμού)

• Συνεντεύξεις από αγρότες - κατοίκους της Νίκαιας

• Συζητήσεις με μεσίτες της Νίκαιας (κ. Ψαρούλης Δ. κω Κ. Τσιανάκας Β.)

• Ερωτηματολόγια απευθυνόμενα σε νέο-εγκατασταθέντες - μη ντόπιους κατοίκους

J της Νίκαιας (έως και πριν 20 χρόνια)

Επίσης, συλλέχθηκαν και άλλα, δευτερογενή στοιχεία, από διαφορες Υπηρεσίει;:

../ Δασική Υπηρεσία

./ Νομαρχία

../ Τεχνικές εταιρείες που ασχολήθηκαν με μελέτες cτην περιοχή της Νίκ(t\ας

(ΛΑΜΚΟ Α.Ε. και Οικιστικές ΑναπτίΊξεις)

./ Δήμος Λάρισας

J

J
Γκ.\ΜΛΠ\.ΛΡΗ ΒΑΣΙΛιι.;Η

6



Ί

J

l

]

Ι

]

J
J

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη τ/~ επίδραση~ Τ/~ Λάρlσα~ στον περιαστικό οικισμό Τ/~ Νίκαιας

4.1. Διαμόρφωση Ερωτηματολογίου

Κατά την διαμόρφωση του ερωτηματολογίου έγινε προσπάε;:;..ι.1 να ειναι όσο το ουνατόν

πιο σύντομο, για λόγους οικονομίας και καλής λειτουργικότητας και ταυτόχρονα να

παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες για την διερεύνηση του υπό μελέτη χώρου.

Η σύνταξη του ερωτηματολογίου έγινε έχοντας κατά νου το είδος των πληροφοριών

και τους τομείς για τους οποίους χρειαζόταν πληροφορίες. Ύστερα από συζήτηση και

με ΤΟ/! Κ. Δημήτρη Γούσιο (Επίκουρο καθηγητή Χωροταξίας Αγροτικού Χώρου του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και επιβλέπων της παρούσας διπλωματικής) και την κ.

Θεοδοσία Ανθοπούλου (Οικονομολόγος, Δρ. ΑγΡοτι"-ιΊς Γεωγραφίας, Λέκ-τορας

Παντείου Πανεπιστημίου), καταλήξαμε σε ένα σχέδιο ερωτηματολογίου, το οποίο

ελέγχθηκε σε ένα δείγμα - πιλότο.

Ως σπουδαιότεροι σκοποί της δOKιμασnκής έρευνας (ρίΙοι) ήταν:

Α) Η εξακρίβωση της δυνατότητα, ποαγματοποίηση, της έρ>:υνrJ.C αυτψ::.

Σε αντιδιαστολή με άλλες παρόμοιες έρευνες, όπου η συλλπ{ή των πληρoφoρι~ί)ν μέσω

των ερωτηματολογίων γίνεται με την βοήθεια τοπικών συνεργατά)ν, λήψη όλων των

απαραίτητων πληροφοριών της παρούσας έρευνα έytvc από εμένα την ίδια. Ήτα\'

αναγκαίο επομένως να εξακριβωθεί πόσο η προσδοκία αυτ11 θα ήταν δυνατόν να

πραγματοποιηθεί.

Β) Βελτίωση του ερωτηι..ι.ατολΟΥίου.

Είναι ευνόητο ότι ο θεωρητικός σχεδιασμός ενός ερωτηματο).σΥίοι) με στόΧΟlJζ αρκετά

φιλόδοξους (μεγιστοποίηση της ακρίβειας "tων α.τστελ:.σμίιτων της l.;.ελέτης.

ελαχιστοποίηση της δαπάνης για την λήψη στοιχείων, ικανοποίηση των αναγχ(ίJν της

μελέτης) δημιουργεί ερωτ11ματικά και αμφιβιιλίες για το αν στην :,τpάξrι η συμπλήρo~ση

του ερωτηματολογίου είναι δυνατή και ικανή να ικανοποιήσει όλους τους στόχους της

μελέτης. Επιπλέον, η δοκιμαστική λήψη σ',;οl.χείων στην ;rράξη εί':ω φανερό ότι πολλές

φορές βοηθάει στην βελτίωση του ερωτηματολογίου με την ύ.ρση των ενδιχόμενων

ατελειών και ανεπαρκειών καθώς και αντιΘέσεων.

Ί

ΓΚΑΜΑΓΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οικισμό της Νίιι:αιας

Γ) Προσδιορισμός του κόστους της κύριας δεΙΥματοληιuiaς.

Προτού επιχειρηθεί ο σχεδιασμός του άριστου μεγέθους του ολικού δείγματος ήταν

σημαντικό να προσδιοριστεί με μεγc)ύτε;-τ; ακρίβεια το '((I(""~oς (σε χρόνο και

χρηματικές δαπάνες) συλ/ογής των πληροφοριών αυτών και η επίδρασή του στον

τελικό προσδιορισμό του μεγέθους του δείγματος καθώς και της διασποράς του.

Η δοκιμαστική έρευνα έγινε σε 1Ο νοικοκυριά ντόπιων κατοίκων και σε 5 νοικοκυριά

μη ντόπιων - νέο-εγκατασταθέντων κατοίκων.

Μια από τις εμφανώς σημαντικές αποφάσεις στις οποίες μας ώθησε η δοκιμαστική

έρευνα ήταν η παραίτηση από την προσπάθεια συγκέντρωσης στοιχείων σΧΕ1"ικά με τις

τιμές γης και τις αγοροπωλησίες γης του κάθε νοικοκυριού, πράγμα που θα μας

επέτρεπε τον προσδιορισμό της αξίας της γης και τις τάσεις ζήτησης στην περιοχή. Σ"

αυτό συντέλεσε η απροθυμία των ερωτώμενων να απαντήσουν με ειλικρίνεια στις

αντίστοιχες ερωτήσεις.

Μάλιστα αρχικά είχε αποφασιστεί να συμπληρωθούν δυο είδη ερωτηματολογίων: στορ

ντόπιο και στον μη ντόπιο πληθυσμό. Η ύπαρξη όμως των μεσιτικών γραφείων στ/ν

Νίκαια ήταν ένας απρόσμενος παράγονιας - πηγή πληροφόρησης. Επιπλ[:ον, ί}

επιφυλακτικότητα των κατοίκων, και κυρίως των αγροτών, να απαντήσουν με

ειλικρίνεια στα ερωτήματα που αφορούσαν τα περιουσιακά τους στοιχεία σχετικά με

την ιδιοκτησία γης αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα. Έτσι, θεωρήσαμε ότι στο

πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας, ως προς το πρώτο είδος ερωτηματολογίου, θα

αρκούσε να γίνει συζήτηση με τους μεσίτες και συμπληρωματικά συζητηση με

ορισμένους μόνο αγρότες (7 στον αριθμό) που βρέθηκαν από την δοκιμαστιι-:τΊ

συμπλήρωση του πρώτου τύπου ερωπιματολογίου (προς τους ντόπιους) και μέσω του

Αγροτικού Συνεταιρισμού Νίκαιας. Οι συζητήσεις με όλους τους παραπάνω ήταν

προσωπικές και έτσι υπήρχε η δυνατότητα διασταύρωσης των πληροφοριών. Ως προς

το δεύτερο είδος ερωτηματολογίου, αποφασίστηκε να συμπληρωθούν άλλα 15

ερωτηματολόγια (συνολικά 20 δηλαδή), μιας και οι απαντήσεις που έδ,ναν οι

ερωτηθέντες δ.~' είχαν μεγάλες αποκλίσεις.

Στην τελική του μιιρφη τα ερωτηματολόγια είχαν τις εξής κύριες ~::ν\) ~ηcες (βλ.

παράρτημα) :

Γ"-ΑΜΑΓΚΑΡΗ ΒΑ'.:[ΛΙΚΗ
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Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οικισμό της Νίκαιας

Α) Ντόπιοι

Ι. Σύνθεση νOΙKoιcυριoύ

ιι. Μετανάστευση - παλι'.',ιόστηση των μελων του νοικοκυριού από Τ'lν ί."';ίκαια

111. Περιουσιακά στοιχεία σχετικά με την έγγεια ιδιοκτησία

lV. Αγοροπωλησίεςγης

V. Καθημερινές μετακινήσεις πληθυσμού εκτός οικισμού

Β) Μη ντόπιοι

ι. Σύνθεση νοικοκυριού

11. Η εγκατάσταση στην Νίκαια

111. Ιδιοκτησία γης

lV. Σχέσεις με την τοπική κοινωνία και με την Λάρισα

4.2. Διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης του εμπειρικού υλικού

Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν, μετά την ορισnκοποίηση του τελικού

ερωτηματολογίου και την τυχ,αία επιλογή των νοικοκυριών που αποτέλεσαν το δείγμα

διακρίνονται σε δυο κατηγορίες, ανάλογα με την ομάδα .ου δείγματος και τα λ-ύρω

γνωρίσματα που την χαρω,"'tηρίζουν (νοοτροπία, μορφωτικό επίπεδο, ώρες εργασίας

της κάθε ομάδας, τοποθεσία στην οποία βρίσκεται το κάθε νοικο,,"ιψιό):

Α) συνεργασία με τα νοικοκυριά των ντό:nων κατοίκων

Β) συνεργασία με τα νοικοκυριά των μη ντόπιων κατοίκων

Όσον αφορά την συνεργασία με τα νοικοκυριά των \'τό:τιων, JtαρατηΡtιθηκε πολλές

φορές καχυποψία και αρνητική στάση από μ~:ρoυς πολλών, προκειμένου να

απαντήσουν στα ερωτήματα που άτ.:·covταν ιδιαίτερα τα περιουσl:μκά στοιχεία του

νοικοκυρωύ τους.

Εδώ είναι ίσως σκόπιμο να σημειώσουμε την διαπίστωση από τις επιτόπιες

παρατηρήσεις ότι η γειτνίαση για πολλούς σγρύτες με το μεγάλο αστικό κέντρο της
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ MHTPOnOAITlKr.N ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιασπκό οικισμό της Νίκαιας

Λάρισας, συνέτεινε μεν στο να αποκτήσουν «αστικές συνήθειες» και να υιοθετήσουν

«αστικές αξίε9), κυρίως στο καταναλωτικό επίπεδο, αλλά δεν φαίνεται να βοήθησε στο

πλήρες ξεπέρασμα φόβων, αναστολών και ανασφαλειών που αποτελούν γνώρισμα των

κατοίκων των μικρών, σχετικά, κλειστών κοινοτήτων.

Σε γενικές γραμμές ήταν πιο εύκολο να πραγματοποιηθούν οι συνεντεύξεις παρά να

συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια.

Ένα επιπρόσθετο πρόβλημα όσον αφορά τα ερωτηματολόγια της δεύτερης κατηγορίας

ήταν ότι τα σπίτια των κατοίκων που αφορούσε βρίσκονταν περιμετρικά του οικισμού

και σε αρκετή απόσταση το ένα από το άλλο. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με το

γεγονός ότι ύστερα από μια δοκιμαστική συμπλήρωση ερωτηματολογίων διαπιστώθηκε

ότι οι απαντήσεις των ερωτηθέντων δεν διαφοροποιούνταν σημαντικά μας οδήγησαν

στην συμπλήρωση 20 ερωτηματολογίων στο σύνολο των 450 περίπου νοικοκυριών της

συγκεκριμένης κατηγορίας κατοίκων. Γι' αυτό το λόγο, η επεξεργασία των

ερωτηματολογίων περιορίστηκε όχι στον στατιστικό περιορισμό της συμπεριφοράς των

οικογενειών (λόγω του μικρού δείγματος), αλλά στην υιοθέτηση μεθόδου προσέγγισης

του ίδιου του φαινομένου (διερεύνηση των στοιχείων που το συνιστούν) όπω,; αυτό

αναπτύχθηκε και προβλήθηκε στον συγκεκριμένο χώρο και σε συΊκεκριμένα, α·.άλογα

με την περίοδο, θεσμικά πλαίσια. Συνεπώς, πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός των

φαινομένων ή του συστήματος και προβολή του στο χώρο. Με άλλα λόγια, η ανάλυση

των ερωτηματολογίων έγινε με στόχο όχι την συμπεριφορά του κάθε νοικοκυριού. αλλά

τον προσδιορισμό της χωρικής προβολής των φαινομένων (συσημική μέθοδος).

Παρ' όλες τι δυσκολίες, σε γενικές γραμμές, η ανταπόκριπη τόσο των αγροτών-ντόπιων

όσο και των μη ντόπιων, μιτορεί να χαρακτηριστεί ως ectt,,-ij γεγονός που επέτρεψε την

ολοκλήρωση του σταδίου αυτού της παρούσας εργασίας-ο

4.3. ΜεΟοδολογία επεξεργασίας των αεροφωτογραφιών και Τιις δQρυφοριι..:lΙς

εικόνας

Προκειμένου να εξεταστούν οι χωριt:ές διαχρονικές a..)..)..αγδ; :'tou συνέβησαν στην

περιοχή μελέτης κατά τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιήeηΚCί.ν τριών εΙ;1ών πηγές α) 8
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οικισμό της Νίκαιας

αεροφωτογραφίες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Τ .Σ.) κλίμακας 1:30.000

της ημερομηνίας 18-6-1981, β) τμήμα του πανχρωματικού καναλιού της δορυφορικής

εικόνας του ινδικού δορυφόρου IRS -lc Pan, κλίμακας 1:20.000 της ημερομηνίας 13

7-1998 και γ) τμήμα του πολυφασματικού καναλιού της δορυφορικής εικόνας του

ινδικού δορυφόρου IRS - lc LISS, κλίμακας Ι: 50.000 της ημερομηνίας 6-8-1998.

Τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία των εικόνων και την

διεξαγωγή των συμπερασμάτων ήταν τα εξής: CADimage, ERDAS 8.3.1 Imagine,

Arcview 3.1, CorelDRAW 9 και Corel ΡΗΟΤΟ-ΡΑΙΝΤ 9.

Η επεξεργασία για τον εντοπισμό των χωρικών αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν κατά

το χρονικό διάστημα 1981 - 1998 βασίστηκε στο μωσαϊκό των αεροφωτογραφιών και

στην δορυφορική εικόνα IRS (πανχΡωματικό και πολυφασματικό) και περιλαμβάνει τα

εξής στάδια:

1) Μετατροπή των αεροφωτογραφιών σε ψηφιακή μορφή (σάρωση).

Η σάρωση έγινε με σαρωτή (scarnιer) υψηλής ανάλυσης και με την βοιΊθεια του

ΠΡOγράμlλαΤOς CADimage l
. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ψηφιακών εικόνων

ορίστηκαν όπως φαίνονται στο παρακάτω πίνακα, προκειμένου να καταστούν πιο

καθαρές και εύχρηστες.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ

BRlGHTNESS 25

CONTRAST lO .J

ΤΥΡε .Jpg Ι
Ι

DPI 300 .-J
Πηγή: Ιδία ε;ιεξερΥασία

Στην συνέχεια τα αρχεία .Jpg μετατράπηκα\' σε .img ιοστε να γίνει η ε;τεξ.'φγασία 't"ους

με το πρόγραμμα ERDAS 8.3.1.

Ι Οι αεροφωτογραφίες πρέπει να προμηθεύονται ΕΙCΤΙΙϊl:ωμένες σε αόιάσταλτΙ) χιψπ κατ η G"άρωσή τ ..lιlο; να Υίν,;ται το
συντομότερο, ώστε να αποφεύΎονται σφάλματα λόγω της σum:ολής - διc:σ:ολ.ήι.; 1:0U uf.ιt':fJU ΤlJυς εξc:.ιτίc.r, ΠΊζ

μεταβολής της θερμοκρασίας και της ιιγρασίας (Παηάς. ]991).

J
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό ΟΙlCισμό της Νίκαιας

2) Συνένωση των αεροφωτογραφιών και δημιουργ,ία «φωτο-μωσαϊκού» ΊrOυ

παρουσιάζει την περιοχή μελέτης όπως ήταν κατά την ημερομηνία λήψης των

συγκεκριμένων αεροφωτογραφιών (18 Ιουνίου 1981).

Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη γιατί η κάθε διαθέσιμη αεροφωτογραφία

απεικόνιζε τμήμα της περιοχή μελέτης. Η επικάλυψη μεταξύ τους οριζόντια ήταν γύρω

στο 60% και κάθετα περίπου 30%.

Η όλη διαδικασία στηρίζεται πραnιKά. όπως και στην περίπτωση της γεωμετρικής

διόρθωσης, σε έναν αριθμό σημείων, των οποίων οι συντεταγμένες είναι γνωστές. Τα

σημεία αυτά θα πρέπει να εντοπίζονται εύκολα στα σημεία επικάλυψης των εικόνων

που συνενώνονται. Η συνένωση έγινε με την χρήση του ΠΡΟΎράμματος ERDAS 8.3.1.

3) Γεωαναφορά των αεροφωτογραφιών και των δορυφορικών Εικόνων.

Πριν από την χρησιμοποίηση των αεροφωτογραφιών και των δορυφορικών εικόνων

στις διάφορες εφαρμογές είναι απαραίτητο να γίνει γεωμετρική διόρθωσή τους. Η

γεωμετρική διόρθωση έχει σκοπό (Κυρίμης Κ. - Μπέτσης Α., 1998) στην εξάλειψη των

παραμορφώσεων της εικόνας (σφάλματα) λόγω αλλαγών θέσεως ωυ αεροπλάνου, ι.::α/

του ύψους πτήσης για την περίπτωση των αεροφωτογραφιών και λόγω της περιστροφής

τ/ς Γης, το γεωγραφικό πλάτος και γενικά της καμπυλότ/τάς τ/ζ στην περίπτωση των

δορυφορικών εικόνων.

Στ/ν παρούσα εργασία η γεωμετρική διόρθωση των αεροφωτογραφιών και Τα/ν

δορυφορικών εικόνων βασίστηκε σε έναν αριθμό σημείων (20) τα οποία είναι εύκολα

αναγνωρίσιμα τόσο στο έδαφος όσο και στ/ν εικόνα (φωτοσταθερά). Αrχικά

υπολογίστηκαν οι συντεταγμένες των σημείων αυτών με τ/ν βοήθεια του G.P.S.

(GIobal Positioning System) της εταιρείας GARMIN στο Ελληνικό ["εωδαιτικό

Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87) και στην συνέχεια έγινε η "[εωμετρική διόρθωση

ως προς τα σημεία αυτά με την βοήθεια του προγράμματο,; ERDAS 8.3. J .. Το σφάλμα

(RMS error) τ/ς γεωμετρη,'ήςδιόρθωσης τω\' αεΡOφωτoyραφHi:ινήταν ).3, ε\,(σ yt1l ης

δορυφορικές εικόνες 1.2 για το πανχρωμαπκό και \,3 για το πολυφασμαΠj(ό κανάλι.

','
Τα φωτοσταθερά σημεία που χρησιμοποιούνται για την γεωμετρική διόρθωση θα

πρέπει να έχουν την ιcαλύτερη δυνατή χωρική διασπορά προκειμένοίΙ η γε-.::ιμετρική

διόρθωση να έχει μεγαλύτερηακρίβεια.
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ΓΚλ/ΙΑΓΚΑΡΗ ΒΑ1:ΙΛIΚΗ



Ι ]

11

1
1

1
]

J

]

Ι

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οικισμό της Νίκαιας

Η διαδικασία της γεωαναφοράς στο κοινό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 είναι ένα

από τα σημαντικά βήματα που εφαρμόστηκαν στην συγκεκριμένη εργασία, γιατί

καθιστά δυνατή την σύγκριση των δορυφορικών εικόνων με τις αεροφωτογραφίες και

επιτρέπει την εξαγωγή των φασματικών υπογραφών των διαφόρων καλύψεων γης και

την ταξινόμηση των εικόνων με βάση τις φασματικές υπογραφές. Επιπλέον,

διευκολύνει την επεξεργασία τους και σε άλλα προγράμματα, πέρα από το ERDAS,

(όπως το Arcview). Η ανόρθωση των εικόνων στο ελληνικό σύστημα συντεταγμένων

έγινε με την βοήθεια του προγράμματος ERDAS 8.3.1.

Σχετικά με τις αεροφωτογραφίες, πριν γίνει η γεωμετρική διόρθωσή τους προηγήθηκε

φωτομετρική διόρθωση με σκοπό την διόρθωση φωτομετρικών μειονεκτημάτων που

υποβαθμίζουν την ποιότητά της (Πατιάς, 1991).

4) Υπέρθεση του πολυφασμαπκού δορυφορικού καναλιού στο παVΧρωμαπκό

Με τ/ν διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται η δημιουργία μιας νέας εικόνας, η οποία έχει

την φασματική πληροφορία που μας δίνει το πολυφασματικό κανάλι στο μέγεθος του

pixel ίου πανχρωματιΚ'ού καναλ:ού (βλ. παράρτημα εικόνα 4). Έτσι έΧC'..;μr" μεγαλύτερη

διακριτική ανάλυση, αφού το pixe! ίου πανΥρωματικού καναλιού είναι μικρότερο του

πανχρωματικού.

Κατά την διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται η χρωματική σύνθεση (color cornposire)

τριών καναλιών IRS - Ι c LISS σε μια εικόνα που προκύπτει από την υπέρθεση του

πολυφασματικού καναλιού στο πανχρωματικό.

Τα φασματικά κανάλια που χρησιμοποιούνται είναι τα Ι, 2 και 3~.

Μετά την ολοκλήρωση και του τέταρτου σταδίου της επεξεργασί~ς των

αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων προέκυψαν οι εικόνες Ι, 2 1(αι 3 που

παρατίθενται στο παράρτημα. Οι γεωμετρικά δωρθωμένες εικόνες μπορούν να

επεξεργαστούν με ευκολία στα διό.φορα σχεδιασtιKά t~αι χαΡΤΟΥραφικ:6: ΠΡΟϊράμματα,

αλλά και ',να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωΥ;Ί συμτ.:ερασμάτων για την περιοχή

μελέτης.

2Σην περίπτωση Tou πολuφασματικου καναλωί' τo~ ι\';)ικού δ,'ρuφόροu IRS - lc ιrss ΤΟ τρ(το κανιίλι r.rva! εκεινο
nou παρουσιάζει πιο ιcαθαρά τις περιοχές στις οποίες υ;ταρχεl ~λάστηση. "ε :σι :r.Ί]ν εlκόγα roou πρoιcύ;::τει τιJ Kό,,-ιelνo

χρίο)μα uποδηλώνει την ύπαρξη χλωροφύλλης "αl το ΠΡ(Ισ\νο πιν ;.ιη (ιπα,1ςη της.

J

J

1
ΓΚΑ\ο1ΑΓΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

~._---

Ι J



Ι

]

1
l

1

Ι

Ι

J
J
Ί

J

J

Ι

J

J
Ι

J

j

J

ΟIΚIΣΜΌΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤιΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οικισμό της Νίκαιας

Η διαδικασία της γεωαναφοράς στο κοινό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 είναι ένα

από τα σημαντικά βήματα που εφαρμόστηκαν στην συγκεκριμένη εργασία, γιατί

καθιστά δυνατή την σύγκριση των δορυφορικών εικόνων με τις αεροφωΤΟΥραφΙες και

επιτρέπει την εξαγωγή των φασματικών υπογραφών των διαφόρων καλύψεων γης και

την ταξινόμηση των εικόνων με βάση τις φασματικές υπογραφές. Επιπλέον,

διευκολύνει την επεξεργασία τους και σε άλλα προγράμματα, πέρα από το ERDAS,

(όπως το Arcview). Η ανόρθωση των εικόνων στο ελληνικό σύστημα συντεταγμένων

έγινε με την βοήθεια του προγράμματοςERDAS 8.3.1.

Σχετικά με τις αεροφωτογραφίες, πριν γίνει η γεωμετρική διόρθωσή τους προηγήθηκε

φωτομετρική διόρθωση με σκοπό την διόρθωση φωτομετρικών μειονεκτημάτων που

υποβαθμίζουν την ποιότητά της (Πατιάς, 1991).

4) Υπέρθεση του πολυφασμαπκού δορυφορικού καναλιού στο πανχρωμαπκό

Με την διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται η δημιουργία μιας νέας εικόνας, η οποία έχει

την φασματική πληροφορία που μας δίνει το πολυφασματικό κανάλι στο μέγεθος του

pixei του πανχρωματικούκαναλlΟύ (βλ. παράρτημα εικόνα 4).'Ετσι έΧC'ιJμr, μεγαλύτερη

διακριτική ανάλυση, αφού το pixel του πανχρωματικού καναλιού είναι μικρότερο του

πανχρωματικού.

Κατά την διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται η χρωματική σύνθεση (coloΓ composite)

τριών καναλιών rn.S - lc LISS σε μια εικόνα που προκύπτει από την υπέρθεση του

πολυφασματικού καναλιού στο πανχρωματικό.

Τα φασματικά κανάλια που χρησιμοποιούνταιείναι τα 1,2 και 31.

Μετά την ολοκλήρωση και του τέταρτου σταδίου της επεξεΡΎασίας των

αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων προέκυψαν οι εικόγες Ι, 2 xαt 3 που

παρατίθενται στο παράρτημα. Οι γεωμετρικά διορθωμένες εικόνες μπορ()ύν να

επεξεργαστούν με ευκολία στα διάφορα σχεδιαστικά και χαρτσγραφικcι ΠΡΟϊράμματα,

αλλά και ·..;α χρησιμοποιηθούν για την εξαγωΎή c.nψr.:ερασμάτων για την περιοχή

μελέτης.

2 Στ!]ν περίπτωση τοιι πολιιφασμα:ικού καναλωύ το!) ι\,;)ικού δ~~ρl)φόρoιι IRS - Ic USS ίΟ τρ(το κανάλι ειναl EKεiνo
ποιι παροιισιάζειπιο καθαρά τις περιοχέςστις οποίες ΙΙ:Ίαρχει ~λάστηlJη""E~(TL:mjV εl1(6\"α που προκύπτει ,<.ι ",6",ι;:lνο

xpί~μα υποδηΜ;)νειτην ύπαρξη χλωlΚJφύλλης li;QL το :φ(ίt;ΊνO "(ην;.ιη ύπα,:ιξη της.
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Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οικισμό της Νίκαιας

Για τον χωρικό προσδιορισμό των αλλαγών που συνέβησαν στην περιοχή μελέτης (και

κυρίως της οικιστικής ανάπτυξης) στις δυο ημερομηνίες (1981 - 1998), σημαντικό

ρόλο έπαιξε η φωτοερμηνεία) των αεροφωτογραφιών και της δορυφορικής εικόνας του

πανχρωματικού καναλιού του ινδικού δορυφόρου IRS - lc Pan, καθώς επίσης και της

εικόνας που προέκυψε από την υπέρθεση του πολυφασματικού καναλιού στο

πανχρωμαπκό. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην υψηλή ανάλυση των εικόνων αυτών

και στην υφή των αντικειμένων που ανήκουν στο δομημένο -:τεριβάλλον της περιοχής

μελέτης.

Η δημιουργία των εικόνων 5 και 6 (βλ. παράρτ/μα), σι οποίες παρουσιάζουν πς

μεταβολές όσον αφορά την οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή μελέτης και στις όποίες

στηρίζονται τα συμπεράσματα του έβδομου κεφαλαίου, έγινε με βάση την εξής

διαδικασία και με την βοήθεια του προγράμματος ArcView GIS Verslon 3.1:

α) Ψηφιοποίησης του περιγράμματος των δομημένων περιοχών, όπως αυτές φαίνονται

στο φωτο-μωσαϊκό του 1981 (με μωβ χρώμα στις εικόνες 5 και 6 του παραρτήματος).

β) Ψηφιοποίησης του περιγράμματος των δομημένων περιοχών, όπως αυτές φαίνονται

στην δορυφορική εικόνα του πανχΡωματικού καναλιού του ινδικού δορυφόρου IRS 

Ic Pan και στην εικόνα που δημιουργήθηκε από την υπέρθεση του πολυφασματικού

καναλιού στο πανχρωματικό (με κίτρινο χρώμα στις εικόνες 5 και 6 του

παραρτήματος).

γ) Υπέρθεση της πρώτης ψηφιοποιημένης περιοχής (μωβ) πάνω στην δεύτερη (κίτρινο)

χρησιμοποιώντας ως υπόβαθρο την δορυφορική εικόνα του πανχρωματικού καναλιού

του ινδικού δορυφόρου IRS - lc Pan (εικόνα S) και την εΙI~όνα ;του δημιουργήθηκεαπό

την υπέρθεση του πολυφασματικού καναλιού στο πανχρωματικό (εικόΨ.ι 6). Όπως

γίνεται εύκολα αντιληπτό λοιπόν, το κίτρινο χρώμα στις εικόνες δείχνει την οικιστική

επέκταση στην περιοχή μελέτης κατά το χΡονικό 5ιάστημα 1981 - 1998.

J Φωτοερμηνεία είνιιι ο οπτικός προσδιορισμός της τ'.lιrrότητσς των αντικειμt\'ων σTl!" ετ:ιφάνεια της :'1")ς, καθώς και

η ανάλuση και κρίση της σημασίας τοuς από αcροφωΤΟYfχιφί~ (Περάκης. 1999). Επισης ι::ίνω δuνατ/ η οπτιι..'"ή

σUrι<ριση αεροφωτογραφιών και διψuφορικών εικι)νων, εφόG"ον βέ~αια αναχί'ούν G"τ/V ίδια κl.ίμαι:α κ(:\ txouv την

κατάλληλη διακριτική ανάλuση (r~solution).
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ Σ"ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οικισμό της Νίκαιας

5. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ Ι1ΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

5.1. 0ΕΩΡΗTlΚΟ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΙΛΑΙΣΙΟ

Η συνύπαρξη - συμβίωση της πόλης και της αγροτικής υπαίθρου, ως δυο διαφορετικοί

χώροι ζωής και δράσης των ανθρώπων, βρίσκει τις αρχές της στην εποχή

προχωρημένων μορφών καταμερισμού της εργασίας και σημαντικής επέκτασης των μη

παραγωγικών δραστηριοτήτων. Το στάδιο αυτό κοινωνικής εξέλιξης είναι άμεσα

συνδεδεμένο με την μορφοποίηση εξουσιαστικών - κατανεμητικών μηχανισμών που

στηρίζονταν στην παρουσία μαζικών κατασταλτικών δυνάμεων. Οι εξελίξεις αυτές

αποτέλεσαν την προϋπόθεση για την συγκέντρωση σημαντικών αριθμητικά

πληθυσμιακών ομάδων που αφιέρωναν το χρόνο τους σ1.ην παραγωγή προϊόντων και

υπηρεσιών εκτός του πρωτογενούς τομέα. Η επιβίωση των μεγάλων αυτών

πληθυσμιακών συγκε-,'τρ';}σεων (πόλεων) προϋπέθετε φυσιολογικά την παρουσία ενός

αγροτικού περίγυρου που τις προμήθευε τα αναγκαία προϊόντα διατροφής καθώς και τις

αγροτικές πρώτες ύλες (Πετράκος - Μαρδάκης).

Στην προκαπιταλιστική περίοδο, όταν ο αυτοκαταναλωτικός χαρακτήρας της

παραγω;ιή.:; ήταν κυρίαρχος ο δε αριθμός των άξιων λόΊου πόλεων μικρός, ήταν κατ'

ανάγκην ;τεριορισμένες και οι οικονομικές και κοινωνικές σ"ι.έσεις και αλληλεπιδράσεις

των δύο χώρων, πόλης και υπαίθρου (Πετράκος: - Μαρδάκης).

Η ραγδαία ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δυο αυτών χώρων τοποθετείται στην

περίοδο της εκβιομηχάνισης που είχε ως αποτέλεσμα την μεγέθυνση και αύξηση του

αριθμού των πόλεων σε ένα πρώτο στάδιο KCΙΙ στην επιθετική "'ίου επέκταση στον

περιβάλλοντα αγροτικό τους χώρο σε ένα δεύτερο.

Πέρα όμως από το γεωγραφικό, η επέκταση αυτι] είχε (και έχει) και οικονομικό,

κοινωνικό και πολιτισμικό χαραπήρα. Αυτ6 σημαίνει όη υπο την έ\νοια του ασΤΙI~oύ

κέντρου η πόλη δεν εwοείται μόνο ως ο γεωγραφικά δοσμένος δομημένος χ-ιλ:φος της

αλλά το συνολικό εκείνο πλέγμα των oι~oνύμΙKών, Kvl\:OOlllr;:6n· κω Τ~GλΙΗ.σμίΚ<C"·

εκδηλώσεων και επιδράσεων που λαμβάνουν χώρα ή Ι κω α;τορρέουν από την πόλη

(Εμμανουήλ).

Ιό
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Στην συνύπαρξη αυτή, η κυριαρχία της πόλης ήταν, εύλογα, απόλυτη. Σ' αυτή

συνέτειναν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της που προέκυψαν μέσα στο χρόνο ως

αποτέλεσμα της βιομηχανικής ανάπτυξης στις δlάφορες φάσεις της. Στα

χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άΜων, ο έντονος καταμερισμός και η

εξειδίκευση της εργασίας, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, η συγκεντροποίηση

και σι .υψηλές επενδύσεις κεφαλαίου, η αύξηση των εισοδημάτων, η κοινωνική

κινητικότητα και η εξατομίκευση, ο μη προσωπικός καθορισμός και η αποξένωση από

την παραγωγική λειτουργία και το αποτέλεσμα της εργασίας καθώς όμως και τα

στοιχεία δημοκρατικής συμμετοχής στο επίπεδο του εποικοδομήματος και γενικότερα

με τους νέους τρόπους οργάνωσης και ρυθμού ζωής (Γιαwακου - Καυκαλάς).

Από την άλλη μεριά, η επιβίωση προκαπιταλιστικών οικονομικών και κοινωνικών

δομών στον αγροτικό χώρο, ιδιαίτερα των απομακρυσμένων από τα βιομηχανικά

κέντρα περιοχών και η αργή πορεία των αλλαγών επέτεινε την εικόνα της

διαφορετικότητας μεταξύ των δυο χώρων (Μωυσίδης, 1996).

Από τα παραπάνω συνάγεται ήδη ένας ορισμός του περιαστικού (peti·urban) Xf.Opou. Σε

μια απλή και γενικευμένη διατύπωση ως περιαστικός χώρος μπορεί να ΟΡlσθεί ο

οικονομικός, κοινωνικός και πολιτισμικός εκείνος χώρος που γεωγραφικά βpίσK~ται

κοντά σε ένα αστικό κέντρο.

Η συνύπαρξη των δυο αυτών ενοτήτων συνεπάγεται μια σειρά από αλληλεπιδράσεις

και αλληλεξαρτήσεις, καθώς και θετικές και αρνητικές συνέπειες, που πηγάζουν από

τις λειτουργίες του κάθε χώρου σε σχέση με τον άλλο. Στη σχέση αυτή κυρίαρχος είναι

ο ρόλος του αστικού κέντρου.

'Ετσι, ο περιαστικός χώρος αποτελεί για ro αστικ() κέντρο (ί'.1ωυσίδης,1996):

τόπο παραγωγής αγροτικών προϊόντων κ.:ιι (σ~ μικρότερο βαθμδ) εγκατάστασης

μικρών αγροτικών βιοτεχνιών

τόπος άντλησης εργατικι')ς δύναμης

Ζcορος εγκατάστασης επιχεφl1σι:ων ι:ου δεur~φο'(ενοί)ς και Ίf:'ιτoγενoύς τομέα

(βιομηχανίες, υπερκαταστηματα)

τόπος κατοικίας αστικού πληθυσμού

Ι,
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χώρος διεξαγωγής ζωτικών λειτουργιών του αστικού κέντρου (αεροδρόμια,

εγκαταστάσεις ύδρευσης, σκουπιδότοποι, εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών,

διυλιστήρια κλπ).

Τόπο οικολογικής αναπαραγωγής και περιβαλλοντικής εξισορρόπησης.

Από την άλλη πλευρά το αστικό κέντρο αποτελεί για τον περιαστικό αγροτικό χώρο

(Μωυσίδης, 1996):

μεγάλη αγορά αγροτικών προϊόντων

μεγάλη αγορά εργασίας

απασχόλησης

μεγάλη αγορά ζήτησης γης

και γενικότερα χώρο με μεγάλες δυνατότητες

]

]

Ι

J

J
]

]

J

αστείρευτη πηγή εκροής πληθυσμού

πρότυπο ζωής, εργασίας, κατανάλωσης και κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης.

Οι λειτουργίες αυτές αφορούν σε μια γεωγραφική εμβέλεια Υι':.φω από το αστικό κέντρο

που είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. ΠιJαγμαΤΙKά, ο ακριβής γεωγραφικός

προσδιορισμός του αγροτικού περιαστικού χώΡΟ"ύ δεν είναι εύκολος, καθci,ς εξ(χΡι:άται

από μια σειρά παράγοντες (Μωυσίδης, Ι 996) όπως οι γεωκλιματικές συνθήκες της

περιοχής, το μέγεθος της πόλης και η ιστορική διαδικασία διcι.μόρφωσης της περιοχής

και της χώρας, η πυκνότητα του πληθυσμού στην πεΡίΟχή καθώς και το επiί":εδo

ανάπτυξης της χώρας, μια και το τελευτcιί(' α\':ανακλά άλλους επιμέρους πcφάγοντες

όπως η κατάσταση των δρόμων και γενικά των μεταφορικών δυναΤΟ1"τ]των κλπ.
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5.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΙΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ποια είναι όμως η βασική έwοια τ/ς περιαστικότητας και ποια τα πιθανά κριτήρια που

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό τ/ς και πώς κατατάσσονται κατά

τ/ν ενδεχόμενη σημαντικότ/τά τους;

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η σημασία του πρωταρχικού χαρακτηριστικού του

περιαστικού χώρου και των οικισμών, η εγγύτητα δηλαδή σε ένα αστικό κέντρο

(χώρος) είναι, ιδιαίτερα σήμερα, σχετική αφού πρέπει να συνδυαστεί με τον

απαιτούμενο χρόνο πρόσβασης σ' αυτό (χρόνος). Ο χρόνος με τη σειρά του εξαρτάται

(Φραντζεσκάκης - Γιαwόπουλος, 1986) από το ανάγλυφο του εδάφους (σε μια πεδινή

περιοχή είναι ευνόητο ότι η γεωΥραφίκή εμβέλεια των επιδράσεων του αστικού

κέντρου είναι πολύ μεγαλύτερη) και από τις συγκοινωνιακές - μεταφορικές

δυνατότητες γενικότερα.

Η πολλαπλότητα των κριτηρίων προσδιορισμού της έwοιας του περιαστικού χ(ορου

εξηγεί και την εύλογη αδυναμία στη διεθνή βιβλιογραφία διατύπωσης αυστηρά

συστηματικών κοινών κριτηρίων ορισμού του.

Η διατύπωση κριτηρίων και ο ορισμός των μεταβλητών εξαρτάται κάθε φορά από το

αντικείμενο αλλά και το στόχο και την επιλεγόμενη μεθοδολογική ;τροσέγγιση της

έρευνας, καθώς επίσης και από το χρόνο (11 την χώρα) που γίνεται χαι την χρονικι}

περίοδο στην οποία αναφέρεται η έρευνα. Εξαρτάται Π.χ. από το αν η έρευνα Ζχι:.ί

δυναμικό χαρακτήρα, ώστε μέσα από την διαχρονική προσέγγιση να αναδεΙΚV1Jεται η

εκάστοτε ένταση της πίεσης και των είtιδp{~σεων του Cu'ΤΙΚl1ύ κέντρου στον περια(j":ΙΚJ

χώρο, όπως ο βαθμός και η έκταση τ/ς αστικοποίησης και οι εκάστοτε τρόποι

αντίδρασης των αγροτικών νοικοκυριών. Η έΡtυνα μπορεί. από Πiν άλλη μερι.Χ, να έχει

σταΤΙKό~ γεωγραφικό χαρακτήρα και να αποβλέπει κύρια στην αποruπωση των

χαρακτηριστικών του περιασικού χόψου μιας συγκεκριμένης περιόδου. Εξαρτάται.

ειιίσης από το αν πρόκειται για συγκριτη,:ή έΡi.uνα από το ποια είνcι.ι τα αντικείμενα

σύγκρισης, αν δηλαδή λ.χ. ο περιαστικό..; αγροηκός χώρος συγκρίνεται με προαστιακέ;

περιοχές και το αστικό κέντρο, ή με απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές. ';-έλο-;,

εξαρτάται από το αν η έρευνα γίνεται σε μια αναπτυγμένη χ(υρα και περιοχή ή σε μι.::ι

λιγότερο αναπτυγμένη (Μωυσίδης, 1996).
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Η συγκεκριμένη έρευνα, όπως θα φανεί και από την ανάλυση που ακολουθεί, έχει

δυναμικό χαρακτήρα, αφού διερευνά διαχρονικά την ένταση της πίεσης και των

επιδράσεων του αστικού κέντρου (Λάρισα) στον περιαστικό οικισμό (Νίκαια).

Α) Πρωτογενή Κριτήρια

Σε κάθε περίπτωση τα κριτήρια της απόστασης και του χρόνου πρόσβασης αποτελούν

τα πρωτογενή κριτήρια οριοθέτησης του τόσο ρευστού γεωγραφικά και διαχρονικά

περιαστικού χώρου. Από τα πρωτογενή αυτά κριτήρια του χώρου και του χρόνου που

λειτουργούν λίγο ως πολύ σαν αίτια, προκύπτουν ως αιτιατά σι λοιπές κοινωνικο

οικονομικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά, που αποτελούν πηγή ορισμού των

δευτερογενών και τριτογενών κριτηρίων - γνωρισμάτων του αγροτικού χώρου. Τα

γνωρίσματα αυτά αναφέρονται είτε σε γενικότερες λειτουργίες του χώρου είτε σε

ειδικότερα ζητήματα, όπως τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες των αγροτικ6Ν

νοικοκυριών ως κοινωρικο·οικονομικών ενοτήτων.

Β) Δευτερογενή Κριτήρια

1. Ένα από 't"a γενικά αυτά κριτήρια γνωρίσματα αποτελεί και ο λεγόμενος

βαθμός αγροτικότητας του χώρου ή μιας κοινότητας, το ύψος δηλαδή του ποσοστού

των αγροτών στο σύνολο των ΟΙΚlJνομικά ενεργών της ερευνώμενης ομάδας

(Μωυσίδης, 1996).

Ο περιαστικός αγροτικός χώρος αποτελεί χώρο υποδοχής για πολ/οuς κατοίκους του

αστικού κέντρου που προσπαθούν να αποφύγουν τις αρνητικές εmπτώσεις της

σίηχΡονης αστικής ανάπτυξης (νέφος, κυκλοφοριακά προβλήματα, θόρυβος, υψηλά

ενοίκια κατοικίας κλπ) επιλέγοντας να κατοικήσουν μόνιμα στους δήμους και στις

κοινότητες του περιαστικαί, χώροι) και να μετακινούνται καθημερινά για την εργασία

τους στο αστικό κέντρο. Τόσο η παρουσία των μετακινούμενων αυτ(ον εΙΊγαζομένων

«αστών", όσο και η παραμονή των μόνιμων κατοίκων του περιαστικού χώρου που

ασκούν κάποιο άλλο, μη αγροτικό επάηελμα α/λάζει άρδην τη (J1)νθεση της

απασχόλησης στον περιαστικό α;ιροτικό χώρο με αποτέλεσμα η αγροτική

δραστηριότητα, κυρίαρχη στις πρώην αγροτικές κοινότητες. να καλύπτει πλέον μικρό

'ιτοσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμοί),
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επiδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οικισμό της Νίκαιας

2. Ένα επόμενο δευτερογενές κριτήριο - γνώρισμα του περtασΤΙKOύ χώρου

αποτελεί η πυκνότητά του σε πληθυσμό (Μωυσίδης, 1996). Η επιλογή πολλών

κατοίκων του αστικού κέντρου να μετακομίζουν στον περιαστικό χώρο οδηγούν σε μια

αυξημένη πυκνότητα του πληθυσμού του σε σχέση με τις παραδοσιακές αγροτικές

περιοχές.

Στην αύξηση συμβάλλουν και σι εσωτερικοί μετανάστες οι οποίοι ακολουθούν τη

διαδικασία της μεταγκατάστασης από τον αστικό χώρο.

Γ) Τριτογενή Κριτήρια

Τόσο τα πρωτογενή όσο και τα δευτερογενή κριτήρια συνεπάγονται μια σειρά από

επιπτώσεις στην λειτουργία των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των νοικοκυριών του

περιαστικού χώρου. Οι επιπτώσεις αυτές παίρνουν τελικά χαρακτήρα μόνιμων

γνωρισμάτων των εκμεταλλεύσεων και των νοικοκυριών αυτών. Υπό αυτή την έwοια

μπορούν να χαρακτηριστούν τα γνωρίσματα αυτά κω ως τριτογενή κριι-ήρια

προσδιορισμού του περιαστικού χώρου (Μωυσίδης, 1996).

Το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων και η τιμή που αποκτουν αΠΟϊελούν δύο από τα

σημαντικότερα κριτήρια - ΊVωρίσματα της κατηγορίας αυτής. Όσον αφορά λοιπόν τα

γνωρίσματα αυτά, βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τη μεγάλη ζήτηση γης που

εκπορεύεται από τις αυξανόμενες ανάγκες και προβλήματα του αστικού κέντρου

(Μωυσίδης, 1996). ορισμένες από τις οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω. Η αυξημέ'l'η

ζήτηση σε γη καθιστά την περιαστική γη σε πεδίο κεφαλωσ:ι,_ϊΊς επένδυσης με

αποτέλεσμα η κατάτμησή της να συνιστά καπιταλιστική αξιοποίηση της ατομικής

ιδιοκτησίας που μπορεί να φέρει υπερκέρδη. Η αγροτική αξία της ΤΕ, όσο 11.10 κοντά

βρίσκεται αυτή σ:ο αστικό κέντρο, μετατρέ,τεται σε οικοπεοική με αποτέλεσ-μα η

αστική γαιοπρόσοδος να αποτελεί στις περισσότερες περιπτώσεις το\' καθοριστικό

παράγοντα κατανομής και χωροθέτησης των χρήσεων γης (Αργύρης, 1993).

Η επεκτατικ:ή αυτή πίεση του αστικού κέντρου (}δηγεί απΑ τη μια μJφιύ. στην eιδυναμία

των αγροτικών εκμεταλλεύσεων να ανταποκριθούν στις ανταγωνιστικές συνθήκες της
.,

αγοράς γης και από την άλλη στη μείωση της αγροτικής γης κα! στην C:)θηση της •

αγροτικής παραγωγής όλο και πιο μακριά από το αστιι-:ό κέντρο. ΠρέΠΖΙ να σημειωθεί

βέβαια ότι οι αυξανόμενες τιμές της γης μεγεθύνουν την πφωυσία των ιδιοκτητών της

με αποτέλεσμα η - τμηματική συνήθως - πώλησή 'ης να αποτελεί t.Ύαν διαρκή

2]
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Η εξέλιξη της επίδρασης της Λόρισας στον περιασnKό οικισμό τη:; Νίκαιας

1

Ι,
:1

περιορισμό, αλλά και ασφαλιστική δικλείδα σε περίπτωση αδυναμίας αναπαραγωγής

της εκμετάλλευσης. Αυτό το τελευταίο είναι σύνηθες στις περιαστικές εκείνες περιοχές

στις οποίες η προσαρμογή της παραγωγής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στη ζήτηση

της αγοράς είναι δύσκολη ή αδύνατη λόγω των δυσμενών γεωκλιματικών συνθηκών ή

και άλλων λόγων, όπως η ιστορική παράδοση. Η τμηματική αυτή πώληση αποτελεί

έναν από τους σοβαρότερους λόγους του κατακερματισμού της αγροτικής γης που

διαπιστώνεται στις περιαστικές περιοχές.5

Σε καθαρά όμως επιχειρησιακό επίπεδο, οι ψηλές τιμές της γης την καθιστούν

επενδυτικά πιο δυσπρόσιτη για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε σχέση με τους άλ/ους

συντελεστές παραγωγής, εργασία και κεφάλαιο.

rKAMAΓKAPH ΒΑΣΙι\]ΚΗ

~ Βέβαια, στην περίπτωση που εξετόζεται στη\' συγιcεKριμένη (φ)'<:σία. 6:ιως θα ιivίιμε παρα~άτω, ο

κατακερμοτισμός της Υης δεν οφεΟ.εται μόνο στψ τμημCΙΤΙ1(ή :<ι!ιληση της Υης. riJJ..fJ ~t:ιι στη\' διαίρεση τη:; έ'Γ;'εως

ιδlOκτ/σίας λό)'ω κληρονομιάς και στην μη πραγματοποίηση αναδασμού.

Τα οικολογικά προβλήματα που δημιουργούνται από την γειτνίαση αυτή είναι

αποτέλεσμα είτε της λειτουργίας του ίδίΟυ του περιαστικού χώρου είτε της βίαιης

επέκτασης του αστικού κέντρου.

Από την πλευρά του ίδιου του περιαστικού χώρου tα προβλήματα που ανακύπτουν

αναφέρονται, κατά κύριο λόγο, crις αρνητικέ; επιπτώσεις της άκρως

εντατικοποιημένης αγροτικής παραγωγής πάνω στο περιβάλλον λ6Υω της μόλυνσης

που προκαλείται από την υπερβολική χΡι1ση χημικών ουσtών και από την υπεrάντι.ηση

.'.

Παράλληλα, και έξω από την λογική εντοπισμού κριτηρίων, αξίζει να γίνει μια σύnομη

αναφορά στην επίπτωση που υφίσταται ο περιαστικός χώρος λόγω της γειτ.ιίασής του

με το αστικό κέντρο. Πρόκειται για το περιβαλλοντικό πρόβλημα. της «πίεσης της

σύγχρονης εξέλιξηρ}, όπως το ονομάζει η Έκθεση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκ(;)ν

Κοινοτήτων» (1988).

νερού.

Στο παράδειγμα που εξετάζεται στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι εμφανής η

επεκτατική τάση της κατοικίας, κατά κύριο λόγο, και δευτερευόντως των βιοτεχνικών

και εμπορικών χρήσεων, σε βάρος των αγΡΟ1'ικών εκμεταλλεύσεων. Το τελικό

αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι η αύξηση των τιμών της γης και η υποχώρηση

των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
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Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οικισμό της Νίκαιας

Από την πλευρά του αστικού χώρου τα προβλήματα εντοπίζονται στις αλλαγές χρήσης

της Ύ"1ς, στην κατάστιξη του χώρου λόγω της λεγόμενης «επιστροφής στην ύπαιθρω)

και της οικοδόμησης πρώτων και δεύτερων κατοικιών, της δημιουργίας πολυάριθμων

υποδομών υποδοχής και ψυχαγωγίας, της αποκέντρωσης δευτερογενών και τριτογενών

δραστηριοτήτων.

Ανακεφαλαιώνοντας, οφείλουμε να επισημάνουμε για άλλη μια φορά την κοινωνική,

οικονομική και πολιτισμική ιδιομορφία του περιαστικού χώρου, ιδιομορφία που

απορρέει από την θέση του ως ενδιάμεσου μεταξύ του αστικού και του μη-περιαστικού

Ι «παραδoσιαKoύ)~ αγροτικού χώρου.

Παρ' όλη δηλαδή την διεύρυνση των επιδράσεων του αστικού κέντρου στην ύπαιθρο

χώρα λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης, ιδιαίτερα στα μέσα μεταφοράς και στα

μέσα διαμόρφωσης υπερτοπικών πολιτισμικών αξιών, κωδίκων συμπεριφοράς κλπ, ο

περιαστικός χώρος αποτελεί πάντα το πρώτο, τόσο χρονικά όσο και σε σχέση προ; 'CO

βαθμό της έντασης, πεδίο στο οποίο αλληλοεπηρεάζονται, συναρθρώνονται και

συνδιαμορφώνονται δυο χώροι ζωής που συνεχίζουν να είναι σημαντικά διαφορετικοί.

Η μελέτη λοιπόν και η γνώση των λειτουργιών του περιαστικού χώρου μπορεί να

αποτελέσει ένα προοίμιο για την ανίχνευση και διάΎVωση των τάσF.ων και των

επερχόμενων αλλαγών και στον υπόλοιπο μη περιαστικό χώρο.

Η προσπάθεια θεωρητικού εντοπισμού και συστηματικής κατάταξης των κριτηρίων

ορισμού του χώρου αυτού καθώς και ορισμένων βασικών γνωρισμάτων που έγινε στην

εργασία αυτή αποσκοπεί στην ανάδειξη της διαφορετικότητας του περιαστιχού χcί)ρου,

και αποτελεί υπόθεση εργασίας, ώστε να προχωρήσει η διερεύνηση της ιcεΡlOχής

μελέτης.

Βέβαια, η εμπειρη .."'ή χρησιμοποίηση των παραπάνω, γf.Vικής ισχύος, κριτηρίων και

~Nωρισμάτων γίνεται λαμβανομένων πάντα υπόψη του επιπέδου ανάπτυξης και των

ποιοτικών χαρακτηριστικών της ερευνώμενης περιοχής, αλλά και του χαρακτήρα της

έρευνας.
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡ!ΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περlασnKό οικισμό τ/ς Νίκαιας

6. ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

6.1. Ο ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

6.1.1. Ο νομός Λάρισας

Ο νομός Λάρισας βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Θεσσαλίας

(Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος - Λαρούς - Μπριτάwικα, Ι 989). Συνορεύει βόρεια με τους

νομούς Πιερίας και Κοζάνης, δυτικά με τους νομούς Γρεβενών, Τρικάλων και

Καρδίτσας, νότια με το νομό Φθιώτιδας και Μαγνησίας, ενώ ανατολικά βρέχεται από

το Αιγαίο Πέλαγος. (βλ χάρτη)

Ο νομός έχει έκταση 5.381 τ. XJ1.. Κατέχει δηλαδή την πρώτη θέση ως προς την έκταση

μεταξύ όλων των νομών της Ελλάδας. Ο πληθυσμός του κατά την απογραφή του 1981

ήταν 102.426, ενώ του 1991 ήταν 113.090.

Διοικητικά αποτελείται από πέντε επαρχίες: Αγιάς, Ελασσόνας, Λάρισας, Τφνάβου και

Φαρσάλων. Πρωτεύουσα είναι η Λάρισα.

Το έδαφος του νομού είναι κατά 45% πεδινό (2.422 Τ. XJ1..), κατά 23,6% ημιορεινό

(Ι .270 τ. XJ1..) και κατά 31,4% (1.689 7. χμ.) ορεινό. Το ανάγλυφο του νομού είωι πιο

έντονο στο βόρειο τμήμα του, όπου υψηλές οροσειρέςπεριβωλουνχαμηλές πεδιCιδες.

Η Όσσα, ο Όλυμπος, ο Tίτα~oς, τα Καμβcύνια, 7α Αντιχάσια και το Φυλλψο 

Χαλκοδόνιο Όρος περικλείουν την πεδιάδα της Λάρισας που καταλαμβάνει μf,γάλο

τμήμα της θεσσαλικής πεδιάδας. Η πεδιάδα 't'ης Λάρισας Κ\1.ταλαμβάνει το κεv'φΙΚΟ

τμήμα του νομού και διαιρείται σε δυο τμήματα, την κυρίως πεδιάδα της Λάρtσας και

τ/ν πεδιάδα του Τιρνάβου.

Νότια της πεδιάδας της Λάρισας διανC1γεται η πεδιάδα των Φαρσάλων, μ$ταξύ των

υψωμάτων ΤΟ"ο,) Φυλλήιου - Χαλκοδ('l"ίου, που την χωρίζει από την πεδιάδα της

Λάρισας, και του Nαρθά~ιoυ Όρους. Η πεδιάδC:.",ων Φcιρσάλων έχει σχήμα χοάνης. 1ιnυ

το μεγαλύτερο άνοιγμά της Βρ!σκ!::τα1 στα δυnκά και αποτελεί τ.ην συνέχεια της

πεδιάδας της Καρδίτσας.

Άλλες μικρότερες πεδινές εκτάσεις του νομού βρίσκονται στο ανατoλ~Kό τμήμα του.
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΠΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οικισμό της Νίκαιας

Τα υψηλά όρη που περιβάλλουν την πεδιάδα της Λάρισας, βόρεια, δυτικά και

ανατολικά και τα υψώματα του Φυλ/ήιου - Χαλκοδονίου που την κλείνουν στο νότο

την απομονώνουν από την ευεργετικίl επίδραση της θάλασσας. Έτσι, το κλίμα που

επικρατεί στο νομό είναι ηπειρωτικό, εκτός από την παραλία του Αιγα{ου, όπου

ευδοκιμεί και η ελιά. Αποτέλεσμα του ηπειρωτικού κλίματος είναι οι μεγάλες

θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ χειμώνα και θέρους. Οι βροχοπτώσεις είναι άφθονες

στα ανατολικά, όπου προσκρούον σι βορειοανατολικοί θαλάσσιοι άνεμοι.

Η οικονομία του νομού είναι κατά βάση αγροτική. Είναι ένας από τους πιο

ανεπτυγμένους αγροτικούς νομούς της Ελλάδας, χάρη στα πολλά πλεονεκτήματα που

διαθέτει όπως είναι οι μεγάλες πεδινές και εύφορες εκτάσεις, η εφαρμογή της

μηχανικής καλλιέργειας, οι κλιματικές συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη ορισμένων

καλλιεργειών, τα εκτεταμένα ημιορεινά εδάφη (κατάλληλα για την καλλιέργεια

οπωροφόρων) και τα ορεινά λιβάδια (κατάλλη).α για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας).

Τα δασικά προϊόντα του νομού περιορίζονται σε στρογγυλή ξυλεία, καυσόξυλα, ρίγανη

και τσάι του βουνού. Οι πλουσιότερες δασικές περιοχές βρίσκονται σ-τα βόρεια του

νομού. Στο σύνολό του ο νομός καλύπτεται κατά 9,5% απ..) Μ:ση.

Η βιομηχανία του νομού παρουσιάζει σημανΏκή ανάπτυξη.

Όσον αφορά στο αστικό δίκτυο του νομού_ αξίζει να αναφερθεί ότι ο Νομός Λάρωας

είναι απ() τους λίγους ';ομούς στην Ελλ6δα που παρουσιάζουν μια κυψελοειδτΊ μορφ11

δικτύου. Η πόλη της Λάρισας αποτελεί το κΙντρο αυn1ς τη; λ--uψέι_ης Κατέχο....τας .ην

θέση της μεΊαλύτερης πόλης, η οποία συγΚε ....τρώνεl και -πς περισσόtερες λειτουργίες,

ως πρωτευουσα του Νομού. Σαν πρωτεύουσα έχει την δυνατότητα να εξυπηρετεί όλες

τις άλλες πόλεις του νομού κυρίως σε διοικηΏκό ε;ι.ίπεδο και κιιρίως τους οικισμούς

που βρίσKoν":"αt περιμετρικά αυτής σε 1(οντινή c.πόστ((ση (π.χ. Νίκαια, Γιά"ιvουλη,

Πλάτύκαμπος κλπ). Ακολουθούν η Αγιά, η Ελασσόνα, :; Λ'.iρισc:, ο Τύρναβος και ~α

Φάρσαλα, που είναι μικρότερα ασιικά κέντρα με λιγότερες λειτουΡ'"!ίες και

εξυπηρετούν αντίστοιχα τους οικισμούς που βρίσκονται σε κοντινή απόσι:αση από την

ι-.:άθε μια. Στην συνέχεια άλλες μιιφότερε; πόλeις και χωριά nou εξυ-ρτόΝΤαισε κάιωιον

βαθμό από οικισμούς μεγαλύτερo~'ςτους.

Σύμφωνα με ης προτάσf.ιςχωροταξικής οl)";....;;νωfίης ν(ψώ-,' ,:ου ΥΧΟΠ 19ε4. σ:ον νομό

Λάρισας εντοπίζονται: 1 οικισμός 1ΟΙ' επιπέδου (Λάρισα), 1 οικισμός 2
ΙΙΙΙ

επιπέδου

(Ελασόνα),5 οικισμοί 3
ΙΙΙΙ

επιπέδου (Νi.J<:αιcι, Φάρσαλr.:., Αγιά, Τύρναβος, ΓΟΥΥΟ'.) κω 17
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΊΉΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στο\' περιαστικό σωσμό της Νίκαιας

Ι

]
1
Il,
j ]
ι

! ι

οικισμοί 4
0ΙΙ

επιπέδου. Ο οικισμός της Νίκαιας είχε επιλεγεί, όπως φαίνεται, ως κέντρο

30
ΙΙ

επιπέδου για την εξυπηρέτηση ομάδας οικισμών νότια της Λάρισας. Σύμφωνα όμως

με την ανάλυση του οικιστικού δικτύου που έχει γίνει στα πλαίσια του Χωροταξικού

Σχεδίου Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΥΠΕΧΩΔΕ 1998), η μικρή απόσταση από την

Λάρισα, η μη υλοποίηση σχετικών έργων που θα την συνέδεαν με τους οικισμούς 4°11

επιπέδου και τέλος η έλλειψη κοινωνηΟ1ς και διοικητικής υποδομής θ~~oυν υπό

αμφισβήτιση την επιλογή αυτή.

6.1.2. Η πόλη της Λάρισας

Ι
ι

Ι

~
J

Η αυξηση της οικονομικής της σημασfας αντανακλάται στη συνεf.ΤΙ CLϊJςηση του

πληθυσμού της (βλ πίνακα 1 παρακάτω)

Βρίσκεται σε υψόμετρο 70 μ., στην καρδιά της ο;.ιώνυμης πεδιάδας, στη δεξιά όχθη του

Πηνειού, πάνω στην κύρια οδική και σιδηΡOδΡOμΙΚlΊ αρτηρία Τ."ου συνδέει τ/ν βόρεια

με τη νότια Ελλάδα. Γεωργικό, οικονομικό, οτραηωτικό, συγκοινωνιακό και

πνευματικό κέντρο της Θεσσαλίας είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πόλεις

της χώρας. Έχει αξιόλογες βιομηχανίες επεξεργασίας αΊροτικών προϊόντων του

πλούσιου θεσσαλικού κάμπου, κατασκευής γεωργικ(ον μηχα\'ημάτ-ων και οικοδΟ:.ιιl«(\)ν

υλικών, υφαντουργίας, ταπητουργίας, ετοίμων ενδυιιάτων, πλασnκάΝ ειδών Ι""λ:τ

(ΕγκυκλοπαίδειαΠάπυρος - Λαρούς - Μπριτ(ινΗκα, 1989).

Πηγή: Ε.Σ.Τ.Ε.! Ιδία επεξερyασiα

Η Λάρισα είναι πόλη της Θεσσαλίας, έδρα του ομώνυμου δήμου και πρωτεύουσα του

ομώνυμου νομού και της ομώνυμης επαρχίας. Στο δήμο ανήκουν επίσης τα χωριά

Αμφιθέα και Κουλούρι, ενώ με το πρόγραμμα «1. Καποδίστριας> του 1997 εντάχθηκε

και η κοινότητα Τερψιθέας.

Πίνωcας Ι: Πληθυσμός της πόλης της Λάρισα 1971 - 1991
__ ο

xρoνoλayία Πληθυσμός % αί1ξησψ:

='"= -~

1971 72.760

1981 ~•.ι. • 102.426 Γ 28.96%

1991 !13.0~JO Ι 9,5ί%

j

j

]

]

Ι

J

J

]

J
Ι

Ι
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ΟIΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιασnKό οικισμό της Νίκαιας

Σήμερα, αποτελεί το έκτο σε πληθυσμό αστικό κέντρο της Ελλάδας, μετά τα

πολεοι1ίψικά συγκροτήματα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης. της Πάτρας, του

Ηρακλείου και του Βόλου (Γ.Π.Σ. Λάρισας), ή ίσως και το τέταρτο, αν ληφθούν υπόψη

εκτιμήσεις για την αύξηση του πληθυσμού από την τελευταία απογραφή της ΕΣΥΕ για

το 1991.

Η πόλη είναι χτισμένη στη θέση της αρχαίας Λάρισας. Έχει ωραία ρυμοτομία, καλούς

δρόμους, πλατείες, κήπους και πάρκα, ανάμεσα στα οποία και το περίφημο άλσος

Αλκαζάρ, καθώς και το πάρκο του Αγίου Αντωνίου. Εκτός από πνευματική, η πόλη έχει

και πλούσια καλλιτεχνική ζωή. Το Δημοτικό Ωδείο της Λάρισας :;;ίναι ένα από τα.

καλύτερα επαρχιακά ωδεία της χώρας, ενώ το Περιφερειακό θέατρο Λάρισας έ",{ει να

επιδείξει σημαντική δράση. Σημαντική είναι επίσης και η αθλητική δραστηριότητα

στην πόλη. Άλλοτε η Λάρισα χαρακτηριζόταν από τα πολλά τζαμιά και τους μιναρέδ~ς.

Σήμερα όμως είναι μια σύγχρονη πόλη, με μεγάλες πλατείες που τις περlβ(~λλoυν

σύγχρονα κτίρια (Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος - Λαρούς - Μπριτάννικα, 1989).

Παρόλα αυτά η πόλη της Λάρισας δεν αποτελεί εςαiρεση ανάuεσα στις άλλες

μεγαλουπόλεις όσον αφορά τα προβλήματα του αστικού περιβάλλοντος :cαι της

ποιότητας ζωής των κατοίκων της. Η συγκέντρωση ενός μεγάλου πληθυσμού κατοίκων

από την περιφέρεια στην πόλη της Λάρισας κατά τις δεκαετίες J970 και 1980 κο! ο

ελλιπής σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των νέων αναγκών που δημιουργούνταν

ευθύνονται για την κατάσταση που δημιουΡΥ'Ίθηκε. Οι στενοί δρόμοι και οι ανεπαρκείς

χώροι στάθμευσης, το κυκλοφοριακό πρόβλημα που παρουσιάζεται σω κέντρσ της

πόλης, καθώς και σι υψηλοί όροι δόμησης που είχαν σαν α~oτέλεσμα -:ην δημιουργία

μεγάλων κτιριακών όγκων είναι κάποια από τα βασικά προβλήματα της Λάρισας.

Το αποτέλεσμα όλης αυτής της συγκέντρωσης πληθυσμού στην πόλη τ/ς Λάρισας ήταν

η δημιουργία πιέσεων ώστε να «χωρέσουν» όλοι αυτοί στα όριά της! στον πυρήνα -:ης.

Ακολούθησε μια υπερσυγκέντρωση πληθυσμού στ(\ κέντρο της πόλης και μια άναρχη

επέκταση του πολεοδομικού συΥκροτήματος. Η α\'εξυ.~γKΤl1 αν&.πτυξη της πόλης

εKδηλί,iιθηKε πέρα από την αύξηση των KαΤΌιnc.ί1ν κω της κίνησης στους δρόμους αλλά. .
και με την εξάπλωση της βιομηχανίας και των c:.στικ(Οv λειτουί:η'ι6)ν προ::; την

περιφέρεια της πόλης, με συνέπεια την δέσμευση της γης σε μεγάλη αKτ~να γύρω ωr. ι)

την ,όλη.
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οικισμό της Νίκαιας

Την επίλυση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα τόσο στο κέντρο της

πόλης όσο και στην περιφέρειά της επιχειρούν να λύσουν διάφορες μελέτες. Ήδη η

δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων, σι μονοδρομήσεις, η ελεγχόμενη στάθμευση, η

δημιουργία χώρων πρασίνου αποτελούν σημαντικά βηματα. Η όποια βελτίωση τ/ς

κατάστασης όμως σημειώνεται στο κέντρο της πόλης, ενώ στ/ν υπόλοιπη πόλη τα

προβλήματα παραμένουν. Όσον αφορά την περιοχή γύρω από τ/ν πόλη της Λάρισας

μεγάλη σημασία έχει να εγκριθεί η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (20Ε) η οποία έχει ως

στόχους:

την προστασία της περιαστικής γης από τ/ν απρογραμμάτιστη δόμηση και άναρχη

τάση κατάτμησης (οικοπεδοποίηση)

την προστασία των ευαίσθητων περιοχών

τον έλεγχο της μελλοντικής ανάπτυξης της περιοχής σύμφωνα με του επιθυμητούς

στόχους

Προκειμένου να ελεγχθούν αποτελεσματικά οι χρήσεις γης στην περιαστική περιοχτι

της Λάρισας η ΖΟΕ Λάρισας (βλ Παράρτημα χάρτη Ι) περιλαμβάνει όλες τις ε",,{ισοις

του Δ. Λάρισας και των κοινοτήτων ΟμορφοχωΡ::J'U, Νέσσωνος, Μελισσοχωρίου,

Γαλήνης, Πλατυκάμπου, Νίκαιας, ΤεΡΨlθέας και Γιά\.νουλης, καθώς και τμήμα.α των

κοινοτήτων Φαλάνης και Δένδρων.

Ειδικότερα όσον αφορά τη Νίκαια (περιοχή μελέτης της παρούσας εργασίας)

προτείνονται τα εξής:

Α) ελάχιστο όριο κατάτμησης τα 4 στρέμματα για την γεωργική γη Ίια να

διευκολύνονται οι αγοροπωλησίες, δωρεές κλπ.

Β) χαρακτηρισμός του χώρου εκατέρωΟεν τι')ν δυο εθνικών δρόμων σαν βιοτεχνική

περιοχή

Γ) χάραξη περιφερειακού δρόμου μεταξύ Νίκαιας και Λάρισα;.

Προς το παρόν όμως η ΖΟΕ Λάρισας δεν έχει εγκrιΘεί, αν και η αρχική πρόταση είχε

υποβληθεί στο γΠΕΧΩΔΕ στις αρχές τ/ς δεκαετίας του 1980. Διάφορες εςελίξεις -

εκτροπή του Αχελώου, νέα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, εκπονούμενη υδραυλική

μει.eτη για τον Πηνειό κλπ - δεν διευκόλυναν την ο:Jt(\'nΚΟίΤοίηση ΤΟ-": ζηΤ:lμ~τoς Kα~

την έκδοση του αντίστοιχου προεδρικού διατάγματος.
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οικισμό της NίKαtας

Παράλληλα, αποτέλεσμα, αλλά ταυτόχρονα κω μια μορφή ανακούφισης του

προβλήματος της υπερσυγκέντρωσης, αποτελεί το ρεύμα αποκέντρωσης που

παρατηρείται κατά την τελευταία δεκαετία. Για πολλούς είναι προτιμότερο να μένουν

έξω από την πόλη, σε μια περιοχή κοντά σε αυτή, απολαμβάνοντας όλα τα

πλεονεκτήματα που τους προσφέρει μια τέτοια επιλογή, αφού έτσι και αλλιώς η

χΡονοαποστάσεις από τον τόπο εργασίας, διασκέδασης κω εμπορίου είναι σχεδόν ίδιες.

Το φαινόμενο αυτό βέβωα δεν παρατηρείται μόνο στην περίπτωση της Λάρισας.

Τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και διεθνώς στις αναπτυγμένες χώρες παρατηρείται το

φαινόμενο τις αποκέντρωσης και της μεταφοράς της κατοικίας από το κέντρο της πόλης

προς την περιφέρεια ή κω έξω από τα όρια της πόλης, σε οικισμούς - δορυφόρους

(Αραβαντινός, 1997).

6.2. Η ΠΕΡΙΟΧ.Η ΜΕΛΕΤΗΣ: Ο OIΚlΣMOΣ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Φυσικό περιβάλλον

Η Νίκωα είναι οικισμός της επαρχίας Λάρισας. Ο οικισμός βρίσκεται στο ανατολικό

τμήμα της θεσσαλικής πεδιάδας, νότια της Λάρισας, σε απόσταση 8,5 χμ από αυτή και

δυτικά της εθνικής οδού Λάρισας - Αθήνας (Γ.ΠΣ. Νίκαιας. 1987).

Ο οικισμός διασχίζεται κατά την διεύθυνση βορρά - νότου από τον l1ξονα Λάρισας 

Φαρσάλων και κατά την διεύθυνση δύση - ανατολή από τον χείμαρρο Νεμπεγλεριώτη,

ο οποίος χύνετω στον Γκουσμπανσ(1Vi'(~τη, που καταλή"{ει στον ΠO'~αμό Πηνειό στο

ύψος της γέφυρας της Νέας Σμύρνης στη Λάρισα. Το κίφιο μ.ορφοίl.Oγικι)

χαρακτηριστικό της περιοχής είνω κάποια τοπογραφική ποικιλία λόγω υψομF.τρι:α:i)V

διαφορών που υπάρχουν, λιγότερο μέσα στον υφιστάμενο οικισμό και περισσότερο στις

νότιες και δυτικές παρυφές του, και 0\ οποίες παρουσιάζουνκάποιες δυνατότητεςΟέn;.

Το μέσο υψόμετρο του οικισμού ι;ίναι 90μ (l'.ll.Σ. Ι"{ίκαιας, !987).
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστtKό οικισμό της Ν(καιας

Κλιματολογικά XαραΙCΤΗρισΤΙKά

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από κλίμα ηπειρωτικό και συγκεκριμένα μεταβατικό από το

μεσογειακό προς το μεσF1φωπαϊκό. Την άνοιξη και το καλοκαίρι επικρατούν άνεμοι

ανατολικοί, το φθινόπωρο ανατολικοί και βορειοανατολικο{ και τον χειμώγα βόρειοι

και βορειοανατολικοί. Η μέση ετήσια θερμοκρασία αέρα στην περιοχή είναι 160 C KCfL

κυμαίνεται από 50 C τον Ιανουάριο σε 26,60 C τον Αύγουστο. Η απόλυτη μέγιστη

θερμοκρασία ξεπερνά τους +420 C και η απόλυτη ελάχιστη φτάνει τους _130 C.

Η ετήσια βροχόπτωση στην περιοχή ανέρχεται σε 518 mm και οι μέρες βροχής σε 105.

Η βροχή παρουσιάζεται γενικά ως υετός στρωματοφόρων νεφών, δηλαδή ασθενής και

συνεχής. Κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο εμφανίζονται βροχές βίαιης μορφής

και καταιγίδες. Οι θερμικές τοmκές καταιγίδες χαρακτηρίζονται από μεγάλη ένταση και

μικρή διάρκεια (Ι-2 ώρες) και συνήθως συμβαί\'ουν τις απογευματινές ώρες. Οι ημέρες

καταιγίδας ανέρχονται ετησίως σε 7,4 και οι ημέρες χαλαζιού σε 1,7 (Γ.ιι.Σ. Νίκαιας,

1987).

ΓεωτεΧΥική - σεισμΙΚIΊ αναγνάψιση

Η περιοχή του οικισμού ανήκει στην πεδινή ::cριoχή της λεκάνης ης Λάρισας. Η

λεκάνη της Λάρισας, όπως και των Τρικάλων, αποτελεί τμήμα της «Μεσ3ελληνιΚl'jς

αύλακας» που δημιουργήθηκε με την πτύχωση και ανάδυση (αλπική ορογέ.νεση) της

Πίνδου και της Υποπελαγωνικής ζώνης. Η ορεινή περιοχτ\ αυτής της λεκάνης

αποτελείται από κρυσταλλοσχιστώδη πετρώμα-:α (γνεύυωι, φυλΛ-ίτες, μάρμαρα,

περιδοτίτες κλπ.), η χαμηλή λοφώδης πεΡιοΧτΊ από ποταμολιμναίες αποθέσεις σχετικά

συνεκτικές και η επίπεδη πεδΙΥή από πρόσφατες αλλουβιακές προσχώσεις (Γ.Π.Σ.

Νίκαιας. 1987).

Η «Μεσοελληνική αύλακω) αποτελεί ζώνη αδυναμίας (ζώνη δlάρρηξης) :ων ελληνικών

όρεων. Αυτό συμβαίνει διότι, αφού αποτεθηκαν "'πtά τη φάση Μολ{ωας ιζήματα

(κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, μάργες), κατά τη διάρκεια του πΝ:ι6κενου ~:λαβαv χώρα

εγκάρσια ρήγματα τα οποία μέχρι σήμερα δsν έχουν ισορροπήσει και συχνά :n:ροκαλούν

σεισμούς. Τέτοια ρήγματα διέρχονται από το νότιο άκρο τη; λεκάνης της Λάρισαι; και

ειδικότερα από την περιοχή Βόλου - Αλμυρού. η οποία ε;.ναι γνωστή για τη."

σεισμογενή της δράση. Έτσι, η σειc;μική επικινδυνότητα της περιοχi1ς επηρεάζεται
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ Σ.ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ MHTPOΠOΛlTlΚΩN ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον πcριασnKό οικισμό της Νίκαιας

βασικά από δυο παράγοντες: α) την φύση των εδαφών θεμελίωσης και β) την απόσταση

από τον σεισμογόνο χώρο του Βόλου.

Η "Πεδινή η:εριηχή της Νi1((f!a.ς αποτελείται από χαλαρά αλλουβιακά εδάφη σεισμικής

εmκ:ινδυνότητας γ, η δε λοφώδης περιοχή από ποταμολιμναίες αποθέσεις σεισμικής

επικινδυνότητας β (Γ.Π.Σ. Νίκαιας, 1987).

Η απόσταση από τον σεισμογόνο χώρο της περιοχής του Βόλου είναι τέτοια που

καθιστά την περιοχή σχεπκά πτωχή σε σεισμούς.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και με βάση τον ισχύοντα αντισεισμικό κανονισμό η περιοχή

της Νίκαιας κατατάσσεται στην κατηγορία σεισμικότητας 11 (Γ.Ω.Σ. Νίκαιας).

Κοινωνικο οικονομική διάΡθρωση

• Δημογραφική εeέλιξη

Σύμφωνα με τις απογραφές της Ε.Σ.Τ.Ε για τα έτη 1961, 1971, 1981 Κα/. 1991 ο

πληθυσμός της Νίκαιας παρουσιάζεται στο\! ακόλουθ() πίνακα:

Πίνοχας 2: Πληθυσμόςτης Νίκαιας για τα έτη i9ύ1 ~ 1991

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ IJΟΣΟΣΤΙAlΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

1961 1885

1971 1975 4,8%

1981 2250 13,9%1

1991 28.:10 26,2%

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Τ.Ε Ι Ιδία επεξεργασία

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα σημειώνεται μια αύξηση του πλΙίΟυσμού

με την πάροδο του χρόνου η οποία γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη. Το φαινόμενο αυτό

τεκμηριώνει και την αστικοποίηση της Νίκαιας, γεγονός για το οποίο θυ γίνει

εκτενέστερηαναφορά στη συνέχεια.
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΙΉΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ WΠΡΟΠΟΛΠ1ΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλtξη τ/ς επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οικισμό της Νίκαιας

Όσον αφορά την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού της Νίκαιας ανά φύλο προκύπτει με

βάση τα στοιχεία της απογραφής της Ε.Σ.V.E για το 1991 ο εξής πίνακας:

Πίναιω.ι:; 3: Ηλικιακή σύνθεση του Πληθυσμού της Νίκαιας για το tτoς 1991

ΗΛΙΚΙΑΚΉ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΑ
αριθμός Ποσοστό Αριθμός ποσοστό

0- 14 337 11,9% 293 10,3 %

15 - 29 253 8,9% 288 10,1 %

30-44 293 10,3% 336 11,9 %

45 -65 368 12,9% 341 12,0%

65+ 158 5,6% 173 6,1 %

ΣΥΝΟΛΟ 1409 49,6% 1431 50,4%

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Υ.Ε Ι Ιδία επεξερ'fασία

Η ηλικιακή κατανομή ανά φύλο του πληθυσμού εμφανίζεται καλύτερα στο διάγραμμα

που ακολουθεί.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ1: ΗΛιΚIΡΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΙΜΟΥ ΤΗΣ

ΝIΚΑιΑΣ ΠΑ ΤΟ 1991

<00..,
300

250

2ro

150

100

500_-
0.14

mIΓH Ιδία επεξεpyασiα

15-29

aΑΝΔΡΕΣ

8ΓΎΝΑΙΚΕΣ

J

J

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 3 και το διάγραμμα Ι, ο πληθυσμός της Νίκαιας δεν

παρουσιάζει υψηλά ποσοστά γήρανσης του πληθυσμού. Το γεΥονός αυτό, όπως θα
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙQΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστtKό οικισμό της Νίκαιας

αναλυθεί και πιο κάτω σχετίζεται άμεσα και εξηγείται με βάση το φαινόμενο της

μετεγκατάστασης πληθυσμού από την Λάρισα στον οικισμό της Νίκαιας.

1
1

Ο οικισμός δεν παπ()ησιάζει πληθυσμιακές μεταβολές στην διάρκεια του έτους, αφού

πρόκειται για μια πεδινή περιοχή που δεν έχει μετακίνηση πληθυσμού κατά τους

χειμερινούς μήνες και επιπλέον για μια περιοχή που δεν σημειώνει τουριστική

ανάπτυξη, ώστε να αυξηθεί ο πληθυσμός κατά την διάρκεια κάποιας συγκεκριμένης

χρονικής περιόδου.

]

Σημειώνεται ωστόσο ότι, σύμφωνα με εκτιμήσt:ις, τους καλοκαιρινούς μήνες η περιοχή

παρουσιάζει αύξηση του πληθυσμού της τάξεως του 10%. Το γεγονός αυτό οφείλεται

α) στις αγροτικές ασχολίες των κατοίκων που εντείνονται κατά τη διάρκεια του θέρους

και (1) πολλοί ντόπιοι διατηρούν οικίες τόσο στην Λάρισα όσο και στην Νίκαια με

αποτέλεσμα το καλοκαίρι να μεταβαίνουν στις αγροτικές τους οικίες λόγω

καλοκαιρίας.

• ΟικονοιιιιαΊ δραστηριότητα

Πίι'ακας 4: Εργαζόμενοι και άνεργοι στην NlKC'.Ia κατά φύλο το έτος 1991

Ο ενεργός πληθυσμός της Νίκαιας είναι συνολικά 1199 ά.ομα από τα οποία S4(J είνα~

άνδρες και 359 -Υυναίκες. Από αυτούς 77 είναι άνεργοι (39 άνδρες και 38 γυναίκες). Οι

περισσότεροι κάτοικοι της Νίκαιας είναι γεωργοί, ενώ ακολουθοί'ν οι υπάλληλοι στο'l

τριτογενή τομέα. Τέλος, δεν είναι λίγο1. και όσοι απασχολούνται στον δευτερογενή

τομέα, μιας και όπως είναι γνωστό, η Λάρωα παρουσιάζει μια σημαντική βιοτεχνική

δραστηριότητα. Αναλυτικά η κατάσταση παρουσιάζεται στους πίνακες και .α

διαγράμματα που ακολουθούν

ΠΗ, Η. E.....T.~ Ι !δια ε,τεςεpγα~α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΕΝΕΡΓΟΙ
ι

OIKONOMIKA Ι
ΆνεΡΥΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

Απασχολούμενοι ΜΗΕΝΕΡΓΌΙ

σύνολο νέοι

ΑΝΔΡΕΣ 801 39 28 357 840

ΓΥΝΑ!ΚΕΣ 3;7 38
,ο. 864 359 :::::J"Ι

ιc _ ,. ,

]

J

J
J
U

J

1
J
J
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤιΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επlδρασης της Λάρισας στον περιασnKό ΟllC1σμό της Νίκαιας

Πίνακας 5: Απασχόληση των κατοίκων της Νίκαιας ανά τομέα το έτος 1991

ΤΟΜΕΑΣ ΚΆΤΟΙΚΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
Ι

ΠρωτσΥενής 462 39,69 %

ΔευτεΡΟΎενής 294 25,26 %

Τριτογενής 408 35,05 %

ΣΥΝΟΛΟ 1164 100 %

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Τ ,Ε Ι Ιδία επεξεργασία

• Χρήσει, γη,

Η έκταση της Νίκαιας είναι 60,5 χιλιάδες στρέμματα (Γ.Π.Σ. Νίκαιας, 1987), <ΞΚ τωι;

οποίων 55,9 είναι καλλιεργούμενες εκτάσεις και εκτάσεις που βρίσκονται σε

αγρανάπαυση. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της

καλλιεργούμενης γης είναι μη αρδευόμεvο. Όπως επισημαίνουν και οι αγρότες της

περιοχής, Η Νίκαια είναι από τις κοινότητες του ΘεσσαλίΚΟϋ κάμ;ωυ με χαμηλό

ποσοστό αρδευόμενης γης. Αναλυτικότερα οι εκτάσεις της κάθε κατηγορίας για το

1991 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 8: Κολύψεις γης στη Νίκαια για το έτος ι' 991

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΗ (χιλιάδες cτρέμματα)
_.

Καλλιεργούμενη γη 55,9

Αρδευόμενηγη 15.ϊ5

Μη αρδευόμενη γη 30,2
.

Βοσκότοποι 2,2

Δάση Ο

Νερά 0,1

Οικισμός 2";

ΣΥΝΟΛΟ 60,5

---
ΠΗΓΗ: Φuσιyνωμ(ανέου Δήμου Νίκαιας,1998
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕ[Α ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επlδρασης της Λάρισας στον περιαστικό ΟllC1σμό της Νίκαιας

Η Νίκαια είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικός οικισμός. Οι εκτάσεις ανά

είδος καλλιέργειας για το έτος 1991 φαίνονται πτσ πα~'1Kάτω πίνακα:

Πίνακας 6: Έκταση ανά είδος εκμετάλλευσης στη Νίκαια για το έως 1991

~"., ,.. - - -- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΗ (στρ.)

Ετήσιες καλλιέργειες 632 41.070

Δενδρώδεις 14 200

Αμπέλια 2 3

Λοιπές καλλιέργειες 9 36

ΠΗΓΗ, Ε.Σ.Τ .Ε.

Είναι φανερό ότι σι ετήσιες καλλιέργειες καταλαμβάνοuvτην συντριπτική πλειοψηφία

των καλλιεργειών. Από αυτές οι σημαvπ.Kότερες είναι 1:0 σιτάρι και το βαμβάκι.

Αναλυτικότερα η έκταση της κάθε καλλιέργειας παρουσιάζεται στον πίνακα που

ακολουθεί:

Πίνακας 7: Έκταση ανά είδος καJλιέργειας στη Νίκαια για το έτος /991

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ (στρέμματα)

Σιτάρι σκληρό 25.000

ΚριΘάρι 2.700

Ψυχανθή 2.500

Βαμβάκι 14.000

Τεύτλα 1.'150
-~

Καλαμπόκι Ι 300

ΣΥΝΟΛΟ Ι 45.950 "
ΠΗΓΗ: Aγρocιιcός Συνεταιρισμός Νίι..:αιας
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OIKlrMOI ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝΠΕΡ!ΟΧΩΝ:
Η εξέλιξη της επίδρασηςτης Λάρισαςστον 1Ιεριασηκόοικισμό της Νίκαιας

Η κτηνοτροφία δεν είναι ανεπτυγμένη λόγω της εντατικής μορφής των καλλιεργειών

της φυτικήςπαραγωγής. Υπάρχειμονάχα μια αγελαδοτροφικήμονάδα.

• Διοικητικά ζητήματα

Από το 1998 η Νίκαια έπαψε να αποτελεί ξεχωριστή κοινότητα και συνενώθηκε με

κοντινές κοινότητες σχηματίζοντας έναν κοινό Δήμο. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια

του προγράμματος r. Καποδίστριας ψηφίστηκε ο Ν, 2539/98 περί «Συγκρότησης της

Πρωτοβάθμιας Τοπικής Aυτoδιoίκηση9~, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 244 της

4/12/1997. Σύμφωνα με τα παραπάνω προέκυψε ο νέος Δήμος Νίκαιας, ο οποίος

αποτελείται από τις Κοινότητες:

Διλόφου

Ζαππείου

Μοσχοχωρίου

Μύρων

Νέας Λεύκης

Νέων Καρυών

Νίκαιας

Χαράς

οι οποίες καταργούνται. Έδρα του νέου Δήμου είναι ο οικισμός NίKι.nας της τέως

Κοινότητας Νίκαιας.

Ο Δήμος Νίκαιας (ΦυσΙOγvωμία Νέου Δήμου Νίκαιας. 1998) ανήίCει στο Νσμό

Λάρισας (Περιφέρεια Θεσσαλίας) και εκτείνεται ':ότια της πόλης της Λάρ!σας. Ο

Δήμος συνορεύει Βόρεια ~!ε τον Δήμο Πλατυκάμπου, Δυτικά με τον Δήμο ΚΡαwώνα,

Aνατ~λΙKά με τον Δήμο Κιλελέρ και ;\ΙόΤlα με τον Δήμα ΠολυδάμαΗα και τον Δ11μο

Ενιππέα (βλ Παράρτημα, χάρτη 2).

Ο πληθυσμός του νέου Δήμου ανά δημοτικό δΙ(lμέρισμα για την ΠΕρίοδο 1961 -- 1991
"

παρουσιάζεται στον πίνακα και στο διάγραμμα που ακολουθοίιν:
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΠΙΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜιΠΡΟΠΟΛΠΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη τ/ς επίδρασης τ/ς Λάρισας σroν πεΡIασt\Kό οικισμό τ/ς Νίκαιας

Πiνακας 9: Πληθυσμ6ς των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου ΝίΚα/ας κατά τα έτη 1961

1991

1961 1971 1981 1991

Νίκαια 1.885 1.975 2.250 2.840

Δίλοφο 516 467 300 263

Ζάππειο 1.086 975 829 760

Μοσχοχώρι 635 545 502 339

Μ'ύρα 1.316 1.196 1.149 1.277

Νέα Λε'6κη 398 318 213 198

Νέες Καρυές 1.151 815 603 718

Χαρά 653 513 403 408

ΣΥΝΟΛΟ 7.640 6.804 6.249 6.803

ΔΗΜΟΥ

ΙΠΠΉ: Φιχnoγνωμία νέου Δήμου Νίκαιας, 1998

Διάγραμμα 2: Πληθυσμός Δήμου Νiκαιας ανά

Δημοτικό Διαμέρισμα

Είναι χαρακτηριστικόότι μόνο ο πληθυσμόςτου δημοτικούδιαμερίσματοςτης Νίκαιας

σημειώνει αύξηση με την πάροδο του χρόνου, ενώ ο πληθυσμός των περισσότερων

υπόλοιπων δημοτικών διαμερισμάτων σημειώνει σημαντική μείωση. Μάλιστα, η

αύξηση αυτή του πληθυσμού της Νίκαιας κατά τα τελευταία χρόνια θα ήταν πολύ

J
U
U
!

3000 ,----,=------~---~------__ι
2500
2000
1500
1000

500
Ο

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

G11961

(Ξ]1971

[]1961

[]1991

ιJ
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιασn"ό οι"ισμό της Νίκαιας

μεγαλύτερη αν εγγράφονταν στο δημοτολόγιο του οικισμού όλοι οι μη ντόmοι που

εγκαθίστανται στον οικισμό.

Ο Δήμος naPOual0(FI πυκνότητα 24,55 KαT1km2 . Όπως φαίνεται και στον πίνακα 10

που ακολουθεί το Δημοτικό Διαμέρισμα της Νίκαιας είναι η mo ;ruκvοκατοικημένη

περιοχή με πυκνότητα 46,94 κατl km2
, ενώ η πιο αραιοκατοικημένη είναι η περιοχή του

Δ.Δ. Δίλοφου με πυκνότητα 12,58 KαTlkm'.

Τα παραπάνω τονίζουν την διαφοροποίηση της Νίκαιας ως περιαστικό οικισμό που

επηρεάζεταιάμεσα από το κοντινό αστικό κέντρο της Λάρισας.

Πίνακας 10: Πυκνότητα του πληθυσμού των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου NίΚαi07..ς

(1991)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣΕ ΚΜ' ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

~'~'$tJ;ι:::,,(ι::>..")~~'''' i.~~1J;~~~r~ (ΚΑΤΙΚΜ')•~ .I:,.;>-'!Ii·;-:i"~.. !<;~fr. J;<;; 1991 "<, ,.. Ξ'';:,<>.;: . :!;. ::.::ί,i~",.'~":':

Νίκαια 2.840 60,5 46,94

Δίλοφο 263 20,9 12,58

Ζάππειο 760 40,7 18,67

Μοσχοχώρι 339 23,0 Ι 17,35,

Μύρα 1.277 60,2 21,21

Νέα Λεύκη 198 10,2 19,41

Νέες Καρυές 718
Ι 41,0 17,51

ι

Χαρά 408 23,0 Ι 17,74

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ 6.803 279,5 24,55
Ι

Πηγή: ΕΣγΕ

• ΧωροταΕικό πλαίσιο

Η Νίκαια με πληθυσμό πάνω από 2 840 κα-ωίκους είναι ένας από τους οιι..."l.σμούς που,"

βρίσκονται πολύ κοντά στην Λάρισα και στο KΈVφO μια.; περιοχής με μεγάλη

πρωτογενή παραγωγή (Γ.Π.Σ. Νίκαιας, 1987). Τα στοιχεία αυτά έπαιξαν μέχρι σ-ιΊμερα

καθοριστικό ρόλο στην δομή και την ανάπτυξιΊ ;:ης.
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστιιςό οικισμό της Νίκαιας

Η εξάρτησή της από την Λάρισα στο επίπεδο των υπηρεσιών είναι σχεδόν πλήρης.

Διαθέτει όμως μια στοιχειώδη κοινωνική υποδομή (Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο και

Λύκειο καθώς και φροντιστήρια ξένων γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης, αγροφυλακή,

κοινοτικό ιατρείο, εμπορικά καταστήματα τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης) Κα/.

αυτό της εmτρέπει να εξυπηρετεί, όχι μόνο τους κατοίκους της, αλλά και τους

κατοίκους των υπόλοιπων Δημοτικών Διαμερισμάτων του νέου Δήμου.ή ακόμα και

άλλων γειτονικών περιοχών (Γ.Π.Σ. Νίκαιας, 1987). Όπως ήδη αναφέραμε, σύμφωνα

με τις προτάσεις χωροταξικής οργάνωσης νομών του ΥΧΟΠ 1984, η Νίκαια

κατατάσσεται στους οικισμούς 3
ου
εmπέδου του νομού.

• Ιστορικό πλαίσιο

ο προ του 1923 οικισμός της Νίκαιας δημιουργήθηκε εκατέρωθεν της ζώνης

πλημμύρων του Νεμπεγλεριώτη και στο δυτικό μέρος της οδοι') Λάρισας - Φαρσάλων

(Γ.Π.Σ. Νίκαιας, 1987).

Οι σχετικά πρόσφατες ριζικές αλλαγές του ιδΙOKrησιαKOύ καθεστώτος της κτηματικής

περιοχής του οικισμού της Νίκαιας προσδιορίζο'/ται στην περίοδο μετάβασης από "ω

καθεστώς του Τσιφλικιού (Οθωμανική περίοδος) στην αγροτική μεταρρύθμιση του

1923 (διανομή γης).

Παρακάτω γίνεται μια συνοπτική αναφορά τις εξέλιξης της κατάστασης.

Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας η γη της Νίκαιας και της ευρύτερης περιοχής

ανήκε σε Τούρκους κατά κύριο λόγο και δευτερευόντως σε λίγους 'Ελ/ηνες

μεγαλοκτηματίες που είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν γη από τους Τοι)ρκους,

ιδιαίτερα μετά το 1881 (Sivignon Μ., 1992).

Με το τέλος της τουρκοκρατιας η γη πέρασε στα χέρια λίγων Ελλήνων

μεγαλοκτηματιών, ενώ οι υπόλοιποι κάτοικοι της περιοχής εργάζονταν στα ΚτΊlματά

τους σαν κολίγοι (,5ivignon Μ., 1992). Τα πράγματα όμως υ7l:ό αυτό το καθεστόις,

σύμφωνα με την μαρηφία του κ. Μπατάλα Α., δε; ήταν ευκολότερα από ότι κατά την

διάρκεια της τουΡΚΟ15ρατίας. Η κατάσταση που εmκρατούσε προκαλο..::ισε δυσαρέσκεια.
•

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ει{ύτητα προς τη': Λcφισα (αναπτυσσόμενο

πνευματικό κέντρο της εποχής) και το Βόλο (λιμάνι και τόπος συγάντησης όχι μόνο

εμπορευμάτων αλλ.ά και ιδεών) οδήγησε τελικ6 στην αφύπνιση του κόσμου και στην

απαίτηση απόκτησης γης. Αποκορύφωμα όλων αυτών των αν, ιδράσεων αποτέλεσε η
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οικισμό της Νίκαιας

εξέγερση του Κιλελέρ (Αγροτικό ζήτημα, 1975), η οποία αποτέλεσε σταθμό για την

περαιτέρω εξέλιξη του αγροτικού ζητήματος.

Από το Κιλιον!1 και μετά έγινε επιτακτικότερη η ανάγκη της απαλλοτοίωση<;. Τελικά

ύστερα από μια σειρά προστριβών και αγώνων αρχίζει στην Νίκαια το 1923 η διανομή

γης, η οποία θεσμοθετείται από το Υπουργείο Γεωργίας. Σύμφωνα με τον νόμο για την

διανομή ο κάθε μεγαλοϊδιοκτήτης δικαιούνταν να κρατήσει μέχρι 3.000 στρέμματα γης

- ανάλογα με το μέγεθος της οικογένειάς του - και τα υπόλοιπα ήταν υποχρεωμένος να

τα διαθέσει για την διανομή. Από την έκταση αυτή ένα τμήμα παραχωρούνταν για

κοινόχρηστους χώρους (λιβάδια, δρόμους κλπ) και τα υπόλοιπα αντιστοιχούσαν στον

κλήρο που έπαιρνε η κάθε οικογένεια. Η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε το 1927.

Με διάταγμα που υπογράφτηκε στις 7-7-31 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.218/18-7-31

έγινε διανομή από το Υπουργείο Γεωργίας τόσο αστη...i}ς όσο και αγροτικής Ίη<~ στους

κατοίκους της κοινότητας.

Η διανομή αυτή έδωσε σε κάθε δικαιούχο ένα οικόπεδο εμβαδού από 1250 έως 1500

Τ.μ. και ένα μικρότερο οικόπεδο, από 500 έως 750τ.μ., ώστε ο κάθε δικαιούχος να

συμπληρώνει 2 στρέμματα αστικής γης. Η διανομή προέβλεπε περι) lετρικά του

οικισμού κοινόχρηστη λωρίδα πλάτους 60μ. που χρησιμοποιήθηκε για χ6ψο αλωνΙ<lΝ.

Επίσης σε κάθε δικαιούχο έδωσε 2 στρέμματα για λαχανόκηπο.

Οι όροι δόμησης στο τμήμα του οικισμού ίφο του 1923 καθαρίζονταν με βάση to

διάταγμαπου αφορc( την δόμηση σε όλους τους προ του 1923 οικισμούς.

Οι όροι δόμησης στο τμήμα της διανομής ή ω.ν;

l1λάτος=13μ., βάθος=16μ., Εμβαδόν=300τ.μ., όροφοι 2, κάλυψη 50% και συντελεστής

δόμησης 0,8.

Οι όροι δόμησης για την περιοχή των λα;:.ανόκηπων ήταν αυτοί για την περιοχή της

εκτός σχεδίου δόμησης, όπως αυτοί 7ροη:Οίτοιήθηκαν με βάση το άρθρο 14 του

διατάγματος της 17.2.1983, το οποίο ορίζει ως όριο αρτιότητας τα 2 στρέμματα.

Κατά την διανομή δεν δόθηκε γη στοος α;::uκαλσίψεvους (:επαγγελματίες>ί, δηλ. σι

όσoυ~ .. δεν ασχολούνταν με -.ην καλλιέργεια της γης αλλά εξασκούσαν, άλλα

επαγγέλματα.

Παρά το γεγονός όμως ότι έγινε η διανομ1ί ~ιης, δεν υπήρχαν κατάλληλα μέσα για την

καλλιέργειά της (Μπατάλας Α.) και έ-:-σι ένα μεγάλο τμήμα της έμενε ακαλλιέργητο. Η

------------------------- ,ο
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επlδρασης της Λόρισας στον περιαστικό οικισμό της Νίκαιας

κατάσταση άλλαξε κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1950 όταν αγοράστηκαν

συνεταιριστικά τα πρώτα τρακτέρ. Μέχρι το 1960 δεν είχε μείνει σπιθαμή

ανεκμετάλλευτης γης. Κύρια καλλιέργεια ήταν το σιτάρι. Το γεΥονός αυτό

συμπληρωματικά με την μεγάλη έκταση της ίκαιας και την γειτνίασή της με την

Λάρισα αποτέλεσαν τους λόγους που η Νίκαια δεν επηρεάστηκε έντονα από το

φαινόμενο της μετανάστευσης των δεκαετιών 1960 Κα/. 1970. Ο δεύτεΡCς σημαντικός

λόγος που απέτρεψε την μετανάστευση του πληθυσμού από την N[mta ήταν η

λειτουργίατων βιοτεχνιώντης Λάρισας. Από το 1962 (Sivignon Μ .• 1992) άρχισαν να

ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια οι βιοτεχνίες στην Λάρισα. Το μεΥαλύτερο μέρος των

απασχολούμενων σε αυτές ήταν γυναίκες, τόσο από την Λάρισα, όσο και από την γύρω

περιοχή. Έτσι λοιπόν, αρχίζει σιγά-σιγά η ενασχόληση των γυναικών της Νίκαιας και

με άλλες δουλειές πέρα από τα οικιακά, συμπληρώνοντας με τον τρόπο a1nG το

οικογενειακό εισόδημα.

• Πολεοδομική οργάνωση

Ο σημερινός οικισμός της Νίκαιας περιλαμβάνει δυο τμή;.:.ατα (βλ. Παράρτημα, Σχέδιο

Ι): τομ προϋφιστάμενο του 1923 οικισμό και το νεότερο (ρυμοτομημένο) μέρος tou

οικισμού, τα οικόπεδα του οποίου προέκυψαν από την διανομή από την δ~ανoμι~1

οικοπέδωνγια αστική αποκατάστασητου Υπουργείου Γεωργίας (1923 - 192ί).

Τα δuο τμήματα του οικισμού διαχωρίζονται από την οδό Φαρσάλων, η οποία αποτελεί

στην πράξη τον κεντρικότερο δρόμο του.

Στο σχέδιο 1 του παραρτήματος παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη -'Ου οιησμού από το

τέλος της οθωμανικής αυτοκρατορίας μέχρι σήμερα.

>- Τα οικόπεδα στο προϋφιστάμενο του 1923 οικισμού O~Koδoμoύνται με βό:ση το ν.δ.

17-7/6-8-1923. (βλ παράρτημα)

> Τα οικόπεδα της διανομής που ειεωρείται ότι έχουν ρυμοτομικό Ο'"ι..έδιο και

οικοδομούνται με βάση το Β.Δ. 25.8.1969 ({περί καθορ.σμού των 6ρων κω

περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των κείμενων εντός των ορίων οικισμών

εχ.όντων συγκεκριμένον ρυμοτομικόν σχέδιοV»). (βλ παράρτ"μα)

}:> Τα γεωτεμάχ.ια που βρίσκονται ει...-τός σχεδίου O~KOδOμOύνται με βάση ης διατάξεις

της εκτός σχεδίου δόμησης (4 στρέμματα). ({3λ παράρτημα)

------------------------- 41
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ΟΙΚΙΣΜΌΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙQΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οικισμό της Νίκαιας

Πέρα από τα παραπάνω, όπως φαίνεται και στο σχέδιο 1 του παραρτήματος, στην

πλευρά του ρυμοτομημένου τμήματος του οικισμού υπάρχει μια περιοχή ειδικοί)

καθεστώτος οι Λαχανόκηποι. Πρόκειται για μια έκταση ιδιόκτητων οικοπέδων

έκτασης 2 στρεμμάτων. Τα οικόπεδα αυτά προέκυψαν από την διανομή γης που έγινε

στην περιοχή μετά την τουρκοκρατία (1923 - 1927). Όπως δηλώνει και το όνομα της

έκτασης αυτής, προορίζονταν την εποχή εκείνη για την καλλιέργεια λαχανικών από την

κάθε οικογένεια που είχε στην ιδιοκτησία της λαχανόκηπο. Σήμερα οι Λαχανόκηποι, αν

και παραμένουν αγροί, οικοδομούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 του π.Δ.

17.2.1983, το οποίο ακολουθεί γενικά τους κανόνες για την εκτός σχεδίου δόμηση,

θέτει όμως ως ελάχιστο όριο αρτιότητας τα δυο στρέμματα.

Ο οικισμός της Νίκαιας διαθέτει εγκεκριμένο r.η.Σ. (βλ παράρτημα ΦΕΚ 4-5-1988)

το οποίο περιλαμβάνει γενικές κατευθύνσεις για την πολεοδομική οργάνωση του

οικισμού και της ευρύτερης περιοχής. Δεν έχει εκπονηθεί όμως ακόμη πολεοδομική

μελέτη. Πριν δυο χρόνια έγινε η κτηματογράφηση του οικισμού από ιδιωτική εταιρεία

της Αθήνας. Η κτηματογράφηση αυτή περιλάμβανε και την περιοχή των λαχανόκηπων,

όπου, όπως αναλύεται και πιο κάτω, φαίνεται έντονα η τάση επέκτασης του οικισμού.

Επίσης, σχετικά με την κατάτμηση γης εντός οικ.1σμού πρέπει να αναφερθούν τα εξής

(Γ.η.Σ. Νίκαιας, 1987):

Α) Περιοχή του αρχικού οικισμού, δηλ προ τot-' 1923

Ένα τμήμα του που εφάπτεται της οδού Λάρισας - Φαρσάλων εμφανίζει την

μεγαλύτερη κατάτμηση, από 250 έως 500 7".μ.

Ένα μεγαλύτερο τμήμα σε επαφή με το προηγούμενο εμφανίζει κατάτμηση από 500 

700 Τ.μ. και το υπόλοιπο, που είναι το μεγαλύτερο, από 1.000 - 2.000 Τ.μ..

Β) Περιοχή διανομής

Τα οικόπεδα που παραχωρήθηκαν ήταν δυο ομάδων από άΠΟ\iη εμβαδού. Η πρcί:)τ/

ομάδα, που καταλάμβανε και το μεγι1λύτερο τμήμα της διανομτΊς είχε οικόπεδα των

οποίων το εμβαδό κυμαίνονταν από 1250 έως 1500 Τ.μ.

-------------------------------- ·n
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στΌν περιασ~l(ό OIΙCΙσμό της Νίκαιας

Η δεύτερη ομάδα περιλάμβανε οικόπεδα των οποίων το εμβαδό κυμαίνονταν από 500

έως 750 τ.μ.

Στην περιοχή αυτή έγ·ναν Ι(i''":οιε~ σποραδΙΚf:( l('1τατμήσεις που όμως .Jεν αλλοιώνουν

την συνολική εικόνα του μεγέθουςτων ιδιοκτησιών.

Γ) Περιοχή λαχανόκηπων

Τα οικόπεδα που παραχωρήθηκανήταν εμβαδού 2.000 Τ.μ. δεν έγινε καμία κατάτμηση

λόγω του ότι με μικρότερο εμβαδό δεν Ι1ταν δυνατή η έκδοση οικοδομικής άδειας για

την ανέγερση οικοδομής.

Επίσης, στις παρυφές του προ του 1923 οικισμού υπάρχουν ιδιοκτησίες μεταξύ 2.000

έως 4.000 Τ.μ.

ΓΚΑΜΑΓΚΑΡΗ ΒΑ1:ΙΛ/ΚΗ
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη τ/ς επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οικισμό τ/ς NΊΙCαιας

7. ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΩΣΑϊΚΟΥ

ΑΕΡΩΨΩΤΟΓΡΑφιω.ι ΤΟΥ 1981 ΜΕ ηπ; Ζ.ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΕΙΚΟΝΑ

ΤΟΥ 1997

Μετά την διαδικασία προεπεξεργασίαςτων εικόνων που εφαρμόστηκε (βλ. πιο πά.νω

παρ. .4 ""3) , ήταν διαθέσιμα πλέον το γεωμετρικά διορθωμΙΎΟ (ΕΓΣΑ '87) μωσαϊκό

αεροφωτογραφιών του 1981 (βλ παράρτημα εικόνα 1), η δορυφορική εικόνα του

δορυφόρου IRS-Ic ΡΑΝ του 1998 (πανΡχΡωμαικό κανάλι) (επίσης ΕΓΣΑ '87) (βλ.

παράρτημα εικόνα 2), 70 πολυφασματικό κανάλι (color coInposite) της ίδιας

δορυφορικής εικόνας (βλ. παράρτημα εικόνα 3) και η εικόνα που προέκυψε από την

υπέρθεση του πολυφασματικού καναλιού πανω στο πανχρωματικό (βλ. παράρτημα

εικόνα 4).

Τα συμ:τεr-άσματα για την περιοχή μελέτης, που ΠΡΟλ'"ύπτουν από τ/ν (1ΠτΊΚΤ]

παρατήρηση και φωτοερμηνεία των παραπάνω εικόνων, όσον αφορά στην οικιστική

ανάπτυξη που εκδηλώθηκε στην περιοχή μελέτης μέσα στα 11 χρόνια που καλύπτουν ΟΙ

διαθέσιμες εικόνες, αναλύονται παρακάτω. Ο σί~oλιασμός γίνεται με βάση ης εικόνες 5

και 6 του παραρτήματος και πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια ·ro·.J ;Ι:ΡΟΥράμμιιτcιr

Arcvie\\' 3.1 , ακολουθώντας, όπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο 4,

την μέθοδο της οπτικής παρατήρησης Τ:Ύ>ν χωρικ(ί)ν μεταβολ{ον για το χρονικό

διάστημα 1981 - 19911.

;. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1, Παρατηρώντας τις εικόνες (μωσα'ίκό αεροφωτογραφιών 1981) και 2

(πανχρωματικό κανάλι IRS-1(' Pan) η'υ παραρτήματος και εστιάζοντας στο\'

οικισμό της Νίκαιας, γίνεται εύκολα α\'τιληΠτΊΊ η σημαντική on:ιστιΚΊ~ ανάπτυξη

που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή μΑσα Gra 1'\ χρόνια που μεσολο.βΟ\JV από την

λήψη των δυο εικόνων. Η σογκριση των δυο προαναφερθέντων €ΙK,}""ω--ι

αποτυπώνεται στην εικόνα 5 του παραρτήματος, στην οποία σημει(Δνεται με μωβ

χρώμα ο δομημένος χώρος του οικισμού της Νίκαιας μέχρι το 1981 και με J...:ίτρ~νο

ΓΚΜ.1ΜΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛ!ΚΗ
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡJΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟι\ΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οικισμό της Nίιcαιας

χρώμα η επέκταση της δόμησης μέχρι και το 1998. Ο οικισμός της Νίκαιας φαίνεται

πως όχι μόνο επεκτάθηκε, αλλά μεταβλήθηκε και ως προς το σχήμα του, αφού η

επέκταση ήταν μεγαλύτερη προς το ανατολικό (λαχανόκηποι - βλ. πιο πάνω

κεφ.6.2., σελ. 41) και βόρειο μέρος του οικισμού και κατά λιγότερο προς το

βορειοδυτικό. Το γεγονός αυτό τεκμηριώνει και ο επιτόπιος έλεγχος της περιοχής

μελέτης, καθώς και τα στοιχεία από την καταγραφή των κατοικιών των νέο

εγκατασταθέντων που συλλέχθηκαν για τον έλεγχο της αξιoπ~στίας της οπτικής

παρατήρησης των εικόνων. Προέκυψε λοιπόν ότι περιμετρικά του οικισμού έχουν

κτιστεί από την αρχή της δεκαετίας του 1980 μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του

1990 περίπου 450 κατοικίες. Από αυτές οι 300 περίπου βρίσκονται στο ανατολικό

τμήμα της επέκτασης του οικισμού και οι υπόλοιπες στο βορειοδυτικό και

ελάχιστες στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικισμού.

2. Επιπλέον, από την σύγκριση της εικόνας 1 με την εικόνα 3 (πολυφασματικό κανάλι

IRS-lc LISS) (βλ. εικόνα 6, παράρτημα) διαφαίνεται μια τάση για μεγαλύτερη

επέκταση του οικισμού της Νίκαιας προς το τμήμα του αγροκτήματός της με το

υψηλότερο ποσοστό αρδευόμΕVΗς γης, δεδομένου ότι το κόκκινο χΡώμc: στις

εικόνες 3 και 4 υποδηλώνει την ύ;ταρξη χλωροφύλλης στα αντίστοιχα μίχe!5.

Έχοντας βέβαια υπόψη το θεσμικό πλαίσιο και την ιστορική εξέλιξη του ~ικισμoύ

(βλ. παρακάτω κεφ. 6.2., σελ. 39-42) είναι δυνατόν να αιτιολογηθεί η κατάσταση

που διαμορφώθηκε.

3. Εξετάζοντας τώρα το φαινόμενο της οικιστικής επέκτασης από την πλευρά της

Λάρισας, που σύμφωνα με την εμπεφιι-,:ή έρευνα αποτελεί την πφή εκροής roυ

πληθυσμού που δημιουργεί το φαινόμενο, γίνεται άμεσα αντιληπτή η επέκταση '=01)

οικιστικού ιστού της, κυρίως κατά μήκος των κ:ύριων οδικών αξι1νων (Φαρσάλων,

Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισα.ς - Αθηνών και Νέας Εθνικής Οδοί) Λά,ρισας 

Αθηνών).

Η επιτόπια παρατήρηση έδειξε όη 11 γη στους άξονες αυτούς καταλc:μβάνε-,cιι

κυρίως από βιοτεχνίες. Ειδικι1τερα στον άξονα 1φος Νίκαια ;(αι Φάρσαλα, που

εμπίπτει στην περιοχή μελέτης. διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν 46 βιοτεχνίες, 3 ιδιωηκά

εκπαιδευτήρια, 12 μαγαζιά νυχτερινής διασκέδασης κω 2 μεγάλα εμπορικά

καταστήματα. Εξαιτίας μάλιστα της π::φαπάνω διαμορφωμένης KCΙτιJ.στ,:ωης, η υιιό

έγκριση ΖΟΕ Λάρισας που, όπως έχει ήδη αναφερθεί, περιλαμβάνει και 'τ/ν περιοχή

της Νίκαιας, ορίζει εκατέρωθεν του άξονα αυτού ζώνη βιομηχανίας, χονδΡF.μ;τορίου

45
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΠΕΡ!ΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οικισμό της Νίκαιας

και αναψυχής. Εκτός από την επέκταση των βιοτεχνικών και εμπορικών

δραστηριοτήτων, όπως είναι φυσικό και αναμενόμενο, λόγω της αύξησης του

πληθυσμού της πόλης της Λάρισας, σημειώνεταϊ. και επέκταση των κατοικιών

περιμετρικά της Λάρισας.

Στην εικόνα 5 του παραρτήματος σημειώνονται με μωβ χρώμα οι δομημένες

περιοχές μέχρι και το Ι 981 και με κίτρινο χρώμα οι περιοχές που δομήθηκαν από το

1981 μέχρι και το 1998.

4. Εκτός από την Λάρισα όμως, σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της κατάστασης της

περιοχής μελέτης έπαιξε και η δημιουργία της Νέας F.9vικής Οδού Λάρισας 

Αθήνας, η οποία αποτελεί τμήμα του άξονα ΠΑΘΕ και κατασκευάστηκε μέσα στην

τελευταία δεκαετία. Ο οδικός αυτός άξονας, όπως φαίνεται στις εικόνες 2, J, 4, 5

και 6, περνάει μέσα από τα όρια της κτηματικής περιοχής της Νίκαιας. Εκατέρωθέν

του και στα σημεία που σχηματίζει κόμβους με άλλους σημαντικούς οδικούς άξονες

της περιοχή έχουν αρχίσει να χωροθετούνται διάφορα κτήρια που στεγάζουν κυρίως

βιοτεχνίες και βενζινάδικα (βλ. παράρrημα εικόνες 5 και 6).

5. Ακολουθώντας τώρα τον οδικό άξονα Λάρισας Νίκαιας, και δσο

απομακρυνόμαστε από την Λάρισα προς την Νίκαια, παρατηρ~ίται μικρότερη

πυκνότητα βιοτεχνικών ή άλλων δραστηριοτήτων δι.:ιφορεηκών της κατοικίας, και.

φτάνοντας τελικά κοντά στον οικισμό της Νίκαιας, ο χώρος καταλαμβάνεται κυρίι)ς

από οικόπεδα και χωράφια.

Οπως φαίνεται από την σύγκριση των ψηφιαΚ(J)V εικόνων λοιπόν, η Λάρισα και η

Νίκαια παρουσιάζουν μια τάση να ενωθούν μέσω των 1Ι.."Τ1.ρίων κατά ~H1Koς του οδικού

άξονα Λάρισας - Φαρσάλων. Το γεγονός αυτό (;εν αποκλείει την πιθανότητα της:

συνένωσης του οικισμού με την Λάρισα, αν και δεν μπορεί κανεiς να μιλήσε~ με

βεβαιότητα yta κάτι τέτοιο Μεταξί\ Λάρισας - Νίκαιας έχουν εγκατασταθεί χρτιοεις

βιοτεχνιών, εμπορίου και αναψυΧ11ς. οι οποίες πρoβλέιrεται να θεσμvθεnιθοίιν σε:

ανάλογeς ζώνες με την έγκριση της ΖΟΕ Λάρισας. Οι χρήσεις αυτές δεν θα μπορούσαν

να χαρακτηριστούν συμβατές με την Kατo~κία και επιπλέον, η Ν{καια κω η Λίφισα

ανήκουν διοn"'llτικά ύστερα από τψ· δ,σΙλ'1ΤΙκή με-:αρpύθμισn του ποογράιι.;.ια,:,ο, ι.({.

Καποδίστριαρ) του 1998 σε διαφορεηκούς δήμους. Η TOΠΙΚll Αυτοδιοίκηση και οι

κάτοικοι της περιοχής είναι εκείνοι που θα καθορίσουν 1:ην εξέλιξη της κατάσωσης.

'6
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οικισμό της Νίκαιας

8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, προκειμένου να συλλεχθούν ορισμένα από τα στοιχεία

που αφορούν την περιοχή μελέτης και τα νOΙKOΚ1Jριά της συμπληρώθηκαν

ερωτηματολόγια σε ένα τυχαίο δείγμα πληθυσμού. Τα ερωτηματολόγια απευθύνονταν

στους ντόπιους και στους μη ντόπιους κατοίκους της Νίκαιας. Ύστερα από την

δοκιμαστική συμπλήρωση συνεχίστηκε η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων στο

δείγμα του μη ντόπιου πληθυσμού και διακόπηκε η συμπλήρωση από τους ντόπιους,

ύστερα από την διστακτικότητα των κατοίκων να απαντήσουν σε αρκετές από τις

ερωτήσεις και αφού διαπιστώθηκε ότι τα αναγκαία στοιχεια μπορούν να

συγκεντρωθούν και από διάφορες συνεντεύξεις με τους τοπικούς φορείς (Δήμος,

Αγροτικός Συνεταιρισμός) και με τους μεσττες της Νίκαιας.

Ακολουθεί μια παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παραπάνω έρευνας, η οποία δίνει

μια εικόνα του χαρακτήρα των νοικοκυριών, του πληθυσμού και του τρόπου ζωής τους.

Δεν παρατίθενται ακριβή αριθμητικά στοιχεία της κατάστασης, αλλά τα στοιχεία

παρουσιάζουν τις τάσεις που ΕΠικρατούν (βλ κεφάλαιο 4.2. - συ(7.η;;.ική μέθoδo~).

Επιπλέον, έχει γίνει διασταύρωση των πληροφοριών που προέ1-.\Jψαν από τα

ερωτηματολόγια μέσω των συνεντεύξεων.

ΝΕΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΕΣ

Τα νοικοκυριά της κατηγορίας αυτής του πληΟυσμού αποτελούνται κατά κύριο λόγο

από μια τετραμελή (ή σπάνια διμελή ή τριμελή) πυρηnκή οικογένεια. Η μέση ηλικΊα

αυτής της μερίδας του πληθυσμού κυμαίνεται από Ο έως 65 €.ών. Ο πατέρας ':;ΡΥάζεται

στην Λάρισα ως δημόσιος ή ιδιωτικός υπωληλος, μηχανικός:, έμπορος ή βιο"':"έχνης. Η

μητέρα απασχολείται είτε σε κάποιον τομέα παραπλήσιο του συζύγου, είτε είναι

δηλωμένη ως αγρότισσα, αν κω δεν ασχολείται η ίδια μι:; την καλλιέργεια της γης.

Όπως φανερώνουν η μορφή της Kατoικiας τους (βλ φωτογραφίες ίtαραΡτΊlματας) και

τα επαΥΥέλματά τους, η οικονομική τους καtάσταση είναι άνω του μετρίου.

Τα παιδιά τους πηγαίνουν στα σχολεία και στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών της

Νίκαιας, ενώ για φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης τα περισσότερα πηγαίνουν στην

Λάρισα. Η κοινωνικοποίηση λοιπόν των παιδιών γίνεται κατά ένα μέρος μέσα από τσ
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤιΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οικισμό της Nίιcαιας

σχολείο της Νίκαιας και το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ποιότητα ζωής και την

εγγύτητα στην Λάρισα τα κάνει να θέλουν να συνεχίσουν να μένουν εκεί.

Η συντριπτική πλειοψηφία των νέο-εγκατασταθέ':-::t>v 5.:-: κα"".:ιγεται απ" ~·I Νίκαια.

Πριν εγκατασταθούν στο χωριό έμεναν στην Λάρισα, όπου και εργάζονταν. Ο [όπος

καταγωγής τους ποικίλει. Επιπλέον, μέσα στο δείγμα των ερωτηθέντων βρέθηκαν και

δυο οικογένειες Νικαιοτών που ζούσαν για αρκετά χρόνια στην Γερμανία και

αποφάσισαν να γυρίσουν και να εγκατασταθούν μόνιμα στην Νίκαια.

Ο συγκεκριμένος πληθυσμός επέλεξε να εγκατασταθεί στην Νίκαια γιατί θεώρησε ότι

μπορεί να του προσφέρει όλα τα οφέλη που προσφέρει ένας οικισμός της υπαίθρου,

απολαμβάνοντας παράλληλα και εύκολα και όσα προσφέρει ένα μεγάλο αστικό κέντρο

όπως η Λάρισα. Κανένας από όσους εγκαταστάθηκαν στη Νίκαια δεν ήρθε με την

προοπτική να αγοράσει γη και να γίνει αγρότης, αλλά συνέχισαν να απασχολούνται

στον τομέα που απασχολούνταν και πριν την εγκατάστασή τους εκεί.

Η πλειοψηφία των οικοπέδων στα οποία έχτισαν ϊ:ις κατοικίες τους ήρθαν στην

κυριότητά τους με αγορά από ντόπιους. Πέρα από αυτό κάποιοι έχουν αγοράσει και

μερικά στρέμματα αγροτικής γης την οποία νοιι<,;;I/(ζC''Jν σε ντόπιους αγρόΤΖς. Οι

περισσότεροι όμως αρκέστηκαν στην αγορά οικοπέδου. Θα πρέπει να .διευΚρtνιστεί Ι

τονιστεί ίσως εδώ ότι οι κατοικίες αυτές a.ποπλούν πρώτη κατοικία για του ΙCΙΟlαήτες

τους. Τα εν λόγω οικόπεδα βρίσκονται συγκεντρωμένα κατά κύριο λόγο στην περιοχή

των λαχανόκηπων και περιμετρικά του βορειοανατολικού τμήματος του ΟΙiCl.σμού.

Λιγότερα είναι τα σπίτια των νέο-εγκατασταθέ',ιτων που βρίσκονται μέσα στον οικισμό

της Νίκαιας. Εκτός από τις περιοχές αυτές, έχει κτιστεί και ένας μικρός αριθμός

καΤΟΙiCl.ών εκτός των ορίων του οικισuού και των λαχανόκηπων, κοντά σε αυτόν, σΕ

αγροτεμάχια 4 στρεμμάτων. Η επιλογή των τελευταίων αιτιολογείται από το γεγονός

ότι η τιμή τους είχε μικρή διαφορά από αυτή Ί:ων οικοπέδων ή ακόμα και από το

γεγονός ότι ορισμένοι από αυτούς αναζητούσαν μεγάλες εκτάσεις προκειμένου να

διαμορφώσουν και διάφορους χώρους. όπως γήπεδο μπάσκετ, ποδοσφαίρου, τένις,

πισίνα, μεγάλο κήπο, γκαράζ, αΠOθnΚll κλπ.

Όσον αφορά στις σχέσεις των νέO~εγKαταCΊταΘέντων με την τοπική κοινοον5.1.. της

Νίκαιας θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι περισσότεροι διατηρούν καλές σχέσι-:ις με τους

ντόmους γείτονές τους. Οι παρέες τους όμως περιλαμβάνουν κυρίως άτομα που

γνωρίζουν από παλιότερα και που, είτε μέ\lcυν στην Λάρισα, είτε εγκαταστάθηκαν ιι.:αι

εκείνοι στην Νίκαια, και δευτερευόντως άλλους νέο-εγκατασταθέντες 11 ντόπιους. Οι
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Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οωσμό της Νίκαιας

πρώτες ανάγκες του σπιτιού και της διατροφής του καλύπτονται από τα καταστήματα

της Νίκαιας. Όσον αφορά την ψυχαγωγία τους όμως προτιμούν την Λάρισα.

NTOΠlOJ

Αναφορικά με τον ντόπιο πληθυσμό της Νίκαιας θα πρέπει να τονιστεί η τάση του

πληθυσμού να παραμένει στον οικισμό, γεγονός που συμβάλλει, μαζί με την εισροή μη

ντόπιων στον οικισμό, στην αποφυγή της γήρανσης του πληθυσμού. Τα νέα παιδιά

δηλώνουν πως θα ήθελαν (ανεξάρτητα από το επάγγελμα που επιλέγουν) να

παραμείνουν στο χωριό.

Όσον αφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, δεν διαφέρουν ϊtoλύ

από τα όσα έχουν αναφερθεί πιο πάνω για το σύνολο του οικισμού, ενώ ως προς την

απασχόληση το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού απασχολείται στον πρωτογενή τομέα

και ένα μέρος του (κυρίως νέοι) στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα στ/ν Λάρισα

(βιοτεχνίες, υπηρεσίες, εμπόριο).

Σχετικά τώρα με την ιδιοκτησία γης, τα τμήματα γης που πούλησαν οι περισσότεροι

ήταν στην περιοχiι των λαχανόκηπων κατά την ;τερίοδο ~oυ ξεκίv11σΈ το φαινόμ~νo της

μετακίνησης των μη ντόπιων προς την Ν(καια. Πολλοί από αυτούς σήμερα πιστεύουν

ότι δεν θα έπρεπε να πουλούσαν τότε το λαχανόκηπό τους, αλλά σήμερα που αξία τους

έχει ανέβει έως και 10 φορές από την αρχική τους. HfpQ. από τα οικόπεδα όμως, οι

περισσότεροι δεν θα πουλούσαν τμήματα της γεωργι ....-ή τους γης, είτε γιατί την

καλλιεργούν και τους αποφέρει έστω και ένα μικρό εΙ'J:όδημα για να ζήσουν, είτε για.ί

θεωρούν την γη σαν μια επένδυση που δt...... χάνεται, είτε γιατί (ιδιαίτερα στα μη

αρδευόμενα χωράφια) θεωρούν ότι η απόδσσ11 τους είναι τέτοια ~coυ δεν Θα κερδίσουν

αρκετά χρήματα από την πώλησή τους.

Οι περισσότεροι αγρότες της Νίκαιας δεν είναι ικανοποιημένοι από την απόδοση των

κτημάΤi>ν τους. Το ποσοστό της καλλιεργούμενης γης της Νίκαιας ;του είναι

αρδευόμενο είναι από τα πιο χαμηλά σιη Θεσσαλία, ενώ στην περιοχή δεν έχ';ι γίνει

αναδασμός. Πολλοί αγρότες υποστηρίζουν ότι η καλλιέργεια της γης τους, ιδιαίτερα

στις μη αρδευόμενες περιοχές, είναι ασύμφορη.
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περlασnKό οικισμό της Νίκαιας

9. ΑΝΆΛΥΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤιΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ

ΤιΣ ΤιΜΕΣ ΓΗΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΝΙΚΑΙΑ

Η αναζήτηση καλύτερης ποιότητας και χαμηλότερου κόστους ζωής ήταν τα δυο κύρια

αίτια της τάσης που επικράτησε για την εγκαtάλειψη του κέντρου της πόλης και την

εγκατάσταση σε ένα περιβάλλον πιο ποιοτικό. Από την άλλη μεριά στον περιαστικό

χώρο της Λάρισας υπήρχε διαθέσιμη γη για οικοδόμηση και μάλιστα σε χαμηλή τιμή

(στην αρχή τουλάχιστον). Βέβαια, όπως προέκυψε από την έρευνα πεδίου, αυτή η τάση

δεν αφορά όλες τις κατηγορίες κατοίκων της πόλης. Το φαινόμενο είναι έντονο στους

κατοίκους εκείνους που ανήκουν σε κάποιες ανώτερες εισοδηματικές τάξεις, οι οποίοι

έχουν και την οικονομική άνεση να αγοράσουν ένα οικόπεδο και να χτίσουν ένα σπίτι.

α πληθυσμός αυτός κατευθύνθηκε προς τους οικισμούς που βρισκόταν περιμετρικά του

πολεοδομικού συγκροτήματος της Λάρισας: Νίκαια, Γιά\'νουλη, Τερψιθέα,

Πλατύκαμπος, Χάλκη, μοιρασμένος με διαφορετικό ποσοστό στον καθέναν (βλ

Παράρτημα χάρτη 3).

Εξετάζοντας κάθε έν~ν α1tό τους παραπάνω οικισμ06; ξεχωριστά, και με βάση τ3.

προφορικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από τον Δήμο Λάρισας, θα πρέπει vft

αναφερθούν τα εξής: Η μετακίνηση πληθυσμού προς τον Πλατύκαμπο σημειώθηκε

μόνο κατά την δεκαετία του 1980 και ήταν περιορισμένη, mθανό:ατα λόγω τη; Οέσης

του και των περιορισμένων λειτουργιών που διέθετε. Η μετακiνηση προς τους

οικισμούς Τερψιθέα και Χάλκη ήταν ακόμα. ;:ιο περιορισ,l..k...:.vη μιας και οι οιι-.:ισμοί

αυτοί δεν διαθέτουν τις απαραίτητες λειτουργίες υγείας, εκπαίδευσης και εμΤίΟρ{ου που

θα ήταν ικανές να προσελκύσουν μια μεΥαλύ"':"ερη μάζα πληθυσμού. Η με'ωκίνηση προς

την Γιάwουλη είναι η μεγαλύτερη ίσως από όλους τους προαναφερθέντες οικισμούς,

σύμφωνα με τα στοιχεία τις εκτιμήσεις τη; Διεύθυνσης Πολεοδομίας Λάρισας. Η

άποψη αυτή ενισχύεται και από ΤΟΥ πίνακα 11 (βλ παρακάτω) ;το ..) παρcυσιάζει την

εξέλιξη του πληθυσμού των εν λόγω οικισμών κατά ης τελευταίες δtκαετίες. Η

Γιάννουλη απέχει μόλις 2,5 χιλιόμετρα από την Λάρισα και εtναι σχεδόν ενωί-ΙC\11 με

την πόλη. Όσον αφορά στην κοινότητα τη.::: Nί~Ίιας. είναι αυη; που προσέλκυσε και- .
συνεχίζει να προσελκύει από τα μεΊαλύτερα ;τοσοστά πληθυσμού (δεί1τερι; μετά τη\'

Γιάwουλη). Το γεγονός αυτό οφείλεται, όπως προκύπτει και από τα ερωτηματολόγια,

τόσο στην εγγύτητα της Νίκαιας στην πόλη της Λάρισας και στην 'ιακ::ική σύνδεστl
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ΟIΚIΣΜΟI ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη 1ης επίδρασης της Λάρισας σων περlασnκ:ό σωσμό της Νίκαιας

τους με αστική συγκοινωνία, όσο και στο γεγονός ότι η Νίκαια αποτελούσε από την

αρχή έναν όμορφο και αυτοδύναμο οικισμό με όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για την

εξυπηρέτηση των κατοίκων (ιατρείο, δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο, φροντιστήρια μέσης

εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών, ταχυδρομείο, αστυνομικό τμήμα, ζαχαροπλαστεία,

σούπερ μάρκετ, καφετέριες και άλ/.α κέντρα αναψυχής κλπ).

Η εξέλιξη του πληθυσμού των οικισμών Νίκαιας, Χάλκης, Πλατυκάμπου, Τερψιθέας

και Γιάννουλης παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Πiνακας 11: Πληθυσμός των οικισμών κοντά στην Λάρισα στους οποίους ε';καταστάθηκαν

κάτοικοι της Λάρισας

-- ΠΛΠΘΥΣΜΟΣ 1971 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 1981 ΠΛΠΘΥΣΜΟΣ 1991

οπαΣΜΟΣ Αριθμός αριθμός % αριθμός %

~._ .•- .•._.., μεταβολή μεταβολή

Νίκαια 1975 2250 + 12,2 2840 + 20,0

Χάλκη 1870 1879 + 0,4 J 2009 Ι +6.4
----
Πλατύκαμπος 2245 2253 Ι +0,3 Ι 2525 + 10,0

Τερψιθέα 1088 1042 -4,4 Ι 1244 + 16,2

Γιάννουλη 1477 Ι 2238 Ι + 3,4 3284 + 31,85,,
Πηγή: ΕΣΎΕ

Εκτός όμως από την προσέλκυση της κατοι",iας, ο περιαστtKός χώρος αποτέλεσε και

περιοχή έλξης και διαφόρων δραστηριοτήτων ό;τως βιοτεχνίες, εκπαίδευση, εμπόριο και

αναψυχή. Η ύπαρξη φθηνής γης και η μικρή απόσταση από το αστικό κέντρο 11ταν η

δυο κύριοι παράγοντες του φαινομένου αυτού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω, θα μπορούσε κανείς να

αναρωτηθεί γιατί η κοινότητα της· Νίκαιας, ενώ έχει αναπτι'ιξει τόσες σχέσεις με την

πόλη της Λάρισας, δεν εντάχθηκε τελικ:rι. μέ.σω του π~oγράμματoς «!. ΚαπσδίC"η:'1':!ζ)'

στον Δήμο Λάρισας. Η εξήγηση στο ερώτημα αυτό βρίσκεται, I~ατά την άποψη μερικών

ντόπιων κατοίκων, στον αγροτικό χαρακτήρα τ/ς Νίχαιας και των υπόλΟΙ1(ων οι!,:ισμών
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡ!ΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οικισμό της Νίκαιας

που αποτέλεσαν τον Δήμο Νίκαιας, ο οποίος δεν συμβαδίζει με τον αστικό χαρακτήρα

της Λάρισας. Όσο έντονα και να είναι τα σημάδια της αστικοποίησης στην Νίκαια δεν

παύει η κύρια απασχόληση του πληθυσμού της να είναι η γεωργία. Οικονομικοί λόγοι

λοιπόν συνέτειναν στην μη ένταξη της ίκαιας στον Δήμο Λάρισας (εmδοτήσεις κλπ).

9.1. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Η Νίκαια αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους σε έκταση οικισμούς στην

Ελλάδα. Η συνολική της έκταση είναι 60,5 χιλιάδες στρέμματα.

Όπως βεβαιώνουν και οι μεσίτες της ίκαιας, τα τελευταία 15-20 χρόνια εκδηλώθηκε

στην περιοχή της ίκαιας σημαντική ζήτηση οικοπέδων (βλ. παράρτημα, χάρτη 4).

Αιτία της κατάστασης αυτής ήταν η τάση φυγής ορισμένων κατοίκων της Λάρισας από

την πόλη προς ένα περιβάλλον mo ανθρώπινο, mo καθαρό, mo ευχάριστο. Η ομάδα

αυτή των κατοίκων της Λάρισας, όπως πρoΙCΎπτ~ι από την ανάλυση τωΊ'

ερωτηματολογίων.αποτελείται κυρίως από άτομα ανώτερης οικονομικής επιφάνειας, η

πλειοψηφία των οποίων εργάζεται στον δημόσιο τομέα (διευθυντικά στελέχη, κλπ) ή

διευθύνει κάποια ιδιωτική επιχείρηση (βιοτε;(Viα,εμπορικό κατάστημα,τεχνικό Ύραφείο

κλπ). Το γεγονός αυτό άλλωστε πιστοποιεί και μια απλή επίσκεψη στην περιοχή, όπου

θα δει κανείς τις πολυτελείς κατοικίες που έχουν καταGΧt:υαστεί / κατασκευύ.ζσνται

(βλ φωτογραφίες παραρτήματος).

Σήμερα, κατά τις εκτιμήσεις του Δήμου Νiκαιας. υπάρχουν στην Νίκαια περίίΙου 450

οικογένειες που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την Λάρισα και να qκατασταθούν εκεΙ

Τα στοιχεία που αναφέρονται είναι εκ:ιι...ήσεις, μιας και οι μη ν,,;,όπιοι που

εγκαθίστανται στην περιοχή δεν εΥγράφοντω :τάντα σ70 δημοτολόγιο της ίKαtας.

Η περιοχή της ίκαιας αποτελεί tvav από τους κύριους αποδέκτες της τάσης

εγκατάλειψηςτου αστικού κέντρου και εΥΚ'ατάσταση στην περιφέρειά το!) (αγορά γης

από μη ντόmους για κτίσιμο α' κατοικίας). Βέβαια. δεν είναι λίγοι και εκείνοι που

εγκαταστάθηκανσε "ωλσυς OΙΙCΙσμOύς: Γιάννουλ;ι.Τερψιθέα, Πλατύκυ.μποςκαι Xάλ}",ϊj.

Και οι οικισμοί αυτοί βρίσκονται κcν~ά c':ην :::Ιλ':j :ης Λάρισας ( 2.5 • 8.5 Κα! !Ο χλμ

αντίστοιχα) και έχουν τη δυνατότητα να ΠΡOσφέΡCυγ τα πλεoνε)",τ/μα~α που αναζητούν
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ΟIΚΙΣΜΟI ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡ!ΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οικισμό της Νίκαιας

οι ομάδες μετακίνησης, όχι όμως, όπως προαναφέρθηκε, στον ίδιο βαθμό με την

Νίκαια.

Η Νίκαια πλεονεκτεί (σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ντόπιων και μη ντόπιων κατοίκων

της) έναντι των άλλων περιοχών που βρίσκονται περιμετρικά της Λάρισας γιατί δεν

βρίσκεται κοντά στο Ποταμό Πηνειό και επομένως έχει λιγότερη υγρασία και λιγότερα

κουνούπια. Επίσης, όπως έχει προαναφερθεί η εγγύτητα της Νίκαιας στην πόλη της

Λάρισας, η τακτική σύνδεσή τους με αστική συγκοινωνία και στο γεγονός ότι η Νίκαια

αποτελούσε από την αρχή έναν αυτοδύναμο οικισμό με όλες τις απαραίτητες

λειτουργίες για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα.

Παρακάτω γίνεται μια ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης γης στην περιοχή (βλ.

και Παράρτημα, χάρτη 4). Τα στοιχεία προκύπτουν από τις συνεντεύξεις και την

επιτόπια παρατήρηση (καταγραφή), αφού στην Νομαρχία ΤΙ στον Δήμο Νίκαιας δεν

υπήρχαν διαθέσιμα οργανωμένα και επομένως εύχρηστα στοιχεία για το θέμα ('Π.χ. νέες

οικοδομές, ακριβής αριθμός νεοεγκατασταθέντων στον οικισμό κλπ).

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο σημερινός οικισμός της Νίκαιας περιλαμβάνει τον

προϋφιστάμενο του 1923 οικισμό και το ρυμοτομημένο - νεότερο μέρος του οικισμού.

Επίσης, η περιοχή των λαχανόκηπων, αν και δεν εντάσσεται στο σχέδιο του οικισμοι)

παρουσιάζει σημαντική πυκνότητα δομημένου χόψου.

Το γεγονός ότι η περιοχή των λαχανόκηπων οικ050μείται κατ{! παρέκκλιση τ(ι)ν όρων

της εκτός σχεδίου δόμησης με όριο αρτιότητας τα 2 αντί 4 στρέμματα, οδήγησε τ.ους

ιδιοκτήτες τους να προβούν στην πώλησή τους, όπως φανερ(ονει η δια)'JΙ0νΙΚ11 ε.ξέλιξη

της κατάστασης, αφού επιπρόσθετα το κέρδος από την καλλιέργειά τους ήταν κατά

πολύ μικρότερο. Τα γεωτεμάχια αυτά, σύμφωνα με !ους μεσίτες, πουληΟηκαν στο

σύνολό τους σε μη ντόπιους, οι οποίοι ενδιαφέρονταν να εγκατασταθούν μόνιμα σ1ην

Νίκαια. Με την πάροδο του χρόνου λοιπόν, εξαιιΊας ,ης μεγάλης ζήτησης, οι τιμές των

οικοπέδων στην περιοχή των λαχανόκηπων αυξήθηκαν. Σ6μφωνα με τα σωιχeία που

έδωσαν οι μεσίτες της περιοχής. η τιμή πώλησης ενός λαχανόκψωυ ω.; οικόπεδο

έφτανε ΚΠΙ το δεκαπλάσιο της τtμ11ς πώλησης με την πρώτ/ του ιδίότητrι. Επιπλέον

ση~fιώνεται ότι σήμερα δεν έχει μείνει ;..:α':ΈVα από αυτά ω γεωτεμάχια για πωληση.

Η ζήτηση ΟΙΚQπέliων από μη ντόmους επr.κ-τάθηκε και σΖ άλλες περιοχές. EνδεΙΚ1lKά

αναφέρεται (Ψαρούλης Δ.) ότι τα I(oμμξι~ια γης που βρίσκονταν πάνω στις εθνικές

οδούς Λάρισας και Φαρσάλων έχουν πουληθεί CΤΗν πλειοψηφία ΤΟΗς. Κάlϊοια από

--------------------
5:Ί

ΓΚΑΜΑΓΚΑΡΗB~IΛ]KH



~ Ι
]

j

]

j
1

Ι

Q

]

l
]

Ι

]

Ι

J
J

J
j

~..

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ MHTPQnOAITIKr.N ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστιιι::ό οικισμό της Νίκαιας

αυτά πουλήθηκαν για κατοικία, ενώ κάποια άλλα, λόγω της θέσης τους κοντά στην

Λάρισα, για άλλες χρήσεις (π.χ. βιοτεχνίες, super rnarket κλπ).

Η ζήτηση γης όμως δεν περιορίζεται μόνο στην αγορά μεuοvωΙΙf:vων οικοπέδων για

κατοικία. Σε τρεις περιοχές έξω από την Νίκαια (εκτός σχεδίου και εντιJς των ορίων του

οικισμού) έχουν αγοραστεί εκτάσεις που προορίζονται για ιδιωτική πολεοδόμηση.

1η περιοχή: «Οικιστικές Αναπτύξεις"

2' περιοχή: ΛΑΜΚΟΑ.Ε.

Οι ιδιοκτήτεςτων περιοχών αυτών αγόρασαν την γη στα μέσα πις δεκαετίαςτου 1980,

πριν ακόμα ενταθεί η ζήτηση στην περιοχή και επομένως σε αρκετά καλή ημή.

Σύμφωνα με το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, στην ιδιωτική πολεοδόμηση την

πρωτοβουλία της πολεοδομικής οργάνωσης και ιδιαίτερα της εκπόνησης και εφαρμογής

της σχετική πολεοδομικής μελέτης αναλαμβάνει κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο

ιδιωτικού δικαίου που έχει στην ιδιοκτησία την εδαφική έκταση εμβαδού 50

στρεμμάτων τουλάχιστον. Η διαδικασία της ιδιωτική πολεοδόμησης ρυθμίζεται από το

άρθρο 29 του πιο πάνω Ν. 1947/ 1991, όπως συμπληρό)θηκε με τον Ν. 2052/1992. MF.

απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ δγκρίνεται η ΟΙΚ"ιστιr..."ή καταλληΧότ,ιτα της έκτ:::ισης. Η

έγκριση αυτή παρέχεται ύστερα από εκτίμηση της θέσης της έκτασης, της ιδιομορφίας

του εδάφους, των συνθηκών που επικρατούν στον άμεσο και eυρύτερο περιβάυ,οντα

χώρο, των προβλέψεων του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. ή Z.D.E. ή άυ.ων χωροταξικώ'ι ή

πολεοδομικών μελετών, καθώς και των γενικ(;)ν αρχών της πολεοδομικής επιστήμης.

Οι ιδιοκτήτες της γης στην περίπτωση της πιφιοχής μΕλέτης ολοκλήρωσαν την

εκπόνηση των μελετών OΙKισΤΙΚllς καταλληλότητας. Εντούτοις, οι μελέτες αυτές δεν

έχουν εγκριΟεί και έτσι το ζήτημα προς το παρ6'1 έχει μείνει (πάσιμο. Ο λόγος είναι ότι

εν όψει της έγκρισης της ΖΟΕ Λάρισας, η οποία ;τεριλαμβάνει και την κοινότητα της

Νίκαιας, δεν έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση της έγκρισης της μελέΊης οιl\...στικ:ής

καταλληλότητας. Επιπλέον προβλ11ματα δημιουργούνται και από -:0 γεγονός η δίάρκεια

ισχύος της υπουργικής απόφασης ο;κιστικής KίLταλληλότητας είναι πrριoρ,σμένη (2

χρόνια).

Τέλος, μια τρίτη μορφή ζήτησης γης είναι αυτή που προέρχεται από διάφορες

βιοτεχνίες της Λάρισας, σούπερ μάρκετ και άλλων παραπλήσιων δραστηριοτήτων. Η

ζήτηση αυτή εκδηλώνεται σχεδόν αποκλε~σnκά στον κύρια άξονα Λάρισας - Νίκαιας

(οδός Φαρσάλων) και θα μπορούσ.χμε \'α πο;)μι:: ότι ενισχύετω και από τη\' οικονομία

ΓΚΑΜΑΓΚΑΡΗ βA~IΛ[KH
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ MHTPOnOA!TIKr.N ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιασnKό οικισμό της Νίκαιας

κλίμακας που έχει δημιουργηθεί στην συγκεκριμένη ζώνη. Μάλιστα. η ΖΟΕ Λάρισας

προβλέπει ζώνη βιοτεχνιών -χονδρεμπορίου - αναψυχής εκατέρωθεν του άξονα αυτού

(βλ. Παράρτημα, χάρτη 1).

9.2. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΓΓΕΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤιΜΕΣ ΓΗΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ

Ξαναγυρνώντας τώρα στα ζητήματα της διαχείρισης της έγγειας ιδιοκτησίας της

Νίκαιας θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν έχει γίνει ποτέ αναδασμός στην περιοχή. Το

γεγονός αυτό αποδίδεται από πολ/ούς στην αδυναμία των κατοίκων να φ;;άσουν σε μια

τέτοια κοινή απόφαση, αλλά και στο γεγονός της άρνησης των μικροϊδιοκτητών και της

αρνητικής επιρροής των λίγων μεγαλοκτηματιών κατά του αναδασμού, προκειμένου να

προστατέψουν προσωπικά τους συμφέροντα. Και, όπως τονίζει ο Κ. Μπατάλας, από την

στιγμή που δεν έγινε αναδασμός όσο ήτα',ι καιρός, τώρα είναι δύσκολο νπ

πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο. Η ανάπτυξη της Λάρισας έχει επηρεάσει σημαντικά την

αξία της γης σε κάποιες περιοχές (κυρίως αu:τέμωθεν των ο(.ικών αξόνων αϊιό Λ{φισα

για Αθήνα και Νίκαια, αλ/ά και περιμετρικά του ΟΙk-ισμού της NίKαιαr;).

Οι τιμές της γης όμως δεν επηρεάστηκαν μόνο ωcό την α·.'ά;ττυξη της Λάρισας. Την

δεκαετία του 1980 σημαντικό ρόλο έπαιξε η ποΛιτική r.πιδοτήσεων της ΕυρωπαϊΚI\ς

Ένωσης. Οι επιδοτήσεις αυτές οδήγησαν σ~ην αύξηση Της ζήτησης για γεωργίΚ1ί γη και

επομένως και στην αύξηση των τιμών πέρα α~τό την κα"Όνι,,-" τους rιμή. 11 αγορά γης

θεωρήθηκε σημαντική επένδυση.

Κατά την δεκαετία του 1990 (Μπατάλας Α.) σι ημές της γεωργ,κής γης επανέρχονται

στα κανονικά τους (χαμηλά σχετικά) ετ.:ίπεδα. Ο λόγος είναι ό.ι η α:τόδοση από την

καλλιέργεια του σιταριού δεν επαρκεί. Οι αγρότες !ης περιοχής U'ίωστηρίζOυν ότι εάν

δεν υΠΊίρχαν οι επιδοτήσεις, η καλλιέργεια των χ(.:φαφιών θα είχε σταματ'}σει. Είνι::.ι

χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι γονείς - γεωργο[ ωωθαρρύ\>'ουν τu. παιδιά τους απ6

την ενασχόληση με την γεωργία.

Επιπλέον, αφού η απόδοση της γης από την καλλιέργεια δημητριακών (κύριο ε~δoς

καλλιέργειας εξαιτίας της φύσης του εδάφους) δεν επαρκεί, όπως υποστηρίζουν οι

αγρότες της περιοχής, και συν τοις άλλοις η χΡονΙΚ11 Μσμευση για την καλλιέfYft:ιά
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ~HN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚ:::Ν ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οικισμό της Νίκαιας

τους περιορίζεται σε μερικούς μήνες - και μάλιστα όχι σε καθημερινή βάση - δεν είναι

λίγοι εκείνοι που ασχολούνται με την γεωργία, έχοντας ως πρώτη απασχόληση κάποια

δουλειά στην Λάρισα (εκτιμήσεις Δήμου Νίκαιας).

Οι τιμές γης όπως διαμορφώνονται σήμερα στην περιοχή της Νίκαιας παρουσιάζονται

στον παρακάτω πίνακα και στον χάρτη 3 και το σχέδιο 2 του παραρη1ματος.

Πίνακας 12: Μέση τιμή γης σήμερα στον Δήμου Νίκαιας (σε δραχμές ανά m2
)

ΕΝΤΟΣ ΟIΚIΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ.
οικισμός προ του 1923 6.000

τμήμα του οικισμού προ του 1923 κοντά

10.000
στην οδό Φαρσάλων

οικόπεδα της διανομής του 1923 12.000

οικόπεδα της διανομής του 1923 κοντά στην

οδό Φαρσάλων
18.000

Πηγή: Μεσίτες της Νίκαιας 13~ Δ.ΟΤ. Λάρισας Ι Ιδία .-:πεξεργo.σiα

ΕΚΤΟΣ OIKlΣMOY

OIΚOΠEΔO ΧΩΡΑΦΙ

οδός Φαρσάλων
7.000 -

(τμήμα Νίκαιας -Λάρισας)

οδός Φαρσάλων
3000 400

(τμήμα Νίκαιας -Φαρσάλων)

-
Ν.Ε.ο. (αδρευόμενη γη) 7.500 900

μη αρδευόμενη γη 1.000 250

=tαρδευόμενη γη (όχι άνω οε

2.000 400
r;δικό άξονα)

----
λαχανό,,-'lΠΟΙ 10.000 -

γύρω από τον οικισμό 2.500 450

Πηγή: Μεσίτες της NίKoιr:ις 13' Δ.στ. Λάρισα:;Ι [δία επεξεργc.:σiα
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ΟΙΚΙΣΜΌ! ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας σιον περιασnl(ό οικισμό της Νlκαιας

Όπως είναι φυσικό, σι μεγαλύτερες αξίες γης παρουσιάζονται στις κεντρικότερες

περιοχές του οικισμού, δηλ στις περιοχές εκατέρωθεν του άξονα Λάρισας 

Φαρσάλων. Επίσης, παρόμοια είναι η κατάσταση και εκατέρωθεν της Νέας Εθνικής

Οδού Λάρισας - Αθήνας. Από την άλλη μεριά το τμήμα του οικισμού που υπήρχε πριν

το 1923 είναι πυκνοδομημένο, χωρίς ρυμοτομία και επιπλέον δεν υπάρχουν οικόπεδα

τα οποία να προσφέρονται για πώληση. Για τους λόγους ι:tυτoύς οι τιμές των οικοπέδων

στην περιοχή αυτή εκτιμώνται σε χαμηλότερα επίπεδα.

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στις τιμές γης έξω από τον οικισμό. Στους άξονες

Νίκαιας - Λάρισας και Ν.Ε.Ο. Λάρισας - Αθήνας η ζήτηση των βιοτεχνιών γω.

οικόπεδα είναι τέτοια που έχει ανεβάσει σημαντικά την αξία της γης. Ο άξονας Νίκαιας

- Φαρσάλων, αντίθετα, παρουσιάζει χαμηλότερες τιμές, αφού τα Φάρσαλα είναι μια

μικρή πόλη που δεν συγκεντρώνει λειτουργίες και ροές αντίστοιχες με αυτές της

Λάρισας και επιπλέον η γεωργική αξία της γης είναι μικρότερη γιατί τα περισσότερα

χωράφια της περιοχής είναι μη αρδευόμενα. Τέλος, τις χαμηλότερες τιμές έχουν τα

αγροκτήματα στο μη αρδευόμενο τμήμα του οικισμού, γιατί από την μια μεριά η

γεωργική τους απόδοση είναι μειωμένη και από την άλλη βρίσκοντω στο νOτi.oδυΤΙKό

τμήμα της Νίι(α~'J.ς το οποίο είναι συΥκριτικά πιο μακριά από την Λάrισα και τους

κύριους οδικούς άξονες της περιοχής.

Η περιοχή των λαχανόκηπων, λόγω του ειδικού καθεστώτος οικοδόμησης '["ων

γεωτεμαχίων της, έχει προσελκύσει μεγάλο αριθμό αγοραστ(\)ν και Yla τον λόγο αυτό οι

τιμές της είναι αρκετά υψηλές.

Είναι φανερό ότι η μεγάλη διαφορά στις τιμές οικοπέδων - χωραφιών ευνοεί την

οικοπεδοποίησή τους. Βέβαια για τη\' εκτός <J,(εδίου δόμηση τα πράγματα οριc;μένες

φορές δεν είναι εύκολα. Συχνά, όπως τανίζει ο κ. Μ,τωάλας, οι ιδιοκτησίες έχl)υν

εμβαδό μικρότερο των 4 στρεμμάτων. Έτσι, για να εnτι:ευχθεί το ελάχιστο ψβαδό των

4 στρεμμάτων που απαιτείται για την αρτιότητα ενός οικοπέδου εκτ()ς σχεδίου θα

πρέπει να αγοραστούν και διπλανά οικόπεδο: tl ηΙ'lιματα aurι:l.)V. Οι" δυσκολίε.ς μιας

τέτοιας διαδικασίας είναι ευνόητες. Ένα από τα βασικά α:τια της κατάστασης αυτής

είναι η μη διεξαγωγή αναδασμού στην περιοχή.

Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που δόθηκαν από τους μεσίτες της περωχής, οι

παραπάνω τιμές γης, όσον αφορά τα οικόπεδα, αλλά και την καλλιεργούμε.νη
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Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οικισμό της Νίκαιας

οικοπεδοποιήσιμη γη, έχουν αυξηθεί τα τελευταία 15 χρόνια κατά μέσο όρο κατά 10

φορές ή σε κάποιες περιοχές (π.χ. λαχανόκηπους, εκατέρωθεν των σημαντικών οδικών

αξόνων) έως και 15 φορές. Αντίθετα οι τιμές :ης γεωργικής γης έχουν παραμείνει στα

ίδια χαμηλά επίπεδα, αφού η ζήτηση για χωράφια είναι πάρα πολύ περιορισμένη.

ι

]

• Σύγκριση των τιμών γη της Νίκαιας με τις τιμές των άλλων περιαστικών

οικισμών της Νίκαιας στους οποίους σημειώθηκε μετακίνηση πληθυσμού από

την Λάρισα

J

J
J

J

J
J

Οι τιμές της γης όπως είναι φυσικό δεν αυξήθηκαν μονάχα στην περιοχή της Νίκαιας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι μεσίτες της Νίκαιας, τ.εριμετρικά των περιαστικών

οικισμών της Γιάwουλης, της ΤερψιΘέας, του Πλατυκάμου και της Χάλκης

σημειώθηκε αύξηση των τιμών, σε μικρότερο όμως βαθμό από ό,τι στη Νίκαια (μf

εξαίρεση την Γιάwουλη), μιας και η ζήτηση ήταν πιο περιορισμένη. Αλλά και κατά

μήκος των κύριων οδικών αξόνων της ευρύτερης περιοχής της Λάρισας (προς

θεσσαλονίκη, Βόλο, Φάρσαλα, Τύρναβο) σημειώθηκε κατά τα τελευταία χρόνια

σημαντική αύξηση των τιμών. Η ζήτηση στα σημεία αυτά διαφοροποιειται βέβωα α:::ό

αυτή των οικισμών και προέρχεται κατά κύριο λόγο από βιοτεχνίες ή άλλες εμπορικές

δραστηριότητες που μπορούν να ~γKατασταθoύν έξω από την πόλη.

9.3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό που αναφέρθηκε στην σημερινή κατάσταση που

επικρατεί στην περιοχή μελέτης, όσον (ιφορά στ/ν έγγεια ιδιοκτησία, τις χρήσεις γης

και τις τιμές γης, θα ήταν χρήσιμο να Ίίνει στο σημεί') αυτό μια αξιολόγηση της

κατάστασης, πριν περάσουμε στα γενικά (Γυμπεράσματα της παρούσας εργασtας.

Είναι γεγονός ότι η γεωγραφική θέση της Νίκαιας σε μια τόσο χοντινή απόσι:..ιση από

την Λάρισα και παράλληλα η ποιότητα ζωής την οποία είναι σε θέση να προσφέρει η

πρώτη, έχουν ως αποτέλεσμα μια σημαντική εκροή πληθυσμού προς τον περιαστικό

οικισμό που εξετάζεται. Η συγκεκριμένη μεταJCί'ιηση πληθυσμού που εκδηλώνεται

επηρεάζει αναπόφευκτα μια σειρά πoι ....iλων ίtαραγόντων, οι οποίοι σχετίζονται με την

καθημερινή ζωή των κατοίκων της Νίκαιας. Πρώτη και άμεση είναι η επίπτωσή της στα

θέματα που αφορούν την γη ως χωρική, οικονομική και λειτουργική vv:ότη-:α: ('.πό 'CΤιν
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ΟΙΚΙΣΜΌΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιασnκό οικισμό της Νίκαιας

μια μεριά η γη αλλάζει σταδιακά χρήση και από γεωργική παρουσιάζει μια τάση να

μετατραπεί σε αστική και από την άλλη μεριά η αυξημένη ζήτηση της γης και η

οικοπεδοποίησή της έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών της.

Στα συμπεράσματα που ακολουθούν στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται μια πιο αναλυτική

παρουσίαση των επιπτώσεων αυτών, όπως επίσης και μια γενικότερη αξιολόγηση των

όσων έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα.
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οll(lσμό της Νίκαιας

10.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν έγινε παρουσίαση της σημασίας του ΠG.vιαστικού

χώρου και των α'Ίιλαγών που αυτός έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της

επίδρασης του κοντινού αστικού κέντρου, κάνοντας ειδικότερη αναφορά στην περιοχή

της Νίκαιας του Νομού Λάρισας.

Όπως έδειξε η εμπειρική έρευνα και όπως τονίζει η υπάρχουσα βιβλιογραφία, η

σημασία του περιαστικού χώρου και των οικισμών του προσδιορίζεται από το γεγονός

ότι πρόκειται για μια χωρική ενότητα, η οποία αποτελεί πάντα το πρώτο χρονικά, αλ/ά

και ως προς τον βαθμό έντασης δέκτη και πεδίο στο οποίο αντιπαραβάλλονται,

συμβιώνουν και συνδιαμορφώνονται δυο χώροι ζωής και εργασίας που συνεχίζουν να

είναι πάντα σημαντικά διαφορετικοί: της υπαίθρου και του αστικού κέντρου. Τα οφέλη

που παρέχει ένας περιαστικός οικισμός, σε συνδυασμό με τα προβλήματα της

σύγχρονης μεγαλούπολης, αποτελούν τον κύριο παράγοντα διαμόρφωσης της

κατάστασης. Η εξέλιξη της τεχνολογίας. κυρίως όσον αφορά τις μεταφορές και τις

επικοινωνίες, και η εγγύτητα του χώρου αυτού στο αστικ6 κέντρο αΠΟϊ::λι,ύν ταυς

κινητήριους μοχλούς που επιτρέπουν της εΚΟΙ1λωση του φαινομένου.

Όπως προκύπτει λοιπόν από τα όσα έχουν προαναφερθεί, ο πεpιασΤΙKό~ χώρcς

μεταμορφώνεται σιγά - σιγά από καθαι:;..). αγροτικό περιβάλλον σε αστικό. Ε\'6) μέχΡ\

πριν μερικά χρόνια ο περιαστικός χ.ώι-'ος συγκέντρωνε δραστηριότητες του ίφωτογε,'ή

και δευτερογενή τομέα και οι κάτοικοι .ων οικισμών του ασχολούνταν κατά κύριο λόγο

με τα αγροτικά επαγγέλματα, τα τελευταία χρόνια ο περιασΤ'.κός χώρος c~πoτελεί πόλο

έλξης και για την κύρια κατοικία διαφόρων αστων, με αποτέλεσμα '/α μεταβάλλOνι:αt

και τα ποσοστά απασχόλησης τω\' καΤJίκωντων περιαστικών οικισμών με Τ.'. αγΡOΤΙKCι.

επαγγέλματα. Η αλλαγή του χαρακτήρα του περιαστικού χώρου συντελείται τα

τελευταία χρόνια με αρκετά γρήγορους ρυθμούς. Η αλλα":ή αυτή είναι περισσότερο

αισθητή στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα "αι λιγότ:φο στα μικρότερα.

Η εξέλιξη της οικιστικής, α'Ίιλά και της γενικότερης ανάπτυξης του περιαστικού χώρου

και των περιαστικών OΙΙCΙσμών καθορίζεται (πέρα α;;;ό το θεσμικό πλαίσιο) από δυο

διαφορετικούς δρώντες: το αστικό κέντρο κω τον ίδιο τον περιαστικό 01Κlσμό. !1~c

συγκεκριμένα, έχουμε από την μια μεριά την δυναμική ι::πίδραση του αστικού κέντρου,

το οποίο αποτελεί τον τροφοδότη tης ροής του ανθρώπινου δυναμικού προς :ov

--------------------------- 60
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οικισμό της Νίκαιας

περιαστικό οικισμό, και από τ/ν άλλη μεριά τον περιαστικό οικισμό, στα πλαίσια του

οποίου έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένες έγγειες, κοινωνικές, οικονομικές και

πολιτιστικές διαρθρώσεις και σχέσεις, που προσδιορίζουν σε έναν βαθμό τις δομές του

ύπαιθρου χώρου και τον τρόπο υποδοχής / αντιμετώπισης τις επίδρασης του αστικού

κέντρου.

Οι επιπτώσεις των παραπάνω διαδικασιών αποτυπώνονται σε όλες τις διαστάσεις του

χώρου: χωρική - γεωγραφική, κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική.

Το παράδειγμα τ/ς Νίκαιας συνδέει αυτό το φαινόμενο με τ/ν πραγματικότητα του

ελληνικού χώρου. Φυσικά, το συγκεκριμένο παράδειγμα, αν και επιτρέπει την

διεξαγωγή ορισμένων γενικών συμπερασμάτων, δεν παύει να αποτελεί μια ξεχωριστή

περίπτωση, η οποία πλαισιώνεται από τις ιδιαι.ερότητές της. Για τον λόγο αυτό, και

πριν προχωρήσουμε στ/ν διεξαγωγή συμπερασμάτων για την περιοχή, θα ήταν χρήσιμα

να προηγηθεί ένας συσχετισμός των κριτηρίων ορισμού του περιαστικού χ6ψου που

αναφέρθηκαν στην αρχή της παρούσας εργασίας, με τα φαινόμενα που εκδηλώθηκα\'

στην περιοχή μελέτης έχοντας υπόψη και την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε αμέσως

μετά τα κριτήρια αυτά.

> Τα κριτήρια προσδιορισμού του περιασπκού χώρου και η εφr.ιρμoγιί τους στην

περιοχιί μελέπις

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο πέμΠ'!"ο κεφάλαιο, η ι.::Υγύτητα στο αστικό κέντρο

αποτελεί το πρώτο κριτήριο ορισμοί> του περιαστικού χώρου Kα~ παίζει πρωταρχικό

ρόλο όσον αφορά στα χαραΚτ/Ρ1σπκά που αποκτάει ο χιί)ρος &σο απομακρυνόμαστε

από το αστικό κέντρο. Ο παράγοντας αυτός της εγγύτητας εξαρτ{..:ται από τον

απαιτούμενο 'ΧΡόνο πρόσβασης σε κάΠΌΙΟ σημιο:ίο. το ανάγλ<>φσ της περωχιις, ης

υπάρχουσες συγκοινωνιακές και μεταφορικές δυνατότητες και τις σχέσεις που τιδη

έχουν αναπτύξει διάφορες περιοχές στο παρελθόν.

Στο παράδειγμα της Νίκαιας που εξετ(tζεται στην συγκεκριμένη εργαvία θα μπορούσε

να υποστηριχθεί ότι ο περιαστικός χcορος και η επίδραση του αστικού κέντρου

επεκτείνονται σε απόσταση περίπου 10χμ. Από την επιτόπια έρευνα φάνηκε' "ότι το

φαινόμενο της εγκατάστασης αστικού πληθυσμού στους οικισμούς της περιασΤιΚ'IΊς

ζώνης δεν έχει επεκταθεί στους γειτονικού,; οικισμούς της ενδοχόψας η απόσταση των

οποίων από την Λάρισα ξεπερν!'ίει τα 20 χ)..μ. Επι,...λέον, αυτό ισχύει γιατί ~(I :J.νάγλυφο
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ΟΙΚΙΣΜΌΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιασnιcό σωσμό της Νίκαιας

της περιοχής (πεδιάδα και κάποιοι λόφοι), η καλή οδική σύνδεση της Λάρισας με την

Νίκαια (αστική και υπεραστική συγκοινωνία, καλή ποιότητα του οδοστρώματος),

καθώς και οι σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ Λάρισας και Νίκαιας από την εποχή

ακόμα της οθωμανικής αυτοκρατορίας, αλλά και αργότερα με την ίδρυση των πρώτων

βιοτεχνιών, επιτρέπουν την εξάπλωση της επίδρασης της πόλης και την καθημερινή

ροή του πληθυσμού μεταξύ Λάρισας· Νίκαιας.

Αν λάβουμε τώρα υπόψη τα στοιχεία δημογραφίας και απασχόλησης της ΠΕριοχής

μελέτης (βλ. κεφάλαιο 6) και τα συσχετίσουμε με τα δευτερογενή κριτήρια που έχουν

αναλυθεί στο πέμπτο κεφάλαιο για τον προσδιορισμό του περιαστικού χώρου που

αφορούν τον βαθμό αγροτικότητας και την πυκνότητα του πληθυσμού, φαίνεται ότι οι

εξελίξεις στην περιοχή της Νίκαιας ακολουθούν μια παρόμοια :τορεία. Την άποψη αυτή

αιτιολογούν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Α) Εξαιτίας του σημαντικού αριθμού κατοίκων του αστικού κέντρου που

εγκαταστάθηκε στην Νίκαια και συνεχίζει να εργάζεται στην Λάρισα ασκώντας κάποιο

μη αγροτικό επάγγελμα, αλλάζει η σύνθεση της απασχόλησης στον οικισμό. Η

αγροτική δραστηριότητα τείνει να μπει σε δεύτερη μοίρα παραχωρώντας την θέση της

στον τριωγενή τομέα.

Β) Η μετεγκατάσταση πολλών κατοίκων της Λάρισας στην Νίκαια έχει σαν

αποτέλεσμα την αυξημένη πυκνότητα του ;τληθυσμσύ συγκριnκά με τις παραδoσ~αKές

αγροτικές περιοχές της επαρχιακής ενδοχώρας. Ειδικά για την περίπτωση της Νίκαιας

μάλιστα, το φαινόμενο αυτό ενισχύει και το γεγονός ότι, αν και στο παρελθόν κά'tοικοι

της Νίκαιας μετακόμιζαν στην Λάρισα ή στο εξωτερικό, τι! τελευταία χρόνια η εκροή

του πληθυσμού έχει σταματήσει, ενώ υπάρχουν και περιπτcoσεις οικσγενειόΝ ΠΟ1)

ξαναγύρισαν στη Νίκαια.

Συνεχίζοντας την διερεύνηση των κριτηρίων ορισμοί1 του περ:αστικού χώρου σε σ;ι:έση

με την περιοχή μελέτης και σε ότι αφορά το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων και τις τιμές

της γης, θα πρέπει να αναφερΟούν τα εξής:

Σύμφωνα με τα τριτογενή κριτήρια ορισμού του ΠεΡιασnκοί. χώρο'J η μεγάλη ζιΊτηση

γης στορ περιαστικό χώρο εξαιτίας των προβλημάτω': του αστ.κρύ κέντρου οδηγεί. στην

μετατροπή της αγροτική αξίας της γης σε οικοπεδικΤ! όσο μετακινοίψαστε προ..: το

αστικό κέντρο. Σαν αποτέλεσμα, η αστική γαιοπρόσοδος αποτελεί. τον βασικότερο

παράγοντα κατανομής και χωροθέτησης των χρήσεων γης στον περιαστικό χ{ίψο. Οι
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ΟIΚIΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επiδρασης της Λάρισας στον περιαστικό ΟI1C1σμό της Νίκαιας

ιδιοκτήτες γης του περιαστικού χώρου (κάτοικοι των περιαστικών οικισμών στην

πλειοψηφία τους) προχωρούν στην τμηματική πώληση της γης τους με απώτερο στόχο

τους να καρπωθούν την υπεραξία της γης τους. Θεωρώντας την πώληση γης σαν

ασφαλιστική δικλείδα σε περίπτωση αδυναμίας αναπαραγωγής της εκμετάλλευσης,

κυρίως σε περιοχές στις οποίες η προσαρμογή της παραγωγής των αγροτικών

εκμεταλλεύσεων στη ζήτηση της αγοράς είναι δύσκολη ή αδύνατη λόγω των δυσμενών

γεωκλιματικών συνθηκών ή άλλων λόγων όπως η ιστορική παράδοση. Έτσι

σημειώνεται μείωση της αγροτικής γης και ώθηση της αγροτικής παραγωγής μακριά

από το αστικό κέντρο.

Στο παράδειγμα της Νίκαιας ισχύουν μεν τα παραπάνω με ορισμένες όμως

διαφοροποιήσεις. Καταρχάς, το μικρό μέγεθος των ιδιοκτησιών που εμφανίζονται στ/ν

περιοχή δεν οφείλεται τόσο στην τμηματική πώληση της γης α'λ/.ά κυρίως στο γι:.Ύονός

ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί αναδασμός στο αγρόκτημα της Νίκαιας. Επιπλέον, η

απουσία αναδασμού σε συνδυασμό με το ότι δεν προχώρησε στην Νίκαια ο γεωργικός

εκσυγχρονισμός (πάνω από τις μισές καλλιεργούμενες εκτάσεις είναι μΓι αρδευόμενες)

οδήγησε πιο εύκολα τους κατοίκους στην πώληση εκτάσεων τους ανταποκριν(ιμr:vοι

στην ζήτηση της Λάρισας (κατοικίες, βιοτεχνική χρήση l.:λπ).

Συνέχεια της διερεύνησης των εφαρμOγ(J:ιν των υποθέσεων εργασίας στην περιοχή

μελέτης, αποτελεί ο σαφής προσδιορισμός των επιπτώσεων του αστικού κέντρου

(Λάρισα) στην συγκεκριμένη περιοχή, καθώς και μια αξιολόγηση της γενικότερης

κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή. Οι έγγειες, κοινωνικές, 01κο\,ομικ{;ς

και πολιτιστικές ιδιαιτερότητές της έχουν ήδη αναλυθεί στα προηγούμενα κεφάλαια.

Πάνω σε αυτές βασίζονται τα όσα αναφέρονται mo κάτω.

Α) Χωρικές επιπτώσεις

Η αυξανόμενη πίεση της Λάρισας για διείφυνση του ζωτικού της χώρου, σε βό.ρος του

περίγυρου και της ευρύτερης περιοχής της, εξαιτtας -::ων οικονομικών, πληΘυσμιακών

και καταναλωτικών εξελίξεων των τελευτα[ων δεκαετιών, έχει ως αποτέλεσμα την

γεωγΡι.lφΙKή συρρίκνωση του περιασ CΙKOύ χώρου. Η τrlση αυΠj. ό;rως έχεί

προαναφερθεί, είναι ιδιαίτερα εμφανής στην περιοχή της Νίκc.:ιας. Η γεωργική γη της

κτηματικής περιοχής της Νίκαιας παραχωρεί σταδιακά την θέση της σε κατοικίες

"'ΓΚλ/IΑΓΚΑΡΗB~Iι\IKH
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οικισμό της Νίκαιας

Λαρισαίων, οι οποίοι αποφασίζουν να μετακομίσουν στην Νίκαια, αλλά και σε

διάφορες άλλες χρήσεις (βιοτεχνίες, εκπαίδευση, νυχτερινή διασκέδαση, εμπόριο). Ο

οικισμός επεκτείνεται, με συνέπεια την μείωση της καλλιεργούμενης γης.

Το θετικό στοιχείο αυτής της επέκτασης είναι η απουσία αυθαίρετων κτισμάτων και

σοβαρών συγκρούσεων χρήσεων γης. Από την άλλη μεριά όμως, σοβαρό μειονέκτημα

για την περιοχή είναι το γεγονός ότι η δυναμική της επέκτασης των δραστηριοτήτων

της Λάρισας επηρεάζει αρνητικά το υφιστάμενο σύστημα παραγωγής της Νίκαιας. Το

γεγονός αυτό αποθαρρύνει τους νέους Νικαιώτες να ασχοληθούν με την καλλιέργεια

της γης και επιπλέον ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες γης να προβούν στην πώληση των

οικοπεδοποιήσιμων εκτάσεών τους, προκειμένου να επωφεληθούν από την υπεραξία

που απέκτησε η γη τους εξαιτίας της ζήτησης από την Λάρισα.

Β) Κοινωνικές επιπτώσεις

Εξαιρετικά σημαντική είναι η επίδραση της Λάρισας όσον αφορά τον πληθυσμό της

Νίκαιας.

Η τάση για μείωση του βαθμού αγΡOΤΙKό-CΗτας της Νίκαιας γίνεται όλο και ίn(l έντονη,

ενώ αυξάνεται η πληθυσμιακή r;υκ:vότητα και η αστικοποίησή της. Το ρεύμα

μετανάστευσης πληθυσμού από την Λάρισα στην Νί:ωια έχει ως αποτέλεσμα την

αύξηση του πληθυσμού της τελευταίας. Δεν μεταβάλλεται όμως μονάχα το μέγεθος του

πληθυσμού, αλλά και η σύνθεσή του. Ot νέο-εγκσ.τασωΘέντες (στη διάρκε1α 'C(ι)ν

τελευταίων 15 - 20 χρόνων) της Νίκαιας είναι κυρίως άτομα ηλικίας από Ο έως 65

ετών, γεγονός που αντιστρέφει την πληθυσμιακή γήρανση του OΙK~σμoύ. Επιπλέο\', σι

νέο- εγκατασταθέντες (ο πραγματικός αριθμός των οποίων τείνει να φτάσει εΚF.ίvον των

ντόπιων) ασχολούνται με μη αγροτικά επαγγέλματα στην Λάρισα. Το γεγονός αυτό, σε

συνδυασμό με το ότι, όπως προαναφέρθηκε, οι νέοι ντόπιοι κάτοικοι της Νίκαιας

αποθαρρύνονται από την ενασχόλησή τους με την κα/λιέργεια της γης, οδηγεί στην

διαμόρφωση μιας νέας παραγωγη ...ϊ'Ίς δομής του οικισμού.

Θετική απόρροια των παραπάνω, που σχετίζεται και μι;: την αντιστροφή της γήρανσης

του πληθυσμού που αναφέρθηκΖ; είναι το γεγονός ότι η Νίκαια αποκτάει σημαντικές

δυναμικές εξέλιξης και ανάπτυξης. ΕΤοιπλέο\', διαKI..~τεται η τάση φυγής των ντc.πιων

κατοίκων προς την Λάρισα.

ΓΚΑΜΛΓΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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ΟΙΚ1ΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛιηΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη τ/ς επiδρασης τ/ς Λάρισας στον περιαστικό οικισμό τ/ς Νlκαιας

Από την άλλη μεριά, το ερώτημα που τίθεται είναι το κατά πόσο οι νέο

εγκατασταθέντες ενσωματώνονται τελικά στον οικισμό της Νίκαιας. Η απάντηση στο

ερώτημα αυτό έχει άμεση σχέση με το ποιοι είναι αυτοί που εγκαταλείπουν την

κατοικία τους στην Λάρισα και μετακομίζουν σε έναν περιαστικό οικισμό όπως η

Νίκαια.

Όπως φάνηκε από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή μελέτης, εκείνοι

που αποφασίζουν τελικά να μετεγκατασταθούν από την πόλη στον περιαστικό οικισμό

προέρχονται συνήθως από την mo ευκατάστατη μερίδα του πληθυσμού, εξαιτίας

οικονομικών κυρίως παραγόντων. Έτσι λοιπόν, ο μεταβαλλόμενος χαρακτήρας ΤΟ1)

οικισμού επηρεάζεται από την μερίδα του πληθυσμού αυτού μιας και το μέγεθος του

τείνει να εξισωθεί με αυτό των ντόπιων. Η Νίκαια αποκτάει προοπτικές για αναβάθμιση

και ανάπτυξη, τόσο ως προς τον αριθμό των κατοίκων της και την ηλικιακή σύνθεση

του πληθυσμού, όσο και ως προς την προοδευηκότητά των κατοίκων της.

Αν εξετάσουμε τώρα τον βαθμό ενσωμάτωσης των νέο-εΓΧατασταθέντων μέσα στο\'

περιαστικό οικισμό της Νίκαιας, φαίνεται με βάση τα στοιχεία Τ:"ου ΠΡΟk'ύπτουν από την

έρευνα πεδίου ότι, στο αΡΖΙκό τουλάχιστον στάδιο, είναι σχεδόν μηδενικός. Η

πλειοψηφία των ΙΙΕσ-εγκατασταθέντων πσυ φτάνουν στην Νίκαια δεν έχει συτ;ενεiς ή

ΎVωσΤOύς εκεΙ Οι κύριοι παράγοντες που τους ελ","ύουν είναι η εγγύτητα στ/ν Λάρισα,

η ποιότητα ζωής που προσφέρει η Νίκαια και η ύπαρξη γης σε ικανοποιητική τιμrι.

Επομένως, στην αρχή οι σχέσεις τους με την ΤΟΠΙh.7ι κοινωνία περιορίζονται στην

κάλυψη των βασικών καθημερινών αναγκ{\)" από τα μαγαζιά του χωριού. Και μετά το

πρώτο διάστημα προσαρμογής όμως, συχνά, η καrάσταση παραμένει σχεδόν ίδια. ΊΌ

γεγονός αυτό, όπως υποστηρίζουν και οι ΙΙΕο-εγκατασταθέντες αλλά και σι ντόπιοι, O:V

οφείλεται σε δυσαρέσκεια προερχόμενη από κάποια απ,) ης δυο πλευρές. Η πιΘανότερη

εξήγηση ίσως είναι ότι οι δυο ομάδες κατοίκων έχουν ΟlJχνά διαφορετικές ασχολίες και

ωράρια εργασίας που δεν τους επιτρέπουν να αναπτύξουν J'\Ξvούς: δεσμούς μεταξί1

τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι Υεο-εγκατασ-'ωθέντες περιορίζονται σ~ψ'

συναναστροφή τους με τις παλιές τους παρέες από την Λίφισα ή σε ύλλες πεΡίπ,ίi')σεις

αναπτύσσουν κάποιες σχέσεις με τους ΗόΠΙΟ"Jς γείτονές ΤΟ'Jς. Τα παιδιά των Iιεσ~

εγκατασταθέντω,,:;"'από την άλλη μεριά είναι πιο εύκολο να α.....απτύξουν κοn'ωνικέζ

σχέσεις με την τοmκή κοινωνία μsσω του σχcλείου. Όπως έχει προαναφερθεί. τα

περισσότερα παιδιά των ιιεO-εγKCΙτασταθέντων πηγαίνουν σ-ω σχολείο της Νίκαιας. Η

ένταξή τους λοιπόν στην τοmκή κοινωνία γίνεται 1(ΙΟ ομαλά και :'ΤΙΟ εύκολα.
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ΟΙΚΙΣΜΟ! ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον τιεριασnKό οικισμό της Νίκαιας

Η πρόκληση για τον οικισμό της Νίκαιας είναι να καταφέρει να ενσωματώσει τους

νέους - μη ντόmους κατοίκους της, ώστε να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό

τα πλεονεκτήματα του φαινομένου, εξισορροπώντας τα διάφορα προβλήματα που

δημιουργούνται.

Γ) Οικονομικές επιπτώσεις

Η κατηγορία αυτή των επιπτώσεων έχει άμεση σχέση με τις χωρικές και κοινωνικές

επιπτώσεις που αναφέρονται mo πάνω.

Η αστική γαιοπρόσοδος αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα κατανομής και

χωροθέτησης των χρήσεων γης. Η επέκταση της Λάρισας προς τον περιαστικό χώρο

και ειδικότερα προς την Νίκαια, που αποτελεί και το αντικείμενο μελέτης της

συγκεκριμένης εργασίας, επιδρά, σύμφωνα πάντα και με τα στοιχεία της ανάλυσης,

αποφασιστικά στην διαμόρφωση των τιμών γης της κτ/ματικής περlOχής της Νίκαιας.

Οι τιμές των γεωτεμαχίων και κυρίως όσων βρίσκονται στα όρια του οικισμού και

πάνω στους κύριους οδικούς άξονες της περιοχής αυξάνονται κατά πολύ. Οι ιδΙOKη1τε~

γης της Νίκαιας θεωρούν την πώληση γης ως ασφαλιστική δικλείδα σε περίπτωcη

αδυναμίας αναπαραγωγής της εκμετάλ/ευσής τους και προχωρούν στην τμηματική

πώληση της γης τους. Η απουσία αναδασμΟ'I) εντείνει τ/ν κατάσταση αυτή. Emn:Uov, η

διαμόρφωση των τιμών γης στην περιοχή της Νίκαιας καθιστά πια πολύ δ1)σκολη έως

αδύνατη την πραγματοποίηση αναδασμού σήμερα, εξαιτίας της μεγάλης αύξησης 'ίων

τιμών σε ορισμένες τοποθεσίες.

Σε σχέση με την πληθυσμιακή ανάπτυξη του πληθυσμού σημειώνεται ότι η λειτουργία

των βιοτεχνιών της Λάρισας, οι οποίε.; εξαπλώθηκαν σταδιακά και σπ]ν κτημαπιa1

περιοχή της Νίκαιας, αποτέλεσε κατά τις δεκαε!ίες 1960 και 1970 σημαvnκό

παράγοντα συγκράτ/σης του πληθυσ:.ιοί) τόσο τnς Νίκαιας, όσο και τη; €'Jρύτc:ρης

περιοχής. Παράλληλα, το μέγεθος n:ιυ πληθυσμού της Νίκαιας θεωρείται ικανό για την

στήριξη της λειτουργίας των καταστημάτων και υπηρεσι6)',! τωυ υπάρχου\! στον σι .....-ι.σμc.

(stιper market, ζαχαροπλαστc:ίο, αρτοποιεία, σχολεία, ιt"φοντιστήρια, ,,:αχυδρομΞίο,

αστυν('μικό τμήμα, ιατρείο), αν και η εξάΡτ/':ίη από την Λάρισα ατον τσμέα των

υπηρεσιών είναι σχεδόν πλήρης.
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της εnίδρασης της Λάρισας στον περιαοπκ:ό οικισμό της Νίκ:αιας

Δ) Πολιτισμικές επιπτώσεις

Όσο'.' αψορά την πολιτισμική διάσταση των εmπτώσεων στο ;:;;)σr.Ί~':' Λcφισας 

Νίκαιας, τον κυρίαρχο ρόλο έχει η Λάρισα, η οποία δείχνει να επιβάλλει στην Νίκαια,

και γενικότερα στον περιαστικό χώρο, την αναπροσαρμογή των παλιών και την

υιοθέτηση νέων όρων λειτουργίας. Ήδη, από την περίοδο της οθωμανικής

αυτοκρατορίας, η επίδραση της Λάρισας ως αναπτυσσόμενου πνευματικού κέντρου

ήταν σημαντική. Σήμερα, η μικρή απόσταση από την Λάρισα, η εξέλιξη της

τεχνολογίας και η εγκατάσταση Λαρισαίων στον οικισμό της Νίκαιας κάνουν ακόμα

πιο έντονη αυτή την επίδραση. Οι κάτοικοι υιοθετούν τα καταναλωτικά πρότυ:ιτα της

πόλης, ενώ η δυνατότητα μετάβασης σε αυτή μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα δίνει

την ευκαιρία για παρακολούθηση δραστηριοτήτων που διευρύνουν τους ορίζοντες του

ανθρώπινου νου (θέατρο, κινηματογράφος, εκθέσεις, σεμινάρια κλπ) και την

πληροφόρηση των κατοίκων.

Επιπλέον, τόσο η πληθυσμιακή αύξηση της Λάρισας, όσο και το φαινόμενο της

αστικοποίησης στην Νίκαια είναι φαινόμενα σχετικά πρόσωατα. Έτσι δεν

δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα μεταξύ της τοπικής κοινότητας και των νέο

εγκατασταθέντων όσον αφορά την βαθύτερη νοοτροπία τους. Ο λόγος είναι ότι και τα

δυο αυτά φαινόμενα εκδηλώθηκαν χρονολογικά με την σειρά που αναφέρονται μέσα σε

λίγες μόνο δεκαετίες. Από την άλλη μεριά, η μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση της Λάρισας

κατά τα τελευταία χρόνια και η εμπειρική γνώση της κατάστασης επιτρέπουν την

εξαγωγή του συμπεράσματος ότι ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της Λάρισας

προέρχεται από διάφορους μικρούς οικισμούς της ευρύτερης ελληνικής ενδοχ{Ορας.

Παράλληλα, η αναζήτηση των ανθρώπων αυτών για μια καλύτφη ποιότητα στην

διαβίωση αξιοδοτεί πολλc! στοιχεία του περιβάλλοντος και 'rης ζωής -::ου ύπωθρuu

χώρου (π.χ. πράσινο, ξύλινα κουφώματα κλπ). Το γεγονός αυτό ανΤΙKαT.o;ττρίζε~αι

άμεσα στην αρχιτεκτονιι-..-ή των σπιτιών των νέο-εγκατασταθέντω\'. Όπως φαίνεται και

στις φωτογραφίες του παραρηΊματος, τα σπ:(τια αυτά υιοθετούν ένα νέο στυλ, cφκετ"(

διαφορετικό από αυτό των ντόπιων, το οποίο αρκετές φορές πέρα από την ποιότητα

περιλαμβάνει και σε πολλές περιπτώσεις και σΤΟΙΧF.ία παραδοσιακιΊτητας, αν και σε

κάποιες περιπτώσεις η ανάμειξη του παραδοσιακού με το μοντέρνο δεν καταλΙΙΎεί

υποχρεωτικά στο καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.
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ΟIΚIΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΓοΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οωσμό της Νίκαιας

>- Η εξέλιξη πις εφαρμογής τους θεσμικού πλαισίου στην περιοχή μελέπις και οι

επιπτώσεις της

Συνοψίζοντας τα όσα έχουν αναφερθεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας

εργασίας για την εξέλιξη των θεσμικών ζητημάτων της περιοχής μελέτης, θα πρέπει να

αναφερθούν τα εξής:

ι. Υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) της Νίκαιας (βλ

παράρτημα ΦΕΚ 4-5-1988), το οποίο περιλαμβάνει γενικές κατευθύνσεις για την

πολεοδομική οργάνωση του οικισμού και της ευρύτερης περιοχής. Το

συγκεκριμένο Γ.Π.Σ. περιλαμβάνει κάποιες γενικές προτάσεις του αφορούν

ρυθμίσεις για τον έλεγχο της επέκτασης του οικισμού και για τις χρήσεις γης,

λαμβάνοντας υπόψη και την επίδραση της Λάρισας ως έναν βαθμό, μιας και ήδη,

από την περίοδο εκπόνησής του είχε γίνει φανερή η τάση εξάπλωσης της Λάρισας

προς την περιοχή της Νίκαιας. Όπως έδειξε όμως η εξέλιξη της κατάστασης με

την πάροδο του χρόνου τα προβλεπόμενα μεγέθη του Γ.Π.Σ. όχι απλά

επαληθεύτηκαν αλλά ξεπεράστηκαν. Για τον λόγο αυτό ίσως θα ήταν σκόπιμο να

γίνει αναθε(ορηση του Γ.Π.Σ. με βάση τα νέα δsδομένα της περιοχής. Επιπλέον,

είναι ανάγκη να γίνει καταγραφή του πραγματικού πληθυσμού που μένει στην

Νίκαια μιας και δεν εγγράφονται στο δημοτολόγιο της Νίκαιας όλοι οι Λαρισαίοι

που μετακομίζουν στην Νίκαια.

11. Η Νίκαια περιλαμβάνεται στα όρια της Z.D.E. Λάρισας, η οποία όμως δεν έχει

εγκριθεί ακόμα. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 ξεκίνησαν οι διαδικασίες

έγκρισής της. Η καθυστέρηση της έγκρισής της, όπως έχει αναφερθε" δημ:ουργεί

προβλήματα για τον έλεγχο της χωροθέτησης διαφόρων δραστηρωττιτων στην

περιοχή ενδιαφέροντος (π.χ. ιδιωτική πολεοδόμηση συγκροτημάτων κα.οι ....ιών). Η

έγκρισή της αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό βήμα για τον έλεγχο της ;ιρήσης

γης στην περιοχή κω για τον λόγ(1 αυτό κρίνεται άμεσα αναγκαία.

111. Οι τάσεις οικοπεδοποίησης και η διαφοροποίηση των τιμών γης σUνέβv.λαν

καθοριστικά στην μη πραγματοποίηση αναδασμού στην κτηματιΚ":) πεΡΙΟΖΙ) της

Νίκαιας. Οι συνέπειες του γεγονότος αυτού αναφέρθηκαν ήδη πιο Π"άνω. ;)πως

επίσης και τα προβλήματα που εμποδίζουν :ην πραγματοποίηση αναδασμού

σήμερα.
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤ1ΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον πεpιαστl~ό οικισμό της Νίκαιας

lV. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκπονηθεί πολεοδομική μελέτη για τον οικισμό πις

Νίκαιας. Πριν δυο χρόνια έγινε η κτηματογράφηση του οικισμού από ιδιωτική

εταιρεία της Αθήνας. Η κτηματογράφησηαυτή περιλάμβανεκαι την περιοχή των

λαχανόκηπων,όπου η τάση επέκτασηςτου οικισμού φαίνεται έντονα. Η εκπόνηση

πολεοδομικήςμελέτης για τον οικισμό της Νίκαιας θα συνέβαλλε στην καλύτερη

οργάνωση του οικισμού και στην αποφυγή μελ/οντικών προβλημάτων από μια

άναρχη επέκταση του οικισμού και μια άναρχη χωροθέτηση διαφόρων άλλων

δραστηριοτήτωνγύρω από αυτόν.

V. Το ειδικό καθεστώς όσον αφορά στην οικοδόμηση των λαχανόκηπων οδήγησε

αρχικά τ/ν εγκατάσταση των Λαρισαίων και την επέκταση της οικοδομικής

δραστηριότητας προς την συγκεκριμένη. περιοχή. Στην συνέχεια βέβαια λόγω του

μεγάλου μεγέθους της ζήτησης για γη στον οικισμό, η δόμηση επεκ-:άθηκε και σε

άλλα σημεία περιμετρικά του OΙΚlσμOύ. Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή των

λαχανόκηπων έχουν θεσπιστεί ειδικοί όροι δόμησης με βάση το άρθρο j 4 του

Π.Δ. 17.2.1983, το οποίο αKoλoυθε~ γενικά τους κανόνες για την εκτός σχεδίου

δόμηση, θέτει όμως ως ελάχιστο όριο αρτιότητας τα 5υο στρέμματα.

νι. Τέλος, αν και έχει αναπτύξει εδώ και αρκετά χρόνια σημαντικές σχέσεις με rηνθ
πόλη της Λάρισας, στα πλαίσια της διοικητικής μεταρρύθμισης :του

πραγματοποιήθηκε με βάση το εθνικό πρόγραμμα «ι Καποδίστριας) ο 0Iχισμό,;

της Νίκαιας δεν εντάχθηκε στον Δήμο Λ6ρισας, αλλά σε έναν νέο Δήμο μαζί με

άλλους γειτονΙΚΟlJς OIΚlσμOί)ς (βλ. κεφάλαιο 6.2). Το γεγονός αυτό μπορεί απ6 την

μια μεριά να θέτει προβληματισμοί)ς για την εφαρμογή της διo~κηηlG1ς

μεταρρύθμισης στην συγκεκριμένη περιοχή, από την άλλη μιριά σ,u<c-ς

αποδεικνύεται άλλη μια φορc: ότι ω διoΙKητικ:ιl όρια δεν αποτελl)ύν πάντα

κριτήριο όσον αφορά τις χωρικές, κοινων1κές, οι!(,)νομικές και πολιτισμικές

σχέσεις γειτονικών χωρικ(ον οντοτήτων / ΕVOτήτω",'
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΠΙΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ IνIΗΤΡΟΠΟΛIΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης τ/ς Λάρισας στον περιαστικό οικισμό της Νίκαιας

~ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣΓΙΑ ΤΩΜΕΛΛΟΝ

Όπως προκύπτει από τ/ν εμπειρική έρευνα, η πολεοδομική εξέλιξη σ10ν οικισμό τ/ς

Νίκαιας κατευθύνθηκε κατά κύριο λόγο από τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς και με

βάση τ/ν απόδοση των αγροτεμαχίων, τ/ν τιμή της γης, τ/ν θέα του αγροτεμαχίου και

την εγγύτ/τα στον οικισμό και στ/ν Λάρισα.

Το γεγονός αυτό αιτιολογείται αν ληφθεί υπόψη και η γενικότερη κατάσταση που

εmκρατεί στον ελλαδικό χώρο, όσον αφορά τ/ν ύπαρξη και εφαρμΟΥ1Ί πολιτικών γης

και διαχείρισης τ/ς έγγειας ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ που

αναφέρεται στην πολιτική γης στην Ελλάδα (ΥΠΕΧΩΔΕ, 1996), ο στρατηγικός

σχεδιασμός στην χώρα μας μέχρι σήμερα είναι σχεδόν ανύπαρκτος, ενώ ο φυσικός

περιορίστηκε σε μια εκ των υστέρων νομιμοποίηση των σχεδίων κατάτμησης, στα

οποία βασίστηκε η αγορά γης για τα αυθαίρετα, αντί να υλοποιεί 'coυς στόχους του

στρατηγικού σχεδιασμού.

Βέβαια, το επαρκές θεσμικό πλαίσιο αν και διευκολύνει την πρόληψη και αντιμετώπιc:η

διαφόρων καταστάσεων δεν αρκεί από μόνο του. Πέρα από αυτό χρειάζονται και τα

κατάλληλα όργανα - φορείς οι οποίοι θα αναλάβουν τ/ν εφαρμο"(ή του θεσμικού

πλαισίου με τον καλύτερο τρόπο. Όσον αφορά την διαχείριση της έγγειας ιδιοκτησίας

στην Ελλάδα οι φορείς που εμπλέKOνταt t:ίναl τόσοι πολλοί σε όλα '!C1. επίπεδα

διοίκησης και οι αρμοδιότητες τους ασ-αφώς κατανsμημένες, (Ωστε δημιουργούνται

προβλήματα γραφειοκρατικά, αλλά και τεχνικά. Σαν απο ....έλεσμα κα%στερcί η

εφαρμογή των σχεδίων, ενώ η εναρμόνιση των πολπικών -- βασικό στοιχείο για την

εmτυχία της κάθε μιας πολιτικής ξεχωριστά - καθίσταται σχετικά δυσκολότερη.

Επομένως, ένα σημαντικό βή,μα της βελτίωσης της υπάρχουσας Κ"ατάστασης είναι η

σωστή οργάνωση των φορέων και ο σαφής καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους.

Αναζητώντας τ(ίψα τα στοιχεία εκείνα στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθε'. ο

σχεδιασμός ειδικά στην περιοχή μελέ~ηι;, ιιλλά και σε ανιυφοσωπεύτηΚf:ς με αυη']

περιοχές, είναι ανάγκη να τονιστούν τα. εξής:

Σε αντίθεση με παλιότερες δεκαετίες τ.:ου το διαμέρισμα στην πόλη αποτελούσε όνειρο

για πολλές οικογένειες, έχει εκδηλωθεί πια μια τάση φυγής απι:. το (Ι.στιr.:ό κέντρο προς

οικισμούς που βρίσκονται κοντά σε αυτό. Έτσι, υπάρχει η δυνατότητα για

εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων τόσο της πόλης όσο και της υπαίΟρου.
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον περιαστικό οικισμό της Νίκαιας

Οι διάφορες παρεμβάσεις που γίνονται στα όρια της πόλης με στόχο την βελτίωση της

ποιότητας ζωής των κατοίκων της κινούνται συνήθως στα πλαίσια των

μικροβελτιώσεων, γεγονός που εmσημαίνει και ο Αραβαντινός (Αραβαντινός, 1997)

και εφαρμόζονται κυρίως στο κέντρο της πόλης (πχ. πεζοδρόμηση και ανάπλαση

πλατειών Λάρισας), αφήνοντας το υπόλοιπο τμήμα της στην ίδια περίπου

προβληματική κατάσταση που υπάρχει εδώ και χρόνια ως απόρροια της αστικοποίησης

των προηγούμενων δεκαετιών. Έτσι λοιπόν, στο παράδειγμα της συγκεκριμένης

εργασίας, ένα τμήμα του πληθυσμού της Λάρισας οδηγείται στη μετεγκατάσταση από

την Λάρισα στον περιαστικό οικισμό της Νίκαιας.

Η μετακίνηση αυτή σε γενικές γραμμές μπορεί να υποστηριχθεί ότι επιφυλάσσει θετικά

αποτελέσματα, τόσο για το αστικό κέντρο, όσο και για τον περιαστικό οικισμό. Η

Λάρισα αποσυμφορίζεται σε έναν βαθμό δίνοντας την ελπίδα σε όσους μένουν για

καλύτερες συνθήκες ζωής, και η Νίκαια αποκτάει έναν χαρακτήρα που διαφέρει

αισθητά από εκείνον των οικισμών της αγροτικής υπαίθρου και παράλληλα σημαντικές

προοπτικές ανάπτυξης. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια για να συμβούν τα παραπάνω

είναι να τεθούν οι κατάλληλοι στόχοι, ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα νέα

δεδομένα. Η πρόκληση αυτή αφορά κατά κύριο λόγο τηΥ Νίκωα και λΓ(ότερο την

Λάρισα, αφού οι αλλαγές είναι περισσότερο αισθητές στην πρώτη.

Έτσι λοιπόν, η Νίκαια θα πρέπει να δεχτεί την επιρροή της πόλης με τέτοιο τρόπο, ώστε

να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που δημιουργούνται από το φαινόμενο 'J.υτό. Είναι

αναγκαίο η εξάπλωση της ζήτησης του αστικού κέντρου για γη στον περιαστικό χώρο

να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διαφυλάσσεται το φυσικό περιβάλλον και να

αποφευχθούν φαινόμενα όπως οι υψηλοί συντελεστές δόμησης, ή ακόμα κω η

αυθαίρετη δόμηση. Η υποδοχή των νέων κατοίκων είναι ανάγκ:η γα γίνεται

οργανωμένα. Οι τοπικοί φορείς θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, (ί)σΤΖ να

γίνει πραγματικότητα κάτι τέτοιο. Η ανάπτυξη να γίνεται με βάση κάποιον σφαnlϊικό

σχεδιασμό, θέτοντας στόχους, μακροπρόθεσμους και βρα~.'υπρόθεσμoυς, κω

λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, ό)στε να προστατευτεί όσο γίνεται ο πφιαστικός

χώρος.

Η πολεοδομική επέκταση του οικισμού θα πρέπει να ακολουθεί κά.ποιο εγκεκριμΙΎΟ

σχέδιο. Βαρύτητα όμως πρέπει να δοθεί και στην προστασία του πιριβάλλοντος, με 'Πίil

ευρεία έwοιά του (αγροηκές δραστηριότητες, οικοσυστήματα, κλπ).
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επίδρασης τ/ς Λάρισας στον περιαστικό οικισμό της Nίκuιας

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον σχεδιασμό και η ζήτηση για γη

στον περιαστικό χώρο και τους οικισμούς του από τις βιομηχανίες και τα μεγάλα

ι::μΠΟDικά καταστιiucιτα που αναζητούν μεγάλες εκτάσεις σε καλές - χαμηλές τιμές.

Τα παραπάνω κάνουν αισθητή την α\!άγκη ύπαρξης θεσμικών εργαλείων, όπως η

Ζ.σΕ, το Γ.Π.Σ. και η πολεοδομική μελέτη καθώς επίσης και την σωστή οργάνωση

των φορέων προκειμένου να κινήσουν τα νήματα προς την ικανοποιητική διαχείριση

του χώρου και την εφαρμογή των θεσμικών μέτρων. Γιατί η διαμορφωμένη μέχρι

σήμερα κατάσταση αφήνει τελικά μια αμφιβολία. Η υλική και συμβολι......" κυριαρχία της

πόλης επί της ύπαιθρου χώρου σε όλα τα επίπεδα είναι γεγονός. Μπρος στα οφέλη από

την επέκταση της πόλης οι περιαστικοί οικισμοί δείχνουν ότι είτε έκλεισαν τα μάτια σε

«τεχνοκρατικές διαδικασίεζ)) ελέγχου και ρύθμισης του φαινομένου της επέκτασης

αστικών πληθυσμών, είτε δεν είχαν .α μέσα και την εμπειρία για παρέμβαση

ενσωμάτωσης - προσαρμογής των φαινομένων στις τοπικές συνθήκες που αφορούν την

οργάνωση - λειτουργία του οικισμού και τη κοινωνικο·οικονομικής διάρθρωση.

Από ό,τι έδειξε η τοπική έρευνα, το φαινόμενο αρχίζει να αποκαλύπτει και τις

αρνητικές του πλευρές τουλάχιστον στο χώρο. Η ΤΟΠΙΚΙ1 Αυτοδιοίκηση εiναι

αναγκασμένη να κινηθεί προς μια κατεύθυνση ρυθμίσεων και παρεμβάσεων, με βάση

και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Άλλωστε το γεγονός ότι η Νίκαια, καθ<1)ς και οι

άλλοι περιαστικοι οικισμοί της Λάρισας, δεν δέχθηκαν να ενταχθούν στον ομ6)νυμο

Δήμο, δεν αποτελεί ένδειξη επιβεβαίωσης αυτής της ανάγκης αυτσ',ιόμησης και

χειραφέτησης σε σχέση με την κυριαρχία της Λάρισας σε αυτή:

Η μεγαλύτερη πρόκληση όμως για τον οικισμό της Νίκαιας δεν περιορίζεται στο

σημείο αυτό. Ακόμα και αν το θεσμικό πλαίσιο είναι :έλε;ο και εφαρμοστεί. με τον

καλύτερο τρόπο, εκείνο το στοιχείο π(\υ έχει την μεγαλύτερη ίσως σημασία εί .....αι η

υποδοχή των νέο - εγκαταοταθέντω'l 1-:αι την ενσ('ψάτωσή τους στο σύστημα του

οικισμού με τρόπο, ώστε να εκμετα)λΞυτεί την νέα δυναμική που δημιουργείται x(~)ρίς

να αλλοτριωθεΙ

Αδιαμφισβήτητα, η ενσωμά'Cωση των νέο·εγκαωσταGi;ντωv στην TD:ii:tK11 κοινωνία τη;

Νίκαιας είναι απαραίτητη και αποτελεί σημαντική βάση για την α','άπτυξη του

οικισμού. Πέρα από το γε,!ονΩς ότι η εισροή πληθυσμού στην Νίκαιας συμβάλλει στην

μείωση της μέσης ηλικίας των κατοίκων, είναι σοβαρό πλεονέκτημα για τον οικισμό αν

υπάρχουν κίνητρα, ώστε οι νέοι κάτοικοι να μην βλέπουν τον οικισμό απλά σαν τον

τόπο όπου βρίσκεται το σπίτι τους, εξαρτώμενοι σε όλους τους άλ.1ι.ους τομείς rης ζωή

ΓΚΑΜΑΓΚΑΡΗ BAΣJ;\[I,:H



ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤιΚΩΝ ΠΕΡΙQΧΩΝ:

Η εξέλιξη της επiδpασης της Λάρισας στον περιαστll:::ό οιl:::ισμό της Νίl:::αιας

τους από την Λάρισα. Η συμμετοχή τους στην καθημερινή ζωή της Νίκαιας 

διασκέδαση, εμπορικά καταστήματα, σύλλογοι κλπ - ακόμα και η συμμετοχή τους στα

κοινά. θα πρέπει να επιδιώκεται από την πλευρά των νέο-εγκατασταθέντων και να

ενθαρρύνεται από την πλευρά των ντόπιων. Μια τέτοια ενσωμάτωση των νέο

εγκατασταθέντων αυτών αποτελεί ίσως την καλύτερη εmβεβαίωση για την

χειραφέτηση της τοπικής κοινωνίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έναντι της

κυριαρχίας της Λάρισας - μεσαίας πόλης.

ΓΚΑΜΑΓΚΑΙ'Η HΛ~Ι\ΙKH
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ΝΤΟΠΙΟΙ

Α) Σύνθt:ση ~ι.~..ηέν~ιας

ΦΥΛΌ ΒΑΘΜΟΣ ΣγΓΓΕΝΕIΑΣ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΠΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤιΚΕΣ

ΕΡΓΑΣιΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Ι

Ι,

Ι
-- t

Ι. Πώς φαντάζεστε ότι θα είναι το μέλλον των παιδιών σας ως προς τον τόπο

κατοικίας και το επάγγελμα; Άσχετα από το ποιο είναι το επάγγελμα που

διαλέγουν προτιμούν τη διαμονή στο χωριό;

Ύπαρξη διαδοχής: ΣυνέΖιση του επ-αΥγέλμαΤ\1ς και της κατοικίας στο χωριό του

διαδόχου.

Β) Μετανάστευση

2. Μένατε από πω.'τα στο χωριό

','

3. Πότε ήρθατε στο χωριό

4. Πού ήσασταν πριν
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5. Τι απασχόληση είχατε εκεί

1). Γιατl γυρίσατl"

Γ) Περιουσιακά στοιχεία

7. Πόσα χωράφια έχετε;

8. Τι έκταση έχει το κάθε αγροτεμάχιο (χωράφι);

9. Πού βρίσκεται το καθένα; (τοποθεσία. σημ<::ίο ανr"φοράς! γειτνίασης - δρόμος,

εργοστάσιο, χωριό κλίΤ)

10. Αρδεύονται;

11. Τι καλλιεργείτε

12. Τι ζώα έχετε (ζωικό κεφάλαιο)

13. Έχετε οικόπεδα

14. Οικοπεδοποιούνται τα κτήματά σας

15. Ποια Ι πού

16. Σκέφτεστε να ασχοληθείτε με κάτι mo αποδοτικό στα ΚτΊ1ματά σας; Πώς θα 10

επιτύχετε;
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Δ) Πωλήσεις οικοπέδων

17. Πότε ποuλήσατε τελ.εuταία φορά κάποιο οικόπεδο ή χωράφι σας;

18. Πόσο

19. Σε ποιον (καταγωγή - τόπος διαμονής - επάπελμα). Αν αuτός είναι αγΡότ/ς

ξέρετε πόσα στρέμματα έχει και πόσα καλ/ιεΡγεί

20. Ποια ήταν η χρήση πριν την πώληση - τι καλλιέργειες

21. Ποια η χρήση μετά την πώληση; Αν το πουλήσατε ως χωράφι με τι καλλιεργείται

σήμερα;

22. Πώς αξιοποιήσατε Ι πώς θα αξιοποιούσατε τα χρήματα από την πώληση το\)

ακινήτου (βοήθεια στα παιδιά σας, άλλη τοποθέτηση κλπ)

23. Ποια ήταν η αξία της γης ανά καλλιεργούμενο στρέμμα όταν πουλήσατε

24. Πόσο % παραπάνω από το καλλιεργούμενο στρέμμα πουλήσατε ως οικόπεδο;

25. Αν σας ζητούσαν να πουλήσετε τώρα -ιη θα το κάνατε

26. ~ιΊoιo κομμάτι θα ποuλούσατε και γιατί

27. Για πόσα χρήματα θα ποuλούσατε

J
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28. Σε ποια συγκεκριμένη περιοχή του χωριού σας υπάρχει ζήτηση από τη Λάρισα

Ε) Η μετακίνηση Τα/ν νέων

29. Είναι πολλοί οι νέοι που πηγαίνουν να εγκατασταθούν στην πόλη;

30. Για ποιο λόγο το κάνουν (δεν υπάρχουν δουλειές στο χωριό κλπ)

31. Υπάρχει τάση για εγκατάσταση από τη Λάρισα στο χωριό σας; Για ποιους λόγους

mστεύετε ότι υπάρχει αυτή η στροφή;

32. Τα νέα ζευγάρια του χωριού σας έχουν την τάση να παραμένουν τι'", Π.:..:~υταία

χρόνια στο χωριό σας; Ποιοι σι λόγοι (αν ναι KCΙΙ αν όχι)
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ΝΕΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΕΣ

Α) Σύνθεση οικογένειας

φγΛΟ ΒΑΘΜΟΣ ΣγΓrΕΝΕΙΑΣ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΠΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ i
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Ι

-- --

1. Πώς φαντάζεστε όη θα είναι το μέλλον των παιδιών σας ως προς τον τόπο

κατοικίας και το επάγγελμα; Άσχετα από το ποιο είναι το επάγΥF.λμα πο\)

διαλέγουν προτιμούν τη διαμονή στο χωριό;

Ύπαρξη διαδοχής: Συνέχιση του επαγγέλματος και της κατοικίας στο χωριό tCu

διαδόχου.

Β) Μετανάστευση

2. Μένατε από πάντα στο χωριό

3. Πότε ήρθατε στο χωριό

4. Πού ήσασταν πριν
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5. Τι απασχόληση είχατε εκεί

6. Γιατί γυρίσατε

f) Νέο - εγκατασταθέντες

7. Το οικόπεδο που είναι το σπίτι σας το κληρονομήσατε ή το αγοράσατε;

8. Πότε το αγοράσατε και με ποια τιμή;

9. Έχετε κτηματική περιουσία στο χωριό:

10. Την κληρονομήσατε; Αγοράσατε γη στο χωριό; (χωράφια· οικόπεδο)

Τι έκταση, πότε και με ποια τιμή;

11. Το οικόπεδό σας βρίσκετε μέσα στα όρια του κτήματός σας;

12. Ασχολείστε με τα αγροτικά αποκλεισηκά ή δευτερι-.:υόντως ή για ιδιοκ(Ι.,::ανάλωση

(κηπευτικά, εποχής, κότες κλπ)

13. Γιατί επιλέξατε τον συγκεκριμένο ΟΙλϊ.σμό για την KatOIk.ia σας;

14. Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο σημείο;
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15. Ποια θεωρείτε σήμερα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής της

εmλογής; (κόστος κατασκευής, προβλήματα μεταφοράς, εκπαίδευση, ποιότητα

ζωής)

16. ·Εχετε σχέσεις με την τοπική κοινωνία;

Οι παρέες σας είναι από τη Λάρισα; Το σπίτι σας αποτελεί τόπο ψυχαγωγίας;

(Καλείτε κόσμο στο σπίτι κλπ.)

Ε) Η μετακίνηση των νέων

17. Είναι πολλοί οι νέοι που πηγαίνουν να εγκατασταθοίΝ στην πόλη;

18. Για ποιο λόγο το κάνουν (δεν υπάρχουν δουλειές στο χωριό κλπ)

19. Υπάρχει τάση για εγκατάσταση από τη Λάρισα στο χωριό σας; Για ποιους λόγους

mστεύετε ότι υπάρχει αυτή η στροφή;

20. Τα νέα ζευγάρια του χωριού σας έχου\ την τάση να πcφαμένουν.α τελευταία

χρόνια στο χωριό σας; Ποιοι οι λόγοι (αν ναι και αν όχι)
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ΧΑΡΤΗΣ 1: Πρόταση ΖΟΕ Λόρισας

γεωργική γη

βιομηχανια - χονδρεμπόριο - αναψυχή

ειδικές χρήσεις

βιομηχανία - χονδρεμπόριο

κατοικία - περίθαλψη - εκπαίδευση

όριο ΖΟΕ

βιομηχανία - χονδρεμπόριο 
καταστήματα

ιδρύματα

κατοικια - τουρισμός 
αθλητισμός - εκπαίδευση

περιαστικο πρασινο

περιαστικο πρασινο - τουρισμος

λίμνη φράγματος Τερψιθέας

κατοικία

- ....
Δ
Ν

~~..
ΙΌ,
Ί Ο.~ ...

'.
~.

Κ/Ι/ΜΑΚΑ: 1:200.0110
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ΝΙΚΑΙΙΙ-
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•

ΠΗΓΗ; OKCΙVCΙΡΙOμΙνη εικόνα aπό χάρτη της πρότασης ΖΟΕ Λάρισας, που διtθισι ο Δήμος Λάρισας
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ΑΗΜΟΣ ΚΡΑΝΩΝΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΝιΠΕΑ

2 KIIomllRιrs

Nta. I(cφuςf".

ΔtιMOΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Ζάπτιιιο• Mvpcr•Δίλοφο•
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ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

οδικό δlΚluo

ιθνιK~ οδόι;

VOμoρXIακ~ οδός

ιπαρxιακ~ οδός

KoινoIΙK~ οδός

Νόριανομοίι
:\ ,. όρια νΙου δημου
, 'όρια τιaλαιων ΟΤΑ

υψόμετρο

r.!'a 0-100
_101-200
6201 - 300
Γ13Ο1 -400
Γl401 -500
0501 - 600
0601·700
12]701 ·800
_801 ·900
•• 901 ·1000

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜλ r.ι;λ/NΙKΩNχΩF'QT""ΙΑΣ ΚΑι

ΠΕΡιΦΕΡΕΙΑΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

oΙKrσμol στην τιφιφφιιαμητροπολιικων

τιφιοχων:

η ιξtλιξη της tτιlδρασης της Λόρισας στον

τιφιαστικό οικισμό της ΝΙκαιας

ΧΑΡΤΗΣ 2:
Νέος Δήμος ΝΙιι:.αιας σύμφωνα με

το πρόγραμμα "1. Καποδίστριας"

Φοιτήτρια: Γκαμάγκαρη Βασιλική

ΕΤΙlβλΙτιovτις: Γοίισιος Δ. - Πφόκης Κ.

βΟΛΟΣ. ΣιτιτΙμβριος 2000
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Λαχανόκηποι

οικόπεδα εντός
, ,

οριων του οικισμου
, ,

χωρις ρυμοτομικο

σχέδιο

οικισμός προ του 1923

οικόπεδα της διανομής

του ]923
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ΚΛΙΜΑΚΑ: 1

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ 1:
Ιστορική εξελιξη του

οικισμού της Νίκαιας
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vnOMNHMA

Νόρια νΙων Δήμων

όριο παλοιών σΤΑ

• οικισμός

Ρ0!'l πληθυσμοο

υψόμετρο

_0-100
rιR!1ΟΙ . 200
~:::J 201 . 300
ΓΙ 301· 400
Π 401 -500

Ι 501 - 600
Ι 601 - 700

.701.800

.801 - goo

.801·1000
r;w;;ι 1001·1100
Π1101-1200

Γ"l1201 - 1300

nANEnIΣTHMIO ΘΕΣΣΜΙΑΣ

ΤΜΗΜ.... MHXΛNIKQN XΩFΌTA:ι ....ι ΚΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕlλΚΗΙ ΑΝ ....ΓΠΥΞΗ!

ΔIΠΛΩΜΑΤιΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

οlκισμοl στην ττεριφιρεια μηιρσπσλllκών

περιοχών:

η εξέλιξη της επίδρασης της Λάρισας στον

περιασιιιο:ό οικισμό της ΝίΚα/σς

ΧΑΡΤΗΣ3:

Μετακίνηση πληθυσμού από ιην Λόρισα

Φοιιήιρια: Γι::σμάγι<::σρη Bσσaλlι::ή

Επιβλέποντες: ΓούσlOς Δ. - Περόκης Κ.

ΒΟΛΟΣ, Σεπτέμβριος 2000
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΜΙΑΣ

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας

KOI Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διπλωματική εργασια με θέμα:

Διάχυτη οlκισTlκή ανάπτυξη στον περιαστικό χώρο

Χάρτης 4:
Καλύψεις γης και οικιστική ζήτηση στην

περιοχή μελέτης

Φοιτήτρια: Γκαμάγκαρη Βασιλική

Επιβλέποντες:

Γούσιος Δημήτρης

Περάκης Κώστας

Βόλος, Σ,mέμβρlος 2000

~<'JΛΕVΚΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

χρησεις γης

Ο οικισμός

Ι:::::::! ιδιόκτητες εκτάσεις για πολεοδόμηση

Ο ζήτηση σ/κοπlδων
από μεμσνωμlvοuς σγορσστlς

Βιοτεχνική ζώνη

~ 'Αρδευόμενη γη

= , Μη αρδευόμενη γη

ΝΟρισ Νομών
Όρια παλαιών σΤΑ

Οδικό δfK1UO

Λ/εθνική οδός

Ννομαρχιακή οδός

ΛΙεπαρχιακή οδός. ,
τοπικός δρόμος
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ΓlANEnI ΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τμήμα Μηχανικών Χωροιαξίας

και Περιφερειακής Ανάπιυξης

ΔιnΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Οικισμοί σιην περιφέρεια μηφοπολιnκών περιοχών:

η εξέλιξη 'ης επίδρασης 'ης Λάρισας

σιον περιαοnκό οικισμό 'ης Νίκαιας

Χάριης 5:
Εκnμώμενες μέσες οlκοπεδlκές αξίες

γης οιην KιημaτΙKή περιοχή 'ης Νίκαιας

ΦΟlΙήφlα: Γκαμάγκαρη Βασιλική

Επlβλέπovιες:

Γούσιος Δημήφης

Περάκης Κώσιας

Βόλος, Σεπιέμβρlος 2000

αξίες γης

•• 7.500 δρχ.lψ.

• 7.000 δρχlr.μ.

3.000 δρχ.Π.μ.

2.000 δρχ/τ.μ.

1.000 δρχΙτ.μ.

Ο ΟΙκισμός

Όρια παλαιών ΟΤΑ

Οδικό δίκτυο

εθνική οδός

Λί νομαρχιακή οδός
1\/ επαρχιακήοδός

τοπικός δρόμος
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Ι 5.000

10.000 δρχ. / Τ.μ.

12.000 δρχ. / Τ.μ.

18.000 δρχ. / Τ.μ.

20.000 δρχ. / Τ.μ.

6.000 δρχ. / Τ.μ.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ 2:
Μέση αξία ακινήτων εντός

του οικισμού της Νίκαιας
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~~C:Ι-4387000

4385000

-4384000

-4383000

-4382000

4381000

4380000

-4379000

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ&
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔIΠΛΩΜΑΤιΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οικισμοί στην περιφέρεισ

μητροπολιτικών περιοχών: η εξέλιξη της

επίδρσσης της Λόρισσς στον

περιαστικό οικισμό της ΝΙκαιας

ΕΙΚΟΝΑ 1:
ΜωσαΊκό αεροφωτογραφιών (1981)

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50.000

Φοιιήτρια: Γκομάγκαρη Βασιλlκή

Επιβλέπον,ες: Γοόσιος Δ.• Περ6:κης Κ.

ΒΟΛΟΣ, Σεπτέμβριος2000



ΒΟΛΟΣ, Σεπτέμβριος 2000

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &
nΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣ ΑΝΑnΤΥΞΗΣ

Φolτ~ιρlα: Γκομάγκορη Bασlλll(~

Επιβλέποντες; Γούσιος Δ. - nεράκης Κ.

-4382000 ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50.000

-4379000

-4360000

-4388000

-4384000

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ

Οικισμοί στην περlφέρεισ

-4385000 μητΡοπολΙTlκωνπεριοχων: η εξέλιξη της

επίδρσσηςτης Λάρισσς στον

περισστικό οικισμό της Νlκσισς

-4386000

ΕIΚΟΝΑ2:

~C<L-.ι_4383000 ΠανχρωμαTlκόκανάλι δορυφορικήςεικόνας

IRS - 1c Pan (1998)

b_=:;;.,ι 4387000
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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οικισμοί στην περιφέρεια

μητροπολιτικών περιοχών: η εξέλιξη της

επίδρασης της Λόρισας στον

περιαστικό οικισμό της Νίκαιας

ΕIΚΟΝΑ3:

Πολυφασματικό κανάλι δορυφορικής εικόνας

IRS-1cLlSS 1998
(χρωματική σύνθεση των καναλιών 1, 2 και 3)

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50.000

ΦOΙΙr'ιφιo: Γκαμόγκαρη βασιλική

Επιβλέπονιες: Γούσιος Δ. - nεράκης Κ.

ΒΟΛΟΣ, Σεmέμβριος 2000
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ΦOlJήιptα: Γκαμάγκαρη Βασιλlκή

Επlβλέπον,ες: Γούσιος Δ. - nεράκης Κ.
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Πσλεσδσμική επέκταση στην περισχή

μελέτης από το 1981 μέχρι το 1998
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50,000

(υπόβαθρο: πανχρωμαιlκό κανάλι

δορυφορικής εικόνας IRS-1c ΡθΠ 1998)
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οικισμαl στην περιφέρεια

μητραπαλιτικων περιαχων: η εξέλιξη της

επlδρασης της Λάρισας σταν

περιαστικό οικισμό της Νίκαιας

ΒΟΛΟΣ, Σεπτέμβριος 2000
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Επιβλέπονιες: Γούσιος Δ. - nεράκης Κ.

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50.000

(υπόβαθρο: πολυφασμαιικό κανάλι

δορυφορικής εικόνας IRS-1c LISS -1998)

ΕIΚΟΝΑ6:

Πολεοδομικήεπέκταση στην περιοχή
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4386000

4383000

4388000

374000

i-....L_-+-.;-:--t'3SQOOO

+--1---+---14379000

373000

,L---t-:----:::Jf-::::,.---:=-r.----t4381OOO

366000365000364000363000

365000 367000 368000 369000 370000 371000 372000 373000 374000

~~~~~FnI14388000r--------,~ ΥΠQΜΝΗΜΑ

1 1 \ \ / / όρια νέου δήμου

362000

]



1

l

j

J
]

Ι

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



ΕΙΚΟΝΕΣ ] κω 2: KaroIιdες νέo-EγKιnασταθέvtων



Ί

11

ΕΙΚΟΝΑ 3; ΝεοανεΥεφόμ.Ε\η Κα/οικία στην περΙΟΧΙΊ της Νίκαιας
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Xωpot:ι.{'~. Ouι:tQμo\l χαι ΠιpιβάJJ..ov:-oι; -ιoμO\l :\~~ext; :Σ::~~:.

~ ;
Ι) EjXP:"'L'::J.I. ':0 rtvuιό ::ol.ιoδoμιxόσχιδιο {ΓΠΣ'j ':0<1 oι.x~μ.o'; ί"t1

x:ucι:ς -:η:; xoιVΌΤΗt:u; i'iίxaια:; (.... Λ~ρις:aι;). ό:::ως = όρι.i -;0<1 π;~ooόιo:

piζ"OY"'.(Q. μι :χόXXlνη τρcιμμή ιr;o Xιi~ Π~.5 σι xli~ 1:5.000.
Κι.ιρίωι; ':0 ως ιivω ιτ.ιίδιο π;ιpJ.o:μβcΣvcι

Α. Τ']Υ :tολι.οδομι.χή oρ-;irYωσ,! -;όιι οιχισμοϊι N"uιa~ r.a :d.Tje~

σμιcι::xό μίγιθοι;ftO< ':'1jY ιπόμιvη :tιvτ:ιετ::J. της ,::i.,:';".; τωv 2.800 :x:ι.--:ot

χω... μι: .. _.
. ο%} Την ιM;ιr.-;cι:qη ,:ou σxtOiOV πόλης ~ι ιx,:~σιις =voλι:xi:.ι; ι::ι.yάvειcι:ς.

:::tpί1tOU 2.080 cn:ρψ.μά'-:ω... :ιto:ι τ/ δr.μ:ο!J?i.a πίο..τι (5) :tώ.t.oόoμαώ ...
ιvστ/':ωv όttως τιzi... ι"':':ι:ι στο x~~ Π 1.5a σι χλίμcx:xa1:5.000 μι μίαη

::uχ'ιιόττΓ-:J. οι.χήσιως X:J.t μioo ~..ι'r.υ.ι<r:ή Οόμησηι; :ιto:':': ::ο:"ισδομιχή
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β) Τον :tF~διορισμό χρήσιων γης Q.;:ως ?ίyι~::ι.ι r.οχ~?-:-η Π 1.3 ι:;ι

:xλi.μ.cuιo: 1:5000 X:J.t ιιΟι.χότιΡο:: .
1. Τη χωροθίτ/"η ,:ω ... xιντpuι:ώo.o Αιι,:οupτ.ώ ...~~Ι;:Icχ'ή οιιμ{30

λήι; -;ω ... δiιo oδuιώo.o :ι:.ξΌVω ... Mtι δu::ι:c:ιχί;:Oν/ ':0'; ο:χ:=;ι.όό:':ωςx~ τη δη

μιouρτt:Σ ':01tιχώΥ χίvτpων "ι xciSt ::οhοδομιχή ι·Κr:η'::Σ .
. • 2. Τη χωροθί-:ηαη xOt...~ιAώ ... ις~π;ηpι,:ήσιω ... ιιο:ι xoιllOXPitσ'tω ...
χώρων.. ..-

-Τη χωροθίτ/ση Κίνο;ροu Tγι.[cι:ι; a-;cι: ΝΑ' ':ov ouιισμoIι.

-Τη χ.ωΡοθί-:r,ση ΙδρΙιμο:τοι; λ~ων:xιxι xικrtιi:ωv r.:l9ήotωv ..
_ΤΗv wwρη~ωση τωv ήδη :ι:=ρx.όv':ω... r:φίωv ::~<.Κoβoiθ

;=ι; lJ(~ιuc;rις όttωι; χω τ/ xωpoθί-;ηaη ...~::o!.> θ;:ι: ciληow :ι;.;

μιλlovn:xi.; ~ι.c; ':ou ouιιoμoι:. 'r"-.τ/'" :t?ωroβό:ψ :x:u διιιttρο-:
'ά:iμι.:ι: ι:x:tαEOtuoη. -.~ .-

-Τη δr~ιooρτίιι. xΏΡΩV :.:ολι=χώο.ο ι:xδη).ώσιωv. .._~':=""'

-Τη δι:ι:~ xcσ~ μ:φοι; ':0\1 i':o~;XΜoii Νιμ.::ιτλι?:ώτη ':~. ήδή

διaμ~ωμι';ωo; x.ώfωv ":"Il" :ιuvo:pιxήι; :tλιr.:~. 'fOU ·.ιo:σu. ':~ ~~_~
:::r:--ιvoιι - cι:".ιo::Φu~· ..- .. " ...:'. - .' _.: ~.':~"

-Τη δι.:ι.μόΡ:;ωοη lώpou ::p:ι:!riVOΙΙ:xo:l. ο~θ!l.!.ιισης :rJ':O~ωv σι

ζώvη ::Α1",μμΙιρω ... -:01,1 :τ:O'tαμoU. ,. •
-Τη xωpoθίτ/qη χώρωv Ψ~\IOU c":'~-:::tptcr.(i.ι; utίr=η:;". _.::'
-Τη Μπ-:ιιξη xaW. -:a loιxιi χΡήσΙωΥ r--vιxήι; xtr.O:χ:::ις•. - .-.:.-
τ. Τη ftIIt:xή ιrriμηqτι ':ηι; xωpη"':'IXότητcι:; των :τ:olr.οδομαώ\ι(~. • .

-:ων τωv ι:ιwrτxώ'" σι τή (Hα)"f\<Σ ;c~.l11tοδομΤι~.OUC"FoU.....,.: ..
όttωι;.rσιt~0WI.Iς '/tϊ-.σ.xι.;: IίΙΙ.6:χσ;1ΆΙΙ.2_1<Σ.; .. _;.j,-.;..~-._.

δ) Τον ωθορισμόιr.ιcι;.'It"':'ι.lξι.:ι.xώo.oΙ::ωvώv θιαμιχώvXNή-:;κ.:ιv~ ~-:--:~: .
lωδoμ=ώvμτιxOtYWμω... όιl:ωι;φo:r..ι':eι:t ιr:tI χιΧρτη ΠΙ.5.β οι ~ι:ι. .';
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~ETXΡΙ~ ΤΙΥι.χου :τoλι.oδoμ:xcΚι ;χιδίοιι (mΣ'j ':0\1 o~σμoU NΊXcι:ιcι:ς

Ι
7rOζ ;(o<νoτ/~ ~ιχαtιΣι;" tv. Λα:ιocι:ι;) ..

:.. -----σ ΥΠοΥρ ΓOI"'nCPt8Ά::t\:t\'ONτ·CO"t-.--
ΧΟΡΟΤΑΞΙΑΣΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΟΝ
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-JΙ - τ'" Oια~.iξι:ι;; ~OII .... 1337/83 .E:τίx,::;ι:~~ω... :τoλto8oμιxώ ... ηι
"-:. "', ouι:ι~ΙXΉ .nό::r.-.ιςη χαι Ο".(ι,:ΙΧί, ?ιιθμίαιtς" {ΦΕΚ 33/Α} Jω.Ι ιιδι
χ .ιpcι: ':0 cι:pθpo 3.

2. Τ~ διa~:i:ξ~~ ':ou .... 1558/85 •Κιιβίρνηοη χ;χι K:.ιβιρνη-;ι;ci. Όρ-
":" • ΙΦΕΚ 137/.-\) xcι:ι ιιOι.xόnocι: -;0 ~θoo 23 :tCΙ:Q. 1.

]. Τις oιo:-;.:iςι~ ~oυ .... 1685/87' .K~ω~η·x~,:~oπoίηση-:ηι; από
Ι .... 11.1986 ~?άξιως Νομοθι,:ιχοΙι Πιριιχομi\lOU .Ε:τιβολή T(O?XY'G

;..ιι.χοΙι Eliτxou χλπ. (ΦΕΚ 27/Α) χαι ιιoι.xό-;ιpcι: ,:otii?eΡO 4 παρ_ 2.
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ιί. Τη... cι:pιθ. Τ. 1436/1987 :ι:1tόιfcι:-=η -;ou npweU'1tOUpΎOU .Kcι:θoρl
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Β 10.87).
• /. fTJy cι:pιθ. 53665/2168/1986 :J.πόΙ;::J.ση -;ou Τ:τ:οuρ;οu Πιp~άλ
MV:oς. Xω~ιi:!Σς:cι:ς χαι ΔημO<lίω ... ΈΡϊω", .Κίνηση -:r,r;: 5ι::ώι:xι:ι:σ~ σ~
"':~'i'; ~o!.> ,Ι';Ι:ΧΟ':' :τ:ολιοδοuιχοu σχιδίο!.> Ν"ι:χι:ι:ια.:; ΤΟ!.> ...ouoU Λά~ιι:o:.,"'"

Ν ΙΚ 971/Δ/86). . .
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::0:1t1l;.

· Ι. ΤΗv :ψθ. 7/19'87 l"ωμαδότηση -:01,1 xoιVtm:xcΚι ιτ",μβo<.λioI.> :'ii.
;.ι:. Ι-. ;
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...ο-....ος. Xωpoτ:ι.ς:~ χαι Δημoσίωv ·E~:.w. Γ~.... r:xxu. Δηr,ι... ·Εοτω ....
~1 Ι ΠΤΔΕ. .. .

.0. Το !Σριθ. 55'+3/17.11.86 ιπ;ιαφο-:ης ~oμ.:ι.~.\άQισcι:ςΔα.
::'Z;::Z~:O :\~~rJ(. -

_IJ. ΤΟ :ι:ριθ. 1174/3.11.86 ίπρα:;ο ~ou ΤΠOUΡ;~ίou Πoλι.,:::ηl.cΚι
r~ t.;:oρt~ Προίο,:οριχώ... χαl Κλιι.σιχώο.ο Apx:J.ιoτήτωv.

_ 2. Το α;:ιθ. 2450/13.11.86 inr:J.'T0 ':ou T~oψr!~!,> Ποk7.ΨΟU.
• r... E:;oριio:ς ΒUΖ.r..τιVΏV :\P'Xα~oτir-ω ....

13. Το :.ιπ;' :ι:ριθ. 4615/Φ. 704.2113.11.86 ίΠPι:r.90 ':Ο!.> T:o::oU?
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14. Το αριθ. ΔΒ/Φ.Ι.55β739/28.11.86ίπ;χι;:σ :-:'"r; Νομιχρ-.
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Ανα:τοΑαή (Β)

Νcmocr.ιa-mιxή (η

NO'tιoδuΤΙXΉ (Δ)
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ΜΑΝΟΛΗΣ ΠAΠAnΈΦANAKIΣ
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στο διάστημα που μεσολάβησε από την παραλαβή

της μελέτης μέχρι σήμερα ήταν ίσως το γεγονός

ότι έπρεπε σε μερικές περιmώσεις (ανάγκη πα

ρεκκλίσεων ή προέγlφισης χωροθέτησης) να λαμ

βάνεται υπ'όψιν μια μελέτη που δεν είχε ακόμη

θεσμοθετηθεΙ

.Ένα άλλο πρόβλημα που φάνηκε το χρόνια αυτό

ηταν η • δυσκαμΨία . της πρότασης. Οι ρυθμίσεις

που προτάθηκαν και κυρίως οι διάφοροι περιορισμοί

σης χρήσεις είτε απέκλειαν τελείως κάποιες λει

τουργίες (όπως ΤOυpισnKές Εγκαταστάσεις εκτός

περιοχής τουρισμού - αναψυχής αφού η nεριmωση

της ζώνης αιιτής είναι άκρως ιδιαίτερη). εiτε οι ζώ

νες σης οποίες επιτΡέΠονταν κάποιες άλλες δεν κρί

νονταν από τους άμεσα ενδιαφερόμενους σαν οι

πλέον κατάλληλες (περιπτώσεις υπεραγορών, εκθέ

σεων ουτοκινήτων και άλλες).

Ένα άλλο σημείο τριβής ήταν η διαφύλαξη της

γεωργικής γής. Γίνεται είικολα κατανοητό ότι είναι

λίγο δίισκολο αν όχι αδίινατο να διοφυλαχθεί μιο

ζώνη που εφάmεταl του οριακοίι δρόμου του Σχε

δίου Πόλης ή των βοσικών οδικών αξόνων της πό

λης και μάλιστα σε μικρή σχετικό απόσταση από

αυτήν, όταν στην ζώνη αυτή προτείνεται να χωρο

θεΤOίιVΤαι μόνο γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστά

σεις και κτίρια. αθλητικές εγκαταστάσεις και κα

τοικίες.

Η ζώνη περιαστικοίι πρααίνου για μια περιοχή

που ο πληθυαμός της πληαιάζει τις 200.000 κατοί

κους κρίνεται σαν ανεπαρκής. Βέβαια σημαVΤΙKές
εκτάσεις στην κοίτη πλημμυρών Πηνειού θα μπο

ρούσαν να αξιοποιηθούν για τον σκοπό αυτό, κάτι

τέτοιο όμως δεν φοίνετοι να μπορεί νο υλοποιηθεί

σχετικά σύντομα.

Η ζώνη πλημμυρών Πηνειού κρίνεται ότι πρέ

πει να επεκταθεί δυτικώτερα κοθ'όλο το μήκος

του ποταμοίι και μέχρι το φράγμα Τερψιθέας, α

φού έτσι και αλλιώς είναι γνωστό ότι σημαντικές

εκτάσεις εκατέρωθεν πλημμυρίζουν κάθε φορά

που η στάθμη των υδάτων ανεβοίνει mo ψηλά από

το συνηθισμένο σημείο. Με την ολοκλήρωση· βέ

βαια του έργου του φρόγματος Τερψιθέος, είναι

πολίι πιθανόν η κοίτη πλημμυρών Πηνειοίι, να πε

ριορισθεί σημαντικά. Κάτι τέτοιο όμως δεν μπορεί

για ευνόητους λόγους να θεαμοθετηθεί.

Η έλλειψη , φίλτρου ' ανάμεσα στον αστικό

χώρο και την ζώνη γεωργικής γής κρίνεται σαν

αρνητικό σημείο. Η ζώνη αυπ'Ί θο μπορούσε να

διαδραματίσει όχι μόνο τον ρόλο του μεταβατικού

σταδίου ανάμεσα στα δύο επίπεδα αλλά και να •
κατευθύνει' τον κάθε οικισμό προς τους χώρους

που κρίνονται οι πλέον κατάλληλοι για τις μελλο

ντικές επεκτάσεις.

Τέλος το εμπόδιο του Πηνειού κρίνεται ότι κά

ποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα υπεΡΤτ/δηθεί Έτσι

θεωρείται αναγκαίο σημαντικές εκτάσεις από την

απέναντι όχθη του Πηνειού να εντοχθούν στην ζώ

νη 'φίλτρου", αφού ακόμη και με την υπάρχουσα

υποδομή οι περιοχές αυτές είναι mo κοντά στο

κέντρο της πόλης από ότι οι νοτιοανατολικέςεπε

κτάσεις της πόλης κατά μήκος της οδού Φαρσά-

8

λων.

Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου <Ζ.Ο.Ε.)

Η έκτοση της ΖΟΕ Λάρισος καθώς και οι διά

φορες ζώνες που προτείνονται φαίνονται στον

χάρτη που συνοδεύει την παρούσα έκθεση. Τονί

ζεται εδώ ότι δεν προτείνεται τροποποίηση των ε

ξωτερικών ορίων της ΖΟΕ ενώ αντίθετα οι προτει

νόμενες ζώνες είναι περισσότερες και οι επιτρε

πόμενες χρήσεις γης ονά ζώνη, σε αρκετές περι·
mώσεις και σε μεγάλο μέρος τους αλληλοκαλίι·

Πτονται, με οπώτερο σκοπό την πoλλonλi] επιλογή
για την χωροθέτηση μιας μονάδας.

Αναλυτικό, οι προτεινόμενες ζώνες είναι οι κά

τωθι:

ο) Ζώνη 1: Λίμνη Φρόγματος ΤερΨιθέας.

ΤΟ μεγαλύτερο μέρος της ζώνης αυτής θα κα

λύmετοι από τα νερά της λίμνης. Για τις παραλή·

μνιες ιδιοκτησίες που εμπίmουν στην ζώνη αυτή

προτείνεται:

• όριο κατάτμησης: 10000τ.μ.

- αρτιότητα, όροι και περιορισμο( δόμησης:

Π.Δ. 6/17·10·78 και Π.Δ. 24131-5-8~

• επιτρεπόμενες χρήσεις: αντλ.ητικές εγκατα

στάσεις, υδατοδεξαμενές και φρέατα.

6) Ζώνη 2: Περιοστικό πράσινο.

Η Ζώνη αυτή καλύmει έξι (6) επίμερους ζώνες
από τις οποίες οι περισσότερες βρίσκονται κατά

μήκος της νότιας όχθης του Πηνειοίι ποταμοίι ενώ

η μεγαλύτερη βρί!-j(εται στα βορειοανατολικά της

πόλης και KaλίImtt το σίινολο των υψωμάτων που

εμπίmουν στην ΖΟΕ στην περιοχή της κοινότητας

Νέσσωνος. Η έκτη ζώνη καλύπτει δημοτικές εκτά

σεις και χωροθετείται στα Ν.Δ. της πόλης. Γιο τις

ζώνες αυτές προτείνεται:

- όριο κατάτμησης: 10000τ.μ.

- αρτιότητα, όροι και περιορισμοί δόμησης:

Π.Δ. 6/17+10·78 και Π.Δ.. 24/31·5·85. _ ~.

- επιτρεπόμενες χρήσεις: ανοψυκτήρια,· οθλητι

κές εγκαταστάσεις.

v) Ζώνη 3: Κοίτη πλημμυρών Πηνειού.

Η ζώνη αυτή είναι σημαντική ως προς την έ

κτάσή της και είναι αυτονόητο ότι με την κατα

σκευή του φράγμοτος ΤερΨιθέας και την πιθανή

ρίιθμιση της ροής των υδότων θα πρέπει να επα

νεξετασθεί. Για την ζώνη αυτή προτείνεται:

- όριο κατάτμησης: 10000t.μ.

• αρτιότητα, όροι και n:εριορισμοί δόμησης:

Π.Δ. 6/17+10+78 και Π.Δ. 24/31·5·85.
- εmτρεπόμενες χρήσεις: αντλητικές εγκατα·

στάσεις. υδατοδεξαμενές κοι φρέοτα.

δ) Ζώνη 4: Προστασία ρεμμάτων. .
Η Ζώνη αυτή εn:εκτείνεται εκατέρωθεν των ση

μαντικότερων ρεμμάτων της περιοχής της ΖΟΕ

Λάρισας κοι κοθ'όλο το μήκος τους και έχει πλά

τος 100 μέτρων, 50 μ. εκατέρωθεν του άξονα του

ρέμματος. Για την ζώνη αυτή προτεινεται:

• όριο κατάτμησης: ισχύει το όριο κατότμησης

της κάθε ζώνης που εφάπτεται στην ζώνη αυτή

+ αρτιότητα, όροι κοι περιορισμοί δόμησης:

Π.Δ. 6/17.10·78 και Π.Δ. 24/31·5·85.
+ εmτρεπόμενες χρήσεις: avτληΤΙKές εγκατα-
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στάσεις και υδαταδεξαμενές.

ε) Ζώνη 5: Περιαοτικό πράσινο - τουρισμός.
Η ζώνη αυτή βρίσκεται εντός της κοίτης των

πλημμυρών αλλά και αγκαλιάζεται οπό την πόλη

και τόσο το φράγμα Τερψιθέας όσο και μlJ<ρά τε

χνικά εγα στην περιοχή μαζί με την ολοκλήρωση

του εσωτερικού δακτυλίου της πόλης θα επιτρέ

ψουν την πλήρη έντσξή της στον ασπχό ιστό. Γιο

την ζώνη αυτή προτείνεται:

- όριο κατάτμησης: 10000τ.μ.

- αρτιότ/το, όροι και πρειορισμαί δόμησης:

Π_Δ. 6/17-10-78, Π.Δ. 24131-5-85, Π.Δ. 12-5/27-6
84 και Π.Δ. 20/28-1-88

- εΓιιτρεπόμενες χρήσεις: εστιατόρια, αναψυ

κτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, κέντρο διασκέ

δασης - αναΨυχής. ξενοδοχεία και λοιπές τουρι

στικές εγκαταστάσεις. συνεδριακά κέντρα.

στ) Ζώνη 6: Ειδικές χρήσεις.

Η ζώνη αυτή αφορά περιοχές που περιλαμβά

νουν ειδικές εγκαταστάσεις. Η δάμηση στις περιο

χές αυτές που κατά κανόνα ανήκουν στο Δημόαιο

ή σε Δημόσιους οργανισμούς θα εmτρέπεται με

ειδικούς όρους που θα καθορίζονται κατά περί

πτωση.

Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει αναλυτικά:

6.1: χώρος αεροδρομίου

6.2: χώρος νεκροτοφείου

6.3: χώρος βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων

6.4: χώρος τελωνείου

6.5: χώρος παιδόπολης

6.6: χώρος φυλακών - ΤΕΛ. - αθλητικού πυρή-

να

6.7: χώρος σποροπαραγωγlκού κέντρου Νί
καιας

6.8: χώρος βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων

κοινότητας Γιάννουλης

6.9~υπopΙKός στα~~~ Ο.Σ.Ε. _ ._
~mff-.=t3fδPrυ;ανrq~?_δΡε'Ρπό"ΡIΟ.
Η ζωνη αυτή καλυπτει δυο επιμέρους ζώνες. Η

σημαντικότερη από αυτές βρίσκεται στα βορειοα

νοτολικά της Λάρισας ανάμεσα στην Εθνική οδό

Αθηνών - Θεσσαλονίκης και την οδό Λάρισας - Συ

κουρίου ενώ η δείιτερη χωροθετείται εκατέρωθεν

του οδικού άξονα Λάρισας - Τυρνάβου μετά την

κοινότητα Γιάννουλης. Για την ζώνη αυτή προτεί

νεται:

- όριο κατάτμησης: 4000τ.μ.

- αρτιότητα. όροι και περιορισμοί δόμησης:

Π.Δ. 6/17-10-78 και Π.Δ. 24/31-5·85.
- επιτρεπόμενες χρήοεις:ΙβIb1Ji1Xό\ίΠ('t-ς'7ρονd'

§!-_c~που:κατατάσσονταΙ·QJI1ν συσδ<1 '11'Πις-Α 'κοτή

:χΟΌίαcικαι στην Β'κατηγορία της κόϊνηςΥπουργι
κής-Απόφασης υπΌριθμόν 69269/5387 (ΦΕΚ 678/
Β/25-10-9Ο1. κτipια αποθήκευσης, εγκαταστόσεις

χονδρικού εμπορίου. ε'γΚοταστάσεις εμπορικών

εκθέσεων. πρατ/ρια βενζίνης, γραφεία, καταστή
ματα.

~ η) Ζώνη.8: Κατοικία.

Η ζωνη αυτή καλύmει εκτάσεις γύρω από τους

δορυφορικούςοικισμούς της Λάρισας. Κρίνεται ό

τι η περιμετρική κατά κονόνα ουτ/ ζώνη όχι μόνο

·EvημερωtutόΔελτίο- Μάρτιος -Απρίλιος1993
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θα διαφυλάξει τις αναγκαίες εκτάσεις για μελλο

ντικές επεκτάσεις των οικισμών αλλά και θα απο·

τελέσει το ενδιάμεσο στάδιο ανάμεσα στην κάθε

κοινότητα (δομημένο περιβάλλον) και τις γύρω

ζώνες. Για την ζώνη αυτή προτείνεται:

- όριο κατάτμησης: 4000τ.μ.

- αρτιότητα, όροι και περιορισμοί δόμησης:

Π.Δ. 6/17-10-78 και Π.Δ. 24/31-5-85. Π.Δ. 12·5/27
6-84, Π.Δ. 20/28·1·88.

- εmΤΡεπόμενες χρήσεις: KOΤOlJ<io. ξενωνες μι

κρού δυναμικού (μέχρι είκοσι κλίνες), γραφεία,

γεωΡΥίκές αποθήκες. αντλιοστάσια και καταστήμα

τα με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκατα

στήματα.

θ) Ζώνη 9: Κατοικία - Τουρισμός - Αθλητισμός

- Εκπαίδευση.

Η ζώνη αυτή καλύπτει εκτάσεις είτε γύρω aπό

τον Δήμο της Λόρισας είτε κατά μήκος των σημα

ντικότερων οδικών αξόνων της περιοχής. θεωρεί

ται ότι οι περιοχές αυτές δέχονται σημαντικές mt
σεις. κύρια για τ/ν χωροθέτηση κοταστημάτων και

υπεραγορών,ενώ ταυτόχρονο μπορούν μαζί με τις

εκτάσεις τ/ς ζώνης 10 να aπoτελέσoυν ης περιο-.

χές όπου θα επεκταθεί μελ/oνnκά η πόλη της Λά·

ρισας. Ειδικά η ζώνη τ/ς περιοχής Γιάννουλης με

την απομάκρυνση του χώρου διάθεσης των απορ

ριμάτων την μελλοντική υπερνίκηση του εμποδίου

του Πηνειού και την πιθανή αξιοποίηση του φράγ

ματος της ΤερΨιθέας θα οποτελέσεl τον σημαντι

κώτερο χώρο γιο την ανάπτυξη' βασικών λειτουρ

γιών του αστικού χώρου. Για την ζώνη αυτή Γφο

τείνεται:

- όριο κατάτμησης: 4000τ.μ.
- αρτιότητα, όροι και περιορισμοί δόμησησ:

Π.Δ. 6/17-10-78 και Π.Δ. 24/31-5-85. Π.Δ. 12-5/27
6-84. Π.Δ. 20128-1-88.

- σε περίπτωση οργανωμένης δόμησης οι όροι

και περιορισμοί δόμησης θο ορίζονται κατά περί·

πτωση.

- επιτρεπόμενες χρήσεις: κατοικίο, κατοικία υ

πό μορφή οργανωμένης δόμησης απο δημόσιο ή ι

διωτικό φορέα, γραφείο, καταστήυατα, συνεδριακά

κέντρα. εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων, α

θλητικές εγκατοστόσεις, τουριστικές εγκαταστά

σεις, μονάδες εκπαίδευσης και περίθαλψης, γεωρ

γικές αποθήκες.

ι) Ζώνη 10: Κατοικία· Περίθαλψη - Εκπαίδευ

ση.

Η ζώνη αυτ/ καλύπτει δύο επί μέρους ζώνες

και μαζί με την ζώνη 9 aπoτελεί τις κύριες περιο

χές μελλοντικής επέκτασης της Λάρισας. Για τ/ν

ζώνη αυτή προτείνεται:

- όριο κατάτμησης: 400Qτ.μ.

- αρτιότ/τα. όροι και περιορισμοί δόμησης:

Π.Δ. 6/17-10-78 και Π.Δ. 24/31-5-85.
- σε περίmωση οργανωμένης δόμησης οι όροι

και περιορισμοί δόμησης θα ορίζονται κατά περί

mωoη.

- εmτρεπόμενες χρήσεις: κατοικία. KOTOlJ<ia υ

πό μορφή οργανωμένης δόμησης από δημόσιο ή ι

διωτικό στεγαστικό φορέα. γραφεία, καταστήματα

9
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με εξαίρεση τις υπεραγορές ΚΟΙ το πολuκaταστή-·

μαΊα, αθλητικές εγκαταστάσεις, μονάδες περίθαλ

ψης και εκπαίδευσης.

κ) Ζώνη 11: Χονδρεμπόριο.
Η ζώνη αυτή κaλύmει δύο επί μέρους ζώνες

και προορίζεται να αποτελέσει μαζί με τις ζωνες

βιομηχανίας τον κύριο χώρο Qvάmuξης χονδρε·

μπορίου. Για την ζώνη αυτή προτείνεται:

- όριο κατάτμησης: 400ΟΤ.μ.

• ορτιότητα, όροι και περιορισμοί δόμησης:

Π.Δ. 6/17.10·78 και Π.Δ. 24/31-5-85.
- επιτρεπόμενες χρήσεις: κτίριο αποθήκευσης.

εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου, εγκαταστά

σεις εμπορικων εκθέσεων, γραφεία, καταστήματα

και πρατήρια βενζίνης.

λ) Ζώνη 12; Βιομηχανία - Χονδρεμπόριο - Κα

ταστήματα.

Η ζώνη ουτή από άποψη ρύπανσης κρίνεται

σαν μεσαίου επιπέδου ανάμεαα στην ζώνη 7 και

την ζώνη 15. Για την ζώνη αυτή πρατείνεται:

- όριο κατάτμησης: 4000τ.μ.

- αρτιότητα, όροι και περιορισμοί δόμησης:

Π.Δ. 6/17-10-78 κοι Π.Δ. 24/31-5-85.
- επιτρεπόμενες χρήσεις: κλωστουφαντουρ

γεία και βιομηχανίες ξύλου και χαρτιού, μιομηχα.

νίες ΤΡΟ5e.ίμων, , βιομηχανίες που κατατασσονται

στην Β'κατηγορια της κοινής Υπουργικής Απόφα

σης υπ 'αριθμόν 69269/5387 (ΦΕΚ 678/ΒI25-1Ο-90)

καθώς και βιομηχανικές βιοτεχνικές μονάδες που

δεν απαιτούν την σχετική άδεια εγκατάστασης και·

λειτουργίας, κτίρια αποθήκευσης, εγκαταοτάσεις'~ι
χονδρικού εμπορίου, εγκαταστάαεις εμπορικών

εκθέσεων, γραφεία, πρατήρια βενζίνης και κατα

στήματα.

μ) Ζώνη 13: Αρχαιολογικοί χώροΙ.

Η ζώνη αυτή καλύmει περιοχές όπου έχει αξα
κριβωθεί ή θεωρείται πολύ πιθανή η ύπαρξη αρ

χαιολογικών αντικειμένων πρΟϊστορικών και ιστο

ρικών χρόνων. Τονίζεται εδώ ότι η θέση είνσι εν·

δεικτική και με την αντίστοιχη ένδειξη του χάρτη

δεν καθορίζονται ούτε η επιφάνεια ούτε οι διαστά

σεις. Για την ζώνη αυτή προτείνεται:

- όριο κατάτμησης: το ισχύον γιο την ζώνη που

περιβάλλει τον αρχοιολογικό χώρο.

~ αρτιότητα, όροι κοι περιορισμοί δόμησης:

Π.Δ. 6/17-10-78 και Π.Δ. 24/31-5-85.
• για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή την βα

θειά άρωση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της αρ·

χαιολογικής υπηρεσίας.

• επιτρεπόμενες χρήσεις: οι χρήσεις που cm·
τρέπονται στην ζώνη που περιβάλλει τον αρχαιο

λογικό χώρο.

ν) Ζώνη 14: Ιδρύματα.

Η ζώνη αυτή καλύmει δύο επιμέρους -ζώνες

και προορίζεται για την εγκατάσταση και λειτουρ·

γία μονάδων εκπαίδευσης, περίθαλψης και πρό

νοιας. Για την ζώνη αυτή προτείνεται:

- όριο κατάτμησης: 10000Τ.μ.

- αρτιότητα, όροι και περιορισμοί δόμησης:

Π.Δ. 6/17-10-78 και Π.Δ. 24/31-5-85 και Π.Δ. 12-51
27·6-84, Π.Δ. 20128-1-88.
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- επιτρεπόμενες χρήσεις: ξενώνες, μονάδες

εκπαίδευσης, μονάδες περίθαλψης και πρόνοιας,

αθλητικές εγκαταστάσεις.

ξ) Ζώνη 15: Βιομηχανία· Χονδρεμπόριο - Ανα

ψυχή.

Η ζώνη αυτή καλύmει δύο επί μέρους ζώνες, η

μία εκατέρωθεν της οδού Λάρισας - Βόλου (πα·

λαιά εθνική οδός) και 11 δεύτερη εκατέρωθεν της

οδού Φαρσόλων πρίν από την κοινότητα Νίκαιας.

Και στις δύο ζώνες έχουν ήδη avamuxeci μονά

δες βιοτεχνίας - βιομηχανίας και χονδρεμπορίου

αλλά και μονάδες περίθαλψης και εκπαίδευσης

κάτι που δεν μπορεί να αγνοη8εί παρ'όλο που οι

τομείς αυτοί φαίνονται ασυμβίβαστοι μεταξύ τους.

Για την ζώνη αυτή προτείνεται:

- όριο κατάτμησης: 4000τ.μ.

· αρτιότητα, όροι και περιορισμοί δόμησης:

Π.Δ. 6/17-10-78 και Π.Δ. 24/31·5-85.
- επιτρεπόμενες χρήσεις: βιομηχανίες που κα

τατάσσονται στην Β'κατηγορία της κοινής Υπουρ

γικής απόφασης υπ' αριθμόν 69269/5387 (φΕΚ

678/8/25·10-90) καθώς και βιομηχανικές· βιοτε

χνικές μονάδες που δεν απαιτούν την σχετική ά

δεια εγκατάστασης και λειτουργίας, γραφεία. κα

ταστήματα. κτίρια αποθήκευσης, εγκαταστάσεις

χονδρικού εμπορίου, εγκαταστάσεις εμπορικών

εκθέσεων, KέVΤρα διασκέδασης . αναψυχής, ε

στιατόρια, αναψυκτήρια και πρατήρια βενζίνης.

- μονάδες που υπάρχουν στην ζώνη αυτή, ή έ

χουν πάρει την σχετική άδεια εγκατάστασης και

λειτουργίας προ δημοσίευσης της Ζ.σΕ. διατη

ρούν το δικαίωμα επέκτασης και ανάπτυξης.

ο) Ζώνη 16: Γεωργική γή.

Η ζώνη αυτή είναι η σημαντικώτερη της ζώνης

Οικιστικού Ελέγχου ως προς την έκτασή της και

καλύπτει εκτάσειι: γεωργlκός ~Ψflλfι~ρα·

γωγικότητας. Για την ζώνη αυτή προτείνεται:
• όριο κατάτμησης: 2ΟΟ00τ.μ.

- αρτιότητα. όροι και περιορισμοί δόμησης:

Π.Δ. 6/17-10·78 και Π.Δ. 24/31-5·85.
- επιτρεπόμενες χρήσεις: γεωργοκτηνοτροφι

κές και γεωργοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, γε

ωργικές αποθήκες, αντλιοστάσια. θερμοκήπια και

κατοικίες.

• μονάδες που υπάρχουν Οτ/ν ζώνη αυτή, ή έ

χουν πάρει την σχετική άδεια εγκατάστασης και

λειτουργίας προ δημοσίευσης τ/ς Ζ.Ο.Ε. διατη

ρούν το δικαίωμα επέκταση·ς και ανάπτυξης.

π) Ζώνη 17: Προστασία οδικών αξόνων.

Η ζώνη αυτή εκτείνεται εκατέρωθεν δύο σημα

ντικών οδικών αξόνων τ/ς νέας χάραξης του εθνι

κού δρόμου Αθήνας - Θεσσαλονίκης και της νέας

εθνικής οδού Λάρισας· Κοζάνης βόρεια τ/ς Γιάν·

νουλης. Έχει πλάτος 200,00 μ. (100,00 μέτρα εκα

τέρωθεν του άξονα) και εκτείνεται σε όλο το μή

κος των δύο νέων αυτών χαράξεων.

• όριο κατάτμησης: ισχύει το όριο κατάτμησης

της κάθε ζώνης που εφάmεται ατ/ν ζώνη αυτή.

- δεν επιτρέπεται η ανέγερση οποιουδήποτε

κτίσματος στην ζώνη αυτή.

_Eνημcρωt1Κό Δtλτio- Μάρτιος ·Arιρwοζ 1993
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2. Τάς δ\ατCl,=ις 'toU chό 17 ΊouλΙou 1923 Ν. Δ)τος ~ σχεδίων ττόιλLων

x:λ::ι.~, ~ ΙZΤ<:η1:WOΤiρως tτpo1tΟTtOιήθτι.σαν κ.cd σuνtw,pι:;:eη.oaν και f.(.διJt<::'τ!ρΟV

των~ 9,10 (1tCφ. 2t Itcd 85λ CDJI:'OV.
3. Τάις 6ιατCf,ιις του Ν. 1032/1980 C"Ttξρι συcπ6ι:nως 'Υποuρ)lιΙΟu ΧωροτCΙ~c::ς

O~ln~ και. nΣ:pl.o!άλλo'ιl'tOς~ (Φ.Ε.Κ. 57/λ) και. dδιιιώπ.ρoν των 4ρt)ρωv 2, 3 ιιαί
7 αVtoU.

_ 4. Τό:ς διo:τόt,[lς 'foU Ν.Δ. 8/1973 cmρΙ Γ.Ο.Κ.> ~ς Ιτp01t'O'ΠOι1'\θη διό τς:ιι,j Ν.

Δ. 2CY.if1974 (Ψ.Ε.Κ. 363λ) και. .εtδιJtώ'tr.ρoν των~ 17 (m:φ. 2), 6a (':'tcp. 3),
70 (':tαp. 1),12 (1m'p. 3), 1'9 ('Πcφ. 6) Itαl. 125 (ιιtαp. ~ και. 3) α:Vτoϋ.

S. Την ό'Π' άριe,.ι.. 107/1981 yιωμ.oδότησι.......toϋ Σ~{oυ της 'Ε'ΠUφ(Πf:(cς.
ΤΙΡοτ6σει 'Tou Ύτroυp)'oU XωρoτaξΙας. OΙχ~ ",aί nt~cvt'oc;. ά':τ:f:φc:ισ!.σcψ.ν:

/ .
..λι:t9oν 1.

1. Ή δ'Παρξις τώ ... (ιφuπc:μένων npό της 16.8.1923 o~",ιαμων τών στι:ρα..ομέ.νων
I.Y"'Σ~έYOU p..~oμι",ou aχf:δΙou δέον νά: ~~",,,,ι.n.τa:ι. δια σιJ'(IU.JφLμfνωY~
δοοχτι",ων στΟΙΧ.f:.Ιων, 'ώ<; λ.χ. ά:toyfXZ?iic; .JhoφC::cr.ως nφΙ χcr.oa}(τ/ρισμού oI.}(ι~ίί

ΏC; πρouψI.στcι:μ.ινσuτoU 1?23, πρC:f.~ως της ΔI01.}(1\ο'f:ως, CΓl..'!J.'6ω.αια.

2. Τά φα 'Των χατά''Τά άνωτέρω oI.Kιqιιων δέ.ον:

α.) Νάm~otκ.oδoμ.άς, OtK6moo d:6όμη'ta, ",οι~iς, ",οιvoχΡή.

Cl'tOUS #'γ",crrαστόDcις, ~ιtκληο{α.ς κλ-π.

λπαντα 'Τά ΆVΩΤέpω δέον νά: owcrpt"ώoιτca. ~oα μi τήν (woι.αv ι<.cd τήν λf:Ι,

'fOUρYtKότTι'tC' τoU oI.",ιaμιoϋ. • ,
ο) Ν'ά 'Προσδιορ(ζοuv Ιvι.α{αν (κτΟΧ!ιν 1'ι ",αl τμήματα: μή O\Jvξχ6μενα έάν b

oI.",~ς ι.Ινα:ι &C\L~voς εΙς δια:Kι.JφψLvα:ς οΙ.",lαnχα.ς Ινότητα:ς Ιός σvνo~χι·
αμο(, σιucrtό:δες σιχ.cδoμ.ων)., ..

Υ) Νά ά",oλoι:θcιUν ιι.=ά 'tb ΔVΝιxtόν φUΣιχά 1'ι 'tεoxvηtά δρια:. .

3. Kcπά τόν "'cθooιq.ιόν 'tών όρl:ωv ~oν νά: λCQJ.eάw:.τcn u'\'(' όΨιν Kai 'tU"(bv
'!tpO'),ι\oUΠέρα: '\'(Ράξις τ/ς Διοtχήσιως mpt κσ:θορισμσύ 'tών δρΙων 'Τού οΙκισμού.

4. Πφισxαl. c:I. όποίαι i!x της όφιστι:μ.t"'1ς χΡήσιως (6άση, κ:αλλl.f.αyoUμε.νc:ι
~ιι;. <'γρά χΑ::τ.) π.ιc;μα!Ρε'tαι δ'tι δtν ιXπonλoVν μίρη τού otχ~ ά":τcoιλε(.
ονται νά:m~ tvtός 'tωy όρ{ων αUτoU. .

ι

T~ΙXOH I~ITCT'!OH ε.\.\λΔςι: (ΕΙς άνηχc:τό:C'τασιν σιλ. 54]') .541'
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3. Ή διc:δικc:.οΙα διά τόν kcBoριομόν των όρίων των ~ς~ o{KΙCΜΏΝ κινείται.
ίπιό ToU ~I<.ξ.Ιoυ Δι\μou ι'ι Κοινότητος. ΔUνcm::rι δέ \οά KΙwιB'i1 ιω1 v'ltό τής οΙ.Κξ(ας Νο-
μαρχίας. . .

4. Εις" ΠIpί'l'r:c.x:'LV Itινήcεως τής διαδικ.c:σίας vmiι τoU Δήμou ι'ι τ/ς ΚΟ\νότη
τος 1'\ ά:t6ι;>a:σις toU ΔΓjIJoO't1.1C.oU "ι Koιvoτιltoι.) Σuμeouλ{ou !κτΙθσαι μετά τou σχε.τι·
ItOU σxώισy~ ι'ι ~oyρc;oίας εΙς τό ΔημcρXε.ίΌν ι'ι τό Κοινοnιιόν
I(~ Ιπ{ διε.<α τdντ:ε ιΊμ!Ρας. f.ιδcmDι~νou ToU k.OLvoU 'ltf.pt τοότω ύπό
τOU ΔηομόΡχou 1Ί n~της Koι~τoς δtά 'γεVI.Kης nρc:ισις:λήcεως. 'tO\oχοκολ.
λoι.νlντκ ιις τά δημoσι.ωτιρc: μ.έ~ τoU.ol.x~. οι ΙYCκoφερ6μενoι δί.M:rντcn Ιν.
τός τής ~q.ιι:ας τcίmlς νό: λi:::Soι.N Υ.ώσιν τών .c.hιω't!ρω ~XξΙων Kal νά ,",πα
6CλouY Ιyypάφωc; εΙς τόν Δftμov f\ τ/ν Koινόtητα τάς κατά: ToUtων τυχόν !\Otό;••
σεις των. '0 Δημος 'ι ~ Κοινότη.ς ΙΙΠΟ:ΧΡεαίτ"αι νά δ\aι!ι6Cση ταVτας ~oϋ. μ.ετά
της b' αurω... ~τ/σtως του d", τ/ν Ncιμαpχίaν. .

Ή άAdCo: ΝομσΡχιαχή 'Υι:τηρεσΙα τού ΟVΤΤOUΡΎf.1ou Γιωργ(ας εΙς Φ ό"ττοίαν

ιtoι\'Oπoιιίτo:ι 1'1 κα:ά τό ~τoν t.δόφ\oν άτrόφασις τoU AfJ11~κ.oύ !'Ι ΚοιYOtΙΚOV
Σuμ6ouλtou, U'TtOXpεoύτcι έvtός 'ΠρOθιe.e,.ι.iας 30 !\μ:r.pων άπό λ!\ψf.ωι::; τής ctτtoφ6:::ιε..
ως νά: ά!t:σστεCλι, τάς άπ6ψι.ις της ξΙς ττ\ν Noμcφχίαν. .

nαpελβσUσηc;' άπράJι.τou τ/Ι; ώι; Φοω -ιτρoθεcμiac; ιΊ d-:tό:vfηcLC> Τ/Ι; ώι; mιω ό
~pεo(α:ς θεωρι:ίται θεπκ"" διά τόν ':fομeφχην.

S. Εις m:ρίπτωσιν κινήσεως τ/ς διc:δΙKσι:1(ας ύ1tό 'toV Ν-αμάΡχou ιΊ σxnIΙUΊ
μιλt~ άrtoaτtλλεται εΙς τ6ν οΙ:κ.είον Δημον f'ι Κοινότητα Kcd κοιvo':tO\Lίται, εΙς τ/ν
Δpμoδiαν 'Y-:τηρεσiαν 'toV 'Y":tOUP)'ECou ΓεωρΥ(ας διά -Υνωμ.σδότησιν. ιΊ ό1το(α δtoν
\ά l!κbίδετΦ. και. νά KOI'\'O'ltO\TιTC%\ εlς τήν ΟΙκι(αν NcyαρχΙαν !vtός 1tpOθf.Oμ(ας 30
ιΊμερών ~ λήψεωc; τήι; σχεrιKης μελtτ/<;.

nα:ρdθoUσηc; ά:φό:χτou τής ~ρoθεoμ(αι; crVτfις ιΊ 'Υ.νωμσδότησις ~ωpείται διό:
τόν Nσμ~ν θε.τικ..;.

Έvtός τής ι:rί.m1ς "!tfX"θEσμ(ας ·δtoν νό: έ:K-:tλJΊpoϋνtαι Um!ι 'toV ΟΙκεΙou ΔιΊμov
η Κοινότητος. καΙ τα Kcxτα τήν ά\!ωτέ.ρω 'TtC:Pά'tpΦ:X>ν 4 όριζόιιJ,.εvα.

. Πα:ρε.ρχομ!νηι; 'τ/ς ά'J<.7("έρω -:tpc&αμΙCc; ά:τρά:ιιται ό Νομάοχης ~ι μιτα

σύμ.ι;;ιωνο'.ι γ.ιr.;.:.uην 'tov κατ-α την TtapC,IpcooV 2 τoU 4pθoou 2 Σl"νAouλiou 'ού: -:φο-.
~ι..." εΙς τήν ιJttοσιν της σχεΤ\;κηι; ά:τΟ<:ιάσΕως πφi. KCD30ριoμoU τών όρ\ων και. d·
vευ της ~αεω<;τov Δη\J.O'fΙΚού iΊ KOI,VOΤΙKoV ΣI"ν.\!ιoovλ(ou.

6. ΕΙς άμ.φοτέ.Ρσ:ς τά.c; περν.ττώσεις των ~ρό;ιων 4 και. 5 1'1 γνωμοδότη
ς;'.ς τou Νομαρχ1.αΚού Σ~ouλί.α..ι Δη\!-οοΙωll WΕΡΥωll δΙοιι νά: ΙκδΙδετφ Ιντός ~
θεσμ(ας Ινός μrινός ά':tό τής ύn:oι!oλTΊc;_ εΙς τ/ν Νομο:Ρχ(αν της σχετικης δι.ο:δικα·
σ(ας d:πό τόν Δημον f'ι τήll K<κv6tητα.

7. wOττov κατό: τας δι.aτCi.~ις τoV 1tcι:ρόvtος δια:τάγ~ατoς ~τφ. Νομάρ
χης. νοείται δια τόν νoμό\l 'AτtιKης. ό Άνι::r:tληpωτής t'!oμάρxηc; Π.poiστάμε....σς τοο
ΟΙΚξ(OV διc;μ.εpiσμ.αtoς, δττου ΝομαΡχΙα νοείται τό ΟΙκείον Δι.cψ.l..ρ..qAιa. δτtov δf. ά·
'ισφέρετα:ι N~ιαKό\l ΣψOOUλιον Δημ.οοΙων w~v. άfψ.6δι.oν δια γ.ιωμcόότη.
σι'ι. \IOtίτcrι τό Σ~~oUΛιόν Δη,μoc1ων WEpyωv. ΤOU ΟΙIU(OU ΔΙCΣIι'ερι"cματoς' κ.αl ΙS

ΠOIJ ΙτεΡαΙ Uτrηρεσίαι νοοίινται αι. ά\Ι'τ(στΟΙΧΟΙ ό'ιτ/ρεσ(αι του ΟΙκε(ov Διcq.ι.φ{q.z.α:
τος.

..λ.,δρον 3.

oι..~__"""""''''''''α>ω<;-"'. oI""""""".ioO!.JI='O:~""t::.....
παρ.ό<~.~~"<;-τά"'_""'~4','.~~τ. ..,.~.-.,. .
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~ λ;;2;;ι;ν S.

[όji<2§~'ΚΟV"'9(,σ""i~ -j5f;ij,jjJSrf
1. ίPς,.OΙKo~μ, τών οΙκοπέδων όρίζεται τό των Π":"ερύγων η το

συνεχές, ανό:λάΥως τοσ·i'Π~ΚFiά.Το':;ντος εΙς την 'Περιοχήν "'tOV οίκ.οnωοu.

2. Τό μΕγιοτον "Ποσοστόν καλύψεως των οΙκο'Πέδων δρίζεται εΙς έξή·ΚΟvt:σ: Ι·

'Πί τοίς έKcrϊόν (60':'0) τής t-ΠΙΦαν_ε~c:_aύτών διό: τό σ(ιστημα το;;.ν mc.p(ιΥων ~ έ·
<!δομήχοντσ: t:tΙ τοίς έκο:τόν ΠZfM:ι.ιrmι: ~.'Πιφα'l.εlας α&tών διό: τό συνεχές σι:.'Οτη.

μα. -
",b-ρ-;φΟί">.?,,'::·Υ-ψ·'o~ ~ A;~F~V 6.
~~_ .. __ ._-"J< .... ~~r:;:"'__~ ....... , ".__ ...._

ι. :0 .:~γ1D':d<·.d:.aι.θuός:760δΦ<.)iί::χω~ΧτιΡ[ώ\ι:":δρrz:i-tό:ιCέkδW _{2} ά'lεε,:ι:ρ'τ/·
τως ttλάτoι.;ς όδοv, δWΑμένης λόγω κλΙσεως τού lοαφοuς, -της··Κe:t"::ro"κει..-ης χα/

τρίτcu δρδφου άνευ ι:rnε.ρ~ό:σεως τοΟ συντελεστοΟ δομήσεως._.......~~ .._~ •.,--.._-, -- ..~..,.. ...~"._~,.,.,..-;-._-, .. ,- -.-. - .-.=. ,- ..-----..........
2. ;Ω>·μtχιστoν -~ς.:~Q.ν..·.ίι.iφ~~6Ρ'~j.C;~_,;,,1.&;ι.ri:tC;,jι;Ql:~μΙ::ι.ι· (7.SQ).~€:tpc.

Τό δψος τοϋ=ι:ο μέτρεΤτάι ό:πο τού 6ψηλoτέΡOU· σημειου τής τομης 'tCv nzpΙΥΡό:ι.tμc:·
τος τής κο:τόψεως "'tov Kηρί~υ με τό φι.:σικόν 1\ τό κο:τα τήν -πcρ. 5 τOV τtα:;::;>ν·
τος δια:μορφωμένον !δαφος. Τό κ-:ίριον δε-ι δUvα:::cι είς oVδεμ1ι:rv 'Περί-:;:-οσιν -λό·

Y.~ κλίσεως τoU έδαφοι.;ς vΆ &1'tε~Ω τό μέγιστον ϋψο'ς των δέ.κα (10) μέτρων εΙς
οιονδήποτε σημείον ιxιJtOύ. ;.

3. ΕΙς τtερί1ttωσιν προσθήκης κ.0:9' i.ιψoς δρςφω έτd voμtμως ύφιcr::αuέ.vou
κ.ατά τήν δημοσίεuoιν "'tCG παρό.ντος κ.τιρίου έτtιτ,=έnεται &rτέ.,.."'6ασις "'tOU Kd τήν
πc:ρ. 2 τού 'ιtαρόντος ά,cθpou μεγiστoιJ Uψouς των 7,5 μ. μέχρις !νός (1,00) μέ.

τρου, έφc:pμOζOμέVOU και είς τη.., mρί':"C'::ωσι.ν ταVτην τού δει..-τέ.ροι) έδc:ι;;ίOV τής

παρ~~·τ,.':·;;::.=J·~~W,;:;~~Q;tέ";;':;'~~:-~-~~.m'J..,.;,~~.. ένα; ,~;:cφc:T
--_.. '. "~.';':;;.'-"'.'~~,. _". ". '~"ά'-=;-~Τ'Τ . - - τ~ ~.~.-_...-
:2'lc.:r.::~y: .~ __~~;:?:rι.::~~~~~~C=:'r_.,~~,.~ ~;.. ".~ι,. "~P.9'" .

5. Δια τ/ν O,c:ι:.OOφωoιν των αKCxλVΠΤων χωρων των Ο~J(onεδων έnΙ-:Ρεnοv-ιαι

:.ιόνον αΙ &:tc;..ι:.-τως 6:-όαγκα/αι lXOKc:<?a!. 'Ent κεκλιμΕ'lου δέ έδό:coo.:ς έ'ΠΙτΡέ:1ε::αι
~ διc:μόρφωoις τοΟ OίXOτtέ.δOυ εΙς έ1":ί-:τεδα Ιλc:',.({CΤCU -πλe:τoυς 5 μ. δι' ά'.rαλη;..ιμc:.

'Πιν Ίtpoτό;c:εως τού οίκείου Κοινοτικού Σ!.;μβουλίov καΙ μετά γνώμην "'tOv ΝομαΡχΙ'

ακου Σuμl!ovλίοu Δημι:>σίων -Ε::ιγων.

'Η 'Πρότασις tOv ΚοινΟ"'t\"κού ΣιJ!.1<!OυλίOι) μετά -προσκλήσεως ,-φός ύ'Π~oλήν
ένοτάσεQν, ΆVCpταται tlti. ifva UijVΑ εΙς τό κοινοτικόν κσ:τάστημc:, οΙ Ιχοντες δέ lv
voμον σvμφέpoν, δύνανται νά u'Πο<!άλοuν έ~ό;σεις 'Πρός τό οΙκείον ΝομCφχην έγ·

τός δέκα Ίμερων άττό "τ/ς ή μέρας "τ/ς τοιχοκολλήσεως, ΑΙ έvστό:σεις 'ΠαραδίΟΟνται
εΙς τόν Γρc:μματέα "τ/ς Κοιvό't'η:τος έ'Π'i ό::toδείξει 'Παρσλα<!ης.

Μετά τήν λί;ξιν "τ/ς ώς άνω -:τροθεσμ(ας, ή πρότασις τοϋ ΚοινοτικΟΟ Σιιμ.<!ου.
λίοι) με,ά των ύΠOl?ιληθεισών ένστάσεων δια<!ι<!ό:ζovται εΙς τόν Νομάρχην, ό όποίος
άττc.φασίζει έvτός 'Προθεσμίας Ινός μηνός, δια<!ι<!ό:ζΗ δέ τ/ν C:Ί16φασιν μετά τού
σχετικ.oU φακέλου εΙς τό.ν Ύ'Πouργόν Χ(,)Ροτcξίας, ΟΙκισμού και. Περι<!άλλοντος, ό

ό1"coίoς δVναται νά 6;KυΡώσn την 6;π6φσ:σιν "'toU Νομό:ρχου έντός διμήνου.

Π αρερχομένης d:'Πρecκτου της ώς ά-VΩ 'Προθεσμίας, ή ιhόφασις ΤOv ΝομcφΧC'J

καθίστο:ται έκτελεστή, δημοσ~εUε ..,:cι:ι δε μερ~μY!} τούτου διά τής 'Εφημερίδος ,~,::

K~<!ερVΉσεως, οτε καί dρχεται ή Ισχύς αίιτ/ς)).

';i ώ~ .1....(01 ':ηός: "" :ι:α.Q. 1 -riilHO-I. ώς iτ()ο:ι:ο::tQ',iθη διά 'fQV u.neQ. 1 'fQ\: ό..~ 19.~.
!~:Ιl (·")εκ 459 Δ') Π. ΔJτnς.

)
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τιιι;ών τo~x~ν fΊ πρc:νQν μεγίστου uψOuς ένός ιι;αί ήμίσεος (1,50) μέτρο\).

6. 'E1ti JtτισΙου δΥκου ':Ιλέον των δύο χιλtό:δων (2.000) Ku6~JH~Y μέτρων u
περάνt,) της ΟΤό:9μης τοιί φΙ;σ\Μυ !δάψοuς. Ι;τιδC::λλιται ή διό:σττασις τoU δΥιι.ου

τούτου εΙς μιιφoτiρovς δΥΚot:ς 1'\ εΙς ά'ιιεΙcp'τ/τα: lC1:ίριcι: εστω ιι;αί. άν πΡδΚΕΙΤαι
πε:eί Μιτouργικως !νιαΙou oίKσδOμήμc:"O<;. Ε:;ι' δσον διά λόΥοι;ς λιΤOUΡΥικοίις

του Χ'ι'ιρίOlJ δέν IEtVC\ δι,;νσ:tή ή έφc:ρμoyη τού 'ltρoηyouμ!νoυ!~OU, άπoφαί~ττι::rι
lm της μεΜ::ης τοιί Itτιρίου ή oίιtείιx"EπιτρoτΠι 'Ενασιι;ήσιως 'Λρχιτεl(ΤΟΥιJtοϋ
'Eλtγχou (Ε.Ε.λ.Ε.).

• Α~i!γον ί.

~ί.ι~·-·Eλ,εΌ"1 ίις'Ζ10μό"d"'2ωςJ
':i.~~~Ξς # ;;:':rι.d . -:::'τω.f~~':δ:hoηαrεΤς""Ο~eδ~~tίJ\ς"

-"'~ΚX'Oε$ .... " ••"'- ,:;.::.ι :....::=..τ:::ι_S!S..:..'!~_ -._-~----~....~-.. ' ~r _Α. __ -----e-~.......... _. .... _., .
.... -.~:::' ...:-,~.t; .•...;,;- ..... ~..;;.:~ ··..ιyκαταστά:1lHς ...:~~Kτψά··Rι~~ :~t~Ν.ϊcrωcης
χΡήόέΔξtδid-τήv'" ;τλέον·-των2.000 Τ.μ. έπιφάvf.ιαν τOU ....οικΟπέδόύ- δ' OUVΤελεσr.ις
δo~oε:oς δpίζ~ται εΙς (0,40). .

OUδ<r.ic: 'ΠΙ:::Ρέ.1tκλlQ"ις δ':;νC"'::::.t vΆ χορηΥείται έχτος τής διασπορας '(ών κτι'

σμάτωιv i: ς τό Υή7.εδον Kαi τοο ά:ριeμcϋ τωll δρb;ωll οί δ-πσίο\ δίν δvllCTαι \Ιό: Υ·
πt.~αίνovv τως τρείς (3) KC::-::::'z: Τήν. Kpimll τής οικείας 'E-:n.TP01ri\c; 'Ει/ασκήσεως

'AρXI,!.E~T9.~~_U _' E~ΊY..O?'.... -:.. ~::,:
.β) ΤΔ"ιlιι~τ(ρια. ~oιvι'i.ς"ώ.Φέ4ίαE;: διά την -:tλ1.oν των 2.500 Τ.μ, tmφC:vι.ιc::v τού

ΟΙκοttεδο't--§ .~~~i?"!!i.<.~μήc:ε_ως,,,ό€ις-:;.:cn ΕΙς 0,40.
ΥΕΔιά KC:τOIK[av ·JICΦ-.A.o~"άς ·Y'oήσεtς, .!αtύovν τά έξής:

~ 'ΠΙ:: δώll-tπΊ.Φavιίσc '.τωy.-21>OO--Τ:tϊ.":'" "'---fλ'ienϊmΦ:cVεwV'τωll'6;.
zίi-' Yωll ρόφr.:lν _....ν:~αt:.~_~~ρ0αL ..1\ τ6: '400" .I.C _ ..
~"-'ΈII ~ ':tερι':tTωcΗ η ως αιιω σιr. ικη '.' :tEια: δw~αι \Ιό: μη. ~Τ·ιc.ι μι·
κροτέρα -riJr.l 3CO τ.;.ι. τ/ροι...μένης τής ~αp. 2 του 6:pepou 5 του τta.ρδvτoς.

Διά τό lttt WOII των 2.QCO Τ.μ. lIoLdCΔΌv τc:Ίν oi.JlCc1tέbwv δ σι:ντεΑ.εΟ":'ής δcμή.

σεως δρ(ζ.<.ται ΕΙς 0,05, uw:ιλογιζ-::ιμέ"ης τής σι.ιvoλιιι;ης !'ΠΙΨc:'.-ι:ίας τc:Ίν ά'JΙΥερeη
σομένων όΡ6φων ώς KC:τ{.;€ι:

Σuιιολική t1"tlφC';EIO": ά.νEYEρEησo~νων όρόφων = 4ΟΟ + (έμl!aδόν οίΚΟ'1<έςαι
- 2CCO) Χ 0,05.

Ή διcrσ1tοpC: των 1<.n-:::τμC:cω·J εΙς τό -γή-:τιδον Ε[Ι:αι U-:ΤoXPΙω"tΙKή .tΆV tC'3-:o ,φΙ
vΗ ά":tαpαίτητoν ή cΙκεία 'λρχι,ε1tτονική 'Ε-:τιτρo-m;'t.

'Η ώς 'νω evτ<Ι'ί <)Ο ;ta.Q. Σ ,ίθιται ώς kQo:tlr.tOl.ή;hl, 6ιά Τ,Ι,> :ι:a.QαγQ. 1 άQθo.:! Π.

;"'.)"1:,; 'iί;:- l~.S.l9-Sl (ΦΕΚ -Ι59 Δ')ι

tlTy,;t.α-'~'·~6····'~~~ -~@Υ.J.jfi:Ι:~~~~~I~ ςΟι 'Υ,it"δρfy.σι:.t•
.~ς;ifXο nι ι • .ι'. ~ ~ • - ~ sn
.._."~,,,~''''11 " ... "" •." ""'1~~~..~A":"':.7

~ tΔI.(X....ro::OΙItδπεOO ·tttI~(ac: ··UtrtΡ'οτ~""""'·-:Λ·.wτic::'tωΨ~1w ,-c.,.,..r-vωνι:κων μΙ·
τρωί ~W\'i.;.Υ~ς -~Ίι.Oiω{μ.Α,·με ~με-/~~σστό κ.a:Λ....-.~'

~P;~~'~~ίάςμ"'~~ ~~'2~.,"""ω.cκών μι"ω.
ό ~·~!~n.~.:;.:~::J.~,!~~ "~Ι_,:" _ .........';.;' ••v...~fir.... ωοιν αύτή έ-:τιτρέ-πο:-:αι
ή ?t"'OλιΧΙΙ't:~ε.cr':"ών όρόφων νά εΙνι:n-Ι60 τετpctγωvιl(ά: μέτρα: καί τό 1'tCCo
στο καλι:ψεως vά: π.ρ<χtδιoplζεται o:bό τ/ιι κ.cι:τωτέρω σχέση:

.ΠΚ 160f2E δτιοι) Ε το έμ!ι:::δόν τοίι oi.κomδ~. (Διει:κριιιίζετα:ι δ-:ι ή cχέση
cι:ότ/ ι(νcι:ι τφοαι,:;ετική. Ό μελετητής έάv δέν ιύvoείται μ-:τοοεί νά έφα~uόσει ,-ό
τιοcοστό κ.αλι:ψεως της τιαρ. 2 -rcv 6.pa. 5-). " .

.:κ ώ: ιiνω mό; <:> :Ι:ΙQ<.-;τώαtις τί.θovτα.ι &:tω-; to=:ι:oιήBr;.ι:a.v μί: τό .&</1}, ι τον Π.

~ τp~ Z-5JJ}.:1.~H~.! ~Ι!E:~_.~92 ,~;~,~~"=," ..~~_ r.~__-=--
.-!ιr~τc;:r <)I.Kόπεδii l.:rtΦσν-f:;~ ΙΙIΙCρm-tοπι;' ~. 'm'!.~ .~~:300 't,~~·.lI σιιντελεστήι;

ΟΟμη:τως ?ρiζ~τ~' εί~t.:Ηιδvvα!d.vn,: έν n-e:σn m:ριm:ώcιι τ/ς"σuνoλιιι;ης έ'ΠΙι;ια'ιιί.
α:ς των δρoφι..w να: μήν ,,'ΙC:Ι μl-.φοτερσ:ς των 240 't.μ.

.. A;~;;o\' .1.
1. Ή κ.c:-:=κ!ι",-ή σ-:έγης t{"'C:t υτ::οχρεωτικΤΙ !cι' &0'1, εΙς "tόν οίιι;ιcuόν !:tι

κ.ρα:εί Kό:λι:~ις τών,οίκcΙ:ομc:Ί'I διc....:r.i.γ'lς Kα-:tt τ/ν K~ί.σιν τής Ύτ/ρεcΙας.

_~?:",,,",,ιγ~p&ιω !ού ·ItC=O~Oμt:ICU:~:Oιi: ...~G~ ':tcψό'r.Cς_.Διc:-:-ό:yμc-:α;, μiγ!στόύ:
_Ιττι.:~ tψoύς.}ων-~.ίρ~ν oόδειιlιx, tιιr.τC7κ.ει.ή rnτΡέπΕtφ,~..ιχ.-=ός~m:!L~:
""γοι.."ς' 'σ":1θc::~υ;. ις-::;;ης δεζ=:~I"lς ==cerι}(~ΙCΤG:.C; ~δC"':::< ~τι;ς Ι<.:.ς Ινός μi-=;::oo
Ι1.00) cτΣ,lης Ι(αί K.:r.':''-oδC'',.(r.JV.

Γ~~ΙKON ΙΝ1;7ΙiΌΠΟ/l J::,'\ΛλΔC<:

-----



._. __ FEtf\TόE.~TCί· --KarCoκ.εUn1O-'· ωτωι";("ι"" ~1' ,- )"-.;),:-.- .~- ....- -,

το ΔΏUα: c:r.ro του" roc:τκι: ιι cτou- -'. . . της·1I:ι=o~λής aυτής
'''μη trnΩΛσyι oμεVΗς εις την κό:λΙ;ΨΙΥ"και-τον"αυνηλΖστήν t,ού:'ισεως, εφ' όσον οι τυ·

χόν ΤΙp:!Kιr.ττoνπς χώι:οι είvι:n βοηθητικοί. .

4. Δiν,.'~mτPbiϊΤciί-:-;·',,(aroΟιc!~ιιπάμ:md·"ε~~~Υ.''fΡΤϊΟiίSΥ
U':'I:ό Tηy lιotv\ιoIcν-tσι1f'.O:K.".~::"-"'''';::.όJiw..-.:..",,"""...ι.:.---__.•- - ._--

5. Ως οικοδομική γραμμή l.Όιί't'Cι 1'1 εν τοις 1tΡά.γμαC1. υφιστc:μi.νη roιcrι:;η.

6. Kcτ' εξαiρεoιν 'Π) κτiι:;;ιoν διι.Λ.:ατα\ \o'CI Τ01fCeεuίται ",crτc την KUpicr; όι.;ιιν

avτoV εν άλω ή εν μέρει εσώτερον της κατά τα α\'GJτiρω opιζ~έvης OΙKoδcμΙK'ήι:.
y~ής ΚΙ;:Ι να UTtοχι=εοι:.οται -:φος 'tIx.oτo δια λόyouς ItVK~axoύc; είτ;;: KC:-:c'::
την κρο.σιν των =λΙC~Ιkών αρχών είτε 109' όσον vιjIίσταται αxrnK~ Υvt.::μοόότη·
cnc; τou ΔημΟΤΙkoV ή KOI"C'IKoύ Σ~ι!OIJΛ.ίοu πιγί αutoU ιmoλογιζομεvcu εν πιΞ:ση
':tIpιmώct~ του Cιj)ιL;.ιέ~ oUτως αιcαλί;1r.QU ψήμCΓ."cς ιις το VΤΤOXPει:.nι!<ώς axC·
λvτr.oν η.ιη~α του OΙKOΠIE&.-V.

~~~7~.~ε;",~'F"'~'i"",~·~δco~~.~u~.~a~δoU~~'~'''''''~~n~u~.~αλ~un~·~=~~τ~ω~·tnj.~ο=οα~~~,ω~.~ι~~~τ~.u~......:το κτίαιον οεον ~α _c, ν τc ·....cr ... 4 ι.ι(:,:=ν. '" '; ;, ,'......1,
Ι1'< Τη, KCΤα ΤS; gyωτιcω oCtCoutYηC': οικc.δοuικής Υc~ής. (Διν IσxuIEI. βΛ. cpdp. \
.:9 σι:λ. 3:13). \ ~}

8. Ε.ς 7:"ιρίπ;"c.;cιν -παι:σλιακών οικισμών, '1 OΙKoδo~ή 'Cι1"ιc.e-ε.πϊ,,:αι εις crnό·
OΤΦ:l"ιν δέκα ci.·ΙΤi: (15) yέTρc.;ι.ν τoυλά',(:~ν, α:-::ό της ICcτCr τcς Kιιμιveι:ς διC"':t:'ξεις

κc:θopιζ::t~tΥ1ς YΡCΜμής 'αtΥtσλoV (χειμέΡιον ιcι;μα).

cKcrt' εξαiι:εσιν εάν UΘίστστcι Εν το:ς ,:·φ.:ιγμασι OIKoόouΙKή ΥραμΥή δια:..ι.ορ·
~ω~ίνη διc πul('ΙΙ;ς ~c~ήcέ'..:ς ιc•.πό. την κρίσιν της αpμoδίciς δια την' χορήγησι'l
της αδιίας oιl(~ής υ'τ/ρεσίας, '1 οικοδομή ,,:cπcS-ετ:tiταl ιπί -:-ης γραμμής 'tC::O::.
της::ο.

1.... (Ι)~ ';'\,ι" ιηύ,: '! -;- εΟΟφ••τn""Ηt:θrι ~ια. τη; ::o.Q. ~ iι.9&1. :! π. Δ)το; της l~.g.
1~~1 (ΦΕ.Κ "'~, Δ·Ι.
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9. Η πιρί,pςr.ξις των οικοπίδων 1:ων εχόντων πρόσωTtOν -προς την eάλασcαν
'ι'c-πcSε.,,:ε.ίται ιm της νομίμως l(αθοριζομέ-νης yρcη.ιμής m::pαλίας.

"'- " AF"FQ ,'t.. ,
.,Ι. Εντός των ορί(,,)ν Tt.)V O~Kισμών ως Ι(αι εκτός cru'l'ών ε.ι.ς <:r.tOOτO:ICHV τουλά·

ΧΙΟ"ΤΟΥ nε.ντακ.oσίων (500) Υέτι:ων -περιμετριl(ώς των l(o:ecριζομέ-νων ορίων, C'fCCXΎC'

~eεUιτα:~)/Σιxru;....aΧλouσωνε.:roγytλyanKώνεyl(ατcστάoιων, βιομττχaνι'Κc.:-"'. βo.e.
ΤIEΧVΙl(ων κ.λπ.::ο.

Η :tα.vα.τάvφ μ.iσa. οε C;) :to.Q. 1 "χει τεθεi iι;τιψ; 't(lO.,MO"Tιθτpιt μΙ 'ttI άQOQ. 1 tOU
Π.Δ. τη;; 5.~.);j.6.1gg-ι. (ΦΕΚ 3+1 Δ').

2. n..fCKEιμtνcu περί ε':t\C'κωών, KCI crnc.κc:ταοτCσΕως ':'(α:λα~ών κ",;ισμάτ'..:ν
-πα:~ιαζό\lT'..Jν ιδιciτ~ον ε .....δια9ί;;ον 1tιΡιλcrμ.6C" ..ο~ίνων Eνrός των ορίι.>ν ΟΙ!(Ι,

ομων. η OIKoδoμι~ή άΟΕlα xcpηγEiτm έ-στω I(CI εάν η ~ισταμέ-"η δόμησις 'tt.)v ΚΤΙ'

σ,.ιάτωv τcUτων ~ίKH~ 'TfρΟς .οι.:ς κaecριζ:)~έvouς δια τou -παι:Q~ς όι::cυς (c:,:.
τιότης, KάλUΨΙς, Uψoς. θiσις οικδομής Εν τω οικοπίδω κ.λ1't.) και. τοι.:ς εν Υέ-νεl νvν
ισχ";ovtας, κατά την κρίσιν τ/ς α:~cδίας Ε.Ε.λ.Ε.

3. ΕΠ16άλλε,,:<Χ!. η Ε.γκc::-άC'τ"Cτ;:ις PIoλOYIKoU Kc8:tpIoμoV των λuμe:tων Εις
":"ας -π[ρι~lς Κ":".Ωίt.)ν I(t)f,'ιής ωφε.λι~ς. TouPIcτ"Kc:..'V ιyl(~ά:'ε.ων, βι.c-π.χνι·

κών και βιομηχανιl(ών ε.YKΑΤCΤcτ6:0Eων [φ' όσον [!( τou μεyέi!cuς των εml3άλλε"tC\
και Kaτά την κι:ίσιν της ΥΤτ/ΡΙΕοίας. njZOΚiψ.f.νou mp\. KcrroιKιών f.':tι6άλλετc::1 η
κα>α:σ'Κιυή οτεΥα-.ιοι:, βόeρcu.

. AF~~O IC.

,O~Kόr.ιδα: τα C':roίc ui.'χ~ δτιμccu.':;cεως ":'CV n:αci:.vτcς Διlr.ό:Y\J.C:Τος Ι'Iέ-::~·

'IΓ.'OV ε-ντός ":ων ορίων OIKtc;;;'Q~ ':':"ρι> 'tCU 1923 Kcdcoιcl?i~y δι' 1T.tOΦC:.Cε.ω·ι Νομφ
χώ:-', ή -π~~ων των nοΛ.Εόδομlκών yπηρε.cι~ν, cn"':",Ης ~ε-ν ηκuρr.:;.er,~ μετC"/f.Vε..
ατιρως κ.cn rjCGtV άοτια ;ιαι. οι~c~ησιμc, βΑC[Ι των μ.ι.χρι δqμoσιιι;cιως "tCU -πα·

ρόvτcι; δ~...ξεων, έΙαK!'λoι..'€oUν ~ ~ωρoι:.νταl άρr.α 1ιc!. Ο!.lιοCοψ:κ:'νrαι vτtό τcι;ς
λOl':tCX;ς OFοl.:ς 't'C'V -πc;:cντcς Διcrtc~'ι1.Lιnoς·.

Τ<) cιM; άνω rrι:ός c;> άι;θQ. 11) tUlIt," ω; rt"QO:'tο:"ιο<ή&η δι.: l:OU Iim. 3 Π. Δ}το;

τη; 1':1.3.1'81 (ΦΕ.Κ .ι.~' Δ').
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ΟΙ κσ,ό; την διαδικασίαν των όι:9ι:ων 1 και 2 του παρόντος πρocδιοριcθέ-vτες

καθ' όι:ια O'KICIAOi ΔV'.avtC"I να oρyσvωθcίιν 'Περαιτέρω KoT."C: ζώνας εγκρινοΥ.ένας
δι' a:,:c.:;>rJO"ZCJ, tCu Νcμάρχcυ κα;ά την δ,αδΙKα::ιίaν του όΡθρcu 2 του -:tapόvτoς

και J<οτό;-ιιν τιρ:)ηΥcι..'μέ'Jης συντάξεως σχετικής μελέτης.

•"ρ!ρο 1::.
1. Η κατά το 1'φοη,Οήμεvcν apepo μελ.έ.τ/ τιεριλςrμGάνει:

α) .'\να-Υνώρισιν της uφισrαv.έ"ης Kcrταστό;σεως του oιlnσu,oV.

β) ΠΡότασιν ΟΡΥα..'ώσεως του cικισμού κατά ζώνας. .
2. Η οο.αγνώρισις της υφισταμiΞνης καταστάσεως τou O~KlOUoV Tιεpuί.xl:l εις

έκθεσιν Κα/. δΙα'/ράμματα vτrό κλίμακα: 1 : 2000 έως 1\ : 5CO τα ακολouθα τouλά",(ι
στον στοιχεία της Uφlom!Jiyη, καταστάσεως του σικιc\-lού.

α) Χρήσεις γης ι<ατά ζώνας: ι<αΤΟιι<:ίας ετιαγΥελματιι<:ας εyι<:ατaστάσεις, ι<:0;·

νωφελείς εyι<:c:ταστάσε-,ς ι<:.λπ.

β) Κvρίοvς ι<:cι·.οχρήcτcι:ς χώρcι.ις: :τλcτείας, ι<:ι:ρίας cδoί:' ι<:υι<:..\οφοοίας Κ.λ:τ.

γ) Αρχαιολογικούς χώρους, ρέ'~crτα. ι<:vΡίcς xαραΙ<:Τ/PΙCΤΙι<:άς φvτεΙ:'σεις (δά.
ση, ι<:αλλιεργίας ι<:.λπ.).

δ) Σημαvτικcς ιδΙΟι<:'!'ησίας Δήμcu ή Κοινότητος, Δημοσίcv Kα~ Οργανισμών,

ε) Κτισματα ι<αι αρ~~όν ορόφων ι<αθ' ομάδας.

στ} Μέσον τιραγ:-ιατcitc..ιηGΈντα σvvτελεστ/ν δομήσεως (σ,δ.) (συνολιι<:ήν επι·
φάνειαν εκμε~aλλεvσεως, συνολικήν ε:ΤΙ9άνειcrJ οιl(οπiδων).

;) ΑΙιόλογα κ1'iσμcrrα ή τμηματα οιι<:ισμού xρήζoνrα ειδιl(ής 1'φοστασίας.

η) ΠληΘνσμιακό:ς μEτα~oλας (μό\ψcν Ι(αι ε-:τοχιακόν τιληeuσμoν).

θ) Tό:OE~ς α~ξ~ως 'tOV ClKlO'1J.OU (χαρακτήρα, τιεριcχάς cr.crrcτuσσc..μi ....Q~
και μη. ι<ατε-ι..'θίι.νσεις, ε-:τεκτάσεις Ι(.λπ.).

ι) Γραμμή χεψ.ερίcu Ι(uματος και 'Παρcrλίας.

3. Η τφότασις οργα,lώcεc.;ς "tCV O~Kισμoι:, ι<ατά ζώνας τιερι.έχμ εις έι<θεσι','

KC:-. διαγράμματα ι;πό ι<λίuακα: 1: 2OCO έως 1 : 500 τας τιροτεΙ\''C,-με·.'<Χς ρu&μίσεlς
I<CΙ' ειδιl(ώτερ:>ν μέχρι τρεις κατηγορίας ζωνών υτιό τaς ενδείξεις Α, Β, Γ, ενroς
των οποίων toxvcuv οι εις τα E::TO!JEva άρθρc: ειδ,l(οί όροι δομήσεως.

4. Η ζώ\η Α περlλαu~ό:Ι.'ει -ruJlllQ; ή τuήι;.ατα 'tcu OlKlCUOO εις τα: oτroία ο
μέσος πpr/1λατc'Ποιηθείς σUvτιU.εστ/ς δc:..ιησε·ως (σ.δ.) εί\'αι τOvλάχιοτον 1,0.

5, Η ζώνη Β περιλα:..ι.l3άγει τμήμα ή τμήματα 'tCV OIKlC'Uoύ, εις τα O'ItOia ο
μέσος πρa.yμaτoτιoιηθεις σ.~. είναι τcvλάχιστον 0,6 έως 1,0. .

6. Η ζώ\η Γ περV.;αμl3άνεl τμήμα τι τμήματα -rcv οιl(ισμcU. εις τα O'ItOia ο

μέσος τιpα:wατoττcιη€'είς Ο.δ .. είι'<Χι μι,l<F6τεFος τov ..Ο,5:>.{').

Ι Aι:!ι:~ 13.

1. Τα εντός των ζωνών Α. Β ι<:αι Γ ελιiχιστα όρια Eμl3accu των OΙI(01t.~δων ο·
ρίζονται ως αl<ολοι::eως:

Ζώνη Α:

Ελά',(ιοτον εμ~αcόν ..150t () τετρ. μέ~pα.

Ζώνη Β:

Ελάχιστον εμ!c:δόν 500 τετρ. μέ~,cα:.

Ζώνη Γ:

Ελά',(ιστσν εμl3αδόν 1000 τε'!'ρ. μέτρα.

2..Κατά παρέ-κxλι~ιν της ':tροηΥCl.-μένης τιι:::ραγροφv l' θεωp>U"τaι άρτια και
οιl(οδομησιμα:

α) Τα οικό':τεδα εvτcς των ζων<:;ν λ. Β και Γ με τας διαστόσ::ις i<cι το ε-u·
~ το οποίον είχcν κατά την 2.7.1968 rrμέρxν δ'1"μcσ~Uσεως τω από 15.5.1963
Β. Δί~ ι::rερi 1(ct60p\~oU των όρων ιo::c:ι ':t"Εριοριcμών δoμήcεως των νομίμως υ·
φιoταuε'Jων τιρο του έτοο..:ς 1923 Otl(IOuu,v K.λπ.~ (ΦΕΚ 111 τ. Δ/68).

. β) Το: oικ.&ιtεδc: ε'ι'τός των ζωvuν Β και Γ τα oτιcίo: είχον xaτcr την 25,7.79,
ημεΡ:::ν .δημοσι.εΟΟεως ~ από 19.7.1979 Δ/τος (ΦΕΚ 401 τ. ΔΠ9):

Ελαχιστον εμ~αδόν εκ=τόν πc...-τήκονrο: (150) μ:.

tl
), (Ι) Οι. QI; άνω ε...τό; .χ:> αι;κ&ιi<X -rief\"t(Lt. 0.'1"(,1; ~O(fθα/θηαα'Υ &rL ~η; Eφημι:oί~o;

η,l,; Κι'6εQVl'-,σεl,ιc; (ΨΕ.Κ LS!J.l').·

542& τ:::χ,'ΗΚΟΝ" IΝ=:,ΙΤΟΥτΟΝ ΕΛΛλΔΟΖ.
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(ΣΣ ιr"τ"κC":ό:'Cτc:ση σιλ. 542,11), 542,1'

• Α~δFC7V 1".

Οί λσι':tCί δροι καί περιορισμοί δομήσεως των ΟΙΚ01ttδων τών ζω\ο'ών, Α", Β και
r δpίζovται ώς α/c:oλQύθως:

1. OΙιc.oδoμιιcδν σόστημα: τό τών mιφόΥων i\ τό ouw.χiς.

2. Ό μέγιστος άριθμός όρόφων των ιm.ρίων δpiζΙτσι dc; δύο (2) άw.ξι;φτή

τως ττλ6:1οι.χ; όoδoV. ΔUvcφ.έ.VΗς λόγ9 κλίσεως τοί:! !δάφouς της Jtcrtασκιυης καί τΡι

'tOU δpόφou cntu ότιερ~ό:σεως 'toV σ.δ.

3. Μέγιστον Otj..'Oc; των Jt1:φίωv "':Πά Jtci ημΙΣV (7,S) μ. Τό It(nά τά d.'Vωti·

p(,J μi.ywτoν ϊ;ψσς των κτιρίων μετρείται d::tό 'toV- όψηλotέpou ~ίσυ τής τομης

τοίι ':Π:ριyρeψματoς της ΚCt":"όψεως -rou Kτφίou μi τό φuσ\ItCV ,., του κατά τ/ν'ΠC"?

5 τού άpθρov 6 τού τropόvτoς διαμαρφωμέ.vou έδΦ;lovς. Τό κτίριον δΙ.., δUνσται
εΙς oUδεμίcrv :π:ρί":t'tωcιν λόryω κλίσεως τou έδό:φouς νά: ύττφ6ί\ tό μέγιστον Cίψoς

των δίχα (10) μ., εΙς otoYδTι::rott σημείον αύτfις.

4. ΕΙς τrεpίτ:τωσιν Kttτ:cx::rKEUΗc; στέγης. τό Kaτ:ά:: τάς τtpΟft)'OUμiνας πc:ρα·

pγό:φouς μέ.γιστov ί)ψος τών κτιρίων ΠΡοσαι.:ξCvncn Kaτ:ά:: (ν If.Q:Ι i1μιαu 0,50) μ.

5. ΕΙς τf'\\I ττερίmωmν πpoσθiιll'ης ιι,ο;θ' οψσς 6p6o;Pou ΙττΙ. νομίμως Uφtoτ~i.·

V()Y II'crtct τf'\ν δημοσίει,,'Ο1,ν 'tov παρόντος κτιρίou Lmτ;;ιττεται ~ασ\ς 't(IU KC::-::::
τήν παρ. 3 'tou τιαρόντος μιγίcτov Oψouς των 7,5 μ. ,μέχρις !"";ς ~1,OO) μέ"':';ου
έφσ.ρμ.οζ~'IOU εΙς τήν περίmωσιν -τ:αύτην 'tcu 'tiliU'taLou ιδαφi.ou τ/ς παρ. 3 τ-::ι:;
TtCψ6vτoς.

6. Διά τήν δ,crμόpφωσιν των άκαλί>τι":ων x~ρων, "!:ών oΙll,oττtδων tm-τ:ρέ::τOV'tα1,

μόνον αί ιr.τoλυτως ό:'Jctyl<α/cn Lκσκc::φαί. Έ':"ιΙ κε!Cλψλνoι,,' δε l.δό:φouς LmTpi':tt7at
ή δ~όρκxJ'ις τού οίl<om.δcu εΙς !':ri;:τιδα lλCl:',(ίatov πλeτoυς 5 μiτρων δι' ά'iC·
λημμς:nll'ων 'toίXc.;v 1\ ':t;;c::vώv μΙ,lίστου Uψοι.iς ένός Kαi. ήμίσεως (1,50) μ.

7. Έττί κτιρίου o'yI<CU ':"ιλέον των δ":''Ο χιλιά:δων(2.0c0) κ.μ. um.pά:vt.) της στό:.
θμης τοι:; φuc:nIl,OU Lδe::φcι.iς, t:'::ι~ά:λ/.ξΤα1, ή διά:σ':τa:ισις τοΙ:; &y:κ.ou Μού εΙς μlκροτέ.
ρους f\ εΙς ό:'.Έξά:Clt'ητα κτίρια :στω 1Ι,α1, έό:ν πρόΚξΙΤα1, ττερΙ λιιτουΡΥικως έvιαίou

OΙII'OOoμήιμa;τoς. Έ;ρ' δσον διά λειΤOUp'γ~Koζις λόγους τού l(."Ιψίου δΕ,', ιlvαι δυνcrτ/
ή έφc::pμoγή τού τrρoη.yoυμέ,iιou έδαφιου. ά::toφo:ίνεται έτd της μ'!λέτης ή 'EmTpom'f
'EvαOM,ησεως .Αρχιτεκτονικού Έλέ:Υχou.

.. Αρ!ρι=ν 15.

δομή.σεως των oLlI'oττtδQV 6ρ(ζε.ται κατά ζώνην ώς «ΚΟ-

ΤΕΥΧΟΣ 104:(;ν) 15.6.1983

γ) Τά oΙιt6πεδα: έντός 1:~y ζωνών Β Kcri. r τά ότro'ία (Xovν κατά Πιν fι.μέpαν
δημoσιιUΣιως 'tOU 'IIαρόv'toς.

"Eλc':",<.ιcττov Ιμ6cδόν 300 τ.μ.

1, Ό ouvτελεστής
λoUθως;

lώ"'t Α; σ.δ. 1,2
Ιώ...., Β; σ.δ. 0,8
Ζώ\l'l)' Γ; σ.δ. 0,4

~. Διά τά οίκότιεδα της Ζι:.νης Γ ιc.αi. TtFOKEψi.vCU διά τήν wtytj:01.V τουρι
O'tI.~ων ΙγKaτ:c:στά:σιων K-nptQV KOΙVΤ;ς ω<;rtλειας και κτφίων C:μtyoCoς έ:τςryγιλμα
'tιKτις χΡησεως ΙγKαtc:στeσιων (βιομηχανικων, βιοτεΧ'Λlι'ών, 'Κλττ.) όρίζ!.ται σ.δ.
0,8 'tcιIτou lίrιoλo'yιζoμένc:υ μέχρι των 2.000 τ.μ. έmφανείας OΙKOTItδoυ. <Διά τήν
έ~Ι 'ltλioν tmφάYfIαYτου otKO'Ttεδou όοίζ!.τcn σ.δ. 0,4:. ..

Τό ώ; άνω tντόι; < .. τελι1Jtα'ίον ίΔ.irr. 'tthτCJL Wι; hQO':".o..w;oήB", δJι. Πιι; πσο. 1 ό.Q80.
" Π. Δ)τοι; τη; l'.~.l9St (ΦΕΚ .ι.':'9Δ').

3. Ε\.δικως διά τά οίκότιεδα τω'} ζω\'ών Α, Β καΙ Γ 6ρ{ζετcn.
3.1 Διά Oi,K6tu.ΔC έ:nφανεtας μικ~οτtt:ας η ΊCΗς τών 100 τ.μ. όρίζΕΤα1, 0'Vνt.

δομησεως 1,6.
• ., 32 Διά O~Kότtεδα L:nφαvείc:ς μι1lt!=,οτίρας I'f taης των 2CO Τ.μ. όρίζr=α1, Ο'.δ.
1,- δυν,αμένιJ. L\I ττάσrι !ttοιmώαι ή συvoλιΧή έ:τι.φά'Jιια W'} κτιρίων Υά: μήν είvcn

. \ιι>φοτιρα τuν 160 't.u.

3J, Διά οί!(όττε&α 'tC-v ζωνων 9 κα;' Γ t:τιΦα..;ε.[cς μΙKρc.τίρας rr ίcης 'tC::v 3CQ
Τ.μ. όf-~~α1, c.b. 1,0 bu\'αui'JIl έν πC::c:ι '!":I!Cι=ώσει fι O\Jvoλι!t:ή tTl".οC-..ε.\α τών !(τ~·

.•• ρ,ιων vc: μήν εIvαι μι!(ρσι:έ,ΡΟ; το:.:.ν 240 τ.μ.

n:XNIX'CN INrTlTOYTON ΕΛΛλΔΟΣ:
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3.4 Διά oΙKbπεδα των Zω'.l'ών Β Kα~ r έπιφcrlΕίας μικροτέΡας ή Ισης τών SOO
'τ.μ.. δρiζεται σ.δ. 0,8 δu~r!έ~-η έν ττCtσ!1 mΡι-:ττώσει tι ΣVνoλΙKή έ::τιφΆVΕια τών K~Ι'

ρίων vά: μήν ξl~:αι. μικροτ;ρσ: ~ν 300 τ~. . ._
3.5 Δια OΙKαnεδα της Zω~ης Γ Kcrι έ:n9«'-'f.ιας μικροτφας των 1000 τ.μ. δu

ναται ή ΣVνOλΙKή Ιττ:ιφtNεια των ιcτφίων νά μήν (ioxn .μικροτέρα τών 400 τ.μ.

• Αι=~ι:c:ν 16.

1. 'Ως ο{'κοδομική γραμμή, έφ' σσΟΥ δέν όρίζ~ται ιiλλως. voείται ή έν τοίς

-:tράΥμ= ιJ4Iι.ι:nαμένη.

. 2. Kcπ' {ξαίρεσιν τό κ-ι:ίρι.ον δίιvc:ται \Ιό: τσπoeετείται κσ:τά τ/ν KUΡίαν αΟτοϋ
δψιν Ιν δλω f\ έν μέ.::ιει έσώτερον τής κ=' ά>••ωτέρω 6ριζO\JΕνης oi.ΧΟΟculκης γραμ
-μη, uπoχpiouμtvou .:ιρος τoVτo Υιό: λόγους KI.·ιtλ.oqCριαKOOς είτε Kι:rnX τήν κρίσιν
'τ/ς 'ΠοΜΟΟομικης άt'Xης είτε έφ" δοον ~,?ίcτcr.:φ σχε:τιl(ή γνωμοδότησις 'tOύ Δη
μοτικοίί f\ Κοινοτικou Συμι!cυλίcυ '!t"ερί σt..-τ:oV ί;~λoyιζ-::μξνou ΙΙ... ττά:σ!1 τtεριm,,::οε.
"Ι"οϋ άφι.ι;μiVOlJ oUτoς ά.'I,αλίnπou τμήμα/ος εΙς -:6 ό':tσχρεωτικώς ά-κάλυπτον η,ιημc:

"I"oU oικ.oτcέδou.

3. 'E:d οΙκοττέδων έμ~αδoίί ίσου ίΊ IJoEyc:λu"l"ipou "I"ov 'ΠE'l'taκoσtov (=-:0) τ.;.ι.
'tό κτίριον δέον νά τοττοθετεί'tcn είς ~ασιν τοιιλό:",(ιστον τεccάρων (-Ι) μ.. έ.'(

της κατά τά άνωτέ.ρω δριζαμένης OtKoδcy.ιKTιc; yρ~ης.

4. Εις τttρίΤΙΤω'Olν παρcx.\ισ:κων οίΚl.D11ων 1'j σi:κσδoμή Ιφ' δσον δεν δρίζετα.ι
dλλως τοττοθεπ:ίται εΙς ά.':t~αcιν δέ.κα -Πντε. (15) μ. τouλqιcτον ιbό ,.ης KαTC::
τάς ιι:εψένας διατάξης Kαθoριζoμf.".o'!1ς γραμμης c:ά,lια"λoίί (.χιψέριον KVμα) .

• Κατ' έΙαψε.σι.ν έάν uψίστο:ται έν ~~ίς ':'I:PC:"I~c:σt otκcδομικη γρ:η.ιμή K~ά τr;ν
':to:ρ. 1 τοίί 'Παρόντος 6:p.epou, ή οίκοδομή Toττot!E"l:EiTcn l::τί τής yι:-cηψης τcrVτης~.

Τό ώ:: d'JtI) ivτό .. c:- έ6ά....-.noσι,:έθη διά η'\.. :ιαQ. :! dι:W!ι:-. οι Π_ ΔI,:a .. τη.. 19.5.S\
(·tI'EK .~gΔ·).

5, Ή -:τερίφραξις "Ι:ων οΙκοπέ'3ων "Ι"ών ~:,(ό~των ,:φΌCωτιoν ':'Ι:ρός ,,:ήν ec:λαooCt'/,
έι;ι' δcον δίν δρίζι"l:αι ά,\λως τ01toθετείτα~ t':ti ,.ης νομίμως κσΧοριζομένης ypcη.ιμης
lΙc:ραλ{α:ς. ι

!,6. Ή έmκάλυψις τωνμε~ά την ίοΧvν "Ι:οίί Πσ.FόVΤOς ανεΥεφομ.ένων κατα·
οκευων, Ιστω KCi. αν ;ι<ρησΨΟ1l0~ηται ώ-:τλι.σμέ'Ιον σκυρόδΕμα. ΥίVξΤcn διά κεραμο

Οκεττοvς στtγης, έerν το οτοιχεφν τoUτo Ι~Kpατη έκ, παραΔόσεως εΙς τόν οlκισμόν,
~ .1tQ;'t'ό: ΙτεΡόν ύΠΕρισχύοντα τtαρσ.δoσιαKOν τρότtoν κατά τήν ιcρΙOΙν τής Έτητρο.

ττiίς 'Ενασκήσεως 'λρχιτεκτονbΚΟU Έλέ:ΥΧΟΥ:-.

Ή ώ.. ό.νω tντόc; c> :ι:αQ. 6 τ[θιται ,.ί!.; ,r."'Π'Χα-:-Ε:ατό.θη ~\ά τοίί d.Q6q. 3' Π. ΔΙτοc;
"Ι"η; 19.5.l~81 (ΦΕΚ .ι5-9-Δ').

7. Ύπερό:vω του καθοριζοuένοu διά τοίί m:ι:ρ6ντoς Δ/τος IJofoyioτou lπιτρε':tO

μt'lOtJ ϋψους των κτρίων ~-δEμ\ό: Kσ:r=Kευη. Ι:τιτρέ':U:ται "!"τός σuμΤΙα'/oUς σττιθαί.
ου, κτιστης δεξo:μ~:ΠΊς ό;πoςrηJ(.ξ~εως ubcr:oo; δΨCΥς (ως Ινος μέτρou (t ,Ο), aτε.yης

και. κ.ο::τνοδόΧωΥ.

~. ΈlΙιτρέπεται ή K==KEU'1\ έξωτερικης άK::tλU1τ'tOυ κλίμακος d:'v6δoυ π;ός
τό δωμα ά.1τό τοσ έMφouς μvΑ7:CU -:τλ~oι.:ς 1.20 μ. τής ':tροl!ολης aι:.τi;ς μη. V,:,I:Q
λ~yιζoμένης_ εΙς τήν κάλυψιν Kαi; τ6ν σl.:ντελεστήν δσμήC'Eως έφ' δccν 01. τuxόν προ
KU'l'tτOντ:ες χωΡοt ([ναι βοη&ητικοι.

9. Δί.... έπιτρέm.ται. ή Kατcσ:κευή It~ίσμc:τoς i::τi &ιτcx:τηλωμC:τ~ν (PILOΤ.IS).

c10. Τό lΙλάτος του έΙ~στoy στον ύποχρεω"l"~'Ι(ά ά:κό:λι,,"TtTο χώρο ατό οόστη·

μα των πτερύγων δptζεrαι σε 1 μέτρo~.

Ή :ταοσ..τ.ά,νο) u.iao. σΕ ", :Τ~ΙX-II'>. 10 ιίΖ!Ι :ιooσyιθ~ί ι.ιΕ τό n..l, τη: 30.3)ι.ι,.,ι.193:>

(ΦΕΚ 9ΖΔ').

• Ac:~~cv 1ί.

1. r:ιpo!ti:Iμiv~ τtεpί έτιισιω..:ωv K~ cr.:οκ:::ι;τ-=τ=σεως παλcnt:;ν K~~άτων πα·
poι;σιc::.ζ::ιντων [διc:ι"l"ε;:c.ν ι...δ~έ;:oν ':tεf=ιλc:uι!ιr.:ομ!.",ων Ιντός τών ζ(J.."ων, ή 0(;<0
l:ιOμ.ΙKή ι!:διια χO!=η'yεί~αι εστω Kci έ~I ιι ό:φιcτcη.ιi1l'l'1 δ6μ~σις τi:)ν K~φίων το':'-:ω."
o:vo:~κει~c:: τtcός τcυς Κ~ΟFιζouέ.';cuς διά τού τtC:f6ντ:cς δFcι.:ς boμήctQC; (C:pn6.
της, θέc'ις otκc.δD:.Jiιo; Χ.\':'Ι:.) , κα/ τoιJς {'Ι γι'/Ει νι<ν [OXύovτc:ς Kc:m τ/ν KΡιm'/ Ε.
Ε.Λ.Ε.

~42,2'
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2. E':τI~7λλξτal η εyltcτi:σiαO\ς βlολCΥΙι.:οί: Kc:$σpIOLlcV των λuueπωv ει~
τc:ς ΠΕρ:πτώσεις ltτlFitoJv κσι\οής ωφελείας, τοι,;;:ιοτικών ιyιCcτc::στάcιων; β..aτ;;.χνι,
κων ιι,c:rι β\~ηXCΝΙK(,,)ν εYKCΤacτC=σιων (~' ΌCcν [Ι( ΤΟΙ) μι.γiθcx.-ς των E=6CλλE'tC\

και κατά την lφίcιν -rr;c; Υ-:ιηρεσίcς. ΠΡCΙΙ:ΙΨΙ\'CV ':tIEFi Κcr.'OIκιών, (~6C:Mιτcl η

Kaτασκι.!Jή ~εyι::rιoU βν/ρ::.v.

•AF~;;C 1:5.

..Evιός των ορίων των ζω\i~\Ι, ως και (ιtτός c:rvτών εις cι:ιτόστo:σι\.· τουλάχιστο ..
Ttf.νtCDιOC'ίων (500) μέτρων περψετρφς:ώ!; των Kcr$cριζcμί.νων ζωνών, (r.tσ:Ί'q:είcε~cι

η .avtyεpσιc; οχλcuoών fmxyyεAμC:ΤIKώY εYKaτc:στόσεων. βιομηχm....ιtCw ~ιcτεχ ..1.

κω" κ.λπ.:..

Η :t(LQ(t;tw.-τ.ι :u:oα σε c> :ΙΓ.,Q. ηΗ τι&ιί ύ.τι-ο;;; TQO:W:tOlή&1'pιc ,ι.t :>rν :W:O. :! ά.(ι.&. r
Π ..1. 1:,1,: 5•.j15.... 1'~~ (ΦΕΚ 3.J.t .1.) .

. λ;:~;:c 19.

Ι. Κατα;:.voU"τc\ τά: α) e-:tό 15.5.1977 n. ΔίΊμc r.ιει:ι' Χα!?cρισμοο των ό·
ρ.:.Jν Kc;n mtΓ-ιcρlσμi:;v δc:..u;σεως των ο\κο:.:ίδων "(ων κιιutνων It~'"':ός "(ων ορίων "(ων

\'~iutoX; 1"'ςIlσταμ.!,\"ζJν -:t:::O "(cu έ'Χ'-!ς 192,3 cικισ;.ιών "(~y cr.Σ~~'JQII Ι"""ΚΙΚρ'~i ...cu
~oτcμ~κc::Ι σxEbicu. (ΦΕΚ 225 Δ'). β) -ro c::ό 19.7.1979 Π. Δ;Ί'μα -rr.:itpi ,,(~C1';C"
:τ.οιήcιως "(ων ΟΡων KCL 1':Itp.cPLqιiJv &~ήσεως "(ων OΙKeιtiδων "(ων Kιι;ιt",ων ιv:-cς

"(ων φί<.>ν "(ων νομίμως ue;ιIOΤC1J.Itvωv -:tf:O "f'CU έτ::-.-ς 1923 οικισμών κ.λ-:t.' (Φ.Ε,!(.

40IΔ). Υ) τΌ <r.tό 21,11.79 Π. ΔΙ-;μα c-:ttpi KC:~OPLailc.:ι των οpiων των 1tp? της 113.
8.1923 l..'φισ~tV<.>ν ΟΙIΗ~ών των στ!ι::-::,ι~ίνc.:ν "YKtKf::'\oLivc:u Ι::ιJ!.ΙΟΤO!J.ι~cίι σ;(εδί,

ou~ (ΦΕΚ 693Δ) ως ετpoτt=:oιήθη με-::α",1εvεcr:Ιρως.

2. Ε:δικό. δIc-:Cyu= Q1,u?,ει:ό!-ιnα ε:ς Κc:-:'ο·..ομ.C:~~""C4Jς οικισμc..:ις ως ::c:.
ρ::::ωσιακcΙ::ς -:tFO τcυ i-:α:ς 1923 ιξc:κ.cΑcuecι::v να ισχΙ::cc.:v.

3. Οι όι:οl δc:.ιήσεως TCU r.cι::::\τ:ς δε'ι i-Xc.:.oII [9c:.::;;.~ .....ήν ε:.:ί cικιcμών Ι,;,?Ι'
στςWι,lω .... :η:::> τt:;υ t-.cIX; 1923 χcι:ακr.!F.ιζoμt.,.c.:ν δια Δ,των ως -:tcρc:δcσLCXKiJv. ":'(.;'ό

ο-:tοίων οι όι:ο\ δομήσε(,Jς κα:;cι:ίζ-::ντc:ι δι' [ιδικών Δ,ι";'(,Jν.

Ε,ς 10ν V::ct:ΡΥόν Χωι:οταξicς. Οιιω;\otCΙ:: Μ,αι Περl!άλλc\τcς ανατίaεμtν τη\'

δημoσίιvσιν και εκτέλ.εσιν -rcu -:tαρόντος Δ,ατά-:/ματος,

Εν ΑGή\'C:ς τ/ 2 ,l.1.αΡτίou 1981

TfXNIί(CN ΙNI::'Ι70~N ~'\ΛλΔσ~
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n.ll. ΤΗΣ 19/28.8.1981 (ΦΕΚ 459 ll')

Περί ΤΡΟΓοοποιήσεωςκαι οuμπλπρωσεως του από 2.3.1981 Π.

l1.!τος ((περί Ti.oJV ληπτέων υπ' όψιν στοιχείων )(αι του

τρόπου κcθορισμοό των προ τπς 16.8.1923 υφισταμένων

οικισμών χ.λπ.)).

"Eχoνtις U1't' όψει:

1. Τας διcrτάξιις ΤOV α":':ό 17 lσυλίou 1923 Ν. Διτcς cτrIEpi σχεδίων 1t'όλεων

Itoλ:f••• ως μεταyινιστiρως ΙΤι:α:'1<r.::οιήfT.!σc:". και σu\'tτrληΡώθησcrv και ξιδιΚώτιΡο....
των άρθρων 9, 10 (m::rp. 2) ι 14, 17 1tC\. 85Α αuτc.ι:ι.

. 2. Τας διατάζξις 'teu Ν. 1032,1980 ..τrερί euσtό'σεως V':fCUΡΥείou χωpO'Cα.ξ~·
cι:ς. Οικισμού και nεΡι6άλλcvτc:ς" (ΦΕΚ 5ί;Α') Jtat ειδι:<ώτl.ρον των άρθ~ν 2. 3
Ι(αι 7 αuτoι:ι.

. 3. Tc:, ~crτάΙεις τc:.ι Νόψ:u 947/1979 ~ι:ί οικ.ιοτικώ.... τrεpLoχCJ>n και (ιδι

ιι;ωΤ(fX)ν του άp6p:ιv 62 =0. 8.
4. Την U'I'r' αρ'9'μ. 81Ι/1981 γνωμcδότησιν του ΣUΜδovλ:oυ της Ε:::υφατίας

τrι:uτc':σιι του Vm:UΡYou Χ(.,)FO"tαξiας. Οικισμ,ΟΟ και ΠΙΡι6άλλοντος. cr:wo;ιcroίζo.

μεν:

· Αι:~;:e 1.

Η -:ταΡάΥ.οο9Cς Ι τcu άpθρcι; 4 τou ~ό 2.'13.3.1981 Π. Δ/τος cmpί των λη.
τnέων V1t' 6ψιν σroιχ!ίων και του τρόm::ιu Ko:Eoριt:μoU των OΡiuw των 1tpo της 16.
8.1923 Uφιcπσ,ιίvων Ο\κ:σμ<::'ν των στερα.:uf.vων tylCtKPLIJtvoυ ρuμσroμιι«:u aχι·

δioι..ι, ως και ~p:ισμoU των όρων και ΠΙΙ>ΙΟpl.σμών δομήσεως των' οιΚOTtέ.δων ctI,;.

τών (ΦΕΚ 138ΙΔ·). cn-'τικ~O'"C"α-::αι ως Kσt",θι: (ΒλΕπι σελ. 5042.').

· A;:~;:o 2.

1, Το ~p'ν 7 -:ταρ. 1 τ:κι αuτοu ",ς C\'t.> ~ό 2/13.3,1981 Π.Δ., <rιτικαSί·

οτcr:-αι ως εξής: (Βλέ':t't. σελ, 54'~').

2. Εις την -:::α:;). 8 -::OV c:ι=€!'cu 8 τω c:ιπo(; ως ά'ιω Π. Δ/τος 1tι:οστίeεται (.
δό:C!'ισv ως C'ι(ΟΛ,οι:,;θι:.;ς: (ΒλΕ-:τ:;. σελ. 5-:2:,').

Το άρθρον 10 τοι; c:ι.rtOίι ως άνω Π. Δίτος σ;νnκαθίσταται ως crιcoλoί.:θως:

(Βλί::τι:. σελ, 542)'1),
•A;::e;:e .,

1. Το τεΛι:.uταίov εδάφιον της τταpσ:,1ράφov 2 -::ου άPθcιou 15 τcv cn.ιτoυ ως
άνω <r:τό 2.3,1981 Π. Δι-:ος cn"tικe=ίO"::'C'Ccι ως κάτωθ:: (Βλέ.-:τ[ σιtλ. 542.1'),

2, Εις τ/.'" τro:ρ. 4 του άc~ι:oυ 16 του αvτoύ "'ς άνω Δι'-:ος ττι=οστί€ι:.":CIΙ δείι·
"CtFO'" ιδάC!'ιον [χον ως αKoλOCε",ς: (Bλi~ σελ. 542,2') ,

1
~,,

•A;:e;:o 6,

Aρξ.άμεvι:n δι.αδΙKαc\αι κc::ecι::ισμoU των ορίων των 1tpo της 16.8.1923 ....,ιστc:·
μ!.vων οικισμών τr.J'I/ σπ~\"ων ΙΥΚL'φψένων ρuμoτομικc:.ν σχεδίων ι-:τί των ο·
ποίων μixρι της ενάρξ!.ως ~CX~'Oς του ιccτά το άFθι:oν 1 του -:τ:αρό...τος Π.Δ. ιϊχ!.
ληφθεί θετ:κή yνωμ.cδότηoις 'tαJ Σι.::.ι.60uλίou Δημοσίων ' ΕρΥων κατά. την m::ρ. 3
του άρθρcu 2 του ιr.τ-ό 21.11.Ι9ί9 Π.Δ. ως ετp:r.τoπoιή6η διc: του α:το 24.4,1980
Π.Δ. c:τεpί τρο1tOTtOtήcπ<.:.ς ΚCΙ συι.;.-:τληpc:;.oεως του ιr.τό '21/11/1.1'2.79 Π.Δ. C'lΠ.ΡΙ
KCΘOOΙσuoύ 'tων ooiων των -:ΤFO της 16.3.1923 t.'Ctcτ<r.dYωV ΟΙΚΙOUών ττ..ν cτιρc.u·

μί.vc.:..... iΥκικριμί'Ji:ν ~oτcμ1.K~ν σχιδίω~ (ΦΕ:< '287ίΔ') OO."<rJ't"C:ι, Κ<r:ά τήν κρί.
σιν 'tCU cικτίov Νομαρ",(ου '..c Ο\."ΙΟεχισScί;ν και oλ~Kλη~ν KC:Τ~ τ:-ιν δΙCδΙKα·
OIC:;V του ως άνu =ο '21.11.79 n.j,.

Εις "CtIV γ":Γ;'C'..:ρyόν Χωρc>at.tας. Oιx1.~oU και Περι6C:λAovtσς, φ'ατίαεμιν την
δημοσίειχnν και ικ-::ίλεσιν του -:τcοοντ:cς Δι<r.ά:'"ιι:cr:cς.

Εν λeήναις τ/ 19 AUyoVστcu 1981

Η 1tao. 6 του άpeccu Ι 6 τω

λo..:..θc.χ;: (θλίTfΕ σελ. 542,21).

5';2,'2~'

'λ;::ι:e S.

cvτcύ ως άνω Π. Δίτcς CI\"C"~Kc9iσττr=αι ως C:KO'

Tf.:OΙΙΚC:i INt:7ITOTTON ΕΛ"λΔΟΣ:

- - ------
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Γ1?αΣα>:ίΗ: Γkό Wo'IΚ tιxι:.,μ()Yτ1ς ':"~.:. -rc,ό.... -=ς Δ: ':"ας ~bεo ίιΔ 24 .. 3~

T~o" 9 σελ 2:1gιr,'f.;.

('Σ ...!. ""E--:rιo;:oη t:τi"ης δ'ε':f:στi:2'η-σc" ""<'~~:-~".ι.;ις ι<αί iixt,~,c\.·;:y~~t:

Yε'~Iι<,::"ι.:α ::7Vγrχ'ση 0""'0 :το,ο' ο'ι<,σ\:οι ,.ιπάΥC'·"':::' o;:rτ,ς δ'α'~;~'<; .,..:.., o,a--::y:l'::
"<.Ν TcV 1969 έξW.ό?" η~. 1~'80 ~έ -r:iyy b"o;c-, ~;:ΈXO"T:::' Ο,ω.<;:, ..ή.;rι'ς 6.λί:

1Tt: :7tΛ, 212(2:.
'Aco;:)ov \.

1 Ι'· Τά έλά):tI7.,.α 6;:,α ί,,~aιδcV ι<αί δ,ασ-:-ο=.σα.Ν. τ';;"" oί"o~ "ώ" ,,"ι:),

λC:-,.Ι~CYQu:b>ωJ. tν-rός .,.i:μ 6Q;....,.~ Οί"',σl",'::'" ~= Mzκ;:",t.C·/ .;υιι;~o.. ,,,o,, :rχt3:ι:"

o::d 7'"~=CUU[·.'Y\I πα"TΙ~.wς ό:ων 5aμήοι:;ιως " σ~t:t::>~μ~ .;rVΝ,,"<::,'(T~ χ;;φ;::.:ς

ι<ο;:; ,,-vyχ:;cκ.x; ~ιdμcU ~ ;; ,,"C(Jc.ςr.-w "α.\Uψ!'..ις ι; "c:i <x;;;>c-",t;:.:-. ό::ζ':"α,

ώς' .:.:ιι.oλoUΞως:

σ) Eio; "'0 "'f.vτ;:,ι<Ον τμ."μα 1cV o;,ι;ισ~~, ός τώτο ιτ~δ'OP'ζ{.':"α, 5,6 'T;.αξ~.

(.).<;" τoiJ οΟχ!:ίαι Noι.ιά:~ (δημοσ,t'.>:ιu-!7.JΓις είς .,.Τι·, "E=Itt;r;oo ',!ς κ ..06t;."ισ=ς
",t.,.;i y-Jώ;i'll" 'Γ<:';; Τ..ιήμ=ος τ"';; f1.(~,«;t\C>toίι :::V~ιXVΛiCV Δr;μ:,;;ω" ·Ε:-γ,-,,,

"E.\.c:x'<:rTCV ""~oν όο<τώ ('8'. ..ιi:τ:α. ·Ε:!.άχ:cr-,,·, ~co; ~,"'::: (:: ~ε·

~c:. 'Ξ.\άχ:ο--c:" Ι;;6cόό" έ"'στΟν -τι,,",""',:;"τα (: 50 .•Γ.~ ;ιt:ς.c,

β Εις το vπι)λοrnοv τμrψ-::: .,.~ σί",-:τμζί.. Q<; "ci είς .,.ς.,jς ·::::-(~oτ,ι<ς.ι:..ς Οί

.οΟ(ιΟ';,:oVς:

. '~~~~~"'Ύ-<'f'?' """'< """ ξξ "~
....ιπ~, ~Ι~ ..τ~:~:α (30?~. ,ΙΤ;:l, ~τ;:α.~ _ ~-

2.~α'lσ ποι::&:fισ1... άirά ~'!TROm'~ ~.• θεω~ovvtα' ά;!Τ'σ- "σι oi- \
..:ισ&:μφ~α:-~::ic~,;'tJtJ..ι; ~irtiστV·.fό;1·ϊΤαρψiόςotVfXcV6',.ν-i
μw,jfξ;R'!",j;~ir;~μiVQ:' -v.ιiYiOΤa -ο;ϊα,"'-;;'ληvoμως- Τ~fO'-;-cxam-~""":' .'

~(r"";""'a~~~~~~t 1

"E"c,x,crTOV :τ:-όσqrτoν··πu.ιτι. ('5) μi'τ:κ:. ·Ξ.~x,O'"""Oν 6άQoς t.ξ (6 ~i":";;c: ''Ξ.

-'Cx:'~:~'1 Ιμ~~ CΞi;<oντo: (60') τt.,.~. ;.:ξοτ:;α.

;:': 'ΞΞ1ς ,,~ .:ιπό'Λο,'Πσν .,."ήμο: Τζ':; Q;...,Ο'μcV. '':>ς ι<αί ~ίς <:':"ς ~;<:""":ιίς 0,... 
<\σ;>:vς~

·'~E.'~~~~~'~~.~'~~SO~~~9~,.J~o;" &~:ς: (!2. "ί:.
r::JC<, /4Χ<στα,,' έ~ QlCcrTς)ι;I .;<;...,-1" ........ \. 1 Tf.Tp. μι:.t~α:' .• i

'Iv..β;:QO,t 2.
Τ·~o μέΥ'στο" fTOO"OO'tQν (~ .~-.ι οl«-'Π"i&.7v .,.,;;.... •.ιψέ....... :,..-i;ν έ".-:,:.ς τοί.

Ι(.'!:..τ.οω:ν τιιι'ι;ι'Cι:"lOς τού Oiικισμ'Oίι <y':ίζ..~αι ι'ς t,Sδ:μΤ'\ΚcVT;:: bl <ο;ς έ"~O\I (ίΌ~

τής t:τ,~ίoς, cvτών, τών I(Ιlυ~ δέ tvτός Τζ';; ,:.ιτολ""'Π"w :μήμ,:,"Qς Τζ'_' 0'Ι<1.

ηιο.:; ~ς <οί .,.ών O:Y~Τ1iιι.ώY oi..::crl!,:::" Ο?'ζζτα, ι.(ς s~ τr;ς {""O"~,,·ttao;" c:VT~-)"

'~;oν 3.
'Ω'ς :>'ι<o6olllJ<-.Ξw cVcτrrτμα Μίζιται -5ιό:: μέν ...α ';)i«όοτεδα τού ι<ι."":"() "V-;' "fIIiiIta

τος τtV Ο:""σμ.ι:ύ τό σv"oεχiς διό: δt ":"ά οίιι:όπεόσ τσ.j ιnro1o.o'''''':;ΙV τμι'!μ<;.,:ς τ~.:: C'·
I(.,.,.~oύ τό .,.i;:μ ,,"αvIQ);ό":!lV έλo.ιaί:ωoι οio«:δομ~ ~ 5πcv Stv :τρ;5);ε-το.·τ,::ι ,:~

....mla ("Ι':Ο'Ο',οί:. τό Q.:nro;txto; ':iλ-:τς δt S,ά ~ά oI>:όm:&: .,.ι:,-.ι ό:Y;:.;;t!o(c:.~; Οί.;,σ;ιC::"

1'ό τ(j,ι .,.-.;ι:.;:,;,Υ","".

'λ:;θocν Α.

1 ι Ό :~tγ,O""'oς =:Ι,βι.:ός τΏv .Jτrt';) το c~ς δΧ:<..)ΙΙ «;:", .,.ό c:.'(jτ=~ .... ,•..ψ~ ..

τΙ:Ιν o ....c:δoIIΏV ..t.:ι.. ;i·~tΥε::ο~·ωv έ.,.,.ί Τ.::v c:'"οπί:5:.:ιν. Oί'ι<.,σlli:μ t;<cV':""" "'.\r:~_J'.<.>ν

"άΤω !"'ft 5 cco "c::ι::ί><ων, δ:ί<:ε":"~, Ι:Ις ά>:o)o';'-r.ις:

Q~ Ή "α"'σσ>cD,;ή !-'t-χe;! δ:Jo_(2; 6::ό't"""" "Q"'::Ι .η" ..,.:~ ,t".,.,.:έ.,.r.ΤQI ",e; ..,::;
τε, ~"(b"uς π~άτoς δ&ύ. μέ ;.ιίγ,σ-το" Vψoς o",oόo!,ι:r~ 6ο:τι::. (2 .•.!.;,...... ·0-

•,

J

(Ο' Ή "'<::>0.
τής ~ 2.30)



Ί

π

J

]

ι

u
J

J

.,.
~σν .,-ό :rλά"τος τής 6δoV ,i\fQ! ;...t.γφ,.VΤ(;"Υ.,Ν ,..,jv d; (6) _"ίτ>-ν, ..=:.ν.ir ;:~:oτε:o.

,i:N .:Xrcj (51 μC-::ι.>v, τό'ε <ατι::C'<~4~τcl (ίο:; t:τI ;τ.\.ί:ν ~:ς ('0;);'';:':; ο::=:)

ά to"""iι σπα ,,;,ς ,I":OO"QιI.E(.)ς (~"oόoIHKι)ς Υιχ;.;:;ιής) "ιxi είς 6Cιkς o:r,,:~:Qν 2,~O

11. ~ τoV VπOo<-! ω έ;νο.., ocόΦc ....
51 'Η <α":(ΣQ'>(tui1 Τ"ι:..... (3) ό::ΌΦ<.Jv ~c:-:O: τήν .,.:α:;Qψ,ν. b,.,:b:-c, 5,ά .. -"-ά

τος o&.V 6o<tcj (,8 i ..ίτ~ <(Ι:; ι.rλN ,ιί: ,ιiΎ'σ'I'oν Vψoς οlκc6:μής {-.wo: (1 ι· ..i~
ΤΚ)V _

)1 '~ς ':1':0<; .,.ό "C(!cr:ov Vψςς -;...... ο;οι.<;6cμι:.ν Kci τψ "q,ζTT,')v ι:::::,~ΌV >
pCψ.Jν ..=V,,;;·I, 5,' o;<tC"~:v, -Τ.Ι,.) .,.ι,;;ν 5.:)00 <c:TO,><wv, tχ.c<,;σ'ν t=CIόCY"" ci 5,σ·

=ξ~:~ τώ rOK τι:V Κ;άτouς.

ΈξCI';CVv-<Ct τ<,,;ν ό,ατιi-ξι:t.JII !, 2: "α. 3 τ<:ιV ".a:6vτCI;" crtr(:"r.to:; ~ :)",c;μο, ~I

""'D<;t~~iJt','O, t" lTα:~α.1Io' ,;..,το τς';' >c:;;άτcvς C:I"OlTtδων "'οα; Coτ:κήιι ; j:y.ι::~

,,><ήΥ .":":Τc«στάσ:=σ,'J, 5,' α-:τοΦΟ:σζω"' η '!'<σ.:e:xω:'1''1P,......... δι' ~ ~:\)Q''''' t·ΧΙ:μc

')"1)" σί ';:-1'1'";Q"fa,Χ'O, ·',C":'Ό:ξε'ς TC~ Γ;:λΚ Tcv K:ι:r.cv<;.

~Ά:::&oν δ(')

!. '0 ΣVVΤv.ιισT~ δομήπως (Σ:Δ) ~TΏV-olocc:nriιι5:.:ιιr· τώl oς;tι~ tντόι; ~~ ,
~~ι-:τ~o~; ~''c.-'-' .:._._.';..~-'7......-;"'':''-~-Ξ: ~:;...~ -.:.=. _ . ..:....- -:-;~-"-'-';

. α}-·~~~.,.~::~σίlf.ό~.;~ί~~~~~ _~ι . .,.~ !~~~~--:5..:.a"aF,~ t"ηρό- ι
'ιΤιται ι\ =εryι~ις δι.ω_~ >ιi..;rr~~ ~,..ι~~~ω )i!imct...(σ"..~1}

β: Δι~~ T5t.o~~ cic;: Ξά "ο""!Οσ. ._~~~''t~::~Wi' O~~ωo' brιτ,χ-ι
",r.ι;:ι ή ΦιΈΥι:σις Tt/,ωρCφωv tν ""ροσόΨιι ιι;τ,ρίωι ι~ς" f.oα (t:'αη-.'· ~

2. '0 σv.ιτελι~ δoμήoςrιως'τ~·-όiΚσπ~v··,.ώιι·_"'f!ί'μ·ω;W_·tvt~TώIι ορ;'.οΙ.Υ

οΜι.,σμώι" tχorτfJJ'':I'~μόι ά-,ω·'τc:;;,· Υ'qoσ'Ό:aτCiι(~~i:ifIci:CP-ai"··ως:-~'Α"~j

c) ΔιΟ: τΟ: oiO<"άπιδo: ι'ς το: -,ς,.;~tο. ·~Ψcι:Ρ~~~~:\cf..~·Μ-τημ(r·-δCμ~
~ς τΣV"'ιτλάτo.x:"·τής'~' ·ιφ~'·oU·excW-·πρόσ(Jlf(lν: '( .
Πλ(i-ιoς όδcV: Σl.ΝΤιλιc"ΠΙς ΔCμή-::-εως

;.:.ί'χ:,ι 7.~--II-Eτpω.ι ι:it (ιVμ-ιt'(π~μ.boν__',~,._,"" ' ..... _... 0.3
ά":"rό 7. SO μέ'τ;χ.W. ;.ι0.ορι -'j 0.00 μj,' ~μ-πt1Τλrp:.;ιμiy~.. _,,__ :. ,,:: 1.00' "- ':
ά1Τό 10.00·~μ·('TΙ:ι.;ιιv ;.ιόχρι· 12~'-μή ΣUμ;"τιτλrn:ωμi.'voν r.r·-···~)

άπό 12,50 μ.(-roωy o;αί"'&uω"" 1.2
Β: Δ,ά τΟ: oίo<ό·rrτ&ι: ~ϊς :0: όποια t-Φσ:;)~tΤΙ;:Ι ,.6 "'OV'"~'J σ.ιτ.:&~ 'Ι

~:. ~ς oVσ---,.ημα OOμήσtως ιοΙς Ινα ",41 Μ φC"t'α (1,Ί').

)' 1'{" ~ Δισ τΟ: oi.ιtόττεδ-α ε:;.ς ~O: ~,α ΙφαpμQζrται σνσ-τημα δo-μι'ισu.>ς τό τών

1'Ο"ΤΙ:;Vyων ό ;)VY'O"ιλισηΊς 5ομι'ισιως ό;)iζιται εΙς 6ο<τώ 5ό<ατα (0.8,:1>.
3. ΔιΟ: το: oίkόττtSα tΠ:φaν(;ας μΙ"ΟΟ1ί';1ας τών υccπOv (!<)() Τ.μ., Γι ;ιιy;OΤrι

"α).vιrτOIl&η tπcφάvε,α' bρίζt'T~, cίς>' 6yδcιήιcov:toι;~·fίd:;.!;'Tciξ.~ίnr> (θOτ)t.'ό τi;ιt-tnoot,·.-..
φσvιίc.ς ι;:ύτώοι "':<ci Ίίπό.. τ<:ιv όσον ότr~'τό" .,vYoλoi ·τωrt1n'φι:rvt.cώV'·Τι:w'·~~ .. ~

·ιaι:ιιι~ \1(\1 tftΡΙ Qlocο-πi&:ιν t-m-. τu.ι άπoίωv tΤί-ί'.fif!ι-i(ά;' ή.~ς δl<.):όφ.:.)ν- ..τ .... ;.
σμά;'~·...σ: μην Vπφδαί-..,I ~ά ό~ovταΌ (8-0) .~μ'.-:TTJ:c><t·Ii~~"1fξ.;:<;··~~\
~ τών 6,11oiQY_ t:uτρiπt.τ~"Α.«'-tn.""'lς~lC"ί:αμάτων 'ιTiι:ισσοτι=ωv ,.ώ., &ίο (2;'
όcόΦων·..a·μtt·~ί",,·τabeατόν (ΤΟΟ) T:j;.···~~" 1. ι

, ·Ξ;σw:cΛG,,"'cύν.....:ι C::>σ':1Υ.<;Οντc:ι c:; μiχ" .,.iJoς Sιr!\lOQ,ι:Vσιι.:ς ~t:ύ .,.c:-=6vτct:;

δ,α~άηιa.,.cς !oχVcν"ις -5μοι δoμ.ΉC;εως ί~ QVvτ:i-x:'cvv .;.d "..:χiiπceb-εις c.I ά·

( 1 Τό ~:""~ν ;. τί~ιτ~ι ,;'ς ΤΤΚ'Ο"Γέ?η 5-0: ToV ΒΔ 3.J.7'O (ΦΕΚ 72 Δ).

(" Τά ::.:e~c 6 ",C'i 7 .,.i?c.....c:t QC;: or::cot-:~cv :.ιέ τό ΙΔ 26.1 79 (φεκ

,05 Δ .~ς 202.79', Τ6: t', λόv~ ά=θ::α άYCφf.;XΙVΤC:1 εΙς .ό ΦΕ:< ...:ις S ",,,ί 6,

"'=c~c: 1:. :,ά~c,-,ς.

Ι'·· Τό 056Φ;Ον 'f ':Ι':CO'ιτt!η ;Ι( .,.Q Π,Δ. 8.2.80 (~!< 1}1 Δ .ής Ί<'.2.80).
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2. τη" Vττ' άριθ. ΕΔ2α)Ο-l)20)Φ.Θ.2.1.1 )1979 κο,,,η,, άπόφασι" ~oύ Πρω

6uποuργοv >(αι ~oύ ΎπovργΟΟ Δημοσίω" Έργων ~πε"ί σvτιocαταQ""':άσεως τής .:πι'

άριθ. ΕΔ2σ)Ο-l)59)Φ Θ.2. 1. Ι.) 1978 άποΦάσεως qπερ; μετσ6,6άσεως αρμοδ,ο

~ήτώ" τού Ύποuργού Δημοσίω" Έργω" είς τόν Ύφuποuργο" τού au~o,j Ύποuρ·

ytioon (ΦΕΚ 106 9'),
3) τη" υπ' άρ,θ. ί353)1979 Υ"ωμοδότησιν τού !uμ60uλίοu της 'Ε':Τικρα

τείας, προτάσεl τού Ύφvποuργού Δημοσίων Έργω" άπεφσσίσαμε,,:

Άρθρο" Μό"ο"

Ι, Ή πσράγocφος ~Oύ άρθρου Ι ~oύ άπά 25.8,1969 9. Δ)τος (περ' ιζα-

θ:)ρ,σμού τών δρων ιζΟΟ περ,ορ,σμών δομή::τεως τών Οlιζοπέδων, τώ" ιζειμένω" ΙντCι<;

τών δρίων οl.<ιαμώ" εχΜω" Ιγ"ειζρψέ"ο" ρvμ:οτομιιζΌV σχέδιο.... ΙΦΕΚ 16" Δ')

άVT'ιζαθιστα~σι Ι:Ις άocoλoιJθως:

(1. Τά ελάx,σ~α δρισ έμδσδού ιζα; δ,ασ~άσεων τώ" ο;κοπέδων τώ" περ,λσμ'

6ανομένων Ι"τός τώ" όρίω" Ο;ιζ,α-.μών Ιxόvτω" έγocειζριμέ"ον ΡVμOΤOμlOCΌV σχ.έδ,ον

ιζα; attDOUIIiYων πα"τελώς δρω" δομήαεως η σTtροuμέν<.)" σU"τελεστΟ';:' δομήσεως

ιζσι σvΥΧρόVQς άριθμοΟ ορόφω" η "οσοστoV καλw.εως '1 .:αl αμφοτέρων, όρίζο"τ:;:ι

ώς σιζoλoιJθως:

2. Μετα το έδάφιο" β' τής παρσγράφου 2 ~ov άΡΟροι.> 5 τού αυτού Ι:Ις άνω

όπο 25,8.1969 9. Δ)τος (ΦΕΚ 164 Δ') Ι:Ις το σρθρον τούτο προαετέθη δια τοΟ

uoeoou Μόνο... T:>V άπο 25.1.1979 n. Δ)τος cπερι σuμ:τληρώσεως τού άπο 25.8,
1969 Β. Δ)τος ocλπ, (ΦΕΚ 105 Δ'), προστιθετα' έδάφ,ο" γ' έχο" ::Ις ά"ολούθως:

",γ) Δια τα .:ι;"όπεδι:χ είς ~α όποία έφαρμόζεται σ;Joτημα δομήσεως το -τώ"

πτερOγι.Jν ό αu"τελεα-της δομήσεως όρίζε~α, είς oιζ~i;ι SiKC:TQ (0,8)".
Εις τον ΎφVπovργoν Δημοσιων Έργων άναθέτομε" ~ήν δημοσίευαιν .:αl έκ

~έλεσ,,, τoV παρόντος Διατάγματος.

'Ε" 'Α8ήνα,ς 101 8 Φε6ρovαρίo... 1980

'~Ύ1(. r.3.t$68) 199)80 "llcρΙ -:ώ., rιt1(tδμώ., μέ iY1(.t1((~t.

;..ι.i'lrι "Zii'>tl) 1(~l !Υ1(!t1(ρεμέWI'.Ι;; f)!'IO'JO; Οομ:ήο:!εω.;",

'Ε':Τειδή διεπ,σ~4>dησα" παρερμηνείες ιζα! (χει δημ,οuργηt!ε; γεν,,,ώτερα σν/

:-;,αη ατο ποιο; ο,,,ιαμ:); υπάγονται στις δ,ατάξεις τώ" Δ,αταΥμάτων 1969 (.) >(α,

1979, (') σάς γ"ωρίζοuμε δτι οι διατάξε,ς ΑVτές δέν εχov" έφαρμΟΥΤι ατις περ,

πη.Jαεις ο,>(ιαμώ" μέ tY"V<PIIIiyO αχέδ,ο "σ. μέ είδ,,\i;ις (·I"tκpoμi'JOV'; QoOuc:, δομή·

αεως και έφ' δσρν σ1~ "ούντα, μόνο καθ:lΡιαμΙ:νο", άρ,aμη~'ιζού σuvτιΛεΟ'τού δομή

σεως.Ι'·)

Σχετι"ο ε;vαl "α. τό άπο 8.2.80 n, Δ)γμα ΦΕΚ 131 ό,')80 ~o όπΡ;Ο συ;!

πληρώνε, ~ίς διατάξεις TQν άνω Δ,αταγμστων.

Έ... Άθήvα'ς ηϊ 3 Μαρτ;οι.> 1979

1'1 8λΙτι Β.Δ. t,;.d.b~ nti.. ~II 1«'1 Π..Δ. ~Ii.l.i~ ΙΗ/.. ~I~'.IΙ.

I"~ Bλ~:Tι σιί.ίδcι. ~1211\.
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,"cφερς,μεvo:ι ιίς τήν παρ. 1 τou άΡθΡov 12 τΣU Ν. 651) 1977 cfTcpi "ο:τσΡΥ;aιι.ις τού

Ν.Δ. :1"9)7" "λ.υ (φΕΚ 207)"'") (φaομοζομίν.,ς "σί τής '!'Γαρ. 2 το.:. αυτού ω.;

6...ω όρθρov, έΆV σvντ;:ιίxη 1tιρίπτωο,ς.

2. Ε;ς τάς 1Τιρ,πτ.:>οι,ς τού ιδο:φίov ~. τής παρ. 1 "0:; τής "'-ορ. 2 τού .i:I.
θpou 12 τού ΑVτoU ~ς άvu Ν. 651) 77. η μελέτη πρός Ιι<δοσ.", 0;1<050$1.'''';( 6.διlaς

δίov όττι.)ς .:πτο6ληθή ίvτός ~ιτραμή"O\l όπά τής δημoσ,ιιJoιως ToV πaDόvτoς Δ,ο'

τCι:yμςrτoς. nσ.Ριρχσμίνrι( άπl,CιtΤσv τής τrρoεισμ;ας τcnί"rης ή άδειο: ί"διδ(Τςι, βάσει

ΤΙ:ΙΥ δ,Cι: τού trapόvtOC; Δ,α'άΥμοος "αθ-:ρ,ζομί",,-\>, άρ<.Jν "ο:] πιρ,ρρ,σμΙ:Ι ... δoμφιwς.

3. ·λδιιι;ιι ο,,,οδομής Ι"διδόμενα. μΙ T~ τrρό τής δ')μοσ,ιVo-εως τού 'lfαρόντoς

όρους δομι)οι<'χ;. ;oXUow διά τρία (3) ('Τη cr.τό τής ,,,δόσεώς τι.ιν "αί πάντως oVX'
πίραv τών τεσσάρων {4} ίτών άιrό τού παρόντος ΔIΩTάyι.κιτo~.

Έ ... 'Aeri\lO.... το) 25 AirroVστQU 1969

(ΦΕΚ 105 Δ" τής 20.2.79)

"Εχοντις w' όψει:

Ι) Τάς δ,ατάξε,ς ..ού άιτό 17 'louAiou 1923 Ν. Δ,α..ό:Υματος ClTΙ:Ρ; σxι:δί~ν

πό:λι:~" ,υ.π.J. ώς μι:-.αyι:νr;σ ..έρι.ις Ι"Ροποττο,ήθησαν κα; σvνι:τrληρr.::.θησαν κα; ι:ί·

δ,κι';nι:ρον ToU άρθροι.ι 9 a.:rroύ.

2} Τάς δ'crτό:ξι:,ς ToU Ν. 651 J77 '''ι:ρ; Kα"αρyήσι:~ς ..ού Ν. Δ,α ..όη:α"ος
249174. τ:χ>trοπο,ήσε(,Jς τών trtpi α.:.e:;ιιcίτ~v 'οί",οόομ,,,,ι;,,, ",crτaaocWC:Ι" 5'α"cξε~"
"'ο; ΡUΘμίσεως σιovσ4'ών θt.μό"ων. (ΦΕΚ 207) ..... ·).

3) Τήν Vττ' άριθ. ΕΔ2)α)04)59)Φ.θ. 2 . Ι . Ι . J29 . 3 . 1978 ό-rrόφcro,., ιπερί με'

ταδ'δό:σεως acIoJoδIO"rif~" τoU 'yτroupycV Δημοοίwv 'Eρy~", εός ..όν Ύoι.rτtQUρyόν

'τΣV σ\ίτού "Ytrouρytiαn (ΦΕΚ 282)Β').

4) Τήν Vπ' άριθ. 266) 1978 YVWIoJoδόfηo,v ..ού IuIoJ6ouA,ou Δημοσίων Έ:>

Υω" (Τμήμα Οί""σμο\ί).

5) Τήν Vπ' άρ,θ. 973) 1978 Υ"'όΙμοδό"ησιν "oU !uμδovλίou τής Έπ,κρα ..είας
προτάσι:, foV itri "ΤΙ:Ι", Δημοσίω", Έ;tΥι.:ν ΎφVΙΤoιιρyc,λ άπιφασίσαμι:":

•..... ρ9ρρ'" μόνΟ",

Μετά Ύό άρθρον" foU όπό 25.8.1969 Β.Δ. ιπφί ",αθορ,σμOU ..Yv Oρ<.jν κα,

πι:ρ,oριO'μC:Ιν δομήσιως "TC:Ιν o;ιιoτrίδι.ι" .. C:Ιν _ι'μίνων Ιντός fC:W όρίr.ι" ο;κισμι;,ν t
χόντων ίΥιιιιιριμίνον ΡUμo ..oμι.όν σχίδ,ον. (ΦΕΚ Ι64)Δ') TrPQO''tiSt",TQ' άρθρα 6
κα; 7 (.). (!.Σ. βλί-πε άρθρο 6 καί 7 ιίς O'tλ. 212).

Είς ..ό" αύτό" ίπί ..c:ι.. Δημoσί~ν 'Eρy~" ΎφVπoυρyόν, <i"a.. iEkIoJt" τή" δημο

α1ιυΟ',,, κα, ι .....ίλια,'" ..ο\ί τrαρόvτoς Δ'αfάΥμα ..ος.
• 'Ε" ·Aθή"αις ..~ 26 'lαΥΟυαρίου 1979

(ΦΕΚ 131 Δ' τι1ς 26.2.80)

Έχο",fες Vπ' όψει:

Ι, Τάς δια..άξι,ς ..ού άτιό 17 Ίιι;ιλ;οιι 1923 Ν. Δ)fος (περί Ο'χιδ;(,Ιν πόλεr.ι~

κλπ.», Wς μΙΤΟΥεvεΟ'fίρως [rρoτrOTfQlIiBηoa,l "'α; ou,,(-πληρc;,eηΟ'αν κα; (iS,ocYτξpo"

..ι:ι" άρθρω" 9 _α. 85λ αUτoU.
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nqIpVO\I"Tq" άφο.:ιμή c:-:τό τό "f'tPq'i'O τη" NoIoIqPXiqC Άττ,~ής 38285') ι 1.12.
80 σχεTl"ά μ, τό ό:rτό 25.8.69(") Δ)Υμα μ' τό όποίο l(αQooiσSfIl<qv c', c;:., '::0·
;'I"!?"!(.J" C"'TOv,. οi"ισμούς -:τοΙΙ ϊχ.::υν Ι:ΥI(!ι<::ι';.ιivο σχβιο :i.\ila στ:,)ο';;ντε::l 00(')" 5<.0
IJήqε(.JC, σάς Υνωρiζovμε τά έξής:

ΣΙίμφωνα μ.i τό r.9836) !621 )27.4.79 ΙγΥΡσ:φο τή" ΔιιvOUlΙΟ'Ι(.Jς Γ3 με τή ':''1
μοσlιυση το';; ιiπό 26.1.79('} Δ,ατχ"ματο" (φΕΚ \:)5 Δ') ~ατc.ρyήtlηι<ι σl.:.;:τr;;6

τό άοτό 3.4.70 Δlι:nαγμα (ΦΕ!< Δ' 72) 70) πoiι όφoρcVσι σι οi",σμοiι" παι::::ι\ωοη·

μ(~ov" c"rπό τό Κι:cτος (άρ8ρο 5 τού Δ)το" 1969).
Μξ τή δημοσίΙ1,ιση το,;; ιi-;τό 8.2.80(') n. Δ/το" πι;!; c";μ:τ)..,.,οώσ:(.Jς το';; (:;ΠΟ

25.8.69 Β. Δ)τος(") "ΠCΡί "α60ρισμού τών O;;(.)v "αί ''Ι'':ΡΙοΡ,σμών δομήσιως 'Ιών

oi~orrΙO(.JY τ':;ν ><cιIJ(v(.Jv έντό" τών ό;ίων οί",σμών Ι:xόvτων tγ"t"Ριμί"Jον ΡVμOτ~μl,,~

Ο"χέδ,ο ώς Ι:-ρο:τοπο,ήΘη μtταγ.:νιστ(οι.:ις:J. ο. 0Ρο' δομήσε'..ι" οiι<οπiδ:.lv οi",σμών

·;:<;"·;::"ι(ο;.ιέ.(.Jν έ" >rCJ;;::aΧQρήσt;,.)ς σ..-vοn-r:",ό; ρveμ,ζοντ;::; ,.:ι" Ιξης:

!) Ά Ρ τ , ό τ η ς. Ή αρτιότητα τών oI><oπiO<Jv avTiI..- 66 δ,Ι:τι,α, cr:τό τις

5,.:;τciζt:ς το';; άρθρου 73 παρ. 2 τοι:. ΓΟΚ)73 όπι.:ις icoxVt, σήμ.:;;.:: .

.2) Οl",οοομ,,,ό σιΙστημα: σ) "Orrou ίιπι:Ψχ.ovll Ο'CX"fΡό'μμσΤς( ';'Ιού ",σ·

-&ορiί;aν ,ήll 5-έσ1'\ τώιι οi"οCομώv. έ~α"oλoυθo';'ν νά ίσχύουν (σ"l(('Ι1Ι<Ι1 οιστσξ'1 "αρ.

5 τού άρθρου \25)ΓΟΚ).

~) 0:1"01,1 ~ι! γίνcι σι:στr,ματ",ή 5:5μηση μέ ς;,ψ,σμ(ΥΟ σι:.στημα :1"0') δ'oπιστι.J·

'.;;το, C'rijv ΠiΚIYματl",ότητα ίσχοΧ, 'Ιό σUΣΤ'1μα αίπό (σχιτι"ή διόταξ, άod;:ο 76
π.::ι:::ι. 2 του ΓΟΚ). '"

Υ) Σέ ιώ&.: άλλη 'Π"';ΡΙπτι"χτη έφα.Ρμόζοντα, οΙ 5ϊάταξι,ς το':' ιi;ιθpoυ 3 τoV Ν.

Δ)tος τιϊς 25.8.69 (ΦΕΚ "164 Δ')69).

3} j( ό: ,\ v 'Ι> η. α) wOπov υΤοάρχ;;ι τrt;:.ίγραμμα, " "ooO(Vπτo"σα ά;τό 'Ιό :τ;:::ιί·

γ::ιαμμα (σxε.,.:~ή δ,στ:ιξ'1 σ,:;ο;). 125 παρ. 5 τον ΓΟΚ).

β1 Ό".ο:.ι cχ~1 Υίνι, ':;\.iσ":",1μα-:ι><iι 2:5μηοη μέ .:ιρισμ("ο -;ί,.σΤ,lι.:α ή α'οΤισΝ'χου

σα στό C'';C""!r,IJO: α';'τ:Ξ;.

γ) Ζτοίις οί><:,;μο'::" I<6:τ(.J 'ι.:ιν 2.0CO ",aτο'",ων. (0;11 ΙQαPμoo\,!ε, 'Ιό σV::J'τημα

-:~ν 1T'Tε.puyti(.JV 9ά tΦαΡμοσeOlίν οί δ.aτάξt,ς τcv ςruστήμσ::-oς ""Vτo\ί O'~ " ,:.ινα μΙ

-:;') ;'i;S:o_.76 :::Ιρ. 1 το,:, ΓΟΚ,

ο) Σ-:iς άλλε" ':T":P'Π"Tώotto> i.φαρμόζοιιταl οί οιaτσξι,ς ToU ~θρoυ 3 το';' i:";τ::o

25.8.69 Δ)τος μΕ τή δ,α~ρ(x Qπov ίσxVει τό 1TαllΤC;Χόθιν tλt,;,etp~, τό "ocoaτb

(ιν<:::ι 400)0. .

4) wy ~ η. ΣιΙμφ<.)lΙ:) μι τι" οιατάξιις τ::ι:. άρθ~oυ 4 -:::v Cι:1"ό 25.8.69 Οίτος. ._
·O".ou tJTrapχtl OUστ'1μα 1ΤΤΙΡVyων "ατaσι<ιuάζtται μόνο δ,tJροφο (σχ:tτ. 516:,

τσξ'1 άρθρο 63 παράγρ. 3 τοι:. rOK).

S) Σ:.ι" τ ε" ε σ τ iι ς δ ο μ ή ~ ι ω ς. ΣVμφωνα. μι τίς ΟLcr;σξllς του Ci;::o:-ov :
το':' αΤο.!> 25.a,69 Δ)τος, οπως σ"μπληρώβη><ι με 'Ιό =-ό 26.1.79 'Δ)γ..α (ΦΕi<

105)79) ",σί 'Ιό ό>rό 8.2.80 Δ}γμα (ΦΕΚ [31 Δ·)80j.

!', HH.~,· σ;;X,Cισ. ΗΖ'. Ι'.

Ι", Ui.t.H "f;,I\)\1 '::1.

(τcvxoc 108) Μετά τήν O'u.. 211(2) t. Α' _ Iu.. 212('2<:1) τ. Α'


