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Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική αποτελεί μία προσπάθεια ολοκληρωμέ\ης προσΈΥΥισης για τους

παραδοσιακούς οικισμούς της Ελλάδας, δεδομένου ότι έως σήμερα, παρά, τη σημασία του

αντικειμένΟ\), οι ενέρΥειες που έχουν -γίνει προς αυτή την κατεύθυνση είναι περιορισμένης

εμβέλειας και αποσπασματικές. Στόχος είναι η αποτύπωση της γενικής εικόνας και κατάστασης

των οικισμών, καθώς επίσης και των 7qXIβλημάτων και κινδύνων που καλούνται να

αντψετωπίσouv αλλά και των προοπτικών που ανοίγονται για αmoύς, και η κριτική θεώρηση

του πλαισίου μέσω 't<JU οποίΟ\) αντιμετωπίζονται. Λαμβάνοντας υπόψη την ανεπάρκεια των

διατιθέμενων στοιχείων, καθώς απουσιάζει η ύπαρξη λίστας με βασικά δεδομένα για κάθε

οικισμό, σημειώνεται ότι η ανάλυση βασίστηκε σε στατιστικά κυρίως στοιχεία που

καταγράφηκαν για κάθε έναν οικισμό. Βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων δημιουργήθηκε

μίας απλής μορφής μψjXOO και πραγματοποιήθηκε κατηγοριοποίηση. Το χαρτογραφικό υλικό

επίσης αποτελεί προϊόν ιδίας επεξεργασίας, συνδυάζοντας πολλές φορές στατιστικά στοιχεία,

καθώς απουσιάζει οποιουδήποτε είδους συνολική αποτύπωση των παραδοσιακών οικισμών.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, επιχεφείται η ανά&ιξη μιας συστημαnκής μεθόδου

αντιμετώπισης των οικισμών και γίνονται προτάσεις για τη βελτίωση του τρόπου διαχείρισής

τους.

Λέξεις κλειδιά: παραδοσιακοί OUCΙΣμOί, προστασία, διαχείριση, πολιτιστική κληρονομιά

Abstract

This thcsis is an attempt towards a holistίc approach related to Greek traditional settlements, due

10 the fact that although the issue is vcry important, the aetions taken so far rcmain fragmented.

The paper aίms 10 overνiew the gencral situatίon of settlemcnts, thc problems and thc dangers

they facc and the perspeetivcs for their conserνation and development. lη addition, the paper

prescnts a cήtίcaΙ aspeet about thc framework related to traditίoηal settlements. Haνίng ίο mind

the insufficicncy of data due to the lack of a gIobal inventory, the analysis is based mainIy οη

statίstical data that have been recorded for each settlement leading to a comprehensive

cIassificatίon of settlements. Furthermore, rnaps are a product of personal attempt, combining

usuaIIy statistical data duc to the lack of any kind of map that depicts the traditίonal settlements.

Fίoally, the paper concludes WΊth a systernatic mcthod of addrcssing the settlcment's situatίon

order to improve their rnaηagcment.

Key words: traditional settlements, conservation, management, heritage
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lωάvvα Κατα1ciδη

1 ΕΝΝΟ1ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓlΣΕlΣ - ΟΡlΣΜΟI

1.1 ΕIΣΑΓΩm

Evvoioλoγzιdς ΠροσεγΥΙσεις

Η ΈWoια του «παραδοσιακού οικισμού» δεν είναι επαρκώς καθορισμένη και

οριοθετημένη, τουλάχιστον όσον αφορά τα εΛληνικά δεδομένα, παρότι από πλευράς

νομοθεσίας έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες αποσαφήνιση ς του όρου.

Η έννοια του παραδοσιακού οικισμού και του πολιηστικού περιβάλλοντος

γενικά έχουν απασχολήσει κατά καφούς πολλούς μελετητές. Το ευρύ πλαίσιο των

πολλαπλών και ανόμοιων συχνά αντικειμένων που καλύπτουν σε συνδυασμό με τις

επικρατούσες αντΊλήψεις της κάθε εποχής έχουν croντελέσει στην ανάδειξη

διαφορετικών ορισμών. Παράλληλα, πέραν τοιι προβλήματος της κοινής αποδοχής ενός

σιryκεκρψένoυ ορισμού τίθεται από πολλούς το ερώτημα σχετικά με της διαδικασία

δημιουργίας των παραδοσιακών οικισμών. Συγκεκριμένα, υπάρχει η αμφιβολία, κατά

πόσον οι εν λόγω οικισμοί, στους οποίους δίνεται τόση σημασία, αποτελούν προϊόν

σχεδιασμού ή τυχαίο αποτέλεσμα μιας σεψάς επιλογών και επομένως η μελέτη τους

δεν οδηγεί σε συγκεκρψένα croμπεράσματα.

Στόχος της παρούσας ενότητας είναι η όσο το δυνατόν ορθότερη αποσαφήνιση

των όρων που θα χρησιμοποιηθούν εκτενώς στη σιryκειφιμένη εργασία και η παράθεση

της γενικά αποδεκτής γνώμης σχετικά με τον τρόπο δημιoυργiας των παραδοσιακών

OUCΙσμών, έτσι ώστε να μην προκαλούνται συγχύσεις 'λiYyω της ανεπαρκούς ή

διφορούμενης σημασίας των όρων.

1.20ΡΙΣΜΟΙ

Οι παραδοσιακοί οικισμοί αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιηστικής

και φυσικής κληρονομιάς της χώρας καθώς εvtός τους το φυσικό και το πολιτιστικό

περιβάλλον είναι στενά συνδεδεμένα και εν πολλοίς αλληλένδετα μεταξύ τοιις. Σε αυτό

το σημείο κρίνεται σκόπψη η ανάλυση της έννοιας της κληρονομιάς. ΑΡχΙΚά, με στόχο

την αρτιότερη θεωρητική και μεθοδολογική διερεύνηση γίνεται η διάκριση της

κληρονομιάς σε υλική και σε άυλη. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής, το

ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στην υλική κληρονομιά η οποία αναλύεται και περαιτέρω

ενώ για προφανείς λόγους δεν γίνεται εκτενής ανάλυση του όρου άυλη κληρονομιά η

οποία σχετίζεται με τη γλώσσα, τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθψα.
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Συγκεκριμένα, για τον καθορωμό της υλlΚής κληρονομιάς εmλέγεται βάσει του

Audrerie. η υιοθέτηση της λoγlΚής προσδιορωμού των κριτηρίων σύμφωνα με έξι

άξονες βάσει των οποίων στην υλική κληρονομιά συ-γκαταλέΥονται τα μνημεία

ανάλογα με τον καλλιτεχνικό τους χαρακτήρα., οι χώροι ανάλοΥα με τον παραδοσιακό

τους χαρακτήρα και την ιστορική τους διάσταση, οι περιοχές που συνδέονται με

θρυλικά γεγονότα, οι περιοχές οικολογικής αξίας και τα μνημεία ιδιαίτερου

αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος (TσιλιμΊΓΙCας. 2006:86). Από τους παραπάνω άξονες.

αυτοί που αφορούν τους παραδοσιακούς οικισμούς είναι οι χώροι ανάλογα με τον

παραδοσιακό τους χαρακτήρα., όπως είναι άλλωστε και προφανές, οι περιοχές που

συνδέονται με θρυλικά γεyoVΌΤα., τα μνημεία ιδιαπερου αρχιτειcrOνΙKOύ ενδιαφέροντος

και στο επίπεδο που οι παραδοσιακοί οικισμοί αναφέρονται σε χωριά ή γενικότερα

εξωαστικές περιοχές οι περιοχές οικολογικής αξίας. Γίνεται επομένως φανερό ότι

μεγάλο κομμάη της υλlΚής κληρονομιάς αφορά τους παραδοσιακούς ο",ωμούς.

Αναλυτικότερα για την αποσαφήνιση του κάθε άξονα:

ΜΥημεία

Με τον όρο «μνημεία» χαρακτηρίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης ένα

μεμονωμένο οικοδόμημα ή σύνολο οικοδομημάτων που έχουν ιστορικό, αρχαιολογικό

ή καλλιτεχνικό ενδιαφέρον (ICOMOS. 2009 β). Η ιδέα της διατήρησης των μνημείων

εμφανίστηκε στην Δυτική Ευρώπη στα τέλη του 180υ αιώνα και πήρε τη μορφή της

νομικής κατοχι>ρωσης το 190 και τις αρχές του 200υ αιώνα, ενώ αρχι.κά αφορούσε

κυρίως τα έργα της προϊστορικής και κλασικής αρχαιότητας καθώς και του μεσαίωνα.

Τα τελευταία όμως ΈΥινε μία αλλα-Υή όσον αφορά την έμφαση της προστασίας των

μνημείων. Σιryκεκριμένα, το κέντρο του ενδιαφέροντος μετατοπίστηκε από τα

μεμονωμένα ιcrίρια σε ομάδες κτφίων (CounciI of Europe Framework Convention οη

the ν.Ιυ. ofCultur.1 Herit.ge for Society. 2009).

Q παραδoguηcός xιφΑΙCΤΉρας του χώρου. της ιστορικής γειτονιάς ή και ολόκληρων

περωχΦν

Ο χαρακτηρισμός του χώρου ως κληρονομιά γίνεται βάσει της αωΘητικής του

αξίας. Ωστόσο βασικό σημείο το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για την προστασία των

συ-γκεκ:ριμένων χώρων είναι η κοινωνική διάσταση. Λαμβάνοντας υπόψη τη

ζωτικότητα και δυναμική των παραπάνω χώρων, στο επίπεδο που αυτοί κατοικούνται,
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γίνεται αvt1ληπτό ότι αποτελούν υπόβαθρο, σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό,

κοινωνικοικονομικών δραστηριοτήτων. Η προστασία τους επομένως οφείλει να

ενσωματώσει πέραν από το χώρο και τους φυσικούς χρήστες του. Υπό το παραπάνω

πλαίσιο, πρόκληση αποτελεί ο μηχανισμός με τον οποίο οι παραΥω-Υικές

δραστηριότητες θα συνεχίσουν να υπάρχουν σε αυτούς τους χώρους χωρίς να τους

υποβαθμίζουν (ΤΟ1λιμίγκας, 2006: 86).

Περιοχές που συνδέονται με θρυλικά γεΥονότα:

Αποτελούν ιδιαίτερους τόπους οι οπαίοι συνδέονται με θρύλους ή με τοπικές

παραδόσεις. Η προστασία τους αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις τοπικές κοινωνίες. Η

αξιοποίηση των παραπάνω χώρων μπορεί να έχει σημαντικές αναπτυξιακές επtmώσεις.

Οι χώροι αυτοί είναι συχνά τοπόσημα και μπορεί να αποτελούν πρεσβευτές ευρύτερων

περιοχών δημιουρΥώντας ειδυλλιακά τοπία. Η πόλη Τ(1) Λοχ Νόμοντ και η θρυλική

λίμνη του Λiηyες κοντά στο Eδιμβoiιργo απoτελoiιν χαρακτηριστικό παράδειγμα

(Τσ1λιμίγκας, 2006: 87).

ΜΥημεία ιδιαίτερου αρχιτειcroνικoύ ενδιαφέροντος

Αποτελεί μια κατηΥορία μνημείων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής σημασίας τα οποία

συνδέονται συνήθως και με άλλα πολιπκά, κοινωνικά ή οικονομικά γεΥονότα. Αποτελεί

ο6γχρονο κριτήριο για τον χαρακτηριομό της κληρονομιάς διάφορων

aρχιτεκτoνημάτων' λiYyω 1α/ρίως των σημαντικών μηχανικών και αρχιτειcrOνιKών

καινοτομιών που εφαρμόσθηκαν σε αυτά. Πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις έχουν συνδέσει

το όνομά τους με τα κτίρια κάποιου αρχιτέκτονα ή με τα αρXΙτειcroνήματα κάποιας

εποχής. Συνήθως τα μνημεία και οι χώροι κληρονομιάς εμπίπτουν σε περισσότερα

κριτήρια για τον χαρακτηρισμό τους και προφανώς η κατηΥοριοποίηση τους εξυπηρετεί

κυρίως μεθοδολογικούς Ο1Κοπούς.

Είναι επίσης χαρακτηριστικός ο υποκειμενικός μηχανισμός χαρακτηρισμού των

μνημείων ως κληρονομιά τοπικού, εθνικού ή και παγκόσμιου επιπέδου και σίγουρα σε

αυτή τη διαδικασία υπεισέρχονται και παράγοντες οικονομικών συμφερόντων και

γενικότερα συνολικότερης ΟρΥάνωσης και λειτουρΥίας της κοινωνίας. Αυτό κατά μία

έννοια τεκμηριώνεται και από τη συγκέντρωση μνημείων χαρακτηρισμένων ως

παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO στις πλoiι01ες περιφέρειες του πλανήτη, οι
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οποίες έχουν τα μέσα να δραστηριοποιηθούν για την αξιοποίηση και την ενσωμάτωση

τους στη διαδικασία της ανάπτυξης, εν ανnθέσει με ης φτωχές αναπτυσσόμενες χώρες

(Τσιλιμίγκας, 2006: 88).

Περιοχές οικολΟΎικής αξίας

Με αuτό το κριτήριο χαρακτηρίζονται περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής αξίας σε

ό,τι αφορά τη χλωρίδα, την πανίδα και τους γεωφυσικούς σχηματισμούς. Το

συγκεκριμένο κριτήριο έχει μια ιδιαίτερη οικονομική διάσταση, αφού συχνά το φυσικό

κεφάλαιο της χλωρίδας και της πανίδας γίνεται ανnKείμενo εκμετάλλευσης από ης

τοπικές κοινωνίες αλλά και τους εθνικούς φορείς, πρακτική η οποία συχνά συνδέεται με

την υποβάθμιση.

Στην περίπτωση των παραδοσιακών οικισμών της Ελλάδας το φυσικό και

ΠOλιτισnKό περιβάλλον είναι στενά συνδεδεμένα και εν πολλοίς αλληλένδετα μεταξύ

τους κατά τέτοιο, μάλιστα. τρόπο ώστε η τυχόν διαφοροποιημένη μεταχεψισή τους να

εμφανίζεται εξαιρετικά προβληματική (Τσιλιμίγκας, 2006: 87).

Όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά:

Ως Πολιτισμός, μπορεί να θεωρηθεί ένα μεγάλα τμήμα του ανθρώπινου βίου, το

σύνολο σχεδόν της ιστορίας του, ή αντίθετα ένα τμήμα ορισμένων δραστηριοτήτων που

εκφράζονται μέσα από συγκεκριμένα έργα. κυρίως προϊόντα τέχνης. Από την τελευταία

ΑUΤΉ σκοπιά ο πολιτισμός ταUΤΊΖεται με την τέχνη αλλά όχι μόνο. Η ανθρώπινη δράση

όπως και αν χαρακτηρίζεται ως παρέμβαση στο χώρο συνιστά πολιτισμό. Η επιλογή

κάποιας ""δοχής έxJ;ι βέβαια σημασία για τη διαμόρφωση θέσης σε σχέση με το

πολιτιστικό περιβάλλον (Τροβά, 2003: 60 - 62). Ωστόσο σημειώνεται ότι για την έννοια

του πολmσμού έχουν διατυπωθεί δεκάδες ορισμοί με πολυσύνθετο περιεχόμενο.

Η έννοια της πoλιτισnKής ΙCΛηΡOνOμιάς, εμφανίστηκε σχετικά πρόσφατα.

Σήμερα για την έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς εμφανίζονται πάνω από 350

ορισμοί. Οι Kroeber και Kluckhohn, έχOvroς αναλύσει τους 164 ορισμούς

αναγνωρίζουν όn ο πολιτισμός περιλαμβάνει φαινόμενα του υλικού, του κοινωνικού

και του πνευματικού πολιτισμού (The Internet Encyclopaedia of Personal Construct

Psychology, 2009).

Η πολιτιστική κληρονομιά, όπως παράγεται από την κληρονομικότητα,

προσδιορίζεται ως αuτό που έχει κληρονομηθεί ή μπορεί να κληρονομηθεΙ και

αναμιγνύει παλιότερες και μελλοvtlκές γενεές ή σύμφωνα με άλλο ορισμό εwοείται ως
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οι «συνθήκες ή τα πλεονεκτήματα που διέρχονται στις επόμενες γενεές» (Howard,

2003:6). Εξα"α/ς του ρόλου του ως μεταφορέα ιστορ,,'ών αξιών από το παρελθόν, η

κληρονομιά αvnμετωπiζεται ως τμήμα της πολιτιστικής παράδοσης μιας κοινωνίας

(Nuryanti, 2001). Στο αστικό περιβάλλον. είναι η δύναμη της συνέχειας από μια γενιά

στην επόμενη. Είναι «όχι μόνο κάτι που επιθυμούμε να μεταβιβάσουμε σε μελλοντικές

γενιές, είναι επίσης κάτι που θέλουμε να ειcrιμoύμε και να ανακαλύψουμε σε πλήρη

διερεύνηση» (Masser et al, 1994:31). Επίσης σύμφωνα με τον MiIlar (1995: 120), «η

κληρονομιά αποτελεί μια ειδική αίσθηση κατοχής και συνέχειας που διαφέρει σε κάθε

πρόσωπο))

Σύμφωνα με το άρθρο Ι της Σύμβασης του Παρισιού, που κυρώθηκε με το Ν.

Ι 126/81, ως πολιτιστική κληρονομιά θεωρούνται τα μνημεία, τα σύνολα

οικοδομημάτων, όπως ορίζονται ανωτέρω, και τα τοπία τα οποία αποτελούν έργα του

ανθρώπου ή συνδυασμό έργων ανθρώπου και της φύσης καθώς και εκτάσεις οι οποίες

έχουν παΎΚόσμια αξία από άποψη αισθητική. ιστορική, εθνολογική και ανθρωπολογική.

Η διατύπωση του συγκεκριμένου ορισμού περιλαμβάνει αναμφίβολα καθετί που θα

μπορούσε να θεωρηθεί πολιτισπκό αγαθό.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η πολιτιστική κληρονομιά είναι συνάρτηση του

χρόνου. Η σχέση της με την παράδοση και τον αρχιτειcroνΙKό και πολεοδομικό

σχεδιασμό είναι πολύ στενή, αφού το παρελθόν είναι η παράδοση (της πόλης της

αρχιτειcroνικής, της πολεοδομίας), το παρόν είναι ο πολιτισμός σε δράση και το μέλλον

είναι ο σχεδιασμός και ο ΠΡ"Υραμματισμός της πόλης (Παρθενόπουλος, 2001).

Ωστόσο σήμερα, στα πλαίσια της αναθεώρησης του Συντάγματος το 2001,

υιοθετείται μία καινούρια και πιο ολοκληρωμένη ΈWOια, αυτή του πολιτιστικού

περιβάλλοντος ενώ η πολιτισπκή κληρονομιά θεωρείται πλέον εξειδίκευση της

παραπάνω έννοιας.

Ο όρος πολιτιστικό περιβάλλον δεν είναι αδιαμφισβήτητος ενώ ταυτόχρονα

ανήκει σης μοντέρνες ΈWOιες του θετικού δικαίου και αποτελεί ΈWOια ακόμα πιο

ιδιόρρυθμη από αυτή της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς επιχειρεί να συνδέσει το

χώρο και τον πολιτισμό στο πλαίσιο του Συντάγματος.

Αντίστοιχα ο ορισμός των πολιτιστικών αγαθών δεν απαντάται ενιαίος ούτε στις

συμβάσεις που έχουν συναφθεί ούτε στις εσωτερικές νομοθεσίες των κρατών. Ωστόσο,

είναι κοινώς αποδεκτός ο ορισμός της πολιτικής που ασχολείται με το πολιτιστικό

περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ως πολιτιστική πολιτική ορίζεται το συνολικό πλαίσιο που

περιλαμβάνει τα μέτρα που παίρνει το κράτος, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
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επίπεδο, για τον πολιτιστικό τομέα. Η πολιτική αυτή απαιτεί σαφή καθορισμό των

σκοπών και των απαραίτητων μηχανισμών για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την

αξιολόγησή της (Council ofEurope 1997:33).

Τέλος, μετά την παραπάνω ανάλυση, προκύπτει ένας αποδεκτός ορισμός της

ΈWoιας παραΟΟσιακός οικισμός ο οποίος αποτελεί μία σύζευξη της ΈWOιας

«παράδοση» και της έννοιας «οικισμό9). Αναλυτικότερα:

Η παράδοση προϋποθέτει μεταβίβαση από γενεά σε γενεά, στο πέρασμα του

χρόνου, και γι' αυτό καμία κοινωνία δεν χαρακτηρίζει τον εαυτό της ως παραδοσιακή

για τα στοιχεία που εκείνη δημιουργεί (Μανιάτης, 2008 α).

Ως οικισμός νοείται το σύνολο των κτισμάτων που βρίσκονται σε αρκετά μικρή

απόσταση ώστε να δημιουργούνται μεταξύ τους λειτουργικές και χωρικές σχέσεις. Τα

κτίσματα αυτά μπορούν να εξυπηρετούν διάφορες λειτουργίες, αλλά για να συγκροτούν

οικισμό πρέπει να περΊλαμβάνεται τουλάχιστον η λειτουργία της κατοικίας. Συνεπώς, η

ΈWOια της δόμησης αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο και ΎVώρισμα της έννοιας του

οικισμού (Οικονόμου, 2006:2).

Ως παραδοσιακοί OUΑσμOί συνολικά, θεωρούνται εκείνοι με ιστορικό,

κοινωνικοπολιτιστικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον ή γενικά προβιομηχανικοί οικισμοί

στους οποίους αναγνωρίζεται μία ΟΟΥκεκριμένη «αvriληψη» στη δομή, την κλίμακα και

τους χρωματισμούς (Κoμiλης 1975:91). Ένας πιο ειδικός ορισμός αναφέρει ότι

παραδοσιακός οικισμός είναι το κέλυφος της ανθρώπινης κοινότητας ή του συστήματος

των σχέσεων γενικά στην προβιομηχανική εποχή. φαινόμενο που δεν είναι μόνο

ελληνικό, αλλά και ιδιαίτερα των τουρκοκρατούμενων Βαλκανίων (Πετρονώτης, 1975).

Όσον αφορά το παραδοσιακό μνημείο ή σύνολο, αυτό συνήθως καλύπτει

χρονικά τη μεταβυζαντινή περίοδο, μέχρι τη βιoμηχαΝUCΉ μετσλλαγή του ελληνικού

χώρου, η οποία ενισχύθηκε μετά και το 1922 (παράλληλα με τη γενίκευση της χρήσης

του οπλισμένου σκυροδέματος στην οικοΟΟμική) και αναφέρεται σε κτίριο είτε της

λαϊκής αρχιτεκτονικής της προεπαναστατικής περιόδου είτε σε νεοκλασικό κτίσμα του

190υ και των αρχών του 200υ αιώνα (Σσρηγιάννης, 1975: 96).

1.3 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟί ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΥΧΑΙΟ Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ;

Οι παραδοσιακοί οικισμοί προστατεύονταΙ, όπως έχει αναφερθεί, και

κατοχυρώνονται νομικά προκειμένου να διατηρηθεί ο χαρακτήρας τους, η μορφή τους

και γενικότερα η ιδιαιτερότητα τους. Έμμεσα μέσω της παραπάνω προστασίας
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προωθείται η διαδucασία του ορθολογΗcoύ σχεδιασμού καθώς ενισχύεται η άποψη ότι η

σημαντικότητα των παραδοσιακών οικισμών οφείλεται στο μεγαλύτερο ποσοστό σε

οργανωμένες σχεδ1O.σnKές κινήσεις. Ωστόσο είναι αρκετά συχνό το φαινόμενο της

διατύπωσης του ερωτήματος κατά πόσον οι παραδοσιακοί οικισμοί είναι προϊόντα ενός

οργανωμένου σχεδιασμού και όχι ένα επιτυχημένο τυχαίο αποτέλεσμα. Το παραπάνω

ερώτημα προκύπτει κυρίως από το γεγονός ότι στην πλειονότητά τους οι παραδοσιακοί

οικισμοί δημιουργήθηκαν μία χρονική περίοδο κατά την οποία η έννοια του

σχεδιασμού, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα και για το νομικό πλαίσιο ήταν

παντελώς άγνωστη.

Ο προβληματισμός αυτός για τους ειδικούς βέβαια δεν υπάρχει. Η επιστημονική

απάντηση έχει πολυγραφηθεί και είναι ομόφωνη η διαπίστωση ότι το τελικό

αποτέλεσμα δεν είναι τυχαίο αλλά αποτελεί την έκφραση μιας συγκεκριμένης λύσεως

που απαιτούσε το κοινωνικό σύνολο κάθε οικισμού. Μιας λύσεως που βασιζόταν στην

απόλυτη κατανόηση των αναΥκ:ών, των συνθηκών του τόπου και της εποχής. στην

πεφα και τη γνώση πα" δuφγασiες αιώνων είχαν ΣUΓΚεντρώσει (Χαρίσης, ι 978).

Με βάσει τα παραπάνω δεδομένα φαίνεται πως οι παραδοσιακοί οικισμοί, σαν

πολεοδομικό αποτέλεσμα, όχι μόνον δεν είναι κάτι τυχαίο αλλά μια συγκεκρψένη

επιθυμητή λύση. Προκειμένου να γίνει ανtιληπτή η συγκεκριμένη θέση παρατίθενται

κατωτέρω οι βασικές αρχές και τα OυσιασnKά κριτήρια του πολεοδομικού σχεδιασμού

των πρώτων ΟUCητόρων των παραδοσιακών οικισμών που εντοπίζει ο Γαζής (1960:

221.223χβλ Παράρτημα Ι καιαντιστοιχία). Αναλυτικότερα:

• Οι οικιστές ενός χωριού έβλεπαν τον οικισμό τους σαν ένα ζωντανό οργανισμό

με ΣUΓΚεκρψένες προοπτικές δηλαδή λαμβάνοντας tιπόψη την πληθtισμιακή

εξέλιξη και τον πιθανό επηρεασμό λiYyω αυτής των αναΥκ:ών, όπως για

παράδειγμα η επάρκεια του νερού.

• Η εμπεφία και η γνώση προηγούμενων επtλoγών και η αποτυχία ή αποτυχία

ήταν γνωστή και συνέδραμε στην επιλογή των κριτηρίων γ1O. νέες περιοχές

κατοίκησης.

• Τα κριτήρια για την εκλογή μιας θέσεως νέου οικισμού ήταν ποιοτικά

κοινωνικά και οικονομικά.

• Η αξιολόγηση μιας πιθανής νέας θέσεως γινόταν μετά από ΣUσχετισμό με τις

χωροταξικές ΣUνθήKες της περιοχής.

• Η έρευνα για τον εντοπισμό μιας θέσεως κάλυπτε την ευρύτερη περιοχή
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• Η χωροταξική θεώρηση βασιζόταν σε συγκεκριμένα κριτήρια όπως για

παράδειγμα οι δίοδοι επικοινωνίας, η θέση της βασικής απασχόλησης των

κατοίκων, το μικροκλίμα της θέσεως, η επάρκεια του νερού, οι συνθήκες

ασφάλειας, τα υλικά δομήσεως, οι λειτουργίες κοινής εξυπηρετήσεως

• Η πολεοδομική ρύθμιση του νέου οικισμού ακολούθησε σιryκεκριμένες

πολεοδομικές προδιαγραφές ό1w>ς: Το πληθυσμιακό μέγεθος του οικισμού

αποτελούσε ποσοτική παράμετρο τη μειονεκτική δομή του οικισμού, το μΈΥεθος

της συνoικiας, που προκύπτει έμμεσα, χωρίς να αναφέρεtαι σιryκεκρψένα, τον

εξοπλισμό του κoινωνucoύ κέvtρoυ του οικισμού ως εμπορικού, πνευματικού,

διοικητικού και αναψυχής, την τοπογραφία της περιοχής.

Επομένως από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το αποτέλεσμα των

παραδοσιακών οικισμών προκύπτει έπειτα από μια άτυπη αλλά ουσιαστική

πολεοδομική και χωροταξική θεώρηση, της οποίας οι αρχές και τα κριτήρια σε μεγάλο

βαθμό ισχύουν και σήμερα. Παράλληλα κρίνεται σκόπψο να επισημανθεί ότι οι

επιλογές του παρελθόντος βασiζOνταν καθαρά στην εμπειρική θεώρηση αντί στη

μηχανιστική γνώση και στη λογιστική μεθoδoλoγiα και χαρακτηρίζονται επιτυχημένες

και ουσιαστικές. Αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο γεΥονός ότι η διάγνωση των

οποιονδήποτε προβλημάτων οικιστικής φύσεως γινόταν από τους ίδιους τους

κατοίκους, που τα βίωναν καθημερινά, και οι ίδιοι καλούνταν να τα αντιμετωπίσουν

αποφεύγοντας ειcrεvείς και μακρόσυρτες αναλύσεις που στερoύνt'αι νοήματος και

σπαταλούν χρόνο.

1.4 ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ

Όπως ΈΥινε καθαρό στην παρούσα ενότητα, παρότι πολλές έwoιες επιδέχονται

διαφορετικούς ορισμούς, υπάρχει γενικά μια κοινώς αποδεκτή άποψη στην οποία

βασiζOνται οι περισσότεροι μελετητές. Οι παραδοσιακοί OΙΙCΙΣμOί, συντίθενται όπως

φάνηκε από επί μέρους στοιχεία τα οποία απαιτούν με τη σεψά τους αποσαφήνιση. Η

παραπάνω ανάλυση αναδεικνύει τον πλούτο που εμπεριέχεtαι στην έννοια

παραδοσιακός οικισμός και επομένως τις επί μέρους παραμέτρους που πρέπει να

λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία μελέτης της.

Όσον αφορά τις απόψεις σχεnKά με τον τρόπο δημιουργίας των παραδοσιακών

οικισμών, ΈΥινε σαφές ότι παρότι δεν υπήρχαν με τη σημερινή ΈWOια ολοκληρωμένα
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σχέδια ανάπτυξης του οικισμού, η οργάνωση και δόμηση βασίστηκε σε επιλογές με

cruγκεKριμένα και ουσιαστικά κριτήρια. Παρότι το θεωρητικό υπόβαθρο δεν ήταν

ισχυρό, η απαίτηση για την κάλυψη βασικών αναγκών σε συνδυασμό με τα θέματα

επιβίωσης που θέτονταν οδήγησαν στην εξεύρεση πρακτικών λύσεων οι οποίες όμως

εφαρμόστηκαν με τρόπο συστηματικό και οργανωμένο. Το γεΥονός ότι οι επιλογές

ΈΥιναν από τους ίδιους τους κατοίκους, οι οποίοι γνώριζαν καλά τα προβλήματα και τις

ανάγκες και επομένως έκαναν oυσιασnκή διάγνωση οδήγησε στην ανάπτυξη

λειτουΡΎικών οικισμών για την 'προστασία' των οποίων φρόντιζαν οι ίδιοι ως

'φύλακες' των προσωπικών τους επιλογών.
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2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣIΑΚΩΝ OIΚIΣMΩN

2. Ι ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Οι παραδοσιακοί οικισμοί Kαt τα ιστορικά κέντρα των πόλεων. είναι βασικά

στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς και της

φυσιοΥνωμίας της χώρας. Στους χώρους αυτούς αποτυπώνονται και εκφράζονται τρόποι

ζωής, τεχνικές μέθοδοι, αισθητικές προτιμήσεις, καλλιτεχνικά ρεύματα και κοινωνικές

σχέσεις, που διαμορφώθηκαν στο πέρασμα των χρόνων και άφησαν τα ίχνη τους στα

ι<τίρια, στους δρόμους, στις πλατεiες και γενικότερα στο ανθρωΠΟ'Υενές περιβάλλον.

Συνιστούν αυτοτελή ή μη κομμάτια μιας περασμένης εποχής που εξακολουθούν να

στέκουν και σήμερα και να λειτουΡΎούν μέσα σε ένα τελείως διαφορετικό κοινωνικό

και οικονομικό πλαίσιο.

Η σημασία που αποδίδεται σήμερα στα κληροδοτημένα αυτά παραδοσιακά

οικιστικά σύνολα όπως φυσικά και στα αρχιτεκτονικά έΡΎα και μνημεία. εδράζεται σε

κριτήρια ιστορικής συνέχειας, μοναδικότητας, καλλιτεχνικής αξίας και παιδευτικού

δυναμικού (Κονταράτος, 1975: 86 - 90).

Πέραν του σημαντικού αρχιτεκτονικού αποθέματος που αποτελούν για τη χώρα,

οι παραδοσιακοί οικισμοί έχουν επιδράσεις πάνω σε διάφορες διαστάσεις.

Συγκεκριμένα αναφέρεται η συμβολή τους στη διαμόρφωση της εικόνας και του

χαρακτήρα μιας περιοχής και γενικότερα στην ενίσχυση της ταυτότητας της, στον

πολιτισμό, στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον . Αναλυτικότερα για

κάθε διάσταση:

2.2ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η πολιτιστική κληρονομιά κατά τη διάρκεια ό'λmν των αιώνων μέχρι σήμερα

έχει διαμορφώσει την ταυτότητα της Ελλάδας. Η παράδοση και η ιστορία, ο ναός και το

μνημείο, οι παραδοσιακοί οικισμοί και τα παλαιά κτίρια μοναδικής αρχιτεκτονικής

αξίας αποτελούν Ύ1α τους Έλληνες την πηγή της «μοναδικότηΤας» (Lalenis, 2005).

Οι παραδοσιακοί οικισμοί ωιοτελούν μια ζωντανή μαρτυρία της οικιστικής

οργάνωσης και των επιλογών κατοίκησης του παρελθόντος (Young, 1972: 13 - Ι 5). Η

αντοχή τους στο χρόνο σε παραλληλία με την αισθητική τους, τους προσδίδουν έναν

ιδιαίτερο χαρακτήρα (Συμεών, 2004: 91). Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χαρακτήρας αυτός
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μεταβάλλεται από περιοχή σε πεΡ10χή ανάλογα με τις ανάγκες κω τις συνθήκες που

επικρατούν σε κάθε χώρο αλλά ταυτόχρονα παραμένει κοινός και χαρακτηριστικός γ1α

πεΡ1οχές του ίδιου χώρου, εξάγεται το συμπέρασμα ότι συμβάλουν στην διαμόρφωση

μω:ς ιδιαίτερης ταυτότητας (ΜητούΜ. 1999: 67). Στα πλαίσtα της παΎt<oσμιoπoίησης

και της διεθνοποίησης όπου οι χώροι αποτελούν ομογενή συναθροίσματα

διαφορετικών περιοχών η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτύχει το στόχο για μια Κ01νή

ευρωπαϊκή ταυτότητα. όταν ΟΙ πολίτες της αποκτήσουν την πεποίθηση ότι μοφάζοντω

τον ίδ10 πολmσμό.

Λαμβάνοντας υπόψη το σύντομο παρελθόν της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και

επομένως την αδυναμία δημιουργίας σε αυτό το χρονικό διάστημα ενός νέου

πολιτισμού, ο οποίος θα στερούταν άλλωστε και νοήματος αν αγνοούσε το παρελθόν, ο

παραπάνω στόχος επιτυγχάνετω με την ανάδειξη των επί μέρους πολιτιστικών

στ01χείων και την αναγνώρισή τους ως κοινό στοιχείο του παρελθόντος και πηγή

έμπνευσης για το μέλλον. Η διατήρηση και ανάδειξη του πολυιστικού πλούτου και

ιδιαίτερα της πoλιτtστtκής κληρονομιάς της χώρας συνδέετω με τη διατήρηση της

πολιτιστικής ταυτότητας του έθνους αλλά και με την ακτινοβολία της χώρας σε

ευρωπαϊκό κω διεθνές επίπεδο (Κονταράτος, 1986: 67 -75).Οι παραδOσtαKOί οlΚlσμοΙ

όπως είναι προφανές επιδρούν ενισχυτικά στην συμβολική εικόνα του τόπου

σχημαriζoντας θύλακες ιδιαιτερότητας κω σημεία αναφοράς μέσα σε ένα

ομογενοποιημένο περιβάλλον (Γεράρης, 2006).

2.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο οικισμός είναι η χωρική μορφή του πoλιτtσμoύ (Παρθενόπουλος, 2004:

83).Οι παραδοσιακοί οικισμοί αποτελούν τους μάρτυρες της πολεοδομίας και της

αρχιτεκτονικής του παρελθόντος. ΧαρακτηΡ1στικά έχε1 δ1ατυπωθεί η άποψη ότι η

πολεοδομία είναι μια υλοποίηση με πέτρα. τούβλο ή μπετόν των κοινωνικών δομών

από την αρχαιότητα κω με προβολή στο μέλλον Π.χ. τα περισσότερα δεδομένα από

πολmσμούς της αρχαιότητας έχουν συλλεχθεί από τα ερείπια αρχαίων κτισμάτων

(Κοτσαλή, ΠαΎt<ρατίoυ, 1980).

Αντίστοιχα, οι παραδοσιακοί οικισμοί αποτελούν όπως αναφέρθηκε στ01χείο

της ταυτότητας μιας περιοχής. Πέραν των μορφολοΥ1κών κω δομ1κών χαρακτηριστικών

τους στα οποία οφείλεται ως επί το πλείστον η ιδιαίτερη φυσιογνωμία τους, είνα1 άμεσα

συνυφασμέν01 με τ/ν τοπική κοινωνία και με τις δραστηριότητες που αυτή αναπτύσσει.
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Πολλο; ωr.ό τους παραδοσιακούς ouασμoύς για παράδειγμα ΧαΡαιcrηρiζονται από

περίτεχνα πέτρινα οucοδομήματα και κατασκευές, τα οποία μάλιστα τους προσδίδουν

τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους, και αποτελούν προϊόν εργασίας εξε'lδΙKευμένων τεχνιτών

πέτρας που κατοίκησαν στις εν λόΥω περιοχές. Επομένως οι παραδoσtαJCoί οικισμοί δεν

αποτελούν μόνο ένα απλό άθροισμα αξιόλογων οικοδομημάτων αλλά δίνουν

πληρoφoρiες για ~ παραγωγικές δραστηριότητες των περιοχών, τα ήθη, τα έθψα και

γενικότερα για τις συνήθειες των τοπικών κοινωνιών.

2.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί 'Ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία και ανάδειξη των

στοιχείων και συνόλων που προσδίωυν μια 'Ιδιαίτερη μοιχρή και λειτουργούν

ΤOΠOσημεtαJCά για μία περιοχή. Η παραπάνω τάση δεν οφείλεται μόνο στην

ευαισθητοποiηση για την προστασία της πoλιτισnκής κληρονομιάς σΧλ.ά και στη

συνε'lδητoπoίηση ότι ο τουρισμός έχει στραφεί πλέον σε εναλλαιcrucές μορφές. Η

διατήρηση και η ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς αποτελε; συστατικό

oτolXfio της ήπιας τoυρισnκής ανάπτυξης και της προσφοράς εναλλακτικών

δυνατοτήτων για κάθε είδους τoυρισnκή δραστηριότητα (Περιοδucό του Δucτύoυ

Αιγαίου, 2009).

Παράλληλα, ένα πλήθος μελετών έχει δείξε~ ότι οι ΠΡοορισμο; παραδοσιακού

τουρισμού αποσταθεροποιούνται και σε μερucές περιοχές το προφίλ του τουρίστα

αλλάζει, ενώ ο πολιτιστικός τουρισμός ο αγροτουρισμός και οucοτουρισμός αυξάνουν

σταθερά. Ο πολιτισμός, συμβάλλει ολοένα και περισσότερο στην επιχεφηματική

δtάσταση των oucισμών, τα τoυριστucά ελκrucά στοιχεία και την 'Ιδιαίτερη

ανταγωνισnκή τους πλευρά (Zυkίη, Ι 995). XαpαιcrηρισnKά, σημειώνεται ότι το 29%

των συνολucών εσόδων του παγκόσμιου τουρισμού προέρχονται από τον πολιτιστικό

τουρισμό (Δαγκωνάκη, Ι 998: 33).

Ο πολιτιστικός τουρισμός σχετίζεται με την επίσκεψη σε έναν τόπο με στόχο

την επαφή με τα πολιτιστucά στοιχεία αυτού (αρχαιολογικά, βυζανnνά, κλασικά ή

νεότερα μνημεiα, loτopia, τέχνες, λαογραφία, κλπ). Συνήθως δεν εμφανίζεται μόνος

του, ειcrός των περιπτώσεων εκπα'lδευτucών εκδρομών σχολείων, αλλά

πραγματοποιείται συμπληρωματικά με κάποιο άλλο είδος τουρισμού, όπως ο

οικοτουρισμός, προσφέροντας γνώση και ποικιλία στο τoυρισnκό προϊόν.
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Επίσης, περιλαμβάνει τ/ συμμετοχή σε δραστηριότητες είτε παθηΤ"'ές, όπως

παρακολούθηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (μοοοικών συναυλιών, θεαφικών

παραστάσεων κ.α.), επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους περιηγήσεις σε

πολιτιστικές διαδρομές, είτε ενεργητικές όπως εκμάθηση τοπικής μαγεφικής, τέχνης ή

συμμετοχή σε λαογραφ",ές δραστηριότητες. Μια άλλη σημαντική παράμετρος που

xαραιcrηρίζει αυτή τη μορφή τουρισμού, είναι η στενή και OUΣΙαστική επαφή που

αποκτούν οι επισκέπτες με τον τοπικό πληθυσμό, τα ήθη και ης παραδόσεις του, σε

συνδυασμό με τα πολιτιστ",ά δρώμενα στην περιοχή (Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη,

2009).

Οι παραδοσιακοί οικισμοί επομένως διαθέτουν τεράστιο δυναμικό για

οικοτουρισμό. Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι

ανύπαρκτη, οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν φύγει και υπάρχει μεΥάλη έκταση, όπου

είναι δυνατή η ανάπλαση του τοπίου και της φύσης. Πολλές φορές είναι δυνατόν να

αναιcrηθoύν εγκαταλεψμένα χωριά, οικήματα, δρόμοι και μονοπάτια και να βοηθηθούν

οι λiyοl κάτοικοι να παραμείνουν Οτ/ γη του (Μπιλίνης, 2009).

Αυτό βέβαια πσu θα κάνει επιλέξιμη μια περιοχή ως πόλο έλξης τουριστών είναι

tδιαίτερα υποκεψενικό. Το βέβαιο είναι όμως όπ εφόσον ένας τόπος διαθέτει tδιαίτερo

σ1ΥΥιφιτικό πλεονέκτημα που τον ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους τότε με τον

κατάλληλο σχεδιασμό και την καθολική συμμετοχή των φορέων και κατοίκων έχει τη

δυνατότητα να αναπτύξει κάποια μορφή ή συνδυασμό μορφών τουρισμού. Σε αυτή την

κατηγορία μπορούν να ενταχθούν όλοι οι παραδοσιακοί οικισμοί. Άλλωστε οι διάφοροι

φορείς τοπικοί, εθνικοί και διεθνείς θέτουν τον τουρισμό ως βασικό μοχλό ανάπτυξης

αυτού του είδους των περιοχών προωθώντας σχετικά προγράμματα και δράσεις

(Μελίδου, 2003: 58).

Επομένως είναι εμφανές όπ με ης κατάλληλες κινήσεις, η αξιοποίηση των

παραδοσιακών οικισμών δύναται να επιφέρει οικονομική ανάπτυξη σε μία περιοχή ή

γενικότερα να τονώσει την υπάρχουσα οικονομία.

2.5 ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι παραδοσιακοί οικισμοί αποτελούν σύνολα που πέραν της αισθηπκής ή

ιστορικής σημασίας τους αποτυπώνουν και αvnκατοπτρίζουνης συνθήκες, κοινωνικές.

οικονομικές κλπ. που επικρατούσαν στην περιοχή. Επομένως. μέσω αυΊών είναι

δυνατόν να ωιοκομισθούν "ολλές πληροφορίες χρήσιμες ως διδάγματα του
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παρελθόντος που μπορούν να επηρεάσουν το παρόν και το μέλλον της σύγχρονης

κοινωνίας (Παρθενόπουλος, 2004: 58).

Το περιβόλλον έχει σήμΕρα αυξημένη σημασία για την ανάπτυξη της

προσωπικότητας του ατόμου και την ουσιαστική πραγμάτωση της αξιοπρεπούς

διαβίωσής. Λαμβάνοντας υπόψη, όn το περιβάλΜ>ν επηρεάζει την ψυχολογία του

ατόμου (χωρίς να έχει γίνει γνωστό με ποιο ακρΊβώς τρόπο) και το γεΥσνός ότι οι

παραδοσιακοί οucισμοί συνδυάζουν αρμoνιιcά φooucό ιcαι πoλιτιστιιcό περΊβάλλον,

ανθρώπινη κλίμακα ιcαι συνθήκες ζωής. είναι δυνατόν να αποτελέσουν το ιcατάλληλo

υπόβαθρο για την ανάπτυξη κοινοτήτων που ευημΕρούν (Κ_ίο, 1981: 1Ο).

Πέραν της δυνατότητας της ΠΡαΥμάτωσης ιcαι κατοχύρωσης των βασιιcών αναyιcών, οι

ιcάΤOΙKOΙ μιας περισχής πρέπει να αισθάνονται ότι η περισχή ιcατά κάποιο τρόπο δρα

ανταπoδoτucά για τους ίδιους. Ειδικότερα αναγνωρίζεται ότι η ποιότητα του φυσuωύ

και πολιτιστικού περιβάλλοντος και η ευκολία πρόσβασης σε αυτό αποτελεί σήμερα

αναπόσπαστο στοιχείο της ποιότητας ζωής των ιcατoίκων αλλά και κριτήριο

προσέλκυσης νέων οucονομucών δραστηριοτήτων (Βήμα οucολοΥικών και

περιβαλλOVΠKών ομάδων Κρήτης, 2009).

Σήμερα, πολλοί παραδοσιακοί οικισμοί εμφανίζονται εγιcαταλειμμένoι με

λΙ'Υοστούς κατοίκους να περιφρουρούν την κληρονομιά τόσων ετών. Ωστόσο εδώ και

μΕρucά χρόνια μΕ τη συνειδητοποίηση της σημασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς

έχουν ξεκινήσει διάφορες παροχές κινήτρων για την ανάπλαση και αποκατάσταση

κτισμάτων και περιοχών αρχιτεκτονικής σημασίας όπως οι παραδοσιακοί οικισμοί που

τελικά στην πλειοψηφία τους έχουν αναδειχθεί σε τουριστικούς προορισμούς. Κατά

αυτόν τον τρόπο περιοχές εΥκαταλειμμένες και οικονομικά ασθενείς αναζωογονούνται

και βρίσκουν ξανά τη θέση τους και επομένως αυξάνεται τόσο η οικονομική όσο και η

κοινωνική συνοχή (Παπακωνσταντίνου. 1999).

2.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τις δυο τελευταίες δεκαετίες έχει ανακύψει η ανάγκη για μείωση της

ενεΡΎειακής κατανάλωσης και η προσπάθεια για ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο

περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο ιδιαίτερο ρόλο είναι δυνατόν να διαδραματίσουν οι

παραδοσιακοί οικισμοί.

Στην Ελλάδα η λαϊκή εμπεφία και γνώση ενσωματώθηκαν στα κτίρια με απλούς και

ίσως όχι συνειδητούς τρόπους. Οι παραδοσιακοί χτίστες ήταν αναΎΚασμένοι - ελλείψει
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τεχνολογικών μέσων και αφθονίας υλικών - να προσαρμόσουν την κατοικία και τον

οικισμό στα κλιματικά, τοπογραφικά και γενικότερα, περιβαλλοντικά δεδομένα του

τόπου τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στόχος, ήταν η καλύτερη προστασία από τις

κλιματικές συνθήκες αλλά και η μέγιστη οικονομία δυνάμεων και πόρων. Η

παραδοσιακή ελληνική αρχιτεκτονική είχε ενσωματώσει πολλές αρχές βιοκλιματικού

σχεδιασμού, που σήμερα μελετώνται και αναλύονται, όχι για να γίνουν αυτούσια

μιμητικά πρότυπα, αλλά, για να αποτελέσουν θεμέλιο σύγχρονων ιδεών και προτάσεων

(Ιστοσελίδα οικολογίας για τη Λαμία και τη Φθιώτιδα, 2(09).

Η παραδοσιακή κατοικία ήταν αποτέλεσμα της aυτoδίδακτης γνώσης του

πρωτομάστορα, του τεχνίτη και της αρχιτεκτονικής παράδοσης που μεταφερόταν από

γενιά σε γενιά. Καταρχάς, υπήρχε βαθιά εμπεφική γνώση των κλψατικών δεδομένων,

της κίνησης του ήλιου και των επικρατέστερων τοπικών συνθηκών. Τα σπίτια και οι

εσωτερικοί χώροι προσανατολίζονταν έτσι, ώστε να είναι δροσερά το καλοκαίρι και

ζεστά το χειμώνα. Αυτό που σήμερα ονομάζουμε παθητικά ηλιακά συστήματα

θέρμανσης και δροαισμοί>. Τα επίπεδα φωτισμού ήταν επίσης μελετημένα.

Παρατηρούνται για παράδειγμα σε διαφορετικές περιοχές συστήματα περιορισμού του

έντονου καλοκαφινού φωτός.

Επίσης, χρηmμOΠOΙOύνταν κατά κανόνα τοπικά υλικά, χαμηλής εμπεριεχόμενης

ενέργειας και υψηλής θερμικής μάζας. Έτσι τα σπίτια είχαν χαμηλές ενεργειακές

ανάγκες και δημιουργούσαν συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης για μεγάλα

διαστήματα του έτους. Στις Κυκλάδες, μετρήσεις που σίryκ:ριναν την εσωτερική

θερμική συμπεριφορά παραδοσιακών και σύγχρονων κατοικιών απέδειξαν ότι οι

σύγχρονες κατασκευές, ακόμη και οι πέτρινες δεν μπορούν να δημιουρ-Υήσουν το

θερμικά και οπτικά άνετο και χωρίς έντονες διακυμάνσεις μικροκλίμα των

παραδοσιακών (Ιστοσελίδα οικολογίας για τη Λαμία και τη Φθιώtιδα, 2(09).

Οι σύγχρονες ανά'ΥΚες υπαγορεύουν πιο ευρύχωρες κατοικίες με μεΥάλα

ανοίγματα, όψεις και θέες οι οποίες βρίσκονται σε αντιδιαστολή προς τις μεγάλης

θερμικής μάζας, με μικρά ανοίγματα, συμπαγείς κατασκευές του παρελθόντος. Φυσικά,

η τεχνολογία και μορφολογία του παρελθόντος δεν θα μπορούσε να αντιγραφεί σήμερα

χωρίς να γίνει γραφική, παρόλα αυτά όμως, στην αναζήτηση του βιοκλιματικού

κτφίου, η παραδοσιακή κατοικία μπορεί να προσφέρει σημανnKές πληροφορίες στο

σύγχρονο σχεδιασμό. Οι αρχές της οικολογικής-βιοκλιματικής δόμησης που

εντοπίζονται στις κατασκευές του παρελθόντος έχουν τη δυνατότητα να

προσαρμοστούν στις σύγχρονες ανά'ΥΚες και επομένως η αναζωογόνηση των
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παραδοσιακών οικισμών να λειτουργήσει ως πρότυπο περιβαλλοντικού σχεδιασμού για

τους σύγχρονους οικισμούς.

2.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι παραδοσιακοί οικισμοί αποτελούν όπως αναφέρθηκε τη ζωντανή μαρτυρία

διάφορων συστημάτων και μορφών οργάνωσης μιας κοινωνίας του παρελθόντος.

Ωστόσο πολλοί από αυτούς έχουν εξελιχθεί και προσαρμοσθεί στα δεδομένα της

εποχής δUlτηρώντας ταυτόχρονα τη φυσιογνωμία τους. Αλλοι πάλι έχουν υποβαθμιστεί

είτε λiYyω της εΥκατάλειψής τους, εφόσον δεν κατόρθωσαν να διαμορφωθούν βάσει των

νέων αναγκών και απαιτήσεων, είτε λ1ΥΥω της υπερεκμετάλλευσης τους.

Ωστόσο σε όλες τις πεΡ1πτώσεις επηρεάζουν ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν

σχεδόν το σύνολο των διαστάσεων που συνθέτουν την κοινωνία και επομένως η

σημασία τους είναι μεγάλη. Συγκεκριμένα αποτελούν στοιχεία μοναδικότητας,

αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής στην οποία εντάσσονται αλλά

και ολόκληρης της χώρας, ενtσχύOντας το πολιτιστικό υπόβαθρο. Αποτελούν πεδία

ανάπτυξης, ή εν δυνάμει ανάπτυξης, εναλλακτικών οικονομικών δραστηριοτήτων όπως

για παράδειγμα οικοτουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός κλπ. ενισχύοντας την οικονομία

του τόπου. Οι παράμετροι που λήφθηκαν υπόψη κατά την ανάπτυξη τους στηρίχθηκαν

στις αρχές του σημερινού περιβαλλοντικού σχεδιασμού και επομένως αποτελούν

παραδείγματα αλΜ και υπόβαθρα πάνω στα οποία μπορεί να στηριχθεί η περαιτέρω

προσπάθεια ανάδειξης οικισμών - προτύπων περιβαλλοντικού σχεδιασμού. δίνοντας το

έναυσμα για μίμηση των ορθών πρακτικών. Τέλος η μορφή πολλών παραδοσιακών

οικισμών αποτυπώνει σε γενικές γραμμές τις κοινωνικές σχέσεις που επικρατούσαν.

Διαφανείς ημιδημόσιοι χώροι σε άμεση επαφή με τους δημόσιους υποδηλώνουν μία πιο

'ανοικτή' κοινωνία, επίσης έλλειψη εμφανών διαφοροποιημένων κτισμάτων

υποδηλώνει ίσες περίπου οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες για όλους τους

κατοίκους. Πέραν του παρελθόντος όμως, όπως κάθε χώρος οι παραδοσιακοί οικισμοί

είναι δυνατόν να εΆηρεάσουν την ψυΧολοΥία του ατόμου. Ο συνδυασμός του φυσικού

περιβάλλοντος που υπάρχει στους περισσότερους με την ανθρώπινη κλίμακα των

κτισμάτων δημιουργεί ένα περιβάλλον .'ήρεμο' που δεν προκαλεί το άγχος των

πόλεων.

Επομένως όπως είναι εμφανές ότι η σημασία των παραδοσιακών οικισμών είναι

μεγάλη καθότι έχει αντίκτυπο σε πολλές και διαφορετικές παραμέτρους.

27



Ιωάv:vα Kατωrtδη

3. ΝΟΜΟθΕΤιΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

3.\ ΕιΣΑΓΩΙΉ

Νομοθεπκόπλαiσιo

Η κατοχύρωσητης προστασίας της φυσικής και πολmστικής κληρονομιάςκαι

μέσω αυτών των παραδοσιακώνοικισμών γίνεται τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και

σε εθνικό. Σε γενικές γραμμές η νομική κατοχύρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο δίνει τις

Kατευθυντήρtες γραμμές για το εθνικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το κάθε κράτος

χάνει τu; πρωτοβοuλίεςτοι> στα παραπάνωζητήματα.

Στην παρούσαενότηταπαρατίθεταιτο νομικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκόκαι εθνικό

πάνω στο οποίο βασίζεται η προστασία των παραδοσιακών οικισμών. Επίσης

παρουσιάζονται οι φορείς οι οποίοι έχουν αρμοδιότητα στα ζητήματα πολπιστικής

κληρονομιάςκαι παραδοσιακώνοικισμών αλλά και οι πολπικέςπου επηρεάζουντα εν

λόγω ζητήματα και τα μέτρα που λαμβάνονταιγια αυτά. Τέλος επιχεφείται η κριτική

ανάλυση του παραπάνωπλαισίου, ο εντοπισμόςτων αδυναμιών.των ανεπαρκειώνκαι

των προβλημάτων ώστε να χρησψοποιηθόυνσε επόμενη φάση για την διαμόρφωση

των προτάσεων.

3.2 ΕγΡΩΠΑΪΚΟ ΕΙΠΠΕΔΟ

3.2./ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΠΟΥΆΦΟΡΑ ΤΟΥΣΠAPAΔOΣJAΚ.OYΣOJΚJΣMOYΣ

Τα θέματα προστασίας της κληρονομιάς απα.σχόλησαν από σχετικά νωρίς την

κοινότητα. Ιδιαίτερα μετά τον Β ΠαγκόσμιοΠόλεμο, ενεργOΠOιή&ηΙCΕσταδιακά μέσω

των διεθνών οργανισμών όπως η Ouνέσκo, το Σuμβαύλω της Εuρώπης, οι μη

ΙCΥβερνηΤΙKOί οργανισμοί. με ΙCΥριότερO το δtεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Χώρων

(lCOMOS) και πω πρόσφατα η EUΡωπαϊΙCΉ Ένωση.

Το 1964 σuντάσσεται με πρωτοβοuλία τσu διεθνούς ICOMOS ο Χάρτης της-
Βενετίας (lCOMOS, 2009 β). ΠΡόκειται για ένα πλαίσω αρχών, σεβασμού όλων των

αξιώ~ (καλλιτεχvucών, ιστορικών. επιστημοV1κών, χρηστικών, συναισθηματικών.

συμβολικών, περιβαλλσντικών) που αναγνωρίζεται στα αρχιτεκτονικά μνημεία και τα

ιστορικά σύνολα., και αποκλείει τις ανακατασκευές. Ο Χάρτης κωδικοποιεί διάφορες

παλαιότερες οδηγίες και γίνεται από τότε διεθνώς αποδεκτός. Η Ελλάδα τον

προσυπέγραψε, χωρίς αυτό να σημαίνει άμεση μεταβολή στα εδώ κρατούντα

(Μπούρας, 2(07).
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Γύρω στο 1970 δόθηκε διεθνώς μεγάλη σημασία αφ' ενός στις χρηστικές αξίες

των παλαιών κτηρίων και στην εγκατάσταση νέων χρήσεων σε παλαιά κελύφη και αφ'

ετέρου στην ολοκληρωμένη αποκατάσταση κυρίως υποβαθμισμένων πολεοδομικών

συνόλων. Στην ΕλΜδα υπήρξε κάποιος θεωρητικός προβληματισμός, οι εφαρμογές

όμως των ιδεών αυτών έγιναν μετά το 1975 και σε μικρή σχετικώς κλίμακα (Μπούρας,

2007). Αναλυτικότερα παρουσιάζεται κατωτέρω το πλαίσιο σε διεθνές και ευρωπαϊκό

επίπεδο στο οποίο βασίζεται η προστασία της πολmστικής κληρονομιάς:

Άρθρο 151.4 της Συνθήκης ΕΚ: προβλέπει ότι :«η Koινότηm, όmν αναλαμβάνει

δΡάοεις δυνάμει άλλων διατάξεων της Συνθήκης, λαμβάνει υπόψη της τις ΠOλιl1tΠιιdς

πτυχές, αποβλέποντω; ειδικότερα στο σεβασμό κω την προώθηση της πολυμορφίας των

πο).ιτlt1μών της», προσδίδοντας έτσι στον πολιτισμό οριζόντιο ρόλο, ο οποίος διαπερνά

όλες τις πολιτικές της Ένωσης. Αυτό είναι σημαντικό ιδιαίτερα στην περίπτωση της

πολιτιστικής κληρονομιάς, η oπoia 'λiYyω της φύσης της πρέπει να λαμβάνεται υπόψη

στην αγροτική, την περιφερειακή, την περιβαJJ..oντική πολιτική καθώς επίσης και στην

έρευνα, την εκπαίδευση και τις άλλες πολιτικές της Ένωσης (Γεράρης, 2006).

UNESCO: Σύμβαση της 16ης NoεμJIρωυ 1972 για την παγκόσμια φυσική

και πολιτιστική κληρονομιά Η συνθήκη της UNESCO για την προστασία της

παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς αποτελε; σημαντική δράση. Η

διαδικασία όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της συνθήκης αφορά δύο διακριτά τμήματα:

το πρώτο εστιάζει στους κινδύνους που απειλούν τους πολιτιστικούς τόπους και το

δεύτερο αφορά στους άξονες ΠΡOστασiας της φύσης (Τσιλιμηκας, 2006: 110).

Διακήρυξη του Αμστερνταμ(1975): Αναφέρεται στις σχέσεις των ιστορικών

κέντρων και παραδοσιακών οικισμών με τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό

προάγοντας την έννοια της ολοκληρωμένης διατήρησης. Συγκεκριμένα, διακηρύσσεται

πως η παρακμή και η εΥκατάλειψή τους έχουν φτάσει σε οριακό σημείο και απαιτείται

όχι μόνο σοβαρή αντιμετώπιση και λήψη άμεσων και δραστικών μέτρων, αλλά

ταυτόχρονα σχολαστική μελέτη και διερεύνηση των αιτιών αυτής της εΥκατάλειψης

(Μητούλα, 1999:67)

Ακολουθούν οι Οδηγίες του Ναϊρόμπι (1976) για την προστασία ιστορικών

τόπων, το Ντοκουμέντο της Νάρα (1994) επί της αυθενηκότητας των μνημείων και η

Διακήρυξη του San Antonio (1996) επiσης επi της αυθεντικότητας (Μπούρας, 2007).

Ωστόσο από το πλήθος των κειμένων που αναφέρονται στην προστασία της

πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει να γίνει ειδικότερη αναφορά στη Σύμβαση της

Γρανάδας καθότι αυτή αφορά κυρίως την προστασία των παραδοσιακών οικισμών.
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•

Η Συ~1CI] της Γρανάδας του 1985 προσφέρει αναμφίβολα την πληρέστερη

προστασία στην αρχιτεκτονική κληρονομιά, συνιστώντας ουσιαστικά το τελικό προϊόν

της έντονης ζύμωσης και επεξΙΨΥασίας της αρχής της πολπιστικής κληρονομιάς, που

πρoηγή~Kε σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο (Χριστοφορίδου, 200 Ι)..

Η συγκεκριμένη διεθνής σύμβαση περιέχει έναν ευρύ ορισμό της

αρχπεκτονικήςκληρονομιάς, η οποία περιλαμβάνει μία τριάδα κατηγοριών (μνημείο,

αρχιτεκτονικό σύνολο, τόπος) από ακίνητα αγαθά και από τα οποία τους

παραδοσιακούςοικισμούς αφορούντα δύο τελευταία.

Ειδικότερα, ως αρχιτεκτονικάσύνολα ορίζονται ομΟιοΥενή σύνολα αστικών ή

αγροτικών κατασκευών, σημαντικών 'λόγω του ιστορικού, αμχαιολογικού,

καλλιτεχνικού, επιστημονικού, κοινωνικού ή τεχνικού τους ενδιαφέροντος, συναφή

μεταξύ τους, ώστε να σχηματίζουν ενότητες που να μπορούν να ορωθετηθούν

τοπογραφικά. Ως τόποι νοούνται σύνθετα έργα του ανθρώπου και της φύσης, εν μέρει

κτισμένα, τα οποία αποτελούνεκτάσειςτόσο χαρακτηριστικέςκαι ομοιογενείς,ώστε να

μπορούν να οριοθετηθούν τοπογραφικά και τα οποία είναι σημαντικά 'λόγω του

ιστορικού, αρχαιολογικού, καλλιτεχνικού, επιστημονικού, κοινωνικού και τεχνικού

τους ενδιαφέροντος Σύμβαση της Γρανάδας (Convention for the Ρrοtectίοn of the

Architectural Heήtage ofEurope, 1985).

Είναι αξιοσημείωτο ότι κάθε συμβαλλόμενος υπΟχΡεοόται μεταξύ άλλων:

α. Να καθιερώσει ένα νομικό καθεστώς προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

β. Να θέσει σε εφαρμογή, με βάση τη νομική προστασία των σχετικών ακινήτων,

κατάλληλες διαδικασίες ελέγχου και αδειών και να φροντίσει έτσι ώστε τα

προστατευόμενα ακίνητα να μην αλλοιωθούν, ερειπωθούν ή κατεδαφιστούν.

δ. Να λαμβάνει μέτρα, στο χώρο που περιβάλλει τα μνημεία, στο εσωτερικό των

αμχιτεκτονικών συνόλων και των τόπων, τα οποία θα αποσκοπούν στη βελτίωση της

ποιότητας του περιβάλλοντος, πράγμα που σημαίνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση

να λαμβάνει θεnKά μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του

περιβάλλοντος τα ακίνητα μνημεία χώρου και να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει

αμέσως ή εμμέσως τα μνημεία ή τα αρχιτεκτονικά σύνολα ή τον περιβάλλοντα χώρο
ι

τους.

ε. Στα πλαίσια των δικών του εξουσιών, να εξασφαλίσει τη λήψη κατάλληλων και

επαρκών μέτρων από τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση των παραβάσεων της

νομοθεσίας περί προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, τα οποία μπορούν να

επιβάλλουν κατά περίπτωση στους υπαίτιους την υποχρέωση κατεδάφισης ενός
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καινούρ-Υιου κτιρίου κnσμένoυ παράνομα ή την αποκατάσταση της αρχικής

κατάστασης του προστατευόμενου ακινητου.

στ. Να υιοθετήσει πολιτική ολοκληρωμένης προστασίας. η οποία: ί) θα τοποθετεί την

προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς μεταξύ των ουσιαστικών στόχων του

χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και θα εξασφαλίζει ότι η επιταγή αυτή θα.

ληφθεί υπόψη στα διάφορα στάδια της εκπόνησης ρυθμιστικών σχεδίων και στις

διαδικασίες έγκρισης ερ-Υασιών, ίί) θα. προωθεί προγράμματα αναστήλωσης και

συντήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, ίίί) θα καθιστά τη συντήρηση, την

αναβίωση και την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, σημαντικότατο στοιχείο

της πολιτιστικής, περιβαλλοντολογικής και χωροταξικής πολιτικής, ίν) θα ευνoε~ όταν

υπάρχει δυνατότητα, και στα πλαίσια των διαδικασιών του χωροταξικού και

πολεοδομικού σχεδιασμού, τη συντήρηση και τη χρησιμοποίηση των κτφίων εκείνων

των οποίων η σπουδαιότητα δεν δικαιολοΥεί την προστασία που παρέχεται από την

παρούσα Σύμβαση αλλά τα οποία αποτελούν αξιόλογο συμπληρωματικό μέρος για το

αστικό ή το αγροτικό περιβάλλον ή για την ποιότητα ζωής (π.χ. μειοψηφία σε απόφαση

του Συμβουλioυ της Επικρατείας θεώρησε ότι η προσβαλλόμενη διοικητική πράξη δεν

αιτιολοΥείται νομίμως για το /..i:)yo ότι δεν ερευνήθηκε η δυνατότητα κηρύξεως του

παρεμβαλλόμενου μεταξύ διατηρητέων μνημείων κτίσματος ως κτιρίου συνοδείας των

διατηρητέων μνημείων), ν) θο ενθαρρύνει την εφαρμογή και την ανάπτυξη των

παραδοσιακών τεχνικών και υλικών. απαραίτητες για το μέλλον της πολιτιστικής

κληρονομιάς.

ζ. Με σεβασμό του αρχιτεκτονικού και ιστορικού χαρακτήρα της πoλιnστικής

κληρονομιάς, να ενθαρρύνει τη χρήση των προστατευόμενων ακινήτων. λαμβάνοντας

υπόψη ης ανάγκες της σύγχρονης ζωής και την προσαρμογή, όταν είναι δυνατό, παλιών

κτιρίων για νέες χρήσεις, πράγμα που συνδέεται με την παρατήρηση ότι στις ρυθμίσεις

της Σύμβασης, που αποτέλεσαν συνέχεια της Χάρτας της Βενετίας του 1964 και της

Διακήρυξης του Άμστερνταμ του 1975 στο ζήτημα της διατήρησης της αρχιτεκτονικής

κληρονομιάς, διαπιστώνεται η ανάγκη να ενσωματωθεί η διατήρηση στην πολεοδομία,

να προστατευθούν τα ιστορικά σύνολα και το περιβάλλον τους και να ενταχθεί η

κληρονομιά στην οικονομική και κοινωνική ζωή κάθε χώρας, με την προσαρμογή των

χρήσεων των διατηρητέων μνημείων.

η. Να ενημερώσει την κοινή γνώμη για την αξία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ως

στοιχείου της πολιτιστικής ταυτότητας αλλά και ως πηγής έμπνευσης και

δημιουΡ-Υικότητας, για ης σύγχρονες και μελλοντικές γενιές καθώς και να προωθήσει,
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Ι

για αυτό το σκοπό, οολιτική πληροφόρησης και ευαισθηΤ01Wίησης, με τη βοήθεια

1α/ρίως των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και διαφήμισης, σκοπεύοντας ιδιαίτερα: ί.

στην αφύπνιση ή στην αύξηση της ευαισθησίας του κοινού, από τη σχολικη ηλικία, στα

θέματα προστασίας της πoλιτισnKής κληρονομιάς, στην ποιότητα του δομημένου

περιβάλλοντος και της αρχιτεκτονικής έκφρασης, ίί. στο να καταστήσει εμφανή την

ενότητα της πολπιστιΚ'ής κληρονομιάς και τους δεσμούς που υπάρχουν ανάμεσα στην

αρχιτεκτονική, τις τέχνες, τις λαϊκές παραδόσεις και τους τρόπους ζωής, είτε αυτά είναι

σε ευρωπαϊκό επίπεδο είτε σε εθνικό ή περιφερειακό.

θ) Να ανταλλάξει με τους άλλους συμβαλλόμενους πληροφορίες για την πολιτική

συντήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και η οποία θα αφορά στοιχεία όπως σι

μέθοδοι που υιοθετούνται για την καταγραφή, προστασία και συντήρηση των σχεπκών

ακινήτων.

Η Σύμβαση εμπεριέχει και μία ρήτρα επικουρικότητας, κατά την οποία οι

διατάξεις του κεψένου αυτού δεν επηρεάζουν την εφαρμοΥή ε1δικών διατάξεων,

περισσότερο ευνοϊκών για την προστασία των ακινήτων, οι οποίες περιέχονται στη

σύμβαση που αφορά την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής

κληρονομιάς, της 16ης Νοεμβρίου 1972, και στην ευρωπαϊκή σύμβαση για την

προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς, της 6ης Μαίου 1969. Η πρώτη από αυτές

τις συμβάσεις έχει κυρωθεί από την Ελλάδα με το ν. 11261Ι981 και η δεύτερη με το Ν.

1127/1981 (Μανιάτης, 2008 α).

3.2.2 ΦΟΡΕΙΣΠΟΥΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣΟ/ΚΙΣΜΟΥΣ

Το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών - ICOMOS

Το Διεθνές ΣυμβούλιοΜνημείωνκαι Τ01WθεσιώνICOMOS είναι ο πιο έγκυρος

διεθνής, επαγγελματικός, μη κυβερνητικός οργανισμός (NGO), τεχνικός σύμβουλος της

UNESCO για την προστασία της Πολmστιιcής Κληρονομιάς.

Το ICOMOS ιδρύθηκε το 1965 με απόφοση του Β Διεθνούς Συνεδρίου

Αρχιτεκτόνων και ειδικών της Προστασίας, που πραγματοποιήθηκε το 1964 στη

Βενετία και έχει ως μέλη ειδικούς επιστήμονες από ό'λΩ τον κόσμο. Δραστηριοποιείται

σε 104 χώρες στις 5 ηπείρους (ICOMOS, 2009 γ).
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Σκοπός του ICOMOS είναι η προώθηση της θεωριας, της μεθοδολογίας, της

τεχνολο-Υίας κω την ενημέρωσης για την προστασία και την ανάδειξη των ιστορικών

μνημείων και τοποθεσιών των χωρών όλου του κόσμου. Με αυτήν την ιδιότητά του

εξετάζει τις προτάσεις των χωρών-μελών της UNESCO για την εγγραφή εθνικών

μνημειων στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς (Φυσικής και Πολιτιστικής).

Με 21 Διεθνεις Ειδικές Επιστημονικές Εmτρσπές, μελετά επiσης εξειδικευμένα θέματα,

όπως την παραδοσιακή αρχιτεκτονική (CIAV). την προστασία ιστορικών πόλεων και

οικισμών (Clvνm), τον Πολιτιστικό Τουρισμό, ης Πολιτιστικές Διαδρομές κ.α

(ICOMOS, 2009 α).

3.2.3 ΠΟΛΙΠΚΕΣ - ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΠΟΥ.ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ

OJΚJΣMOYΣ

Πέραν των διεθνών συμβάσεων και του νομικού πλαισίου που εξασφαλίζουν

την προστασία των παραδοσιακών οικισμών υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης

διάφορες πολιτικές και προγράμματα που αφορούν άμεσα και έμμεσα, μέσω κυρίως

των προβλέψεων για την πoλtτιστική ΊCΛηρoνoμιά, τη διαχείριση των παραπάνω

οικισμών. Συγκεκριμένα:

•
Κοινή Αγροτιι<ή ΠOMΤU<ή

Η αγροτική ανάπτυξη έχει γινει ο δεi>τερoς πυλώνας της νέας Κοινής Αγροτικής

Πολιτικής της Κοινότητας. Η βελτιωση του περιβάλλοντος, του τοπ1ου και της

ποιότητας ζωής στις αγροτικές ζώνες περιλαμβάνεται στις προτερσιότητες της

Απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες

Γραμμές για την Αγροτική Ανάπτυξη για την περίοδο 2007-2013 (Μούσης, 2005: 478

480).

Η κοινοτική πρωτοβουλία LEADER+, η οποία στην επόμενη δημοσιονομική

περιοδο (2007-2013) θα ενσωματωθει στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής

Ανάπτυξης έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάδειξη της πολιτιστικής και

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της υπαιθρου (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τρσφιμων, 2009).

Eπiσης η ανάπτυξη του αγροτουρισμού, ο οποιος περlλαμβάνετα~ μεταξύ

άλλων. στους στόχους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης,
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μπορεί επίσης να συμβάλει στη διαφύλαξη και ανάδειξη της κληρονομιάς της υπαίθρου

και των νησιωτικών περιοχών και επομένως των παραδοσιακών OΙΙCΙσμών (Ευρωπαϊκή

Επιτροπή, 2009).

DoMnlQj Σ1>νοχής

Πρωτεύοντα ρόλο στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

έχουν επίσης τα διαρθρωτικά ταμεία, καθώς και οι υφιστάμενες κοινοτικές

πρωτoβoυλiες URBAN ιι και INΊΈRREG m, οι oπoiες και στην δημοσωνομική

περίοδο (2007-2013) ενσωματώνονται στα νέα χρηματοδοτικά μέσα της πολιτικής

συνοχής.

Πρέπει. ωστόσο, να επισημανθεί ότι η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων για τη

στήριξη σχεδίων υπέρ της πολιτιστικής κληρονομιάς διαφέρει πολύ από το ένα κράτος

μέλος στο άλλο. Χώρες όπως η Ελλάδα και η Πoρτoγαλiα έχουν δημωvρyήσει στο

πλαίσιο των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης επιχεφησιακά προγράμματα ειδικά για τον

πολιτισμό, ενώ άλλες χώρες δεν έΧΟ1>ν επιδείξει αvάλσyO ενδιαφέρον (Γεράρης, 2006) .

Το Πρόγραμμα «ΙΙολιτισμός» (2007- 2013)

Το ΠρόΥραμμα «Πολιτισμός 2000» έχει στηρίξει μέχρι σήμερα σε μεΥάλο

βαθμό σχέδια υπέρ της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ωστόσο, το πρόΥραμμα αυτό έχει

περιορισμένες δυνατότητες και προϋπολογισμό και εκτός αυτού δεν έχει τη δυνατότητα

χρηματοδότησης σχεδίων αναστήλωσης κτηρίων ή μνημείων (ΥπουΡΎείο Πολιτισμού,

2009 β).

Δράσεις στο πλαίσιο ""νεργασίας με το Σ1>μβούλιο της Ευρώπης

Το Συμβούλιο της Ε1>ρώπης, με το πλήθος των δραστηριστήτωνΤΟ1>, πολλές από

τις οποίες γίνονται σε συνερΥασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαδραματίζει σημαντικό

ρόλο στη διατήρηση της εvρωπαlκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πρέπει να αναφερθεΙ για παράδειγμα, ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Ημερών

Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Joumees europeennes du Ρatήmοίne), κατά τη διάρκεια

των οποίων είναι ανοιχτοί στο κοινό χώροι και μνημεία που συνήθως παραμένουν

κλειστοί κατά τη διάρκεια του έτους. Στο θεσμό αυτό θα μπορούσε να ενισχυθεί η
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διάσταση που αποσκοπεί στην ανάδειξη των παραδoσtακών οικισμών και της

αρχιτεκτονικής κληρovoμtάς της υπαίθρου και των νησιωτικών περιοχών. έτσι ώστε να

ευαισθητοποιηθούν σι ευρωπαίοι πολίτες ως προς την αξία των τοπικών μνημείων

(Γεράρης, 2006).

3.3 ΕΘΝΙΚΟ EmnEΔO

3.3.1 ΝΟΜΟΘΕΣΜ

Στην Ελλάδα καθυστέρησε να αναγνωριστεί μια σιry'ΚρoτηΜΈVΗ πολιτική
τ

προστασίας !!lς πολιτιστικής _κληρονομιάς και αρχικά περιοριζόταν μόνο σης

αρχαιότητες. Η προσοχή προς ~Ι;>ί.τημ!!3ων αδοσιακών οικισμών από πλευΡ<i4

νoμoθεσiας δόθηκε πολύ ιψΥότερο (ΠαπαγεωρΥίου-Βενετάς 1979: 109). Το πρώτο

ουσιαστικό βήμα ΈΥινε μετά το 1975 από το Ελληνικό Σύνtαyμα., το οποίο αναφέρεται

με το ρο 24 στην προστασία του φυσικού και πoλιτισnKoύ περιβάλλοντος.

Ακολούθησαν η συμμετοχή στη Σύμβαση της Γρανάδας, που αποτελεί και το πιο

ολοκληρωμένο βήμα από πλευΡ<i4 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της

πολιτιστικής κληρονομιά,; και η συvυπoγραφή σε άλλες συνθήκες και διακηρύξεις

καθώς επίσης και η 'παραγωγή' μιας σεΨ<i4 ελληνικών νομοθετημάτων που αφορούν

την πολιτιστική κληρονομιά.

Η εθνική νομοθεσία για την προστασία της ποΝ.τιστικής κληρονομιά,; γενικά

και των παραδοσιακών οικισμών ειδικότερα, όπως ισχύει σήμερα, εμφανίζεται σε

μεγάλο βαθμό διαφοροποιημένη από το πνεύμα που περιγράφει η. συνθήκη της

Γραν@ας._

Για αναλυτικότερη παρουσίαση του νομικού καθεστώτος που αφορά διαXj>Ovncά

την προστασία της πoλιτιστucής κληρονομιάς γενικά και των παραδοσιακών οικισμών

ειδικότερα, παρατίθεται κατωτέρω το νoμoθετucό πλαίσtD στο 00010 βασίζεται η εν

λό'Υω προστασία της χώρας και γίνεται μια αναφορά και περαιτέρω ανάλυση για τους

βασικότερους νόμους :

Η πρώτη oρyανωμ~1!ρoσπάθεια προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρσνομιά,;

στην Ελλάδα έγινε στην αρχή του 2000 αιώνα. Ο όρος «παραδοσιακός οικισμός»

καθορίστηκε αρχικά στο D.A. 17-07-1923, ένα νόμο που αποτέλεσε τα θεμέλtα του

σύγχρονου σχεδtασμOύ στην Ελλάδα. Ο συγκεκρψένος νόμος κατατέθηκε με στόχο να

υποστηρίξει την εθνική προσπάθεια φ1λσξενiας των 1,5 εκατομμυρίου προσφύγων της
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Μικρασιατικής καταστροφής. Σύμφωνα με αυτόν, οι παραδοσιακοί οικισμοί επρόκειτο

να προστατευθούν με συγκεκριμένους περιορισμούς και κανονισμούς. Σίγουρα εκείνη

την περίοδο το πρόβλημα της στέγασης και της τακτοποίησης των προοφύΥων είχε

προτεραιότητα, με αποτέλεσμα οι κανονισμοί που αφορούσαν τους παραδοσιακούς

οικισμούς να παραμείνουν ανενεργοί (Lalenis, 2005).

Aiya χρόνια αργότερα συντάσσεται ο Ν.535ΙΙΙ932 (<!Ιερί αρχαιοτήτων». Κύριο

ανnKείμενo πρoστασi.α.ς είναι τα aρχαi.α μνημεi.α και εκείνα της aρχαιότατης αποχής

του χριστιανισμού και του μεσαιωνικού ελληνισμού, καθώς επίσης, τα παλαιότερα του

1830 καλλιτεχνικά και ιστορικά μνημεία και οικοδομήματα. Ειδικότερα, αναφέρεται σε

ζητήματα ιδιοκτησίας, οικονομικά και στα δικαιώματα του κράτους. Στο σημείο αυτό

κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι ενώ ο νόμος δεν περιλάμβανε κάποια αναφορά

στην πoλιτumκή κληρονομιά συνέβαλε αποφασιστικά στη διαφύλαξη ενός σημαντικού

μέρους της. Ο παραπάνω νόμος τροποποιήθηκε από το Ν.302812002 <<Για την

προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληροvoμιάς» (Τζίκα

Χατζοπούλου, 2003).

Τα ίδια ισχύουν και για το Ν. 14691 1950 <<Ilεpi προστασίας ειδικής κατηγορίας

οικοδομημάτων και έργων τέχνης 'μεταγενέστερων του 1830» που ακολούθησε το 1950.

Αναφερόταν σε διαφορετικές από τις σημερινές περιστάσεις που είχαν την ανάγκη

ειδικής προστασίας. Αφορούσε οικοδομήματα και μνημεία μεταγενέστερα του 1830, τα

οποία χαρακτηριζόταν ως έργα τέχνης ή είχαν ιστορική σπουδαιότητα, ιστορικούς

τόπους και τόπους ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Η ιδιαιτερότητα αυτού του νόμου ήταν

ότι δεν αναφερόταν μόνο σε μεμονωμένα αντικείμενα αλλά. σε ολόκληρες γειτονιές και

περωχές.

Η σημαντικότερη αναγνώριση σπουδαιότητας της πολιπστικής κληρονομιάς

ακολούθησε το 1975, με το Σύνταγμα με το Άρθρο 24. Η έννοια του πολιπστικού

περιβάλλοντος ρυθμίστηκε για πρώτη φορά με το Σύνταγμα του 1975, στο άρθρο 24,

απά κοινού με τη ρύθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Το άρθρο αυτό καθόριζε

ειδικότερα ότι: <<!l προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί

υποχρέωση του κράτους. Για τη διαφύλαξή του το κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει

ιδιαJΠρ(i προληπτικά και καταοταλτικά μέτρα παρ.]». Σήμερα με την αναθεώρηση του

2001 το σημείο της παρ. Ι του άρθρου 24 που αφορά το πολιτιστικό περιβάλλον έχει το

ακόλουθο περιεχόμενο: <<!l πρoσrαoία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάJJ.Oντoς

απoτeλεί υποχρέωση του κράτους και δικαίωμα του καΒενός. Για τη διαφύλαξή του το
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κράτος eXEI υποχρέωση να παiρνει ιδιαiτερα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα στο

πλαiσιo της apχής της αι:ΙιΡορίω;.» (ΧριστοφιλόποuWς, 2002: 18 - 19).

Φαίνεται επομένως ότι αναγνωρίζεται η προστασία αυτή όχι πλέον ως

αρμοδιότητα της Πολιτείας αλλά. και ως θεμελιώδες δικαίωμα του καθενός προσώπου,

επομένως και των περιβαλλοντικών οργανώσεων των πολιτών, και κατοχυρώνεται

πλέον συνταγματικά η αειφόρος 1ψοσέγγιση. Επιπλέον. στην παρ. 6 του ίδιου άρθρου

ορίζεται ότι: «Τα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία

προοτατεύονιαι από το Κp(xroς. Νόμος Οα ορίσει τα αναγκαία για την πραγματοποίηση

της πρoσmuίας αυτής περιοριστικά μέτρα της ιδιοκτησίας καθώς και τον τρόπο και το

είδος της αποζημίωσης των ιδιοκτητών».

Παρέχεται έτσι 1ψοστασία σε όλα τα στοιχεία και αγαθά του φυσικού

περιβάλλοντος (φυσικά οικοσυστήματα) και του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Το

ανθΡωποΥενές αυτό μόρφωμα καλύπτει τόσο την πολιτιστική κληρονομιά,

πρωτευόντως τη μνημειακή αλλά και την παραδοσιακή ή αρχιτεκτονική, όσο και τα

οικιστικά πολιτιστικά αγαθά. Τα τελευταία (π.χ. πόλεις οικισμοί) συγκροτούν το

oικισnκ:ό περιβάλλον, το οποίο αποτελεί το χώρο που εξυπηρετεί κυρίως την

οργανωμένη διαβίωση των ανθρώπων (πό4ιι; και οικισμοί) αλλά και την παραγωγική

δραστηριότητα. Auτό περιλαμβάνει μαΡΤUρίες της ατομικής και ΣUλ/σγικής δράσης

των ανθρώπων, χωρίς τα στοιχεία αυτά, αλλά και το ίδιο το OΙKισnκ:ό περιβάλλον, να

έχουν και μνημειακό χαρακτήρα, πράγμα που σημαίνει ότι το οικιστικό περιβάλλον

αντιστοιχεί σε γενική και όχι σε ιδιαίτερη, αυξημένη, συνταγματική προστασία, όπως

ΑuτΉ αντιστοιχεί στην JIOλιπστική κληρονομιά (ΧριστΟφιλόποuλος, 2002: 18 - (9).

Το Σuμβούλιο της Επικρατείας ερμηνεύει με μεγάλη εuρύτητα τοuς όροuς JIO"

περιέχονται στην παράΥραφο αυτή και παρέχει με τον τρόπο αυτό σημαντική

προστασία της αρχιτεκτονικής και γενικότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Υπερκαλύπτει έτσι την προστασία JIO" παρέχει η Σύμβαση της Γρανάδας, της 3ης

Οκτωβρίο" 1985, JIO" ισχύει ως εσωτερικό δίκαιο της Ελλάδας και μάλιστα με

υπέρτερη του νόμου τυπική ισχύ κατά την παρ. Ι του άρθρου 28 του Συντάγματος

(Τροβά, 2003: 18-20, 40-42).

Έπειτα ακολούθησε ο Ν.360Π6 <<Περί Χωροταξίω; και ΠεριβάJιλOVΤOς», ο

οποίος αναφέρεται στην προστασία του φυσικού και πολιτισπκού περιβάλλοντος και

καθορίζει για πρώτη φορά το περιεχόμενο τους. διευρύνοντας τόσο το αντικείμενο όσο

και της δυνατότητες προστασίας. Κατά αυτόν τον τρόπο προστατεύονται ό'λα τα
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ανθρωπσΥενή στοιχεία του πολιτισμού και γΕΝUCότερα η πολιτιστική κληρονομιά της

χώρας (Τζίκα- XατζoπoύΛΣU, 2003)

Ένας επιπλέον νόμος που αφορά τους παραδοσιακούς οικισμούς είναι ο Ν.

880/1979 (ΦΕΚ 69Α, 12-4-1995) «Εισαγωγή του θεσμού μεταφοράς του συντελεστού

δόμησης και εταίρων κοινών ρυθμίσεων της πολεοδομικής νομοθεσίας» όπως

τροποποιήθηκε με το N.23OO/1995, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3044/2002.

Βασικοί είναι επίσης οι νόμοι 1126/1981 και 1127/1981 <<Κύρωση της

Σύμβαnης που αφορά την προστασία της πrηικόoμιας πολmσrικής κω φυσικής

κληρονομιάς, της 16ης Νοεμβρίου /972» και «Κύρωση της Σύμβωτης Υια την προστασία

της αρΧα/ολοΥικής κληρονομιάς, της 6ηςΜα/ου /969» αντίστοιχα (Μανιάτης, 2008 α).

Σημαντική κρίνεται επίσης η αναφορά στο Ν.1337/1983 «Έκταση των

πολεοδομικών σχεδίων, OΙKΙUΠκή ανάπτυξη Κl1.Ι σχεnκές 'ρυθμίσεις». Ορισμένες

διατάξεις του αφορούν την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς: α) άμεση

διάταξη άρθρο 32, β) έμμεσες διατάξεις: άρθρο Ι παρ.5, άρθρο 3 παρ. 1-3, άρθρο 6

παρ.4, άρθρο 8 παρ.9, άρθρο 11 παρ.5, άρθρο 15 παρ. 1-3, άρθρο 21, άρθρο 43 παρ. 8

(Μανιάτης, 2008 β).

ΕΠΜρόσθετοι νόμοι που αφορούν άμεσα και έμμεσα τους παραδοσιακούς

OΙΙCΙσμoύς είναι το Π.Δ. 161/1984 «,!Ία την ανακατανομή αρμοδιοτήτων σro ΥπουΡΥείο

Πολmσμού και Επιστημών και Χωροταξίας οικισμού κω περιβiιJJ.οvrος» και ο

Ν.1512/1985 άρθρο Ι-υποχρεώσεις ιδιοκτητών για τη συντήρηση ακινήτων.

Ένας από τους βασικότερους νόμους που προωθεί την προστασία των

παραδοσιακών οucισμών και ορίζει συγκεκριμένες διαδικασίες, προδιαγραφές και

περιορισμούς είναι ο Ν. 1577/1985 (ΓΟΚ 1985) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.

1772/1988 - Άρθρο 4 <<Γενικός Οικοδομικός Κανονιομός» (ΓΟΚ), όπως ισχύει μετά τη

συμπλήρωσή του με το ν. 2831/2000 «Τροποποίηση του ν. 157711985 <<Γενικός

Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διcι:rάξεις». Ειδικότερα, μέσω του

νόμου ρυθμίζονται κατ' αρχάς τα παραδοσιακά σύνολα και στη συνέχεια τα

διατηρητέα. Αναλυτικότερα καθορίζει:

Παραδοσιακά σύνολα και περιοχές ιδιαίτερης προστασίας

Κατά την παρ. Ι του άρθρου 4 του ΓΟΚ μπορεί να χαρακτηρίζονται:

α. Οικισμοί ή τμήματα πόλεων ή οικισμών ή αυτοτελή οucιστucά σύνολα εκτός αυτών

ως παραδοσιακά σύνολα.
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β. ΧώροΙ, τόποΙ, τοπία ή ζώνες ιδιαίτερου κάλλους και φυσικοί σχηματισμοί που

συνοδεύουν ή περιβάλλουν ακίνητα και στoιχεiα αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ως

χώροΙ, τόποι ή ζώνες προστασίας των παραδοσιακών συνόλων, όπως και αυτοτελείς

φυσικοί σχηματισμοί ανθΡωποΥενούς χαρακτήρα., εντός ή εκτός οικισμών, ως περιοχές

που έχουν ανάγκη από ιδιαίτερη προστασία. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι καλύπτεται και η

ιδιάζουσα περίπτωση των διακριτών τεχνητών σχηματισμών της φύσης, οι οποίοι

μπορεί να αποτελούν αναπόσπαστο περιβάλλον παραδοσιακών οικισμών ή

παραδοσιακών συνόλων (Χριστοφ.λόπουλος, 2002: 21).

Διαδικασία χαρακτηρισμού

Ο χαρακτηρισμός του παραδοσιακού συνόλου ή της περιοχής ιδιαίτερης

προστασίας γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν προτάσεως του

γπουΡΎού ΠΕΧΩΔΕ ή του κατά περiπtωση αρμόδιου γπουΡΎού, όπως είναι ο

ΥπουρΥός Εμπορικής Nαυτιλiας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στα νησιά που

υπάγονται στην περιφέρειά του. Απαιτείται αιτιολσΥημένη έκθεση της κατά περiπtωση

αρμόδιας υπηρεσiας του επιληφθέντος ΥπουρΥού, γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου

Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (Σ.χοΠ) ή του κατά περίπτωση αρμόδιου

Συμβουλίου του αρμόδιου ΥπουΡΎείου και του Ανώτατου Πολεοδομικού και

Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου εάν ζητηθεί από τον ΥπουΡΎό και γνώμη του οικείου

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

Ως δικλείδα ασφαλείας καθιερώνεται η δυνατότητα έκδοσης του διατάγματος

χωρίς την κατ' αρχήν απαιτούμενη πράξη του ΟΤΑ, εφόσον αυτή δεν περιέλθει στην

αρμόδια υπηρεσία του εμπλεκόμενου ΥπουΡΎείου σε προθεσμία δύο μηνών από τη

λήψη του σχετικού εΥγράφου (Πάντος, 2001: 384-386).

Ωστόσο, η διαδικασία είναι απλούστερη σε περίπτωση που ο χαρακτηρισμός

περιοχής ως ιδιαίτερης προστασίας δεν συνοδεύεται από τη θέσπιση όρων, όπως ειδικά

για αυτήν την κατηγορία προβλέπεται η δυνατότητα. Συγκεκριμένα, είναι δυνατό να

θεσπίζονται ε1δικοί όροι και περιορισμοί δόμησης και να καθορίζονται χρήσεις, κατά

παρέκκλιση από τις διατάξεις του ΓΟκ. και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, με

την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 του ΠΔ 437/1985 <ιΧαΒοριομός και

αvαxαrαvoμή αρμοδιοτήτων των ΥπουρΥείωv». Το άρθρο αυτό ορίζει ότι το ΥπουΡΎείο

ΠΕΧΩΔΕ. έχει τις αρμοδιότητες που ανήκαν στο ΥπουρΥείο Xωρoταξiας, Οικισμού

και Περιβάλλοντος, ούμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1032/1980, του άρθρου 5 του π.δ.
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574/1982 και του ΠΔ 161/1984. Κατά το άρθρο Ι του τελευταίου διατάγματος στο

Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ. υπάγοντα1 κα1 ΟΙ ακόλουθες αρμοδ1ότητες που μεταφέροντα1 από

το Υπουργείο Πολ1τισμού:

α. ο χαρακτηΡ1σμός τόπων που παρOυσtάζOυν 1δω.ίτερο φυσ1κό κάλλος

β. η έγκριση για ανέγερση οικοδομημάτων σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως

ιδ1αίτερου φυσtKOύ κάλλους, εξαιρουμένων των 1στΟΡ1κών κα1 αρχα10λογ1κών,

γ. η προστασία τόπων που χαραKτηρiζoνται ή έχουν χαρακτηΡ1στεί από το Υπουργείο

Πολ1τισμού ως 1OΤOPUCOi τόπο1 καθώς κα1 η έγκΡ1ση γ1α εκτέλεση 0π01ουδήποτε έργου

σε αυτούς τους τόπους.

Εφόσον λοιπόν δεν θεσπίζοντα1 ε1δ1κοί όρο\, μορφολογ1κοί πεΡ10Ρ1σμοί

δόμησης και χρήσεις γης, ο χαρακτηρισμός μίας περιοχής ως έχουσας ανάγκη από

1δω.ίτερη προστασία χωρεί με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδ10υ Υπουργού

ύστερα από αιπολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου, ""υ

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Πάντος, 2001: 384-386).

Η διοικητική πράξη επιβολής όρων και περιορισμών δόμησης στους

παραδOσtαKOύς ΟUC1σμούς αποτελεί κανον1στ1κή πράξη κα1 όχι ατoμUCΉ πράξη γενucού

περιεχομένου, όπως για παράδειγμα η πράξη εγκρίσεως της τροποποιήσεως του

σχεδίου πόλης. Επομένως το προεδΡ1κό δ1άταγμα ως κανον1στ1κό είνα1 απαJJ..α.γμένo

α1τιολογίας κα1 μπορεί να ελεΥχθεί μόνο από την άποψη της τήρησης των

προϋποθέσεων που τάσσοντα1 από το άρθρο 4 του ΓΟΚ κα1 της μη υπέρβασης αυτής

της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως (Μανιάτης, 2008 α).

Επίσης, με την επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης δεν αφαιρείται η

ιδιοκτησία, όπως συμβαίνει με την αναγκαστική απαλλοτρίωση, αλλά προσδιορίζεται

το Oυσtασt1Kό της περιεχόμενο. Εφόσον ΟΙ όΡ01 κα1 ΟΙ πεΡ10Ρ1σμοί δόμησης

KαθOρiζOντα1 βάσε1 αντ1κειμενικών ΚΡ1τηρίων και επιβάλλοντα1 προς εξυπηρέτηση του

δημοσίου σι>μφέροντος που συνιστά η προστασία του πολ1τtστucού περιβάλλοντος

αποτελούν θεμ1τούς πεΡ10Ρ1σμούς της ιδ10κτησίας, υπό την πραοπόθεση ότ1 με αυτούς

δεν εξαφανίζεται ή δεν «καθίσταται αδρανή9) η 1δ10κτησία σε σχέση με τον ΠΡΟΟΡ1σμό

της (Μανιάτης, 2008 γ).

Τέλος σημε1ώνεται ότι προβλέπετα1 η δυνατότητα με προεδΡ1κό δ1άταγμα να

επιβάλλεται στο σύνολο ή σε μέρος παραδοσ1ακού 01Κ1σμού ή του τμήματος που

χαρακτηρίζεται ως παραδOσtαKό κα1 η άσκηση του δ1καιώματος προτίμησης του

Δημοσίου γω. την αγορά ακ1νήτων. Η δ1άθεση πόρων του ΕΤΕΡΠΣ γ1α τους
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προαναφερθέντες σκοπούς, όπως η απσλ/οτρίωση, η συντήρηση των κτιρίων Κ.Μ.,

υπόκειται σε έγκριση από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔ.Ε (Μανιάτης, 2008 β).

Επιπλέον ένας νόμος που αφορά εμμέσως τους παραδοσιακούς οικισμούς είνω

ο Ν.1650/86 ,<Για την προστασία του περιΒW.λoVΤOς». Συγκεκριμένα στην παρ. 6 του

άρθρου 19 ο νόμος χαρακτηρίζει και προστατεύει ως περtOχές OtΚOανάπroξης ης

περιοχές που μπορούν να περtλ.αμβάνOυν χωριά ή οικισμούς «εφόσον παρουσιάζουν

ιδιαίτερη αξία και ΕVδιωpέΡOν λόγω της ποιότητας των φυσικών κω πολmστικών τους

χαρoxrηριστικων». Σης περtOχές μάλιστα αυτές εmδιώKεται η ανάπτυξη

δραστηριοτήτων, όπως είναι ο αγροτουρισμός, οι οποίες προσαρμόζονται στο φυσtKό

περιβάλλον και στην τοπική αρχιτεκτoνU<ή. Αξίζει εξάλλου να σημειωθεί ότι οι

περιοχές OΙKOανάπroξης, μπορεί να περtλαμβάνoυν παραδOσtαKOύς OtΚισμoύς

(Παπαπετρόπουλος, 2003).

ΜεΥάλη σημασία για το ΠOλιτtστΙKό περtβάλλoν έχουν επίσης οι διατάξεtς του

άρθρου 3, οι οποίες σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΚΥΑ αριθμ. 6926915387/1990

Kαθtερώνoυν, σε συμμόρφωση με ης ΕΠιταγές του κοινοηκού νομοθέτη, την

υποχρέωση εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Ml1Ε) ως προϋπόθεση

για την εκτέλεση δημόσιων κω ιδtωτtKών έργων που ενδέχετω να βλάψουν το

περιβάλλον, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 18 , οι οποίες αναφέρονται στην

«προστασία της φύσης κω του τοπίου». Οι διατάξεις αυτές λειτουΡΥούν

συμπληρωματικά με τις διατάξεις του νόμου 3028/2002. Έτσ1, μέσω της υποχρέωσης

εκπόνησης ΜΠΕ ολοκληρώνεται σε προληπτικό ήδη επiπεδo η απαγόρευση κάθε

ενέpyεWς σε ακίνητο μνημείο, η οποία είναι δυνατόν να εmφέρει με άμεσο ή έμμεσο

τρόπο καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή άλλοίωση της μορφής του.

ΣημαντU<ή είναι και η συμβολή του Π,Δ. της 15-4-1988 «Διατήρηση, επlOκευή,

ανακατασκευή καλλιτεχνικών και στατικών στοιχείων διατηρητέων κτιρίων» ενώ αξίζει

να γίνει αναφορά στο Ν. 1898/1990 όπου με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 4

εξαφέθηκαν από την προστασία των διατάξεων περί εμπορικών μισθώσεων οι

μισθώσεtς των ακινήτων που έχουν χαρακτηριστεί ως δtατηρητέα. Η διάταξη αυτή

αναμορφώθηκε με το άρθρο Ι παρ. Ι του ν. 1930/1991, που περιόρισε την ΠΡOστασiα

μόνο στις μισθώσεις που έχουν συναφθεί από 1-9-1990 και εφεξής. Με τη μορφή αυτή

η σχετU<ή διάταξη ενσωματώθηκε στο άρθρο 4 παρ. Ι στοιχείο θ' του ΠΔ 34/1995

<<Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεωv». Ειδικότερα, ισχύει ότι

δεν υπάγονται στtς διατάξεις του οι μισθώσεις ακινήτων που έχουν χαρακτηριστεί ως

διατηρητέα, οι οποίες συνάπτονται μετά την Ι η Σεπτεμβρίου 1990. Ο διαχωρισμός της
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προστασίας σε δύο κατηγορίες με γνώμονα το κριτήριο του χρόνου καθιέρωσης της

εξαίρεσης ΠΡOKάλmε αμφισβήτηση της συνταγματικότητας της διάταξης από την

άποψη της αρχής της ισότητας (Mαvtάτης, 2008 β).

Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόmμο να αναφερθεί και ο Ν. 2039/1992 <<.Κύρωση

της ΣύμβΑUΗς για την πρoσrαnία της αρχπεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης» ο

οποίος αποτελεί την ενσωμάτωση της παραπάνω συνθήκης στην ελληνική νομοθεσία.

Σύμφωνα με nς διατάξεις του, οι γενικοί κανονισμοί τίθενται σχετικά με την

επεξεργασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, στην παρέκκλιση από τους κανονισμούς

του γενικού οικοδομικούκανονισμούτου 1985 που ενδιαφέρθηκαν για τα συνηθισμένα

κτίρια και nς τακτοποιήσεις. Αυτές οι παρεκκλίσεις περιλήφθηκαν αρΥότερα στην

αναθεώρηση τσυ ΓΟΚ (LaΙenίs, 2005).

Σημασία αποκτά η προστασία του πολιτισπκού περιβάλλοντος και στα πλαίσια

τσυ «βιώσιμοω> πολεοδομncού σχεδιασμού, ο οποίος εισήχθη με τον Ν. 2508/1999 που

τροποποίησε και συμπλήρωσε το νομοθετικό καθεστώς του νόμου 1337/1983. Στα

πλαίσια της αρχής της αειφoρiας, άπως αυτή διαμορφώνεται για τις ανάγκες του

πολεοδομικού σχεδιασμού ως «βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη», η προστασία, ανάδειξη

και αναβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος συνδυάζεται γενικότερα με αυτήν του

φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και ειδικότερα με τα ζητήματα που άπτονται της

πολιτιστικής και αισθητικής αναμόρφωσης των πόλεων (Πάντος, 200: 396).

Σύμφωνα με το άρθρο Ι του νόμου 2508/1997 οι ""οποί του πολεοδομικού

σχεδιασμού αποβλέπουν «στην προστασία, ανάJjειξη και περιβαλλοντική ανσβάθμιmι

των κέντρων πόλεων, των πολπιστικών πόλεων κω του παραδοσιακού πυρ."να των

οικισμών, των χώρων πρασiνoυ και 'λοιπών στοιχείων φυσικού, αΡχαιολσΥικού,

ιστορικού Κα/ πολιτιστικού περιβάλλοντος των πόλεων, των οικισμών και του

περιαστικού χώ{XJΌ)). Εξάλλου, βασική συνιστώσα των πολεοδομικών παρεμβάσεων

ανάπλασης, αναβάθμισης και βελτίωσης των προβληματικών ή υποβαθμισμένων

περιοχών είναι η ενίσχυση των πολιτιστικών και αισθηπκών τους στοιχείων και

χαρακτηριστικών(Κάτσος, 2003).

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το 200 Ι προγματοποιήθηκε η συνταγματική

κατοχύρωση της αρχής της αειφoρiας, σύμφωνα με την οποία το κράτος υποχρεούται

να διαφυλάξει το πολιτιστικό περιβάλλον και η προστασία των παραδοσιακών

οικισμών αποκτά μία νέα ευρύτερη διάσταση. Τη διάσταση αυτή οφείλει να λάβει

οπωσδήποτε υπόψη του ο νομοθέτης τόσο κατά την εκπόνηση του «Γενικού Πλαισίου

Χωροτας,κού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» όσο και των <<!lεριφερειακώ\!)) και
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«Ειδικών Πλαισίων» που προβλέπει οΝ. 2742/1999 «Για το χωροταξικό σχεδιασμό και

την αε/φόρο ΑVΆΠΤΥξφ>. Άλλωστε, σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο ο χωροταξικός

σχεδιασμός κινείται γύρω από το τρίπτυχο «προστασία, ανάπτυξη, συνοχή» και έχει ως

στόχο τη συσrημαΤUCΉ προστασία, αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδεtξη των

περιοχών, οικισμών. τοπίων. που διαθέτουν στοιχεία φυσικής, πολιτιστικής και

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς .

Τέλος ο πιο πρόσφατος νόμος είναι ο Ν. 3028/2002 <<Για την προστασία των

αρχαιοτήτων και εν γένει της ΠολιτιστικήςΚληρσvoμιάς», με τον οποίο επιχεφήθηκε να

εκσυΥχρονιστεί η παρωχημένη νομοθεσία περί πολιτιστικών αγαθών και να

τυποποιηθούν σε ενtαίO νομοθετικό κείμενο οι βασικές ρυθμίσεις γ1Ο. την προστασία

του πολιτιστικού περtβάλλovτoς, ενσωματώνονταςκαι συστηματοποιώνταςταυτόχρονα

τις σημαντικότερες κατευθύνσεις που είχε υιοθετήσει η σχετική νομολογία του

Συμβουλίου Επικρατείας ο οποίος αVΤΨΕΤωπίζειενιαία τα μνημεία και το φυσικό χώρο

που τα περιβάλλει. Ο σιryιcεκριμένOς νόμος έρχεται να συμπληρώσει μια σεφά από

νομοθετικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα του ευρύτερου •δικαίου περιβάΛλοντος', οι

οποίες αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας προς την κατεύθυνση μιας,

θεωρητικά τουλάχιστον, βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και στην εναρμόνισή της προς τις

δεσμεύσεις, τις οποίες έχει αναλάβει η Ελληνική Δημοκρατία ωτέναντι στη Διεθνή και

την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. (Κάτσος, 2003).

Στο άρθρο 3 του παραπάνω νόμου βρίσκει πλέον ρητή έκφραση η ενσωμάτωση

της προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος στις ρυθμίσεις του χωροταξικού και

πολεοδομικού σχεδιασμού όπου με γενική ρήτρα ορίζεται ότι «η προστασία των

μνημείων, αρχαιολΟ'Υικών χώρων και ιστορικών τόπων περιλαμβάνεται στους στόχους

οποιουδήποτε επιπέδου χωροταξικού, αναπτυξιακού, περιβαλλοντικού και

πολεοδομικού σχεδιασμού ή σχεδίων ισοδυνάμου αποτελέσματος ή υποκατάστατών

του9). Δεν είναι επομένως απαραίτητο να γίνεται στο εξής ρητή μνεία στην ανάγκη

προστασίας των στοιχείων και χαρακτηριστικών του πολmστικού περιβάλλοντος από

την ειδική πολεοδομική, χωροταξική Κ.Απ. νομοθεσία, αφο'; η ρUΘμιoη του άρθρου 3

παρ. 2 του νέου νόμου καλύπτει οριζόντια, για κάθε δηλαδή σχετική νομοθετική

ρύθμιση, το θέμα. Υιοθετείται επομένως, το μοντέλο του ενσωματωμένου (integrated) ή

ολοκληρωμένου σχεδιαομού, σύμφωνα με το οποίο οι προκείμενες απαιτήσεις

προστασίας δεν εντάσσονται σε μια αυτόνομη κατηγορία (λ.χ, πολιτιστικού ή

περιβαλλοντικοu) σχεδιασμοu, αλλά αποτελοuν COΓΡυ, των ήδη υπαρχουσών μορφών

σχεδιασμο'; και προγραμματισμο'; (λ.χ χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια).
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Η ενσωμάτωση των απαιτήσεων προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος

στο χωρικό σχεδιασμό συνδέεται με την αρχή της αειφορίας και έρχεται να

ολοκληρώσει την αντίστοιχη ενσωμάτωση των απαιτήσεων της λοιπής περιβαλλοντικής

νομοθεσίας (για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος), η οποία θεσμοθετείται

ήδη σε επίπεδο κοινοτικού δικαίου με το άρθρο 6 ΣΕΚ Το αντικείμενο προστασίας του

ΓΟΚ συμπίπτει επομένως εν μέρει. με αυτό του νέου νόμου για nς αρχαιότητες και την

πολιπστική κληρονομιά (Κάτσος, 2003).

3.3.2. ΦΟΡΕΙΣ

Βασική παράμετρο για την προστασία και διαχείριση των παραδomακών

οικισμών αποτελούν οι φορείς η οποίοι ασχολούνται με το εν 'λiYyω ζήτημα, οι

αρμοδιότητες που έχουν και οι διαδικασίες που ακολουθούν.

Οι φορείς που αφορούν άμεσα και έμμεσα τους παραδοσιακούς οικισμούς και

επομένως την προστασία και διαχείριση τους είναι:

• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕρωΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

(ΥΠΕΧΩΔΕ)

Το ΥΠΕΧΩΔΕ αποτελΕί ουOUlσnκά τον αρμόδιο φορέα για τη δόμηση, τη

χωροταξική οργάνωση της χώρας και το σχεδιασμό για μια βιώσιμη μορφή ανάπτυξης.

Το αρμόδιο για τους διατηρητέους και παραδοσιακούς οικισμούς τμήμα του

ΥΙΊΕΧΩΔ.Ε είναι το Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών.

Στα πλαίσια της καταγραφής γ,α τον βέλτιστο έλεΥχΟ της φυσικής και

πολιτιστικής κληρονομιάς των παραδοσιακών οικισμών και κτφίων της Ελλάδας, το

ΥΠΕΧΩΔΕ δημιούργησε μία βάση δεδομένων, "Το Πρόγραμμα Καταγραφής και

Διαχείρισης Διατηρητέων Οικισμών και Κτφίων της Ελλάδας» Πρόκειται για μια

εφαρμογή που διαχεφίζεται το αρχείο των διατηρητέων οικισμών και κτηρίων της

χώρας.

Η Βάση ολοκληρώθηκε το 2000 και προσφέρει στο χρήστη μια πλήρη

καταγραφή των Διατηρητέων Οικισμών και Κτφίων της Ελλάδας, και φtλικό

περιβάλλον διαx~ισης των πληροφοριών αυτών. Μερικές από ης πληροφορίες που

1Y1tάρχoυν στην βάση αυτή είναι:
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• Καταγραφή Ι Διαχείριση των ΦΕΚ

• Αναζήτηση Ι Εκτύπωση των ΦΕΚ

• Καταγραφή Ι Εμφάνιση Παραδοσιακών

• Φερόμενοι Ιδιοκτήτες, Ειδικές Pυθμίσε~ & Μεταφορές Συντελεστή

• Κάρτα Κτφίου

• Φωτογραφίες και Σκαριφήματα Κτψίου

• Aναζητήσε~ Κτφίου Ι Οικισμού

• Εκτύπωση μεμονωμένης κάρτας Οικισμού Ι Κτψίου

• Γενικές Εκτυπώσεις

• Σύνθετες Δwατότητες Επιλογής & Διαχείρισης

• Γραφική Γεννήτρια Scήρt SQL

• Παραμετροποίηση

(ΥΠΕΧΩΔΕ, 2009 Δ).

Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών

Το εν 'λiYyω τμήμα είναι το πλέον υπεύθυνο για τα ζητήματα των παραδοσιακών

οικισμών. Οι αρμοδιότητες του συνοψίζονται στα εξής:

• Χαρακτηρισμός κτιρίου ή ομάδας κτφίων ή συνόλων κτιρίων ως διατηρητέων

και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης

• Χαρακτηρισμός οικισμού ή ομάδας οικισμών ή τμήματος οικισμού (ιστορικά

κέντρα των πόλεων) ως παραδοσιακών και καθορισμός ειδικών όρων και

περιορισμών δόμησης

• Ειδικές ρυθμίσεις σε χαρακτηρισμένα ως Διατηρητέα κτίρια

• Πάσης φύσεως γενικής ή σημειακής μορφής τρoπoπoιήσε~ εντός

χαρακτηρισμένων ως παραδοσιακών οικισμών ή τμημάτων οικισμών,

τροποποιήσεις ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης, συμπληρώσεις

Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών αποφάσεων.

• Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας ΠαραδoσtαKών Οικισμών, Αρχαιολογικών

χώρων-Ιστορικών Τόπων (Διατηρητέων Μνημείων), Τοπίων ιδιαίτερου

Φυσικού Κάλλους και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης

εντός των ζωνών αυτών
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• Προτάσεις Νομοθετικών ρυθμίσεων επί του γενικού πλαισίου της ισχύουσας

νομοθεσίας

• Τήρηση και ενημέρωση αρχείου

(ΥΠΕΧΩΔΕ, 2009 Ύ)

• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠOΛlΠΣMOY (ΥΠΟ)

Συναρμοδιότητα με το ΥΠΕΧΩΔΕ 11α τα παραδοσιακά αρχιτεκτονικά σύνολα

και κτφια έχει το Υπουργείο Πολιτισμού (Χριστοφορίδου 2001). Συγκεκρψένα, η

αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟ για τους παραδοσιακούς οικισμούς υπά'Υεται στη Γενική

Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και είναι η Διεύθυνση

Νεότερης Πολαιστικής Κληρονομιάς. Aξiζει να σημειωθεί ότι το υπουργείο

Πολιτισμού έχει την αρμοδιότητα χαραΙCΤΗρισμών ιcτφίων ως ιστορικών διατηρητέων

μνημείων ή έργων τέχνης που χρήζουν ειδικής κρατικής προστασίας (Κόνσολα, 2006:

199).

Τμήμα Παραδοσιακού και Σύγχρονου Λαϊκού Πολιτισμού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Τμήμα Παραδοσιακού και Σύγχρονου

Λαϊκού Πολιτισμού το οποίο ασχολείται κυρίως με την άυλη κληρονομιά.

Αναλυτικότερα, στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται η αποτύπωση, καταγραφή

και τεκμηρίωση των άυλων πολιτιστικών αγαθών του νεώτερου πολιτισμού με τη

χρήση κάθε πρόσφορου μέσου, η ενίσχυση της έρευνας και των εκδόσεων σχετικά με

τον παραδοσιακό και σύγχρονο λαϊκό πολιτισμό, καθώς και η συγκρότηση

εξειδικευμένων αρχείων, η ενίσχυση, ο έλεγχος και η εποπτεία των φορέων που

ασχολούνται με τη δημοτική και παραδοσιακή μουσική και τη λαϊκή παράδοση στο

χορό, η καταγραφή και προστασία των παραδοσιακών επαΥΥελμάτων και της

χεφoτεχνiας της προβωμηχανικής και βιομηχανικής περιόδου, η οργάνωση

εκδηλώσεων και η προβολή του παραδοσιακού και του σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού

με κάθε πρόσφορο μέσο κα\, τέλος, η συνεργασία στο σχεδιασμό διακρατικών

μορφωτικών προγραμμάτων (Υπουργείο Πολιτισμού, 2009 α).

• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
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Το υπουργε,ο Μακεδονίας έχει και αυτό αρμοδιότητα κήρυξης παραδοσιακών

οικισμών. Συγκεκρψένα., είναι το αρμόδιο Υπουργείο για τις περιφέρειες Μακεδονίας

Θράκης και το τμήμα ενασχόλησης με τους παραδοσιακούς οικισμούς είναι η

Διεύθυνση Πολmσμοi>, Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πρόκειται ουσιαστικά για

τον αντιπρόσωπο του ΥΠΕΧΩΔΕ σε αυτές τις περιφέρειες και έχει την αρμοδιότητα

για κήρυξη παραδοσιακών οικισμών στις συγκεκριμένες εδαφικές ενότητες

(ΥΠΕΧΩΔΕ, 2009 β).

• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΆΙΟΥ

Για τις περιφέρειες νήσων Αιγαίου (Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου και Κυκλάδων)

αρμόδιο είναι το Υπουργείο Αιγαίου και σε θέματα παραδοσιακών οικισμών αρμόδια

είναι η Διεi>θυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τμήμα Πολιτιστικής Ανάπτυξης που

αποτελεί και αντιπρόσωπο του Υπουργείου. Παράλληλα αξίζει να αναφερθούν οι 13

aπoKεντρωμένες υπηρεσίες (Τμήματα-Γραφεία) του Υπουργείου, για την προστασία

του περιβάλλοντος και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στο Αιγαίο. Σi>μφωνα με το

νέο Οργανισμό του Υπουργείου Αιγαίου (ΠΔ 110, ΦΕΚ 101/A/22.5.2001)

συγκρoτoi>νται πέντε Τμήματα προστασίας του Περιβάλλοντος και της Αρχιτεκτονικής

Κληρονομιάς και 8 Γραφεία προστασίος του Περιβάλλοντος και της Αρχιτεκτονικής

Κληρονομιάς (Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,

2009).

• ΕΟΤ

Ο ΕΟΤ έχει το δueαίωμα σi>μφωνα με την Ελληνική νομοθεσίο να παρέχει δάνεια,

επιχορηγήσεις ή και να αναλομβάνει μερικώς τα έξοδα συντήρησης ή ανακαίνισης

κτφίων όταν επιβαpi>νεται ο ιδιοκτήτη (Ελληνική Δημοκρατία - Υπουργείο

Τουριστικής Ανάπτυξης, 2009 α).

• EΘEΛONTIΚEΣOPΓANΩΣE~

Βασικό ρόλο στην προώθηση της προστασίας των παραδοσιακών οικισμών

διαδραματίζουν οι πολιτιστικές οργανώσεις εθελοντικής συμμετοχής και συλλογικής
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δράσης. Οι οργανώσεις αυτές έχουν συνήθως νομική υπόσταση, δεν είναι

κερδοσκοπικές και χαρακτηρίζονται ως σύλλσΥΟι, σωματεία,. εταφείες, ενώσεις κλπ.

Οι πιο αξιόλογες από τις παραπάνω οργανώσεις έχουν αποκτήσει ευρύτατη

KOινωνUCΉ αποδοχή. Με τη δράση τους επψορφώvoυν αλλά και κινητοποιούν την

τοπική κοινωνία προωθώντας τις συμμετοχικές διαδικασίες και Ύενικότερα

διευκολύνουν την εφαρμσΥή της πoλιπσnκής δημοκρατίας (Κόνσολα, 2006: 208).

Μία από τις mo βασικές εθελοντικές οργανώσεις είναι η Ελληνική Εταφία Ύια

την προστασία του περ1βάλλοντος και της πολιπστικής κληρονομιάς. Στόχοι της

οργάνωσηςαυτής είναι:

• Να τονώνει το ενδιαφέρον και την πεποίθηση των Ελλήνων Ύια την αξία της

πoλιπσnκής τους κληρονομιάς (ιστορικής, καλλιτεχνικής και αρχιτεκτονικής)

Ύια την σημασία της προστασίας των ελληνικών οικοσυστημάτων και της

οικολσΥικής ισορροπίας του τόπου μας. καθώς και Ύα/ την αισθητική αξία του

τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας,

• Να προβάλλει την ιδέα και τις πρακτικές της βιώσψης (αειφόρου) ανάπτυξης με

την πιο πλατειά έwoια του ό,χ>υ, στοχεύοντας στην αρμονική συνύπαρξη του

ανθρώπου με την φυσική και πολιτιστική του κληρονομιά.

• Να υποστηρίζει ης επεμβάσεις εκείνες που θα βελnώσoυν το περιβάλλον

οικισμών και υπαίθρου και που θα αποτρέψουν κάθε είδους καταστροφές,

παραποιήσεις και αλλοιώσεις του περ1βάλλοντος.

• Να συμβάλλει με κάθε νόμψο μέσο στην προστασία και την ορθή διαχείριση

της φυσικής και της ανθρωπογενούς κληρονομιάς της χώρος μας (Ελληνική

Εταφία, 2009).

3. 3.3ΚJNHTPA

Τα κίνητρα Ύια την προστασία των διατηρητέων κτιρίων και των παραδοσιακών

οικισμών χωρίζονται σε δύο κατηΎΟΡίες, τα οικονομικά και τα διοικητικά (ΥΠΕΧΩΔΕ,

2009 β). Αναλυτικότερο παροτίθενται κατωτέρω:

Οικονομικά κίνητρα:
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• Χαμηλότοκα και μακροπρόθεμα δάνεια για επισκευή-αποκατάσταση

διατηρητέων και παραδοσιακών κτφίων που προορίζονται για κατοικία ή

επο:Υγελματική εκμετάλλευση, σύμφωνα με την υπ'αριθμόν 156/10.10.95 Κοινή

ΥπουΡΥΙκή Απόφαση ΥπουΡΥών Πολιτισμού και fΊEXΩΔ,E. και με την

υπ'αριθμόν 515/17.08.85 Πράξη Διοικητού Τραπέζης Ελλάδος

• Φορολογικές ελαφρύνσεις στις περιπτώσεις μεταβίβασης κληρονομιάς και

δωρεάς διατηρητέων κτηρίων με έκπτωση κατά 30% του αναλογούντος φόρου,

υπό την προϋπόθεση ότι έχει συντελεστείη πράξη χαρακτηρισμούτου κτφίου

ως διατηρητέου.

• Χρηματοδότηση εργασιών επισκευής-aπoKατάστασης διατηρητέων κτιρίων

μέσω του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων)

• Χρηματοδότηση εργασιών επισκευής-αποκατάστασης διατηρητέων ιcrφίων

μέσω του Ειδικού Περιφερειακού Ταμείου Aνάπruξης (ΕΠΤΑ.) και βάσει του

Ν.2508/97

• Χρηματοδότηση εΡΎασιών αποκατάστασης διατηρητέων-παραδοσιακών κτιρίων

και διαμόρφωσης ελεύθερων χώρων σε υποβαθμισμένες πεΡΙOχές-συνoιιciες

μέσω Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ.)

(ΥΠΕΧΩΔΕ, 2009 β).

Διοικητικά κίνητρα:

Τα διοικητικά κίνητρα που συμβάλλουν στη διατήρηση των παραδοσιακών οικισμών

συνοψίζονται στα εξής:

• Η μη ρυμοτόμηση των διατηρητέων κτιρίων όταν ρυμοτομούνται από το

εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο

• Η εκπόνηση πολεοδομικών μελετών με ειδικούς όρους δόμησης που

συμβάλλουν στη διατήρηση και ανάπτυξη των παραδοσιακών ή διατηρητέων

οικισμών

• Μεταφορά του ενδεχομένως εναπομείναντος συντελεστή δόμησης, σύμφωνα με

το Ν. 880179 (Ν. 2300195)
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Πέραν όμως των παραπάνω αξίζει να σημειωθούν επιπρόσθετα δύο κίνητρα τόσο

διοικητικής όσο και οικονομικής φύσεως. Συγκεκριμένα, υπάρ'χει μία ειδική ρύθμιση,

που είναι δυνατή για τη Δημόσια Διοίκηση, η οποία δίνει τη δυνατότητα προσθήκης

κατ'έκτασιν ή καθ'ύψος σε διατηρητέο κτίριο όπως και τη δυνατότητα ανέγερσης νέας

οικοδομής στο οικόπεδο (γήπεδο) του διατηρητέου κτιρίου, με την προϋπόθεση όη η

επιτυγχανόμενη συνολική εκμετάλλευση δεν υπερβαίνει τους ισχύοντες όρους

δόμησης της περιοχής και ΣWΤελείται με ΥΠΟΨΥική Απόφαση (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2009 β).

Χαρακτηριστική είναι και η ρύθμιση για επισκευές διατηρητέων κτφίων, έτσι όπως

προβλέπεται από τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (ΓΟΚ) στο άρθρο 270,

παράγραφος 12: «Στην περίπτωση που η δαπάνη της ΕΠ1σκευής ή ανακατασκευής

υπερβαίνει ορισμένα εύλογα όρια που καθορίζονται από τη σχέση δαπάνης και

προσόδου από την εκμετάλλευση του ακινήτου, τότε εφόσον η φθορά δεν προήλθε από

σκόπιμη ενέργεια των υπόχρεων, οφείλει το δημόσιο ή ο οικείος σΤΑ να αναλάβει το

σύvoλ<> ή μέρος της δαπόνης αυτής στο μέτρο που υπερβαίνει τα πιο πάνω όρια, ιδίως

δε σε περίπτωση:

α) μη πραγματοποίησης επαρκών εισοδημάτων από την εκμετάλλευση του κτφίου. Ως

εισόδημα ορίζεται το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση ή ιδιόχρηση, έστω και αν

το κτίριο παραμένει κενό και δεν χρησιμοποιείται

β) ύπαρξης διαφωνιών κάθε μορφής ανάμεσα στους συγκύριους ή συwομείς που

οδηγούν στην αδυναμία οικονομικής εκμετάλλευσης του ακινήτου

(Σταματίου, 2008).

3.4ΚΡΙΠΚΗ

3.4./ ΓΕΝΙΚΆ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το κυριότειχ> συμπέρασμα από την ανωτέρω καταγραφή των νομοθετημάτων

είναι η πληθώρα των διατάξεων που αφορούν ρυθμίσεις για την προστασία της

πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας και σε αντίσnξη με το παραπάνω η απουσία

ουσιαστικής εξειδίκευσης του θεσμικού πλαισίου για το ζήτημα των παραδοσιακών

οικισμών. Αναλυτικότερα:

Από το άρθρο 24 Συντ. καθώς και από μία σεφά συναφών διεθνών συμβάσεων

συγκροτείται ένα αρκετά εκτεταμένο και ευρύ πλέΥμα KανOνισnKών ρυθμίσεων, πολλές

από τις οποίες, όπως είναι φυσικό, αλληλοεπικαλύπτονται Ειδικότερα, όσον αφορά την

SO



!ωάvvιι Κατο.πίδη Νομοθετικό πλαίσιο

προστασία της ΑΡXΙτεΙCΤOνικής κληρονομιάς, η οποία αποτελεί όψη της προστασίας του

ΠOλιτtστΙKOύ περιβάλλοντος, παρατηρείται, προϊόντος του χρόνου, μία αύξηση των

κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τα σχετικά με αυτήν ζητήματα. Οι κανόνες αυτοί δεν

έχουν πάντοτε ούτε την ίδω σαφήνεια ούτε την ίδω νOμUCΉ ισχύ και εφαρμογή.

Δημιουργούνται κατά αυτόν τον τρόπο, όπως είναι προφανές. ζητήματα κανονιστικής

προτεραιότητας και Ιεράρχησης μεταξύ τους.

Έκφανση του γενtκότερoυ αυτού προβλήματος αποτελεί η σχέση που

αναπτύσσεται μεταξύ των συναφών ορισμών του άρθρου 24 παρ. 1 και 6 Συντ. κω

των διατάξεων της Σύμβασης της Γρανάδας (Παπακωνσταντίνου, 1999).

Η νομοθεσία για την προστασία της αρχ\τεκτονικής κληρονομιάς και της

φυσικής κληρονομιάς επίσης, είναι ευμετάβλητη, καθώς έχουν θεσπιστεί στο ΓΟκ,

όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει, νέες ρυθμίσεις. Είναι παράλληλα σε KάΠOtα σημεία

και δυσεφάρμοστη λόγου χάρη στο ζήτημα της 'επανακατασκευής' των διατηρητέων

ενώ το δίκαιο των μισθώσεων των δtατηρητέων ενέχει ακόμη δtάφoρες ερμηνευτtKές

αμφιβολίες'. Μάλιστα, μείζονος σπουδαιότητας είναι το ζήτημα της ύπαρξης και ενός

παράλληλου νομοθετικού καθεστώτος για την ενδεχόμενη υπαγωΥή Kτtρίων σε μία

ειδική κατηγορία διατηρητέων, κατά τη δωδικασία και την αρμοδιότητα του

Υπουργείου Πολιπσμού. Σε κάθε περίπτωση, είναι πολιπκό το ζήτημα της διατήρησης

του παραδOσtαKOύ περιβάλλοντος παρά το κόστος που αυτή συνεπάγεται (Μανιάτης,

2008 γ).

Μεγάλος είνω επίσης ο αριθμός των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση

θεμάτων που αφορούν την προστασία της πoλtπστικής KληΡOνOμtάς. Χαρακτηριστικά

αναφέρεται ότt εμπλέκεται το ΥΠΠΟ το ΥΠΕΧΩΔΕ, ενώ βασtKός είναι και ο ρόλος

του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, όσον αφορά τη νομολογίαπου

παράγεταιστο πλαίσιο λειτουργίαςτους (Τσιλιμίγκας, 2006: 128).

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότt σε ορισμένες περmτώσει.ς και σε συγKεKρtμένες

περιοχές υtoθετείται το σύστημα των βαθμίδων προστασίας ανάλογα με τα

ι Το δίκαω των μισθώσεων των διατηρητέων ενέχει ακόμη διάφορες ερμηνευτικές
αμφιβσλίεςκαι σημαντικές πρσνομίες, οι οποίες έχΣUν θεσmστεί υπέρ του κατά τεκμήριο

KOινωνtKOOΙKOνOμΙKά δυνατού. Πρόκειται γtα το διττό ,νομικό προνόμιο του εκμισθωτή, το

οποίο έγκειται στην εξαίρεση τόσο από τη νομοθεσία περί εμπσρucών μισθώσεων διατηρητέων

ακινήτων όσο και από εκείνη περί σιωπηρής αναμίσθωσης των ακινήτων του εφόσον πρόκειται

για εκφραστή δημόσιας εξουσίας. Οι εφαρμοστές του ,νόμου καλούνται να αποσαφηνίσουν το

δίκαω αυτό με τρόπο σφαιρικό και αμερόληπτο, διαμορφώνοντας μία γραμμή αντισταθμιστική

των όποιων ανεπιεικών καταστάσεων που πρσιωπτουν μέσα από την εφαρμσΥή ωυ.

(Mανtάτης, 2008 β)
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χαρακτηριστικά του κάθε οικισμού. Η παραπάνω μέθοδος ωστόσο δεν εφαρμόζεται στο

σύνολο της χώρας ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των παραδοσιακών οικισμών,

αλλά ακόμα και για τις περιοχές που εφαρμόζεται δεν υιοθετεί κοινά κριτήρια

3.4.2 ΝΟΜΟΣ 3028;2002 ΚΑΙ ΓΟΚ

Ο ΓΟΚ αντιμετωπίζει το δομημένο περιβάλλον από αισθητικής, ανάμεσα στα

άλλα πλευράς, αποδίδοντας από αυτή την οπτική ιδιαίτερη σημασία στα πολιτιστικά

μνημεία. Έτσι, ενώ για τις ανάγκες της πoλιτισnκής νομοθεσίας έχει πρωταρχική

σημασία η διατήρηση του πολιτισμού και η δημιουργία του 'πολιτιστικού χάρτη' της

Χώρας, με συνέπειες, αναπόφευι<τα, και στην αισθητική - αντιληπτική δομή του χώρου,

για τις ανάγκες της νομοθεσίας του ΓΟΚ έχει πρωταρχική σημασία η αισθητυ<ή

διάσταση, με άμεσες όμως συνέπειες στην πιχ>στασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος.

όταν το αντικείμενο της ρύθμισης είναι πολιτιστικό αγαθό (Κάτσος. 2003).

Η παράλληλη και άρα ανεξάρτητη ρύθμ""l των δύο νομοθετικών πλαισίων

καταδεικνύεται και από το ότι προβλέπονται διαφoρεnKoί (παράλληλοι και

ανεξάρτητοι μεταξύ τους) ορισμοί των σχετικών εwoιών, καθώς και από το ότι. ενώ

στα πλαίσια της αρχαιολογικής και γενικότερα πολιτιστικής νομοθεσίας θεσπiζεται

υποχρέωση των κρατικών οργάνων για πρoστασiα των στοιχείων που απαρτίζουν το

πολιτιστιι<ό περιβάλλον, η προστασία της αρχιτεκτονικής και φυσυ<ής κληρονομιάς

παραμένει για τους σκοπούς του ΓΟΚ πάντα στη διακριτική ευχέρεια των διοικητικών

οργάνων. Αποτέλεσμα της διάστtξης αυτής είναι και το ότι αρχαιoλoγιιcή και

γενικότερα πoλιτιστUCΉ νομοθεσία από τη μια πλευρά και νoμoθεσiα ΓΟΚ από την

άλλη αποβλέπουν στην κάλυψη διαφoρεnKών αναγκών, θέτουν σε κίνηση διαφορετικά

νομικά μέσα και συνεπάγονται την αρμοδιότητα διαφορετικών διοικητικών οργάνων

και ιnιηρεσιών (Συνήγορος ρου του Πoλiτη, 2006).

Ο νέος νάμος 3028/2002, έρχεται να αντικαταστήσει το παλαιό νομοθετικό

καθεστώς προστασίας, εξε",ιι<εύοντας την ΈWoια της «ΠOλιτισnκής κληρονομιάς»

μέσω μιας σεφάς αόριστων νομικών εwoιών, οι οπαίες κλιμακώνονται από το γενικό
,

προς το ειδικό, συνδυάζοντας αντικειμενικά (xpOVΙKό - εδαφικό) με ποιonκά -

αξιολογικά κριτήρια. Προστατεύονται όλα τα πολιτιστικά αγαθά από την αρχαιότητα

μέχρι σήμερα ανεξαρτήτως της κρατικής, εθνολογικής, θρησκευτικής Κ.λπ. προέλευσής

τους (Σταματίου, 2008).

52



lωάwα Κατωύδη NoμoOετικIJ ι<λαfqιo

Η δυνατότητα ωστόσο που παρέχει ο νόμος στα κρατικά όργανα να υπάγουν

στην έwolα της προστατευόμαης πολιτιστικής κληρονομιι.; δημιουργίες της

σύΥχρονης εποχής κρίνεται προβληματική. Μια σειρά από επιχειρήματα σδηγσόν στην

αναΥκαία tελoλoyHCll συστολή της προστασίας, έτσι ώστε τα έργα των σύγχΡονων

δημιουργών να εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου μόνο όταν υπάρχει άμεσος κίνδυνος

καταστροφής τους και δεν είναι δυνατή η προστασία τους μέσω άλλων διατάξεων. Από

τη σπγμή όμως που ΟΙ σύγχρονες δημιουρ-Υίες προστατεύονται κατ' εξοχήν μέσω των

άρθρων 2 παρ. 1, 5 παρ. 1, 13, 16 παρ. Ι και 2 και 17 του Συντάγματος, ο νόμος

3028/2002 θα πρέπει να υποχωρεί στις περισσότερες περιπτώσεις. Αντιθέτως, τα

πολιτιστικά αγαθά του παρελθόντος έστω και του πιο πρόσφατου, προστατεύονται

σόμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3028/2002. (Κάτσος, 2003).

Συνολικά, αναφέρεται ότι η προστασία των πολιτιστικών αγαθών

ολοκληρώνεται ιδίως μέσα από τις διατάξεις του δικαίου του σχεδιασμού, τις ρυθμίσεις

του ΓΟΚ και τις ρυθμίσεις του νόμου 1650/1986. Ο νόμος 3028/2002 ρυθμίζει κατά

τρόπο ρητό και γενικό τόσο την ενσωμάτωση της προστασίας του πολιτιστικού

περιβάλλοντος στις ρυθμίσεις του χωροταξικού και πολεοδομucού σχεδΊασμού, όσο και

τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται οι ρυθμίσεις του με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις της

λουτής περιβαλλοντικής νομοθεσίας (Κάτσσς, 2003).

3.4.3 ΝΟΜΟΣ 30Ζ81Ζ002 ΚAl ΝΟΜΟΣ 1650186

Ειδικά ως προς τα ζητήματα ενδεχόμενης αλληλοεπικάλυψης μεταξύ των

«τοπίων» του νόμου 1650/1986 και των «αρχαιολΟ'Υικών χώρων» και «ιστορικών

τόπων» του νόμου 3028/2002 ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω σχετικά με την

παράλληλη ισχύ της νομοθεσίας του ΓΟΚ, αφού και σε αυτή την περίπτωση οι

αντίστοιχες ρυθμίσεις αποβλέπουν σε διαφορετικό σκοπό, προβλέπουν διαφορετική,

ιδιαίτερη διαδικασία και όρΥανα και λαμβάνουν υπόψη διαφορεπκά κριτήρια. Οι

διατάξεις του νόμου 3028/2002 δεν καταργούν επομένως αυτές του νόμου 1650/1986,

υπερισχΟΟυν όμως αυτών σε περίπτωση σύγκρουσης, όταν συντρέχει περiπtωση

ειδικότητι.; τους (Συνήγορος του Πολίτη, 2006).

3.4.4 ΝΟΜΟΣ 146911950 και ΓΟΚ
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Παράλληλα υπάρχει σχετικός διχασμός στη νομοθεσία που καλύπτει το ζήτημα

της προστασίας ενός νεώτερου, χρονολογούμενου ως ύστερο του 1830, οικισμού ή ενός

κτφίου. ΣιryKεKριμένα:

Ένας οικισμός ή ένα κτίριο χρονολογούμενο ως ύστερο του 1830 μπορεί να

προστατεύεται κατά το ΓΟΚ, εφόσον επιδιώκεται η διατήρηση και ανάδειξη της

ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, κοινωνικής και

αισθητικής φυσιοΥνωμίας του. Παράλληλα, είναι δυνατό να υπαχθεί και στο καθεστώς

του πολπιστικού νόμου (του ν. 1469/1950 προηγουμένωςλ εφόσον θεωρηθεί ως

μνημείο λόγω της ιστορικής, καλλιτεjjVικής ή επιστημονικής σημασiας του. Επιπλέον,

είναι αξιοσημείωτο ότι, σε περίπτωση που ως διατηρητέο χαρακτηριστεί τμήμα του

ακινήτου, Π.χ. οι όψεις του, με το ένα νομοθετικό καθεστώς δεν αναψεί τη δυνατότητα

μεταγενέστερου χαρακτηρισμού του συνόλου του ίδιου κτιρίου με το άλλο καθεστώς

(Μανιάτης, 2008).

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της ευρύτητας της διατυπώσεως του άρθρου 4 του

ΓΟΚ, η μεΥάλη πλειονότητα των χαρακτηρισμών διατηρητέων ΈΥινε σύμφωνα με το

νόμο αυτό και όχι σύμφωνα με το ν. 1469/1950.

Η παράλληλη εφαρμοΥή των δύο διαφορετικών καθεστώτων, τα οποία

προβλέπουν διαφορετική διαδικασία και αρμοδιότητα, αναδεικνύει το ευρύτερης

σπουδαιότητας ζήτημα της διοικητικής πρακτικής για τη διαχείριση των πολιτιστικών

αγαθών. Έχουν προκληθεί πολλές προστριβές και έριδες μεταξύ των συντρεχόντως

αρμόδιων ΥπουΡΥείων, ιcυρίως του ΥπουΡΥείου Πολιτισμού και του ΠΕΧΩΔΕ. Αυτές

σε πολλές περιπτώσε1ς είχαν ως συνέπεια, εκτός των άλλων, ότι δεν προστατεύθηκαν

αποτελεσματικάτα εκάστοτε πολιτιστικά αγαθά (Συνήγορος του Πολίτη, 2006).

Σχετικό είναι και το ζήτημα της δυνατότητας επιβολής υποχρεώσεως

ανακατασκευής κτφίου που έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο από το ΥπουΡΥείο

Πολιτισμού. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του ΓΟΚ δεν μπορούν να έχουν ανάλσγη

εφαρμογή και στα διατηρητέα της εξεταζόμενης κατηγορίας, αφού δεν υπάρχει

ομοιότητα μεταξύ των δύο ρυθμίσεων. Μάλιστα, το Υπουργείο αυτό λόγω έλλειψης

νομοθετικού πλαισίου αδυνατεί να υποχρεώσει ιδιοκτήτη ακινήτου που όχι μόνο έχει

χαρακτηριστεί διατηρητέο σύμφωνα με το ν. 1469/1950 αλλά και με το ν. 2039/1992,

δηλαδή που έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γρανάδας ως μνημείο που

χρειάζεται προστασία, να ανακατασκευάσει τούτο, σε περίπτωση καταστροφής του

(Μανάτης, 2008 α).
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3.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

NoμoθεnκiJ πλαίσιο

Όπως αναλύθηκε εκτενώς, το νομοθετικό πλαίσιο που καλύπτει την προστασία

της ποτιστικής κληρoνoμtάς -γενικά και των παραδοσιακών οικισμών εtδικότερα είναι

εκτενέστατο, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, παρατηρούνται

αρκετά προβλήματα που αναχαιτίζουν συχνά τις προσπάθειες και τις ενέργΕιες που

-γίνονται 110. τη διατήρηση και ανάδεtξη των οικισμών.

Η ταυτόχρονη ισχύς πολλών νόμων σε εθνικό επίπεδο, αφού οι νέοι νόμοι

συνήθως συμπληρώνουν ή διορθώνουν τους παλαιότερους ενώ σπανίως τους

καταργούν, σε συνδυασμό με την ασάφεtα αρκετών νομοθετημάτων έχει ως

αποτέλεσμα την συχνή πρόκληση συγχύσεων σχετικά ης δράσεις που διενεΡΎούνται

1tιX την προστασία των οικισμών. Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο

καθώς ακόμα και οι αρμοδιότητες των φορέων""" ασχολούνται με τα ζητήματα της

πολιτιστικής κληρoνoμtάς αλληλεπικαλύπτονται και δεν είναι σαφώς διαχωρισμένες. Οι

πόροι με τη σεφά τους είναι ανεπαρκείς, επομένως αποφεύγεται η χρηματοδότηση

ολοκληρωμένων και δραστtΚών λύσεων οι οποίες θα ήταν δυνατόν να ξεπεράσουν τα

παραπάνω προβλήματα.

Όσον αφορά το χαρακτηρισμό ενός οικισμού ως παραδοσιακό, αναφέρεται ότι

τα κριτήρια δεν είναι σαφή και οι μηχανισμοί iJ..i:yχoυ είναι περtOρισμένοι. Κατά αυτόν

τον τρόπο παρατηρούνται περιπτώσεις όπου αξιόλογοι οικισμοί δεν χαρακτηρίζονται

ως παραδοσιακοί ενώ αντίθετα οικισμοί που δεν παρουσιάζουν αισθητική ή ιστορική

αξία φέρουν τον παραπάνω τίτλο. Οι τοπικές αρχές έχουν περιορισμένες δικαιοδοσίες

σχετικά με τους παραδοσιακούς οικισμούς και κατά αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν

πολλοί αξιόλογοι οικισμοί που θα έπρεπε να χαρακτηριστούν παραδοσιακοί να

αγνοούνται από το κεντρικό επίπεδο.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για

τους παραδοσιακούς οικισμούς έχει τονωθεί αλλά προκειμένου να ανnμετωπιστoύν

συστηματικά και ολοκληρωμένα απαιτούνται ουσιαστικές ενέΡΎειες η οποίες πρέπει να

εδράζονται σε ένα ισχυρό και σαφές νομικό υπόβαθρο.
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4 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

41 EIΣAΓΩfΉ

Ηκατάσmσηστη"Ελλόδο

Μέσω του παρόντος κεφαλαίου εmXεφείται η ανάλυση της υφιστάμενης

κατάστασης σχετικά με τους παραδοσιακούς οικισμούς στην Ελλάδα. Το κεφάλαιο

διαρθρώνεταισε δύο επίπεδα. Στο πρώτο παρουσιάζεταιο αριθμός των παραδοσιακών

οικισμών, η χωρική κατανομή τους, η πληθυσμιακή εξέλιξη τους και τα μορφολογικά

χαρακτηριστικάσε επίπεδο χώρας συνολικά. Επίσης γίνεται κατηγοριοποίησήαυτών

βάσει συγκεκριμένωνκριτηρίων. Στο δεύτερο, προκειμένουνα γίνει πιο ολοκληρωμένη

και λεπτομερής μελέτη, γίνεται ανάλυση των ίδιων θεμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας

ενώ παράλληλα εξετάζονται τα επί μέρους Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ώστε εντοπισθούν οι προτάσεις που περιέχουν

και αφορούντους παραδοσιακούςοικισμούς.

Τέλος, αναφέρονται τα προβλήματα και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν στο

σύνολο οι παραδοσιακοίοικισμοίκαθώς επίσης και οι αδυναμίεςτου συστήματοςπου

αναxαιτiζoυντην αποτελεσματικήπροστασίατους.

Σημειώνεται ότι το χαρτογραφικό υλικό που προκύπτει από την παραπάνω

ανάλυση και παρουσιάζεται στις ενότητες που ακολουθούν αποτελεί προων ιδίας

επεξεργασίαςκαι συνθετικήςεργασίας καθώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει υπόβαθρο στο

οποίο να φαίνεται η θέση όλα/ν των παραδοσιακών οικισμών, και επομένως

απαιτούνταν η χρήση επί μέρους χαρτών. Επίσης, για τους θεματικούς χάρτες

χρησιμοποιήθηκανστατιστικά στοιχεία των οποίων ΈΥινε επεξεργασία για κάθε ένα

οικισμό και τα οποία λήφθηκαν από την ΕΣΥΕ και από την Ελληνική Γεωγραφική

Εγκυκλοπαίδεια(Σταματελάτος,1996).

4.2 ΘΕΣΜΟθΕΤΗΜΕΝΟIΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚQΙOJΚIΣMOI: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΧΩΡΑΣ

4.2. J. ΑΨΙΘΜΟΣ· ΧΩΡΙΚΗΚΑΤΑΝΟΜΗ

Οπως έχει γίνει ΎVωστό, η προστασία των παραδοσιακών οικισμών στην

Ελλάδα., ξεκίνησε ουσιαστικά στα τέλη της δεκαετίας του '70 με το Σύνταγμα (βλ. 3.3)

(Ζαφόλιας, 2007: 27).
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Μέχρι τις αρχ.ές της δεκαετίας του '80 αναγνωρίστηκανκαι καταγράφηκαν400

περίπου παραδοσιακοί οικισμοί (papageorgiou, 1981: 258) ενώ σήμερα οι

χαρακτηρισμένοι με νομοθετική ρύθμιση παραδοσιακοί οικισμοί στην Ελλάδο

ξεπερνούν τους 700 (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2009-11).

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι το πλήθος των χαρακτηρισμένων παραδοσιακών

οικισμών ανέρχεται στους 760(ΥΠΕΧΩΔΕ, 2009 α). Ο αριθμός των παραδοσιακών

οικισμών και η θέση τους παρουσιάζεται στο Χάρτη 1. Οι οικισμοί παρουσιάζονται

αναλUΤΙKά, με αλφαβητική σεψά στο Παράρτημα 2., στο οποίο φαίνεται και σε ποια

Περιφέρεια, Νομό και στΑ εντάσσονται.

Ωστόσο είναι πολύ συχνό το φαινόμενο η κήρυξη ενός παραδοσιακού οικισμού να

περιορίζεται στο χαρακτηρισμό και να μην ακολουθείται από την έκδοση ειδικού

θεσμικού πλαισίου στο οποίο να αναφέρονται συγκεκριμένοι περιορισμοί ή

κατευθύνσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι 263 οικισμοί του Αιγαίου είναι

κηρυγμένοι παραδοσιακοί με γενικό Προεδρικό Διάταγμα, ενώ μόνο για 39 από αυτούς

έχει εκδοθεί ειδικό θεσμικό πλαίσιο, με μορφολοΥικούς και αρχιτεκτονικούς όρους

δόμησης (Περιοδικό του Δικτύου Αιγαίου, 2009).

Παράλληλα, η προστασία συνήθως συνίσταται στο χαρακτηρισμό μερικών

μεμονωμένων κτφίων ως διατηρητέων και στη θέσπιση ενός ειδικού οικοδομικού

κανονισμού ο οποίος αποσκοπεί να εξασφαλίσει τη μορφολσΥική συμβατότητα των

νέων κατασκευών με το παραδοσιακό πλαίσιο. Κατά αυτό τον τρόπο όμως

παραμελείται η προστασία των στοιχείων εκείνων που είναι πιο ουσιαστικό να

προστατευθούν, κυρίως αυτών του δημόσιου χώρου, όπως καλντερίμια, πλακόστρωτα,

βρύσες κλπ.(Συμεών, 2004: 91).

Οσον αφορά τη χωρική κατανομή των παραδοσιακών οικισμών σε

περιφερειακό επίπεδο, αναφέρεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών, σε ποσοστό

700,!ο συγκεκριμένα 71,5%, συγκεντρώνεται σε μόλις τέσσερις περιφέρειες, το Νότιο

Αιγαίο σε ποσοστό 28,2%, την Πελοπόννησο σε ποσοστό 18,1%, την Κρήτη σε

ποσοστό 25,4 % και τέλος τη Θεσσαλία σε ποσοστό 9,8% (βλ. Χάρτη 2).

Αναλυτικότερα η κατανομή των παραδοσιακών οικισμών ανά περιφέρεια

παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα.
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Διάγραμμα 1: Κατανομή παραδοσιακών οικισμών ανά Περιφέρεια

• ΣτΕΡΕΑ ΕΛΛΑ

.ΘΕΣΣΜΙΑ

ο ΗΠΕΙΡΟΣ

ο Δ.ΜΑΚΕΔΟf',ΙA

• Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Q Α.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-

ΘΡΑΚΗ

.Δ.ΕΛΛΑΔΑ

ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

.ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ο ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ο NOl1O ΑΙΓΑΙΟ

.ΚΡΗ1Η

• ΑΠΙΚΗ

Π1JYή: ΥΠΕΧΩΔΕ, 2009 α, hιιp://www.spitia.gr/. Ιδία ΕπεξεΡΥασία

Όπως διαπιστώνεται, με τη βοήθεια των Χαρτών 1 και 2, υπάρχει σε μεΥάλο

βαθμό ανισοκατανομή των παραδοσιακών οικισμών ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται ότι

οι οικισμοί που κατόρθωσαν να διατ/ρηθούν έως σήμερα εντοπίζονται σε περιοχές οι

οποίες δεν είχαν μεΥάλες αναπτυξιακές και οικιστικές πιέσεις, τουλάχιστον ως τη

δεκαετία του 1990.

Η ανισοκατανομή είναι ακόμα πιο εμφανής όταν η μελέτη γίνεται σε επίπεδο

Νομού. Συγκεκριμένα, οι Νομοί Κυκλάδων και Λακωνίας παρουσιάζουν ιδιαίτερη

συγκέντρωση παραδοσιακών οικισμών και ακολουθούν οι Νομοί Αρκαδίας, Θεσσαλίας

και Ρεθύμνης (βλ. Χάρτη 3).

ΜεΥαλύτερη ανάλυση σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο γίνεται στις επόμενες

ενότητες. Επίσης σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει αμφιβολία ως προς

τα κριτήρια χαρακτηρισμού των παραδοσιακών οικισμών καθώς, όπως θα φανεί και

σrην ενότ/τα 'Ανάλυση ανά Περιφέρειες' εντός ενοτήτων με κοινά χαρακτηριστικά η

πλειοψηφία των παραδοσιακών οικισμών φαίνεται να συγκεντρώνεται σε έναν Νομό.
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4.2.2 ΚΑΤΗΓΟPlΟΠOlΗΣΗ

Η κατόοταση στην EUόδα

Όπως έχει γίνει σαφές (βλ. Ι .2) ο όρος 'παραδοσιακοί οικισμοί' δεν αναφέρεται

σε ένα ομΟιοΥενές σύνολο με ενιαία χαρακτηριστικά. Αντίθετα περtλαμβάνει οικισμούς

με ποικίλα και διαφορετικά γνωρίσματα τα οποία δεν αναφέρονται μόνο στη

μορφολογία τους αλλά και στις συνθήκες που επUCραΤΟύσαν και επικρατούν σε αυτούς.

Στην παρούσα ενότητα γίνεται καΠlΎOΡΙOΠOίηση των οικισμών με βάση δύο

χαρακτηριστικά το γεωΥραφικό χώρο που αναπτύσσονται και την πληθυσμιακή εξέλιξη

τους.

Επειδή όμως υπάρχουν εναλλακτικές προσεΥΥίσεις από τις οποίες είναι δυνατόν

να προκύψουν ανriστOιx:ες κατηγοριοποιήσεις, ανάλογα με το σκοπό της εκάστοτε

θεώρησης, επιχεψείται στο τέλος του παρόντος τμήματος ενδεικτική παρουσίαση των

κριτηρίων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στις εν λ{ΥΥω προσεΥΥίσεις.

Αναλmικότερα, οι παραδοσιακοί οικισμοί ανάλογα με το γεωγραφικό τους

χώρο διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες στους

• Ορεινούς

• Ημωρεινούς

• Πεδινούς

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι ο χαρακτηρισμός 'ορεινός' ή

'ημιορεινός' δεν εξαρτάται μόνο από το υψόμετρο. ΣυΥκειφιμένα, σύμφωνα με την

Κοινοτική Οδηγία 75/268/ΕΟΚ ορεινές χαρακτηρίζονται οι περιοχές δυσχερών

κλιματικών συνθηκών λ{ΥΥω υψομέτρου, οι περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, αλλά

απότομες κλίσεις με συνέπεια τη δυσχέρεια στη 'ΧΡήση γεωΡΎικών μηχανημάτων ή οι

περιοχές που παρουσιάζουν συνδυασμό των δύο παραπάνω παραγόντων με ισοδύναμο

αποτέλεσμα.

Αναλυτικότερα τα ποσοστά των παραδοσιακών οικισμών στην Ελλάδα ανά

κατηγορία γεωγραφικού χώρου, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα και

διάγραμμα. Παράλληλα ο χαρακτήρας κάθε οικισμού όσον αφορά το γεωγραφικό χώρο

στον οποίο εντάσσεται παρουσιάζεται στο Χάρτη 4 και στον πίνακα του

Παραρτήματος 3.
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Πίνακας Ι: Ποσοστά οικισμών ανά κατ/ΥΟρία γεωγραφικού χώρου

Ποσοσιό%

Oιι<ισμol επl του

βάσει ιου oιινobιoύ

γεωγραφικού αριθμού των

ΟΙ

ΟΡΕΙΝΟΙ 42,40%
ΗΜΙΟΡΕΙΝΟΙ 31,50%
ΠΕΔΙΝΟΙ 26,00%

ΠηΥή: ΕΣΥΕ, Ιδία Ε><εξερΥασία

ΔιάΥραμμα 2: Ποσοστά ouασμών ανά ιcατ/ΎOPία γεωγραφιιαW χώρου

.ORΞNJI

• fM(JffiokJI

ο ΓΈΔω

Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιδία ΕπεξεΡΥασία

Όπως φαίνεται από το σχήμα, η πλειοψηφία των παραδοσιακών οικισμών

εντάσσεται στον ορεινό χώρο ενώ το συνrΡIΠΠKό ποσοστό των παραδοσιακών

01Κισμών. δηλαδή το 75% περίπου, ανήκει στην κατηΎορία των Oρεtνών ή ημΙOρεtνών

οικισμών. Η πληροφορία αυτή καθίσταται ιδιαίτερα χρήσψη, καθώς επαληθεύει εν

μέρει τη διαπίστωση (βλ. ενότητα 4.2.1) ότι οι οικισμοί που κατόρθωσαν να

διατηρηθούν έως σήμερα βρίσκονται σε μεΥάλο βαθμό σε περιοχές που δε δέχτηκαν

έντονες πιέσεις. Όπως είναι γνωστό οι ορεινές περιοχές, '),jyyro του ανάΎλυφου α.'λΜ και

της δuσκoλiας πρόσβασης σε πo:ιJ.tς περιπτώσεις, μέχρι πρόσφατα δεν είχαν πιέ~ για

ανάπτυξη.

Λαμβάνοντας υπόψη το Tf:'(OYός ότι η αλλοίωση του χαρσκτήρσ πολλών

οικισμών οφείλεται στην υπέρμετρη και χωρίς προγρσμματισμό ανάπτυξη η οποία
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έλαβε χώρα σε κεντρικές και κομβικές περιοχές της χώρας ενώ ταuτόχρoνα την ίδια

στιγμή οι λιγότερο ευνοημένες περιοχές, παραδείγματος χάριν αυτές του ορεινού

χώρου, άρχισαν να εΎΚαταΛείπovται, συμπεραίνεται αλ/ά και φαίνεται από τα

σταπσnKά στοιχεία ότι μεΥάλος αριθμός των οικισμών που διατηρήθηκαν και

χαρακτηρίστηκαν παραδοσιακοί ανήκουν στο συγκεκριμένο χώρο.

Με βάση την πληθυσμιακή εξέλιξη οι οικισμοί είναι δυνατόν να διακριθούν σε:

• Συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού

• Συνεχώς φθίνοντος πληθυσμού

• Παρουσιάζοντες αυξομείωση πληθυσμού

• Παρουσιάζοντες αυξομείωση πληΘUσμoύ για 'λες τις δεκαε'Tiες με αi>ξηση το 1991

-2001

• Παρουσιάζοντες αυξομείωση 'Α'ληθυσμού ΎLα όλες τις δεκαετίες με α'6ξηση το 1991

-2001

Σημειώνεται ότι η παραπόνω θεώρηση γίνεται στη βάση των απογραφών του

πληθυσμούγια τα εξής χρονικά διαστήματα: 1961-1981, 1981-1991, 1991-2001. Βάσει

της επεξεργασίας και μελέτης των στοιχείων, σημειώνεται ότι υπάρχει ένα σημαντικό

ποσοστό παραδοσιακών οικισμών που για όλες τις χρονικές περιόδους παρoυσtάζει είτε

μόνο αύξηση είτε μόνο μείωση. Αναλυτικότερα, ένα 8% των οικισμώνγνωρίζεισυνεχή

πληθυσμιακήαύξηση ενώ διπλάσιο, 16%, είναι το ποσοστό των οικισμών που γνωρίζει

συνεχή πληθυσμιακή μείωση. Όπως είναι αναμενόμενο, το μεγαλύτερο ποσοστό των

παραδοσιακών οικισμών παρoυσtάζει αυξομείωση πληθυσμού ανάμεσα στις δεκαετίες.

Ωστόσο, από αυτούς που παρουσιάζουν αυξομείωση το 47% σημειώνει αύξηση την

τελευταίαδεκαετία ενώ το 29% παρουσιάζειπληθυσμιακή μείωση. Από τους οικισμούς

που παρουσιάζουν αύξηση το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών είναι παραλιακοί οικισμοί.

Σημειώνεταιότι από τους οικισμούςπου παρουσιάζοwμείωση την τελευταίαδεκαετία,

μεγάλο ποσοστό ανήκει στην Πελ:oπόWΗσo.

Αναλυτικότερατα ποσοστά των οικισμών που αντιστοιχούν στην καθεμιά από

ης παραπάνω κατηγορίεςπαρουσιάζονταιστον παρακάτω πίνακα και διάγραμμακαι ο

χαρακτήραςκάθε οικισμού παρoυσtάζεταιστο Χάρτη 5 και στο Παράρτημα 4.
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Πίναιcας 2: Ποσοστά οικισμών ανά ιcατηγoρία βάσει της πληθυσμιακής εξέλιξης

Οικισμοί βάσει της Ποσοστά % επί του

πληθυσμιακής συνολικού αριθμού

των OιιασuάJν
Συνεχώς

αυξανόμενσυ

πληθυσμού 8%
Συνεχώς φθίνοvroς

πληθυσαού 16%
Παρoυσώζovτες 76% (29% μείωση

αυξομείωση 1991-2001,47%
πληθυσμού αύenση1991-2001\

Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιδία Επεξεργασία

Διάγραμμα3: Ποσοστά οικισμών ανά κατηγορία βάσει της πληθυσμιακής εξέλιξης

(] Οικισμοί

συνεΧώς

αυξCfolόμενου

πληθυσμού

• Οικισμοί

συνεΧώς

φθfιoνιoς

πληθυσμού

(] Οικισμοί

παρουσιόζονιες

αυξομείωση

πληθυσμού

Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιδία Επεξεργασία

Πρέπει να επισημανθεί ότι παρότι στον υπόλοιπο ελλαδιιcό χώρο οι οικισμοί

που παρουσιάζουνΣUνεXΉ αύξηση ή μείωση είναι ανάμεικτοι, στη Βόρεια Ελλάδα δεν

εντοπίζονταιοικισμοί συνεχώςαυξανόμενουπληθυσμού(βλ. Χάρτη 5).

Επιπλέον, τονίζεται ότι από τους οικισμούς που γνωρίζουν συνεχή μείωση, το 75%

αυτών χαρακτηρίζονται ορεινοί ή ημιορεινοί ενώ η αναλογία των ορεινών είναι πολύ

χαμηλότερη στους πληθυσμούς που παρουσιάζοuν συνεχή πληθυσμιακή αύξηση (περίπο"

45%). Διαπιστώνεται λοιπόν ότι μεΥάλο ποσοστό των ορεινών παραδοσιακών οικισμών που

άλλοτε αποτελούσε δραστήριες πληθυσμιακές εστίες. κατά nς τελευταίες δεκαετίες
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ανnμετωπiζει προβλήματα δημογραφικής ερήμωσης και οικονομικού μαρασμού (Κυρίτσης,

Ταμπάκης, 2004: 275).Από την άλλη πλευρά, από τους συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού

οικισμούς το μεγαλύτερο τμήμα ανήκει στο νησtωτικό χώρο

Τέλος εmσημαίνεται ότι βάσει των επεξεργασμένων στοιχείων δίνεται η

δυνατότητα διαφορετικών κατηΎοριοποιήσεων πληθυσμιακής εξέλιξης ανάλογα με τους

στόχους του ερευνητή.

Όπως προαναφέρθηκε, είναι δυνατόν να υπάρξουν διαφορετικές

κατηΎοριοποιήσεις του συνόλου των παραδοσιακών οικισμών, ανάλογα με τους

στόχους της εκάστοτε θεώρησης. Η πλήρης ανάλυση τέτοιου είδους

κατηΎοριοποιήσεων ξεπερνά τα όρια της παρούσας μελέτης, Ύια το λόγο αυτό και

προκειμένου να δοθεί αφορμή για περεταψω προβλημαπσμό παραriθεvtαt κατωτέρω

τα κριτήρια στα οποία στηρίζοvtαι οι διαφορετικές ταξινομήσεις.

Αναλυτικότερα, οι οικισμοί δύνανται να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με: την

αναπτυξ.αι<ή δυναμ.ι<ή τους, την εποχή ανάπτυξης τους, τα μορφολογικά

χαρακτηριστικά του οικισμού συνολικά και του κτιριακού αποθέματος ειδικότερα, τις

οικονομικές (κυρίως) και κοινωνικές συνθήκες που επηρέασαν τη μορφή του

οικισμού κλπ.

Όσον αφορά τους παραδοσιακούς οικισμούς βάσει της αναπτυξιακής δυναμικής

τους κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

• Ο φθίνων από εγκατάλειψη και από αχρησία.

• Ο αναπruσσόμεvoς και υφιστάμενος πίεση της κτηματαγοράς για ανοικοδόμηση,

ανανέωση και επέκταση.

• Το ιστορικό κέντρο μιας μεγαλύτερης αστικής συγκέντρωσης, της οποίας αποτελεί

ζωτικό τμήμα (Ρωμανός, 2006)

Στην παραπάνω ενότητα είναι δυνατόν να προστεθεί ακόμα μία ιδιαίτερα

ενδιαφέρουσα κατηγορία. Συγκεκριμένα, είναι οι οικισμοί οι οποίοι έχουν διατηρηθεί ή

έχουν αναζωογονηθεί στο μεγαλύτερο βαθμό από ξένους οι οποίοι αγόρασαν σε χαμηλό

κόστος τα κτίσματα που είχαν εγκαταλειφθεί, τα ανακαίνισαν και τα χρησιμοποιούν

πλέον ως δεύτερη Kατoικiα. Επομένως αυτού του είδους ο οικισμός λειτουργεί σε μεΥάλο

βαθμό εποχιακά (papageorgiou, Ι981: 247).

Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των παραδοσιακών οικισμών με βάση την εποχή

ανάπτυξης έχει προταθεί η εξής ταξινόμηση σύμφωνα με την οπαία κλασικοί τύποι

είναι:
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• OΙΊC1.σμOί που αναπτύχθηκαν σε ΠΡοκεφαλαιοκρατικές διαδικασίες. Είναι οι

OΙΊC1.σμOί που βάσιζαν παραδοσιακά την οικονομία τους στον πρωτογενή τομέα

και βρίσκονται συνήθως στην ύπαιθρο.

• Οικισμοί που γεννήθηκαν με την ανάπτυξη των πρώτων κεφαλαιοκρατικών

σχέσεων παραγωΥής. Είναι παραδοσιακοί οικισμοί που αναπt'ύxθηKαν από την

προσέλευση πληθυσμού που αναζητούταν roς εργατικό δυναμικό και βρίσκονται

ΙCΥρίως σε ασnKό ή ημιαστικό περιβάλλον.

• OΙΊC1.σμOί που γεννήθηκαν με την ανάπτυξη των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων

παρayωyής εξαιτίας της προσέλευσης των κατοίκων από τα χωριά στις πόλεις

για. εύρεση εργασίας μέσα στο νέο οικονομικό πλαίσ10 που αναπt'ύxθηKε και

βρίσκονται κυρίως σε αστικά κέντρα (Γούλα<;. Λεοντόπουλα;, π""αήλια,

Ρέλλια, 1978).

Σημειώνεται ότι ανάμεσα στις πα.ραπά.νω κατηγορίες υπάρχει πολιτιστική

συνέχεια και επομένως πολύ συχνά είναι δύσκολο να γίνει διαχωρισμός μεταξύ τους.

Ωστόσο διαφέρουν ως προς την αιτία δημιουργίας τους πρά'Υμα που ανrανακ).άται

συχνά και στη δομή τους.

Η ταξινόμηση βάσει των μoρφoλD'yιKών χαρακτηριστικών των OΙΊC1.σμών είναι

δυνατόν να γίνει βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

• Τη δομή του ΟΙ1C1σμού

• Το χαραχτήρα του συνεκτικού τμήματος

• Την οργάνωση και τη σημασία των κοινοχρήστων χώρων

• Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του κτφιακού αποθέματος

Τέλος μία προτεινόμενη ενδιαφέρουσα προσΈΥΥιση για κατηγοριοποίηση των

OΙΊC1.σμών. βασίζεται στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που χαρακτήριζαν τον ΟΙ1C1σμό την

εποχή που δημιουργήθηκε. Έχει παρατηρηθεί ότι σε περιοχές που λόγω στενότητας

παρayωγΙKών πόρων υπήρχε ελάχιστη δυνατότητα Ύ\α συσσώρευση κεφαλαίου ανάμεσα

στους κατοίκους προέκυπταν οικισμοί με ταπεινά και oμoισyΕVΉ χαρακτηριστικά. Δηλαδή

απουσίαζαν εξάρσεlς που υπάρχουν σε άλλους οικισμούς με τη μορφή προβεβλημένων. Ο,

περιορισμένες δυνατότητες 110 ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων, κυρίως του

πρωτογενούς τομέα. και η ανάγκη για ανάπτυξη δocτ6oυ άτυπων κοινωνικών σχέσεων στο

σύνολα των κατοίκων πχ. ΑλληλαβσήθεlΟ αντανακλάται στο δομημένο ,αφιβάλλον που

παρσυmάζει ενοποιημένη εικόνα χωρίς να ξεχωρίζουν ορισμένο ιδιωτικά χτίσματα ως
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ιδιαίτερα σημαVΤΙKά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατηγορίας αποτελούν οι

περισσότεροι οικισμοί των Κυκλάδων.

Αντίθετα οικισμοί στους οποίους υπήρχε η δυνατότητα για συσσώρευση κεφαλαίου,

τείνουν :να χαρακτηρίζονται από ετεροβαρικότητα στην αVT1ληππκή EtΚόνα του τοπίου τους

καθώς ΠOtΚiλει η προβολή μεταξύ των Knσμάτων. ΣυγKEKρtμένα, στους οικισμούς αυτούς

υπάρχουν προβεβλημένα κτίσματα όπως π.χ. αρχοντικά, που ξεχωρU;Ουν και επηρεάζουν τη

συνολική εικόνα του οικισμού, λειτουργώντας τις περισσότερες φορές ως τοπόσημα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της κατηγορίας αποτελούν οι οικισμοί του Πηλίου

όπως επίσης των Σπετσών, της Ύδρας κλπ.

4.2.3 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ EΞEΛlΞH ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΏΝ

Οι παραδοσιακοί οικισμοί αποτελούν μια ιδtαίτερα ευαίσθητη κατηγορία δομημένου

και κοινωνικού χώρου εντός της οπο1ας δtO.πιστώνοvται, ανάλογα με την περίοδο, ποικίλες

και συχνά αντίθετης τάσης πληθυσμιακές μεταβολές. Συγκεκριμένα, κατά ης αρχές του 1940

οι περισσότεροι παραδοσιακοί οικισμοί παρoυσtάζoυν μία δυναμική όσον αφορά τον

πληθυσμό τους αφού σε ποσοστό που υπερβαίνει το 700,/0 τη συγκεκριμένη εποχή

συγκεντρώνουν το μεΥαλύτερο πληθυσμό τους εν συγκρίσει με τις δεκαετίες που θα

ακολουθήσουν. Στη συνέχεια ακολουθεί μία περίοδος απαξίωσης και εγκατάλειψης ιδιαίτερα

εκείνων των παραδοσιακών οικισμών που βρίσκονται στην ύπαιθρο και η οικονομία τους

βασίζεται καθαρά στον πρωτογενή τομέα, γεΥονός που δικαιολογείται σε μεΥάλο βαθμό από

το φαινόμενο αστικοποίηση που προέκυψε από την ανάγκη των ανθρώπων για εύρεση

αποδοτικότερης εργασίας (Τζιαφέτας, 1986: 101).

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονισθεί ότι οι παραδοσιακοί οικισμοί που είτε αφορούν

τμήματα πόλεων είτε οικισμούς που χωροθετούνται κοντά στα αστικά κέντρα, σε αντίθεση

με τους οικισμούς της υπαίθρου, γνωρίζουν μία πληθυσμιακή αύξηση. Ωστόσο η κατάσταση

δεν σταθεροποιείται καθώς το κοινωνικό μοντέλο και οι οικονομικές τάσεις μεταβάλλονται

και αποκτούν νέες μορφές οι οποίες προτείνουν ένα μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης κατά το

οποίο η οικονομική αποτελεσματικότητα όχι μόνο δεν επισκιάζει τη σημασία του

περιβάλλοντος, φυmκού και δομημένου, αλλά συνδυάζεται με αυτή. Στο παραπάνω πλαίσιο

ιδιαίτερα κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, διαπιστώνεται πληθυσμιακή αύξηση του

μεγαλύτερου ποσοστού των παραδοσιακών οικισμών και ανατροπή της πρότερης τάσης

65



Ιωάvvα ΚαΤΟΙΙΊδη

εγκατάλειψης αυτών. Προ'Κεψένου να γίνει πιο εύληπτη η παραπάνω ανάλυση,

παρουσιάζονται κατωτέρω οι πληθυσμιακή εξέλιξη των παραδοσιακών οικισμών κατά τη

διάρκεια των δεκαετιών. Σημειώνεται επίσης ότι για όλες τις δεκαετίες ως το 1980 υπάρχει

ένα σταθερό ποσοστό παραδοσιακών οικισμών της τάξεως του 3-5% για το οποίο είτε δεν

υπάρχουν στοιχεία είτε ο πληθυσμός τους είναι μηδενικόςκαι επομένωςδεν μπορείνα γίνει

ανάλυση της πληθυσμuxκής εξέλιξης. Τέλος αναφέρεται ότι η επεξεργασία των στοιχείων

-Υίνεται από το 1940 ως το 1981 ανά εικοσαετίες ενώ από το 1981 και μετά γίνεται ανά

δεκαετίες προκειμένου να αποκομισθεί λεπτομερέστερη πληροφορία για τις σημερινές

συνθήκες.

Αρχucά μελετώνται οι πληΘUσμUXκές μεταβολές από τη χρονολογία για την οποία

διατίθενται στοιχεία για τους παραδοσιακούς οικισμούς και των δεκαετιών που ακολουθούν

μέχρι σήμερα προκειμένου να φανούν διαχρονικά οι πληθυσμιακές τάσεις. Συγκεκρψένα

παρατίθεται κατωτέρω ο πίνακας 3 και το διάγραμμα 4 στα οποία παρουσιάζονται

συγκενφωτικά οι εν λόΥω τάσεις. Σημειώνεται ότι παρότι για την πλειονότητα των

παραδοσιακών οικισμών ο πληθυσμός του 1940 είναι καταγεγραμμένος υπάρχει ένα

ποσοστό οικισμών που δεν έχει στοιχεία για τη συγκεκρψένη χρονολογία, όπως για

παράδειγμα οι οικισμοί των Δωδεκανήσων αφού δεν είχαν περΊληφθεί ακόμα στο ελληνικό

κράτος. Για τον παραπάνω λόΥο για τους συγκεκρψένους οικισμούς ως πρώτο έτος

καταγραφής στοιχείων λαμβάνεται το 1951 και για το λόΥο αυτό η πρώτη κατηγορία του

παρακάτω διαγράμματος δεν έχει συγκεκριμένη χρονολογία αλλά χρησιμοποιώντας τα

στοιχεία του 1940 για όλους τους οικισμούς και του 1951 ή 1961 για τους οικισμούς τα

στοιχεία των οποίων δεν ήταν καταγεγραμμένα νωρίτερα επιχειρείται να εξαχθεί

συμπέρασμα για τη συνολική τάση των οικισμών από την πρώτη φορά που διατίθενται

στοιχεία για αυτούς μέχρι σήμερα.

Πίνακας 3: Γn.ηθυσμιακή τάση παραδοσιακών οικισμών διαχρονικά

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑΣΙΜΟΠΠΑ ΜΕΙΩΣΗ

aPr1i-2001 19,09 1,34 79,57
1981-2001 48,45 297 4885
1991-2001 55,2 2 13 42,67

Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιδία Επεξεργασία
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Διάγραμμα 4: rD.ηθυσμιακή τάση παραδοσιακών οικισμών διαχρονικά
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Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιδία ΕπεξερΥασία

01991-2001

81981-2001

maρxή-2001

Όπως παρατηρείται η γενική τάση που παρουσιάζεται είναι ότι το μεΥαλύτερο

ποσοστό των παραδοσιακών οικισμών. 80%, παρουσιάζει πληθυσμιακή μείωση για την

περίοδο από την αρχή των διατιθέμενων στοιχειών ως το 2001. Επομένως η μεΥάλη

πλειοψηφία των παραδοσιακών οικισμών εμφάνισε τη δυναμικότερη περίοδο της πριν από

60 χρόνια, ενώ σταδιακά άρχισε να γνωρiζει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό,

εγκατάλειψη.

Ωστόσο η τάση αυτή φαίνεται να μεταβάλ/ετα~ καθώς την περίοδο 1981-2001 οι

οικισμοί που παρουσιάζουν πληθυσμιακή αύξηση φτάνουν σε αριθμό τους οικισμούς που

εμφανίζουν πληθυσμιακή μείωση ενώ δέκα χρόνια αργότερα η κατάσταση φαίνεται να έχει

ανατραπεί καθώς οι οικισμοί που αυξάνουν τον πληθυσμό τους είναι κατά 15% περίπου

περισσότεροι από εκείνους που χάνουν τον πληθυσμό τους. Τέλος διαπιστώνεται ότι

διαχρονικά το ποσοστό των οικισμών που παρουσιάζει σταθερότητα είναι σχεδόν μηδαμινό

και κυμαίνεται μεταξύ 1% και 2,5%.

Στη συνέχεια γίνεται επεξεργασία των στοιχείων για τις επί μέρους δεκαετίες ώστε να

διαπιστωθούν οι μεταβολές και ο χαρακτήρας aυτών ανά χρονική περίοδο. Σημειώνεται ότι

οι πληθυσμιακές μεταβολές ανά οικισμό παρουσιάζονται στο Παράρτημα 5. ενώ

προκειμένου να γίνουν πιο απτά τα αποτελέσματα, τα ποσοστά των οικισμών που υφίστανται

αύξηση ή μείωση ανά χρονική περίοδο παρουσιάζονται στο Χάρτη 6. Στο κατωτέρω
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διάγραμμα παρουσιάζονται οι πληθυσμιακές μεταβολές μεταξύ των πιο πρόσφατων

δεκαετιών.

Πίνακας 4: Πληθυσμιακή τάση παρα&xnαΙCΏΝ οικισμών ανά xρovιιcΉ περίοδο

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ OIΚ.lΣMΩN

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑΣΙΜΟΠΠΑ ΜΕΙΩΣΗ

1961-1981 17,36 1,52 81,13
1981-1991 43,59 2.16 54,25
1991-2001 55.2 2 13 4267

Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιδία En<ξφyααία

Δ1άΥΡαμμα5: Πληθυσμιακή τάση παραδoσuooi>ν OIΚ\Oμών ανά XJJOVOOi περίοδο
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Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιδία Ε,..ςφΥαοία

Η περίοδος 1961 - 1981 είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους παραδoσιαιcoύς oιιcισμoύς

ιcαθώς το σύνολο σχεδόν των παραπάνω παρουσιάζει πληθυσμιακή μείωση. Η τάση αυτή

oφεiλεται κυρίως στην έντονη αΟ"ΠΧοποίηση που χαρακτηρίζει τη ΣΥΓΙCεκριμένη περίοδο

αλλά και στο ρεύμα εξωτερικής μετανάστευσης που αναπτύχθηκε λiYyω της ο",ονομικής

ανάπτιιξης στα πλαίσια της αναζήτησης βεληωμένων συνθηκών ζωής (Κατοχιανού, 1992:

196).

Ωστόσο τα τελευταία είκοσι χρόνια εμφανίζεται το φαινόμενο της τόνωσης των

παραδoσιαιcών οικισμών. τουλάχιστον από την πληθυσμιακή άποψη. Συyιcειcρψένα... παρότι
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την εικοσαετία 1% 1 - 1981 πάνω από το 80% των παραδοσιακών οικισμών παρουσιάζουν

πληθυσμtακή μείωση, η κατάσταση αυτή ανακάμπτεται σταδtαKά τις δεκαετίες που

ακολουθούν. Μόλις σε μία δεκαετία, ]98] - ]99], το ποσοστότων οικισμώνπου συνεχίζουν

να χάνουν πληθυσμό ελαπώνεται κατά 30% ενώ κατά το ilito ποσοστό αυξάνονται οι

οικισμοί που εμφανίζουν πληθυσμtακή αύξηση. Σημειώνεται ότι η παραπάνω ανάκαμψη

οφείλεται σε ένα συνδυασμό συγκυριών. Συγκεκρψένα, την περίοδο ]98] - ]99] επικρατεί

οικονομική ύφεση. Η εξωτερική μετανάστευση αναστέλλεται ενώ ταυτόχρονα παρέχονται

αυξημένες επιδοτήσε1ς στον πρωταΥενή τομέα από την ΕΟΚ Παράλληλα, το περιβάλλον

στις πόλεtς πσΡουσιάζει μεγάλη υποβάθμιση λlYyω της ρύπανσης και οι συνθήκες ζωής σε

αυτές δυσχεραίνουν. Τα παραπάνω δεδομένα, οδήγησαν στην επανακατοίκηση ή απλά

επιστροφή μεγάλου μέρους του πληθυσμού στους αγροτικούςοικισμούς μεγάλο μέρος των

οποίων χαρακτηρίζονταιπαραδοσιακοί(Κατοχιανού, 1992: 196, 199).

Μία δεκαετία αργότερα, 1991 - 2001, η πληθυσμιακή αύξηση αφορά πάνω από το

55% των παραδοσιακών οικισμών με αποτέλεσμα όλο και λιγότεροι οικισμοί να υφίστανται

τον κίνδυνο της ερήμωσης. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σης νέες προοπτικές που

αναδείΧτ/καν γtα τους παραδοσιακούς οικισμούς από το ενδιαφέρον που προέκυψε γtα nς

εναλλακτικές μορφές τουρισμού (βλ 2.4).

Συνολικά, η πληθυσμιακή εξέλιξη των παραδοσιακών οικισμών της χώρας,

παρουσιάζεται στο παρακάτω δtάγραμμα. Τονίζεται ότι κατά την επεξεργασία των

πληθυσμιακών στοιχείων, εξαιρέθηκαν τα τμήματα πόλεων που χαρακτηρίζονται

παραδοσιακοί οικισμοί, καθώς δεν δtατίθενται πληθυσμιακά στοιχεία αποκλειστικά για

αυτούς παρά μόνο γtα την πόλη στην οποία εντάσσονται. Επομένως η ανάλυση θα

αλλοιωνόταν σε σημαντικό βαθμό αν χρησψoπotoύνταν οι πληθυσμοί του συνόλου της

πόλης αφού συμβαίνει συχνά ο πληθυσμός συνολικά της πόλης να αυξάνει ενώ αντίθετα ο

πληθυσμός του τμήματος που χαρακτηρίζεται παραδοσιακό να φθίνει
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Διάγραμμα 6: Διαχρονική εξέλιξη του πληθυσμού των παραδοσιακών οικισμών της Ελλάδας

"
" - IF

" , .~ ~ ~ΓVo.HθYIMJI

• Γ1ΑΡΑΔQΣLA.ΚΩΝ

/ ".. OI1<lΣMlN•
,~ '96' '961 / '991 200' --- ΓIΛHΘYΣMJIΧΩΡΑΣ

• '\.
. -

/." "'-...... /." '"
."

Πηγή : ΕΣΥΕ, Ιδία ΕπεξερΥασία

Οι αναλύσεις που έγιναν ανωτέρω φαίνεται να εmβεβαιώνOνται και με το

croyκεKριμένO διάγραμμα, καθώς, ως το Ι 98 Ι η γενική τάση είναι η μείωση του πληθυσμού

των παραδοοιακών οικισμών, σε αντίθεση με την πληθυσμιακή εξέλιξη της χώρας, εξαιτίας

κυρίως της αστικοποίησης όπως αναφέρθηκε, ενώ με την αύξηση του ενδιαφέροντος για την

πολιτιστική κληρονομιά από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα οι οικισμοί φαίνεται να

ανακάμπτουν.

Η πληθυσμιακή εξέλιξη των παραδοσιακών οικισμών ανά περιφέρεια παρουσιάζεται

στο Χάρτη 7 και αναλύεται εκτενώς στην ενότητα 4.3.

Τα ποσοστά πληθυσμιακών μειώσεων και αυξήσεων ανά δεκαετία παρουσιάζονται

αναλυτικά παρακάτω έτσι ώστε να είναι δυνατή η συγκριτική μελέτη του ύψους των

μεταβολών μεταξύ των δεκαετιών.
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Πίνακας 5: Ύψος πληθυσμιακών μεταβολών των παραδοσιακών oιιcισμών για την περίοδο

1961-1981

%
ΠΛΗθΥΣΜΙΑΚΉ ΠΟΣΟΣΤΟ(%)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ

1961-1981 ΟΙΚΙΣΜΩΝ

>-60 11,85
'-3~-60' 3636
'-10 ",<-30' 25,62

<-10 7,3
σταθεοοί 1,52

>20 647
'20".,1" 60' 5 51
'60 "ν 100' 2 62

>100 2,75

Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιδία ΕπεξερΥααία

Διάγραμμα 7: Ύψος πληθυσμιαΙCΏΝ μεταβολών των παραΟΟσιακών oιιcισμών για την περίοδο

1961-1981

.,.",

• '·30ως-θΥ

D '-10 ως ·30'

Ι] <-10

Dστ~εροi

0>20

D'20ως6Ο'

• '60 ως 1()()'

.>100

Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιδία Επεξεργασία

Όπως είναι εμφανές πέραν του γεγονότος ότι η πλειοψηφία των οικισμών

παρουσιάζειμείωση κατά την εικοσαετία 1961-1981 όπως αναφέρθηκΕ, αξιοσημείωτο είναι

ότι σχεδόν το 500./0 των οικισμών εμφανίζουν πληθυσμιακή μείωση μεγαλύτερη από 300./0.
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Eπtπλέoν το ύψος των αυξήσεων δεν κυμαίνεται στα αντίστοιχα υψηλά ποσοστά των

μειώσεων. Δηλαδή όχι μόνο το ποσοστό των μειώσεων υπερβαίνει ιcατά πολύ αmό των

αυξήσεων αλ/iJ. ταυτόχρονα είναι πολύ πιο δραστικό και δυναμικό αφού Ύίνεται σε ποσοστά

υπερδεκαπλάσια από τα αντίστοιχα ποσοστά των αυξήσεων. Σημειώνεται όπ βασικό ρόλο

που συντέλεσε στην παραπάνω μείωση ήταν σε ένα βαθμό ο εμφύλιος πόλεμος, του οποίου

τα αποτελέσματα συνεχίστηκαν 'Υια χρόνια αργότερα και ο οποίος γενικώς άδειασε τα χωριά

(Λάββας, 1982: 129) αλλά κυρίως η εξωτερική μετανάστευση και το ρεύμα αστικοποίησης

που χαρακτηρίζουντην περίοδο (Τζιαφέτας, 1986: 10 Ι).

Αντίστοιχα για την περίοδο 1981-1991:

Πίνακας 6: Ύψος πληθυσμιακών μεταβολών των παραΟΟσιακών οιιασμών για την περίοδο

1981-1991

%
ΠΛΗθΥΣΜ1ΑΚΗ ΠΟΣΟΣΤΟ(%)

ΜΕτΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣ1ΑΚΩΝ

1981-1991 ΟIΚΙΣΜΩΝ

>-60 2.7
'-30 ως -{i0' 634
'-10 ωc -30' 2564

<-10 19.57
σταΟεοοί 2.16

<20 2038
'20 ωc 60' 135

'60 ωc 100' 351
>100 6.21

Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιδία Επεξεργασία

72



Ιωάwα Kαωκlδη Η "ατάσ[ω:ιη στην Ελλάδα

ΔιάΥρα.μμα 8: Ύψος πληθυσμιακών μεrαβoλών των παραδοσιακών οικισμών για την περίοδο

1981-1991

.~oo

• '·30 ως .El)'

a '·10ως-;U

D <-10

D σιαθtρol

D>20

Θ'20ωςΕσ

• "60 ως 100'

.>100

Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιδία Eπεξεpyασiα

Παρά το γΕΎονός όn οι οικισμοίπου υφίσταvrαιπληθυσμιακήμείωση εξαχολουθούν

και για τη συΥΧΕχ:ρψένη δεκαετία να υπερβαίνουν σε αριθμό αυτούς που παρουσιάζουν

αύξηση, το ποσοστότους είναι κατά 30% μιιcpότερo από αυτό της προηγούμενης περιόδου.

Επιπροσθέτως παρατηρείται ότι τα ποσοστά μείωσης του πληθυσμού δεν 1α/μαίvoνται σε

τόσο υψηλά επίπεδα σε σχέση με την περίοδο 1961-1981 ενώ αντιθέτως τα πασαστά των

αυξήσεων ενισχύ<>νται γεγονός m>υ αποδεικνύει τη μεταβαλή της τάσης της πληθυαμιακής

μείωσης. Επομένως διαπιστώνεται μία τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική διαφορά όσον

αφαρά την πληθυσμιακή εξέλιξη των δύο προαναφερόμενων xρoνι~ών περιόδων, γεγανός

που δικαιολογείται από την μεταστροφή της πολιτικής που αφορά την οικονομία και την

ανάπτυξη (ανάσχεση εξωτερικής μετανάστευσης, αυξημένες επιδοτήσεις από την ΕΟΚ σταν

πρωτογενή τομέα) αλλά και στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος των α.σtlJ(ών κέντρων

(Κατοχιαναύ, 1992: 196, 199).

Όσον αφορά την περίοδο 1991-2001 η ΙCατάσταση φαίνεται να έχει αντιστραφεί

πλήρως σε σχέση με τις προηγαύμενες περιόδους. Σ~αρψένα παρατίθενται ~ατωτέρω τα

αντίστοιχα στοιχεία:
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Πίναmς 7: Ύψος πληθυσμιακών μεταβολών των παραδοσιακών οικισμών για την περίοδο

1981-1991

%
ΠΛHθYΣMJAΚH ΠΟΣΟΣΤΟ(%)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ

1991-2001 OIΚJΣMΩN

>~ 347
'-30ωc~' 88
'-10 ΩC -30' 1733

<-10 13,07
σταθεροί 2,13

<20 2467
'20 ως 60' 2013
'6Oωc 100' 507

>100 5,33

ΠηΥή: ΕΣΥΕ, Ιδία E>«ξερyασiα

Η τάση που αναπτύχθηιcε τη δειcαετία 1981·1991 φαίνεται να ενισχύεται και να

εξελίσσεται ιcατά την περίοδο 1991-2001, δηλαδή το ποσοστό των οικισμών που

παρουσιάζει θετική πληθυσμιακή μεταβολή συνεχiζει να αυξάνεταΙ, υπερβαίνοντας μάλιστα

'για πρώτη φορά το ανήστοιχο ποσοστό των οικισμών που εμφανίζουν πληEhJσμtακή μείωση.

Επιπρόσθετα αυξάνεται σε σημανηιcό βαθμό το ύψος των θετικών μεταβολών και ο αριθμός

των παραδοσιακών οικισμών στους οποίους αναφέρονται αυτές οι μεταβολές. Σιryκειcριμένα.,

ένα μεγάλο ποσοστό παραδοσιακών οικισμών της τάξεως του 30% παρουσιάζει αύξηση

μεγαλύτερη από 20% ενώ λiyoι είναι πλέον οι οικισμοί που παρουσιάζουν μεγάλα ποσοστά

μειώσεων.
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Διάγραμμα 9: Ύψος πληθυσμιακών μεταβολών των παραδοσιακών οικισμών για την περίοδο

1991-2001

.~'"
• '-30ως-60'

[] '.10ως-30'

!ΞΙ <-10

Q στdιι:ροί

0>20

ο'20ως6Ο'

• '60 ως 100'

.>100

Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιδiα Eπεξερyασiα

Συγκεντρωτικά φαίνεται όn παρόn για ένα μεγάλο διάστημα, η παρακμή Τα/ν

παραδοσιακώνοικισμών ήταν εμφανής από την άποψη της πληθυσμιακήςαποψίλωσηςκαι

φαινόταν μη αναστρέψιμη, καθώς μεγάλο ποσοστό οικισμών γνώρισε εγκατάλειψη, τα

τελευταία είκοσι χρόνια η κατάσταση έχει μεταβληθεί. Η στροφή του ενδιαφέροντος σε

παγκόσμιοκαι εθνικό επίπεδο προς την πολιτιστική κληρονομιάκαι η συνειδητοποίησητης

αξίας της συνέβαλαν μέσω προγραμμάτων, κινήτρων και άλλων μηχανισμών (βλ. στην

ανάκαμψηκαι αναζωογόνησητων παραδοσιακώνοικισμών.

Όσον αφορά την κατανομή του πληθυσμού των παραδοσιακών οικισμών κατά

περιφέρειεςσήμερα η κατάστασηδιαμορφώνεταιόπως φαίνεταιστο παρακάτωδιάγραμμα.
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ΔιάΥραμμα 1Ο: Ποσοστό πληθοομού Περιφέρειας πσυ κατοικεί σε παραδοσιακούς οικισμούς

35.00 ι--------------------,

30.00

25.00

211,00

15.00

10,00

Πηγή: ΕΣΥΕ. Ιδία ΕπεξερΥασία

"""""'''Ίr ληθl.llJμO"

I'kριφtρεo; Ίr OU

&ι;ιμνει σι

Ίropo5oσ"oUς:

OIΚΘμoUς

Οπως παΡατηρεitαι. όπως και η κατανομή των παραδοσιακών οιΚ'\σμών έτσι και το

πoσoσro του πληθυσμού ανά περιφέρεια που διαμένει σε παραδοσιακούς οικισμούς

παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιογένεια μεταξύ των περιφερειών. Συγκεκριμένα στο Νότιο

Αιγαίο πάνω από το 30010 του πληθυσμού κατοικεί σε παραδοσιακούς οικισμούς ενώ

ακολουθούν οι περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και [ον1ων Νήσων με ποσοστά που πέφτουν

στο μισό περίπου από το ανήστοιχο του Νοτίου Aryaiou. Οι υπόλοιπες περιφέρειες

ακολουθούν με πολύ χαμηλότερα. ποσοστά.

Αυτό που αξίζει να σημειωθε~ είναι όπ σε μεγάλο βαθμό δεν υπάρχει αναλογία

μεταξύ του αριθμού των παραδοσιακών οιΚ'\σμών σε μία περιφέρεια και του ποσοστού του

πληθυσμού της που κατοικεί σε αυτούς.

Ειδικότερα, όπως έχει αναλυθεί (βλ. 4.2.1) ο μεγαλύτερος αριθμός παραδοσιακών

oucισμών, συγκεντρώνεται σε πoσoσro που υπερβαίνει το 800./0, κατά σειρά μεγέθους στις

περιφέρειες Nσrioυ Αιγαίου, Κρήτης, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίου χαl

[ον1ων Νήσων. Ωστόσο όπως φαίνεται από το παΡαπάνω διάγραμμα πέραν από την

περιφέρεια Noτioυ Αιγαίου που παρουσιάζει το μεγαλύτερο αριθμό παραδοσιακών οικισμών

και κατά ανnστoιχία το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού που κατοικεί σε παραδοσιακούς

οικισμούς, οι Περιφέρειες που βρίσκΟvtαι στις πρώτες θέσεις όσον αφορά τον αριθμό των

οικισμών δεν είναι οι ίδιες με αυτές που συγκεντρώνουν το μεyαλirrεΡO πληθυσμό.
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Επομένως εξάγεται το συμπέρασμα ότι σε πολλές περιπτώσει μεγαλύτερο ποσοστό

οικισμού συyιcενφώνεται σε μικρότερο αριθμό οικισμών και επομένως οι παραδοσιακοί

οικισμοί κάποιων περιφερειών είναι πιο δυναμικοί ενώ άλλοι πιο "ασθενείς". Αυτό οφείλεται

όχι μόνο στη γεωγραφική θέση και προσβασιμότητα αλλά και στις διάφορες ενέργειες

ανάδε1ξης των οικισμών από πλευράς της πολιτείας.

Τέλος πρέπει να επισημανθεί η ιδιομορφία μεγάλ<>υ αριθμού παραδοσιακών

τουριστικών οικισμών. Συγκεκριμένα, ενώ ένα πλήθος οικισμών κατά την απογραφή

παρουσιάζει πολύ μικρό πληθυσμό τις τουριστικές περιόδους ο πληθυσμός αυτός αυξάνεται

σε μεγάλ<> βαθμό, λόγω της μαζικής προσέλευσης τουριστών. Έτσι, παρατηρείται το

φαινόμενο για τον ίδιο οικισμό να παρουσιάζει το χειμώνα π.χ. από τη μια εικόνα

εγκαταλειμμένου οικισμού και το καλοκαίρι να είναι υπερκορεσμένος, ή το αντίστροφο. Η

ορθολογική διαχείριση και ο προγραμματισμός παίζουν σπουδαίο ρόλο σε αυτή την

περίπτωση.

4.2.4 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στην παρούσα ενότητα προσεγγίζεται η εικόνα των ελληνικών παραδοσιακών

οικισμών. Είναι φανερό ότι στα πλαίσια της παρούσας μελέτης δεν μπορεί να αναλυθεί

διεξοδικά η φυσιογνωμία όλων των ελληνικών παραδοσιακών οικισμών λόγω της μεγάλης

ποικιλομορφίαςπου τη χαρακτηρίζει Εντούτοις, θα σκιαγραφηθεί μία γενικότερη τυπολογία

αφού πρώτα γίνει αναφορά στα κοινά γνωρίσματατων εν λόγω οικισμών συνολικά.

Στην Ελλάδα η οικιστική δομή εξελίχθηκε έχοντας ως υπόβαθρο φυσικές ή

συστημαηκέςδιεργασίες που ευνοούσαντο πρότυπο οργάνωσης του χώρου σε μικρούς

οικισμούς, όπου εντάσσεται αρμονικά στη φύση και δεν απαιτείται χρήση τροχοφόρου

για τις μετακινήσεις εντός του οικισμού. Το πρότυπο αυτό απεΙKαVΊζεται

χαρακτηριστικάστους παραδοσιακούςοικισμούς(Θεοδωράκη-Πάτση,2003: 66).

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα έχει υποστηριχθεί ότι το σχέδιο των παραδοσιακών

οικισμών προέκυψε από κυριολεκτικά παραδοσιακό και νεοκλασικού σχεδιασμό, οι

οποίοι ορίζονται αντίστοιχα από τη φυσική ή συστημαηκή οργάνωση των χρήσεων γης

και την εποχή εφαρμογής τους:

• Παραδοσιακό, σε υφιστάμενους οικισμούς το 1923, που βασίζεται σε φυσικές

διανομές δηλαδή στην οργανική ανάπτυξη (βλ. Εικόνα Ι).
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• Νεοιcλασucό (κυρίως Ιπ:ποδάμειο), σε υφιστάμενους οucισμούς το Ι 923 καθώς

και μεταγενέστερους και επεκτάσεις, που βασiζοvtαι σε συ<mΊματΙΙCές διανομές

και αφορούν κυρίως τμήματα πόλεων (βλ. Εucόνα 2) (θεoδωράΙCΗ-Πάτση, 2003:

66).

Εικόνα Ι: 0pΎαvική ανάπroξη. Oiα Σαντορίνης

--- . .

Πrπή: Eθvtκό Μετσόβιο Πoλmεχνείo, 2009

Εικόνα 2: Jπποδάμειο σύστημα, Ναύπλιο

ΠηΥή: Δήμος Ναυπλίου, 2009

Κοινό στοιχείο του οικιστικού δικτύου για τους παιχχδοσιακούς οικισμούς και των

δύο περιπτώσεων είναι η οργάνωσή του σε ακτίνες απόστασης πεζού.
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Αναλυτικότερα, η ανάπτυξη των κοινοχρήστων χώρων είναι συνήθως οργανική ενώ

δυναμικό στοιχείο ΟΡΎάνωσης των περισσότερων παραδοσιακών οικισμών αποτελεί

συνήθως η πλατεία, ή επί μέρους ανοικτοί χώροι, ως χώρος κοινωνικοποίησης και σημείο

συνάντησης του κοινού η οποία χωροθετείται συχνά στο κέντρο και σε κάθε περiπτωση είναι

σε ακτίνα απόστασης πεζού από τις κατοικίες, συγκεντρώνοντας σε γενικές γραμμές βασικές

λειτουργίες όπως εμπόρΊΟ, δΙOUcηση και χώροι λατρείας. Επιπρόσθετα, οι αυλές,

ανεξαρτήτως μεγέθους και βαθμού εσωστρέφειας ή εξωστρέφεtας χαρακτηρiζoυν μεγάλο

αριθμό παραδoσtαKών οικισμών (Τζελ/πης, 1977: II - 18).

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό αποτελεί η μορφή και λειτουΡΎία του οδικού δικτύου

στις περιπτώσεις που αυτό διέρχεται μέσα από τον οικισμό. Το οδικό δίκτυο λειτουΡΎεί ως ο

άμεσος υπαίθριος χώρος κοινωνικοποίησης ο οποίος συνδέεται από στενές λωρίδες

αυτοκινήτων. πεζοδρόμων και προαυλίων ενώ τα πλάτη των οδών είναι μικρά (Θεοδωράκη

Πάτση, 2003: 63).

Πέρα από τα κοινά χαρακτηριστικά των παραδοσιακών οικισμών. το έντονα

διαφοροποιημένο τοπίο του Ελλαδικού χώρου σε συνδυασμό με τις ποικίλες ιστορικές και

πολιτισμικές επιρροές. οδήγησαν στην ανάπτυξη οικισμών με μοναδικά χαρακτηριστικά.

Εντούτοις τα χαρακτηριστικά αυτά είναι δυνατόν κατά κάποιο τρόπο να ομαδοποιηθούν σε

επί μέρους ενότητες με στόχο την παρουσίαση των αποκλίσεων ή παραλλαγών σε σχέση με

το γενικό πρότυπο που παρουσιάστηκε παραπάνω. Περαιτέρω ανάλυση γίνεται στην ενότητα

4.3 •Ανάλυση ανά περιφέρεια'.

Τέλος ως ιδωίτερη ενόn)τα πρέπει να αναφερθούν τα τμήματα των πόλεων 1ΟΟυ

χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακά. Τα OUΎKεKριμένα τμήματα αποτελούν συνήθως το κέντρο

στο οποίο βασίστηκε η ανάπτυξη της μετέπειτα πόλης και σήμερα είτε εξακολουθεί να

αποτελεί ζωτικό πυρήνα της πόλης είτε έχει εν μέρει εγκαταλειφθεί ή υποβαθμιστεί καθώς οι

λειτουΡΎίες 1ΟΟυ άλλοτε συγκέντρωνε μεταφέρθηκαν σε άλλη χωρική ενότητα

4.3 θΕΣΜΟθΕΤΗΜΕΝΟI ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ OIΚΙΣMOΙ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΤΑ

Προκειμένου να γίνει μiα πιο ολοκληρωμένη και συστηματική μελέτη Ύtα τους

παραδοσιακούς οικισμούς της χώρας επιλέγεται να γίνει σχετική ανάλυση σε επίπεδο

Περιφέρειας. Η σεφά με την οποία θα παρουσιαστούν οι Περιφέρειες -γίνεται βάσει του

αριθμού των παραδοσιακών οικισμών, επομένως αρχικά αναλύονται οι περιφέρειες που

συγκεντρώνουν τους περισσότερους παραδοσιακούς οικισμούς. Επιπρόσθετα τονίζεται ότι
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από την παρακάτω ανάλυση εξαιρούνται τα ιστορικά κέντρα και τμήματα των πόλεων καθώς

τόσος ο χαρακτήρας τους όσο και η δυναμική τους διαφέρουν σε μεΥάλο βαθμό από τους

παραδοσιακούς οικισμούς, και αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία. Επιπρόσθετα δεν υπάρχουν

στατιστικά στοιχεία που να αφορούν αποκλειστικά τα τμήματα αυτά καθώς τα στοιχεία της

στατιστικής αφορούν ολόκληρη την πόλη στην οποία εντάσσονται

4.3.1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΠΟΥAJΓAJΟΥ

Κατανομή παραδοσιακών οικισμών

Όπως έχει αναφερθεί η περιφέρεια Νοτίου Αηαίου παρουσιάζει το μεΥαλύτερο

αριθμό παραδοσιακών οικισμών σε όλη τη χώρα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ως

παραδοσιακοί έχουν χαρακτηριστεί συνολικά 212 OΙKισμo~ Ι 65 οικισμοί του Νομού

Κυκλάδων και 47 του Νομού Δωδεκανήσου (βλ. Παράρτημα 6). Η κατανομή των οικισμών

φαίνεται στο διάΥραμμα που ακολουθεί αλλά και στο Χάρτη 1 και Χάρτη 3.

Διάγραμμα 11: Κατανομή των παραδοσιακών οικισμών εντός της Περιφέρειας ΝΟ'ιίσυ Αιγαίσυ

ΠEPtφEPBA Ν. /JJr/JJOY

Θ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

• N.ΔΩΔEΚAr+lΣΩN

Πη-Υή: ΥΠΕΧΩΔΕ 2009 α, http://www.spitia.grl, Ιδία Επεξεργασία

Όπως παρατηρείται ο Νομός Κυκλάδων σιη'κενφώνει τη πλειοψηφία των

παραδοσιακώνοικισμών ενώ μεταξύ των στΑ μεγαλύτερο αριθμό παραδοσιακώνοικισμών
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συγκεντρώνουν οι Δήμοι Άνδρου και Εξωμβούργου με 16 και 26 χαρακτηρισμένους

παραδοσιακούς οικισμούς αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο Χάρτη 8.

Πληθυσμιαι<ή εξέλιξη

Όσον αφορά την πληθυσμιακή εξέλιξη των παραδοσιακών 01Κισμών που ανήκουν

στην Περιφέρεια, αναφέρεται ότι εξετάζεται η χρονική περίοδος από το 1961-2001.

Αναλυτικότερα οι πληθυσμιακές μεταβολές ανά χρονική περίοδο παρουσιάζονται στο

παρακάτω διάΎραμμα.

Διάγραμμα 12: Πληθυσμιακή τάση παραδοσιακών οικισμών Περιφέρειας Ν. Αιγαίου ανά

χρονική περίοδο

πEPtΦEPBA NOmv ΑιΓΑΙΟΥ

ΣTAeB:oT1fTA MEDΣH

180,00·

160,00

i
140,00

w 120.00
~

δ 100,00
Ο
~ "',00w
Ο
w "',00
Ο
~

",00

20,00

0,00
ΑΥΞΗΣΗ

[) 1991·2001

.1981-1991

.1961·1981

Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιδία ΕπεξερΥασία

Όπως παρατηρείται η Περιφέρεια ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό το μοντέλο των

συνολικών παραδοσιακώνοικισμών της χώρας (βλ.4.2.3) καθώς. ενώ αρχικά, την περίοδο

1961-1981, φαίνεται ότι το μεΥαλύτερο ποσοστό των παραδοσιακών οικισμών παρουσιάζουν

μείωση, η κατάσταση αυτή σταδιακά μεταβάλλεται και αντιστρέφεται τελικά την τελευταία

δεκαετία, γεγονός που παρουσιάζει το ενδιαφέρον προς τους παραδοσιακούς οικισμούς της

Περιφέρειας και την αναγνώριση της αξίας τους και επομένως την ενίσχυση της δυναμικής

τους.
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Συνολικά και προκειμένου να Ύίνει συγκριτική ανάλυση παρατίθεται το κατωτέρω

διάγραμμα στο οποίο παρουσιάζεται αθροιστικά η εξέλιξη του πληθυσμού των

παραδοσιακών οικισμών της Περιφέρε1ας, του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας και

της Χώρας.

Διiryραμμα J3: Διαχρονική εξέλιξη πληθυσμού παραδοσιακών οικισμών Περιφέρειας Ν.

ΑΙΎαίου

ΠΕΡΙΦ ΕΡΒΑ Ν. PJrPJOY

___-ΣΥΝΟΛΙ<ΟΣ

IlΛHΘYΣM:>Σ

ΓmΦEIEAΣ

IlΛHΘYΣM:>Σ

Ilb.ΡΑΔΟΣ~ΚΩ

OικιrfΚ1N

•

~~~~::::;---;;---lr...,.--,==~I
-+--IlΛHΘYΣM:>Σ

:>:J'h.....~ ΧΩΡΑΣ

15

10
5
Ο

·5
·10

·15
.:>:)

Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιδία ΕπεξερΥασία

Όπως παρατηρείται, οι μεταβολές του συνολικού πληθυσμού των παραδοσιακών

οικισμών της Περιφέρειας είναι πολύ πιο έντονες τόσο από αυτές του συνολικού πληθυσμού

της Περιφέρειαςόσο και από αυτές της Χώρας. Επίσης σημείο προβλημαησμούαποτελεί το

γεγονός ότι παρότι την εικοσαετία 1961-1981 και η Περιφέρεια και η Χώρα εμφανίζουν

αυξηπκές τάσεις ο συνολικός πληθυσμός των παραδοσιακών οικισμών παρουσιάζει

σημαντική μείωση, για να έρθει μία δεκαετία αργότερα να αυξηθεί με ρυθμούς σχεδόν

δutλάσιoυς εν συγκρίσει τόσο με αυτούς της Περιφέρεια όσο και της Χώρας.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι παρόπ την δεκαετία 1991-2001 όΠα/ς φαίνεται στο

προηγούμενο δtάγραμμα η πλειοψηφία των οικισμών παρουσιάζει πληθυσμιακή αύξηση ο

συνολικός πληθυσμός των οικισμών παρουσιάζει μείωση γεΥονός που υποδεικνύει ότι ο

ρυθμός μείωσης αρκετών οικισμών είναι πολύ μεγαλύτερος από το ρυθμό αύξησης της

πλειοψηφίας των οικισμών και οι οικισμοί που παρουσιάζουν μείωση σιryKεντρώνOυν

μεΥαλύτερο πληθυσμό από αυτούς που παρουσιάζουν αύξηση.
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Τέλος σημειώνεται ότι σήμερα το 33% του πληθυσμού της Περιφέρειας κατοικεί σε

οικισμούς που έχουν χαρακτηριστεί παραδοσιακοί γεγονός που αποδεικνύει όη ένα

σημανηκό μέρος του πληθυσμού επηρεάζεται από την πολιτική που ασκείται σχεnKά με

τους εν 'λiYyω οικισμούς.

Μορφολογικάχαρακτηριστικά·Κατάσταση ΠαραδοσιακώνΟικισμών

Οι παραδοσιακοίοικισμοίτης περιφέρειαςπαρουσιάζουνμεγάλη ποικιλία ως προς το

μΈΥεθος, το χαρακτήρακαι τη θέση τους στο OΙKισnKό δίκτυο.

Ωστόσο συνολικά., οι οικισμοί είναι εγκατεσπαρμένοι κα\, στα μεγαλύτερα νησιά

παρουσιάζουνγραμμική ανάπτυξη κατά μήκος της παράκτιας ζώνης εξυπηρετώνταςτόσο τις

ανάγκες στέγασης των μόνψων κατοίκων όσο και έμμεσα την τουριστική παραθεριστική

ζήτηση. Σε αmό το σημείο θεμιτή κρίνεται η διάκριση σε δύο ενότητες: τους οικισμούς των

Κυκλάδωνκαι τους οικισμούςτων Δωδεκανήσων.

Αναλυτικότερα., η πλειοψηφία των παραδοσιακών οικισμών της πρώτης ενότητας,

και ιδιαίτερα οι οικισμοί που δημωυρΥήθηκαν πριν από το ]960, αναπτύχθηκε στο

εσωτερικό των νησιών εξαιτίας του φόβου των πεφατών. Συνήθως οι οικισμοί

αναπτύσσονται σε σημεία με κλίση ενώ τα κτίσματα τοποθετούνται βαθμιδωτά (Μιχαηλίδης,

]979:53-63). Η ανάπτυξή τους ως επί το πλείστον χαρακτηρίζεται οργανική όπως ορίζεται

και από το γενικό πρότιnιO. Το κτφιακό απόθεμα εμφανίζεται σαν ομογενοποιημένη ενότητα

παρά την εντυπωσιακή πολλαπλότητα των κτισμάτων που το απαΡήζουν. Τα κτίσματα είναι

συνήθως μικρού μεγέθους, κατά κανόνα λευκά και στεγάζονται με δώμα (βλ. Εικόνα 3 και

4). Οι κοινόχρηστοι χώροι των οικισμών έχουν περιορισμένα γεωμετρικά μεγέθη και οι

πλατείες σε πολλές πεΡlπτώσεtς προκύπτουν από τοπικές δtευρύνσεις του δικτύου και

εμφανίζονται με τη μορφή πλατώματος(βλ. Σχέδιο ]). Βασικό χαρακτηριστικό των εν λiYyω

οικισμών είναι η ευρί>τητα και η σχεnκή διαφάνεια της ζώνης του ημιδημόσισυ χώρου (βλ.

Σχέδιο 2) (Radford και CΙark, ]979: 64 - 80).
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Εικόνα 3 :Ίος

Πηγή: http://www.travelcyclades.gr/ios-photoslios-greece.jpg

Σχέδω 1: Avnληπnκή εικόνα {ου εσωtερικΣU του οικισμού tης Νάξου

ΠηΥή: Πολυχρσνιάδης, Χαtζημιχάλης, 1979:88,91
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Σχέδιο 2: Γενική αίσθηση του δημόσιου και ημιδημόσιου χώρου στις Κυκλάδες

..:;Ί
Ι ι

Πηγή: Πο<υχρονιάδης, Χα,ζημιχάλης, 1979: 88. 91

Γενικά αναφέρεται ότι όλοι οι οικισμοί των Κυκλάδων αποτελούν μια ενότητα που

χαραιcrηρiζει το γεωγραφικό χώρο. με εξαίρεση τη Σαντορίνη. όπου τα ειδικά γεωλογικά

δεδομένα έχουν διαμορφώσει έναν ιδιαίτερο φυσικό χώρο και ορισμένα ειδικά

χαρακτηριστικά στο δομημένο περιβάλλον (Αντωνόπουλος, AντωναιcάΙCΗς, Αντωνακάκη,

Δεσύλλα. Χατζιμηχάλης. 1975: 125).

Εικόνα 4: Νάουσα Πάρου

....

Πηγή: www.paros-hoιιses.eulgI/paros_naoussa.htmI
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Σχετικά με τους οικισμούς της δεύτερης ενότητας σημειώνεται αρχtKά. η

πολυμορφία που χαραιcrηρίζει το έδαφος, με κύριο γνώρισμα την ορεινή διαμόρφωση.

Επίσης υπάρχει διαφορά όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον μεταξύ των παραδοσιακών

οικισμών, αφού ορισμένα νησιά έχουν πλούσια βλάστηση ενώ άlJ.D. είναι άγονα. Από

χρονολογική άποψη, οι περισσότεροι σημερινοί παραδοσιακοί οικισμοί των Δωδεκανήσων

ανήκουν στην μεταβυζανnνή κυρίως περίοδο. Από άποψη πολεοδομίας, τα παλαιότερα

τμήματα των οικισμών έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά κοινά γνωρίσματα: πυκνή δόμηση,

δρόμους στενούς και δαιδαλώδεις και ελάχιστους κοινόχρηστους χώρους, παρoυσιάζovτας

γενικά μια εικόνα mo κλειστή και εσωστρεφή σε σχέση με τις Κυκλάδες (φtλιππίδης, 2003:

131 - 144). Συχνά αναπτύσσονται σε έντονες κλίσεις με αμφιθεατρική διάταξη και

δεσπόζουσα θέση του κάστρου στην κορυφή. Τα κτίσματα όπως και στις Κυκλάδες έχουν

κυβικούς όΥκους με απλή κάτοψη και επίπεδες στέγες. Χαρακτηριστικά είναι επίσης τα

μικρά ανοίγματα. Τέλος σημεtώνεται ότι τα υλικά που χρησψοποιούνται είναι η πέτρα, ο

πυλός, το ξύλο και ο ασβέστης (Mouτσoπoύλoυ, 1975: ] 16).

Εικόνα 5: Κάλυμνος και Αστυπάλαια

Πηγή: hΙΙΡ://www.radίοkaIΥmnοs.cοm!καιhΙΙΡ://cms.elΙadοrama.gr/. 2009
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Όσον αφορά τις κινήσεις για την ανάδειξη των παραδοσιακών οικισμών σημειώνεται

ότι παρά την αναγνώρισή τους και τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί, διατίθενται

ελάχιστα κίνητρα και πόροι για την αποκατάσταση και προβολή τους ενώ σημαvnΙCΉ

αλλοίωση και υποβάθμιση επιφέρουν η άναρχη και συχνά αυθαίρετη δόμηση η oπotα

συνδέεται με την ΤOυριΣτucΉ και παραθεριστική ζήτηση, οι επεμβάσεις σε UφUΠάμενα

δίιmχx και συχνά τα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφΕλειας.

Ξεχωριστή θέση μεταξύ των οικισμών των Δωδεκανήσων έχει η μεσαιωΝUCΉ πόλη της

Ρόδου, η οποία έχει ανακηρυχθεί ως μνημείο ΠΟ"(1Cόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς

από την Ουνέσκο (βλ. Εικόνα 6) (Unesco World Cultural Ηeήtage. 2009).

Εικόνα 6: MεσαΙΩΝΙΙCΉ πόλη της Ρόδου

Πηγή: hUp://www.aιιaggclies.gr/. 2009

Τέλος σημειώνεται ότι σε πολλούς παραδοσιακούς OΙΊClσμOύς η σημασία και

ανάπτυξη του ΤΡΙΤΟΎενή τομέα είναι συνεχής και αυξανόμενη με αποτέλεσμα να δέxovrαι

μεγά4ς mέσεις (ΠΠΧΣΑΑ Ν. Αιγαίου, 2003).

Προτάσεις Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου

Ανάπτυξης

Από το περιφερειακό προτείνεται ειδικά για τους παραδοσιακούςοικισμούς και τις

παλαιές βΙOμηΧΑΝUCέςπεριοχές πορόλληλα με το προστατευτικόκαθεστώς να προβλεφθούν

ειδιχά κίνητρα Ύια τη συντήρηση του ιcrψιαΚOύ αποθέματος και την ανάδειξη των οικισμών

87



Ιωάννα Καα/..ιδη Η Kατόσrαoη στηνΕλλάδα

σε πόλους τοπικής ανάπτυξης. Επίσης προτείνεται η οργάνωση ενός δικτύου πολιτιστικών

πόρων (ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, παραδόσεων

και εθίμων, aύ'yxρoνων εκδηλώσεων πολιτισμού) και η ενθάρρυνση επανάχρησης του

κτιριακού αποθέματος αστικού και αγροτικού χαρακτήρα με δράσεις αποκατάστασης

ιστορικών/παραδοσιακών κτφίων καθώς και δΊατήρησης και αναβίωσης παραδοσιακών

δραστηριοτήτων.

Σημειώνεται ότι βασικό στόχο αποτελεί η προστασία και προβολή της πολιτιστικής

κληρονομιάς μέσα από τις πολιτικές στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού ενώ

στην αποκατάσταση των παραδοσιακών οικισμών δίνεται μια πιο «λειτουργική» και

λιγότερο «μουσειακή προσέγγιση». Παράλληλα το σχέδιο προωθεί την ενημέρωση του

κοινού και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των τοπικών κοινωνιών στον πολιτισμό καθώς

και την οργάνωση και προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε

επαγγέλματα ευαίσθητα από πολιτιστικής πλευράς όπως π.Χ παραδοσιακές οικοδομικές

τεχνικές, μαρμαρογλυπτική, ξυλουργική κλπ.

Ωστόσο τονίζεται ότι οι στόχοι και οι προτάσεις δεν είναι ιεραρχημένοι και επομένως

δεν υπάρχουν προτεραιότητες. με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αποτελεσματική ανπμετώπιση

των ζητημάτων (ΠΠΧΣΑΑ Ν.Αιγαίου, 2003).

4.3.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κατανομή παραδοσιακών οικισμών

Η ΠελoπόWΗσoς, μετά το Νότιο Αιγαίο, αποτελεί την Περιφέρεια που συγκεντρώνει

τους περισσότερους παραδοσιακούς οικισμούς. Συγκεκριμένα ο αριθμός των

χαραιcrηρισμi\'ων παραδοσιακών οικισμών ανέρχεται στους 140 (βλ Παράρτημα 6). Η

κατανομή των παραπάνω οικισμών εντός της Περιφέρεια έχει ως εξής:
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Διάγραμμα 14: Κατανομή των παραδοσιακών οικισμών εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΠΕΡιΦ ΕΡΒΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

[] Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

• Ν,ΑΑ<ΑΔIΑΣ

D Ν.ΜΞΣΣΗΝΑΣ

D Ν.ΛΑΚΩΝIΑΣ

Π'lΎ'i: ΥΠΕΧΩΔΕ, 2009 α, http://www.spitia.gr Ι, 2009 Ιδία ΕπεξεΡΥασία

Όπως φα.ίνεται, οι Νομοί Λακωνίαςκαι Αρκαδίαςσυγκεντρώνουντο σύνολο σχεδόν

των παραδοσιακών οικισμών, με το Νομό Λακωνίας να διατηρεί σταθερά και με μεγάλη

διαφορά την πρώτη θέση. Η ανισσκατανομή επομένως όπως συμβαίνει και συνολικά σε

επiπεδo χώρας είναικαι στη συγκεκριμένηπερίπτωση εμφανής(Ρλ Χάρτη 3).

Η παραπάνω ανισοκατανομή αναπαράγεται και σε ενδονομαρχιακό επίπεδο καθώς το

μεγαλύτερο ποσοστό των παραδοσιακών οικισμών συγκεντρώνεται σε συγκεκρψένες

περιοχές, όπως η Μάνη και συγκεκριμένους ΟΤΑ με το Δήμο Οιτύλου του Νομού Λακωνίας

να κατέχει την πρώτη θέση καθώς όχι μόνο συγκεντρώνει τους περισσότερους

παραδοσιακούς οικισμούς μεταξύ των στΑ της περιφέρειας σΧλό μεταξύ όλων των σΤΑ

της Χώρας (βλ. Χάρτη 8).

Πληθυσμιακή εξέλιξη

Σχετικά με την πληθυσμιακή εξέλιξη των παραδοσιακών ΟΙΚlΟμών της Περιφέρειας,

παρατίθενται κατωτέρω τα αντίστοιχα διαγράμματα.
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ΔιάΎραμμα 15: Πληθυσμιακή τάση παραδοσιακών οικισμών Περιφέρειας Πελoπoνvήσσυ ανά

χρονική περίοδο

π~φ ~BA ΠEΛOOα/H-f[OY

01991-2001

.1981-1991

.1961-1981

180,00

16Ό,ΟΟ

c: 140,00

'"~ 120,00

'"(5 100,00
Ο
~ 00,00
~

ο
~ 60,00
Ο
c

"',00

20,00

0,00
ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑΘEfOΤΗΤΑ fJElΩΣH

Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιδία ΕπεξερΥασία

Η Περιφέρεια ΠελoπoWΉσoυ παρουσιάζει για την εικοσαετία 1961-1981 εικόνα

ανάλογη με αυτή του συνόλου των παραδoσtαKών οικισμών της χώρας (βλ 4.2.3) κατά την

οποία η πλειονότητα των παραδοσιακών οικισμών παρουσιάζουν πληθυσμιακή μείωση, η

οποία οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στην τάση ασηκοποίησης που αναπτUχθηKε τη

σιryKεκρψένη περίο&> και στην στροφή της οικονομίας σε νέες mo παραγα/Ύικές μορφές.

Ωστόσο, τις δεκαετίες που ακολουθούν η πληθυσμιακή εξέλιξη των παραδoσtαKών

οικισμών της Περιφέρειας, διαφοροποιείται τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά από την εικόνα

που παρουσιάζει ο συνολικός πληθυσμός των παραOOσtα:κών ΟΙ1C1σμών της Χώρας.

Συγκεκριμένα, κατά τη δεκαετία 1981-1991 οι μεταβολές είναι πολύ πιο ραγδαίες για την

περιφέρεια από ότι για την χώρα αφοu οι οικισμοί που κατά τις περασμένες δεκαετίες είχαν

υποστεί μείωση και αποτελούσαν πλειοψηφία μέσα σε μία δεκαετία αντισταθμίζονται και

τελικά οι οικισμοί που σημειώνουν αύξηση υπερβαίνουν σε αριθμό του οικισμούς που

παρουσίαζαν πληθυσμιακή απoψV.ωση.

Παρόλα αυτά η κατάσταση ανατρέπεται ξανά την επόμενη δεκαετία, 1991-2001,

γεγονός που προκαλεί απορία αφού παρότι έχει εκδηλωθεί το ενδιαφέρον για την πολιnστική

κληρονομιά γενικά και για τους παραδοσιακούς οικισμούς ειδικότερα σε εθνικό επίπεδο,

φαίνεται όn αυτό δεν επηρέασε την Περιφέρεια.
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Οι παραπάνω τάσεΊς φαίνονται καθαρότερα και στο παρακάτω διάγραμμα το οποίο

παρουσιάζει την εξέλιξη του συνολικού πληθυσμού των παραδοσιακών οικισμών της

Περιφέρειας (βλ. Χάρτη 7).

Διάγραμμα 16: Διαχρονική εξέλιξη πληθυσμού παρσ&>σιακών οικισμών Περιφέρειας

Πελοποννήσου

ΠΕΡΙΦ ΕΡΒΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣον

2D
15

" "- -+- Πι\HθVΣMJΣ

10 7
ΧΩΡΑΣ.....

5 --/ ___ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
Ο - , --7.

ΓV\HaVrMJr
-5

ΓB'IΦEFBAΣ...
-10 ---_.-

ΓV\HθYΣf.oDΣ

-15 ΠΑΡΑΔΟΣιι\ΚΩΝ

-2D f-- οιω:""Ν

-25

Πηγή : ΕΣΥΕ, Ιδiα ΕπεξερΥασία

Σημειώνεται ότι η συγκ:εκριμένη κατάσταση οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρξε

ιδιαίτερη και συγκ:εκριμένη μέριμνα από πολιτικής πλευράς για το μέλλον των εν 'λi:Yyω

οικισμών, όπως αναλύεται και παρακάτω.

Τέλος αναφέρεται ότι σήμερα η περιφέρεια διαθέτει σχετικά μεγάλο αριθμό

παραδοσιακών οικισμών πολλοί από τους οποίους έχουν πληθυσμό μικρότερο των 500

κατοίκων, εμφανίζοντας σοβαρούς κινδύνους πληθυσμιακής αποψίλωσης. Το παραπάνω

αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι παρότι η Πελοπόννησος έρχεται δεύτερη μετά το

Αιγαίο σε αριθμό παραδοσιακών οικισμών το αντίστοιχο ποσοστό του πληθυσμού της

Περιφέρειας που κατοικεί σε αυτούς είναι μόλΊς 5%.

ΜορφολΟ'Υικά χαρακτηριστικά. Κατάσταση Παραδοσιακών Οικισμών

Οι παραδοσιακοί οικισμοί της Πελοποwήσου χωροθετούνται σε μεγάλο βαθμό

στον ορεινό χώρο. Ιδιαίτερη ενότητα αποτελούν οι οικισμοί της Μάνης. Συγκεκριμένα:

Σημειώνεται ότι η Μάνη παρουσιάζει μεΥάλη συγκέντρωση παραδοσιακών OιΊCtσμών

(βλ. Χάρτη Ι). Η εικόνα αυτής της κατηγoρiας οικισμού, συντίθεται από μονάδες
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",ψίων. Ο ημιδημόσιος χώρος εμφανίζεται αρκετά συρρικvωμένoς καθώς ο ιδ1lOτucός

χώρος είναι ιδιαίτερα εσωστρεφής, ενώ οι αυλές είναι περιoρισΜΈVες(Καλλιyάς, 1979:

115 - 137). Xαρακτηριστueό των χτισμάτων αποτελούν οι επικλινείς στέγες. Τέλος

επισημαίνεται ότι χαρακτηριστικά χτίσματα αποτελούν οι πύργοι - πuργόσπιτα., τα

οποία είναι ψηλά πέτρινα κτίσματα που δημιουργήθηκαν Ύια αμυνnκ:OιJς κυρίως λιΥΥους

(ΠαρθΕVΌπoυλoς, 2004: 58)(βλ Εucόνα 1).

Eικόvo 7: Βάθεια Λαιcωvioς

nηyή: Καλλryάς, 1979: 126 κοι hnp://www.akrotainaritis.gr/. 2009

Στην ιcεντρική ΠελoπόΝVΗσO. τα κτίσματα είναι συνήθως τυπικά ορθογώνια,

ενώ στην ΤσαΙCωνία συναντάται στη μορφολογία των παλαιότερων λιτών σπιτιών μια

σύνθεση τοπικών χερσαίων και νησιωτικών στοιχείων. Στα νεώτερα χτίσματα

κυριαρχούν νεoκλασι!dζoυσες και πλουσιότερες μορφές (ΠετΡOVΏτης, 1975: 131).

Όσον αφορά την κατάσταση των οικισμών. αναφέρεται ότι αυτοί εμφανίζονται

σε μεΥάλο ποσοστό αραιοκατοικημένοι ενώ πολλοί από αυτούς είτε είναι

εγκαταλελεψμένοι είτε χάνουν πληθυσμό. Αυτό oφεiλεται σε μεΥάλο βαθμό στο

ΎεΥονός ότι οι παραδοσιακοί οικισμοί όπως και οι λοιποί ιστορικοί και πολιτιστικοί

πόροι δεν έχουν ως σήμερα αvnμετωπιστεί ως ενιαίο οργανucό σύστημα uπό το πρίσμα

της αξιόλογης συμβολής τους ως πόρων εθνικής σημασίας ενώ οι κίνδυνοι που

απειλούν να τους uπoβαθμίσoυν είναι υπαρχτοί Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμα

περισσότερο εξαιτiας του χαμηλού βαθμού πρσστασiας Ωστόσο υπάρχουν

παραδοσιακοί οιχισμοί οι οποίοι έχουν επωφεληθεί και ενισxoovται μέσω διαφόρων

προγραμμάτων και μέτρων που έχουν παρθεί σJJ.iJ. είναι σχετικά ΠEρΙOPlaμέYOL
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ΣυΥκεκριμένα, οι παραδοσιακοί οικισμοί που τυγχάνουν της μεγαλύτερης ανάδειξης και

αξιοποίησης είναι αυτοί του Μυστρά και της Μονεμβασιάς.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονισθεί ότι εξίσου σημαντικοί κρίνονται οι

παραδοσιακοί οικισμοί που βρίσκονται στη Μάνη. Παρόλα αυτά τόσο το νομοθετικό

πλαίσιο όσο και η πολιτική για τους συγκεκρψένους οικισμούς είναι εξαφετικά χαλαρά

(ΠΠΧΣΑΑ ΠελoπoΝVΉσoυ, 2003).

Προτάσεις Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου

Aνάπtυξης

Όσον αφορά της προτάσεις του Περιφερειακού Πλαισίου που αφορούν τους

παραδοσιακούς οικισμούς, φαίνεται ότι εξέχουσα θέση έχουν οι προτάσεις που

σχετίζονται με την άρση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οι ορεινοί

οικισμοί, συμπερΊλαμβανομένων και των παραδοσιακών.

Από το Περιφερειακό στα πλαίσια της οργάνωσης των ορεινών πεΡlΟχών ως

πεδίων παρεμβάσεων μέσα από τις νέες πολιτικές για την ανάπτυξη, προτείνεται η

στροφή προς ης ήπιες δραστηριότητες εναλλακτικού τουΡlΟμού. Η ένταξη και η

ανάδειξη των παραδοσιακών οικισμών κρίνεται σημαντική για την επίτευξη του

παραπάνω εΥχεφήματος.

Επίσης πρoτείνετα~ ειδικά για τις ορεινές περιοχές, η ενίσχυση της βιολογικής

γεωργίας και κτηνοτροφίας, η τυποποίηση και βελτίωση της εμπορικότητας των

τοπικών παραδοσιακών προϊόντων δίνοντας κατά αυτό τον τρόπο κίνητρα για τη

""Υ"ράτηση του πληθυσμού. Γενικότερα τονίζεται η ανάγκη για πολυδραστηριότητα.

ΑναΎΚαία επίσης κρίνεται η κήρυξη-οριοθέτηση και θέσπιση όρων προστασίας

και ανάδειξης των ιστορικών και παραδοσιακών οικισμών με διάφορες πολεοδομικές

παρεμβάσεις και ταυτόχρονα η διαφύλαξη του δομημένου περιβάλλοντος από την

ανεξέλεΥκτη δόμηση με τη σύνταξη και υλοποίηση σχεδίων ρύθμισης του χώρου (ΓΠΣ,

ΣΧΟΟΑΠ κλπ.) (ΠΠΧΣΑΑ ΠελoπoΝVΉσoυ, 2003).

4.3.3 ΠΕΡΙΦΕΡEJΑ ΚΡΗΤΉΣ

Κατανομή παραδοσιακών οικισμών
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Τα ιδιαίτερα χαραχ:τηρισηκά του φυσικού και δομημένου/ιστορικού

περιβάλλοντος αποτελούν συστατικά πολιτιστικά στοιχεία του νησιού. Όσον αφορά

τους κηρυγμένους παραδοσιακούς οικισμούς αναφέρεται ότι οι συγκεκριμένοι

ανέρχονται στους 88 (βλ. Παράρτημα 6). Οι παραδOΣUΙKOί ooασμo~ κατανέμανται

μέσα στην Περιφέρεια όπως φαίνεται στο παρακάτω διάΎραμμα:

Διnyραμμα 17: Κατανομή των παραδoσιΑιcΏΝ oucισμών εντός της Περιφέρειας Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΒΑΚΡΗΤΗΙ

• Ν.Κ'Α.ΚΛΟΟΥ

• Ν.ΛΑΙθΙΟΥ

D Ν.ΡΕθΥΜΙΟΥ

D Ν.ΧΑΝΩΝ

Π'lΎ'i: ΥΠΕΧΩΔΕ, 2009 α, http://www.spiria.8f Ι, 2009, Ιδία Επεξεργασία

Όπως Ύίνεται αvtιληπtό η κατανομή είναι εξαφετικά ανομΟΙΟΎενής. με τη

συντριπτική πλειοψηφία των οικισμών να συγκεντρώνεται στο Νομό Ρεθύμνης. Οι

υπόλοιποι Νομοί εμφανίζουν σχεδόν ίσα ποσοστά παραδοσιακών οικισμών με εξαίρεση

το Νομό Ηρακλείου ο οποίος υστερεί σημαντικά.

Σε αυτό το σημείο, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο ο χαρακτήρας των

οικισμών όσο και η ηλικία τους δεν διαφοροποιούνται σημαvτucά μεταξύ των νομών,

τίθεται ένα ερωτηματικό ως προς το φαινόμενο της μqάλι]ς υπεροχής του Νομαύ

Ρεθύμνης και της τόσο μqόλης διαφοράς του από τους υπόλοιπους Νομούς καθώς τα

κριτήρια χαρακτηρισμού δεν είναι τόσο καθαρά.

Τέλος πpi:πει να αναφερθεί ότι οι ΟΤΑ που παpoυσuiζoυν μq6λo αριθμό

παραδοσιακών οοοσμών είναι ο Δήμος Ρεθύμνου και ο Δήμος Γεροποτάμου (βλ.

Χάρτη 8).
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Πληθυσμιακή εξέΜξη

Όσον αφορά την πληθυσμιακή εξέλιξη των παρσδοσιακών οικισμών της

Περιφέρειας, αυτή 'γίνεται πιο εύληπτη μέσω της παρουσίασης των σχετικών

διαΥραμμάτων.

ΔιάΥραμμα 18: rD.ηθooPIα>eή τάση ιταραδαnακών οικισμών Περιφέρειας Κρήτης ανά xρoνικιi

ιτεpioδo
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ΆΥΞΗΣΗ ΣTAΘBΌτHfA ΜΞιΩΣΗ

Πηγή : ΕΣΥΕ, Ιδία ΕπεξερΥασία

Όπως παρατηρείται οι παρσδοσιακοί οικισμοί της Περιφέρεια Κρήτης άπως

ισχύει και 'για τους συνολικούς παραδοσιακούς οικισμούς της Ελλάδας κατά την

περίοδο 1961-1981 παρουσιάζουν στην πλειοψηφία τους μείωση του πληθυσμού τους.

Ωστόσο η μείωση αυτή αφορά αναλσΥιχά μεγαλύτερο ποσοστό οικισμών στην

περιφέρεια από το αvnστοιχο στη Χώρα. Παρόλα αυτά, κατορθώνει μόλις σε μία

δεκαετία να αναστρέψει την παραπάνω τάση και την περίοδο 198 Ι - Ι 991, η οποία

κρίνεται KαθoρΙΣΤUCΉ, οι οικισμοί που αυξάνουν τον πληθυσμό τους όχι μόνο φτάνουν

σε ποσοστά τους οικισμούς που έφθιναν την προη'γούμενη δεκαεriα αλλά τους

ξεπερνούν. Η ίδια α'VOδιχή τάση συνεχίζεται και 'για τη δεκαετία που ακολουθεί. με

αποτέλεσμα ro 65% των οικισμών περίπου να -Υνωρίζει πληθυσμιαχή αύξηση.
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Η εικόνα της πληθυσμιακής εξέλιξης του συνολικού πληθυσμού των

παραδοσιακών οucισμών παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα (βλ. και Χάρτη 7).

ΔιάΥραμμα 19: Διαχρονική εξέλιξη πληθυσμού παpαlioσιακών οικισμών Περιφέρειας Κρήτης
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h ....- - ΧΩΡΑΣ
5

Ο J
---.- ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

-5 ~ '06' """ ''''' :100' ΠΛHΘγΣ~Σ

-,ο ΠΕι'ιΦΕι'<ιΑΣ

-15 ΓlΛHΘYΣ""Π

-:!] f1/I"ΡΑΔΟΣιΑΚΩΝ

-25 OIΚIrf4)N

-:>J

Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιδία ΕπεξφΥασία

Όπως διαmστώνετα~ η περίοδος 1940-1981 είνΟ1 ιδιαίτερα δύσκολη για τους

παραδoσιαιcoύςοικισμούς της Περιφέρειας, με την εικοσαετία 1961-1981 να αποτελεί

το διάστημα που εμφανίζονται τα υψηλότερα ποσοστά μείωσης του πληθυσμού,

επtβεβαιώνoντας την τάση της αστικοποίησης κατά την οποία τα μεγάλα αστικά κέντρα

απομυζούν τους οικισμούς της υπαίθρου. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι κατά

την ίδια χρονική περίοδο ο πληθυσμός της ΠεΡUΡέρειας συνολικά παρουσιάζ.. αύξηση,

με τους ρυθμούς να πέφτουν λίγο μεταξύ του 1% 1 και 1981, γεγονός που δείχνει ότι

κάποιοι οικισμοί όπως αυτοί των αστικών κέντρων ελκύουν τον πληθυσμό των

οικισμών της υπαίθρου γενικά και κατά συνέπεια των παραδοσιακών. Επομένως και η

συγκεκριμένη ΠεΡUΡέρεια ακολουθεί το μοντέλο της χώρας (βλ.4.2.3).

Ωστόσο η κατάσταση ανατρέπεται τις δεκαετίες που ακολουθούν εν όψει του

γενικότερου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε για την πολιπστική κληρονομιά

φτάνοντας την τελευταία δεις:αετία η μεταβολή του πληθυσμού των παραδοσιακών

OΙΙCΙσμών της Περιφέρειας να είναι θετική και να ΙCΙνείται στα επίπεδα των ρυθμών των

μεταβολών του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας και της Χώρας αvriσtoιχα.

Σήμερα σημε1ώνετΟ1 όn από το συνολ,κό πληθυσμό της Περιφέρειας μόλις το 3%

κατοικεί σε παραδοσιακούς οικισμούς.
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Μορφολο'Υικά χαρακτηριστικά - Κατάσταση Παραδοσιακών Οικισμών

Οι παραδοσιακοί οικισμοί στην Κρήτη εντοπίζονται τόσο στον ορεινό όσο και

στον πεδινό χώρο. Ωστόσο οι περισσότεροι χα.Ρακτηρίζονται ορεινοί ή ημιεορεινοί.

Στη διάταξή τους οι οικισμοί παρουσιάζονται κυρίως αμφιθεατρικά επε σε

πλαΥιά είτε σε κορυφή λόφου, σχηματίζοντας κατά αυτό τον τρόπο ένα είδος φjX)υρίου.

Ο τύπος τους είναι ΙCΙΙΡίως κεντροβαΡ",ός. Η δόμηση είναι συνήθως πυκνή,

επιτρέποντας την εσωτερική επικοινωνία των σmτιών στις εποχές των καταδιώξεων. Οι

δρόμοι εiναι στενοί με μεγάλες κλίσεις. Σχετικά με τα κτίσματα, αναφέρεται ότι το

ιφιτucό σπίτι χαρoκτηρiζεται οπό 4τότητα και προσαρμσΥή σης άμεσες βΙOΤUCές

ανά-Υκες. Υπάρχουν όμως λεπτομέρε1Ες όπως οι καμάρες ή τα οκαλιοτά πέτρινα ή

ξύλινα υπέρ&υρα τα οποία προοδίδο1Ν τον ιδιαίτερο χαροκτήρα της κρητικής

παραδοοιακής αρχιτεκτoΝUCΉς (Ζέρβας Ζέρβα, Δαβάρας, 1975: 121).

EUCΆΝo 8: Μαρουλάς Ρεθύμνου

Πηγή: http://www.athinoramatraνel.gr/. 2009

Οσον αφορά. την κατάσταση των παρα.δoσtαx:ών οικισμών, τονίζεται ότι Ύενικά

στα τμήματα των αΣΤUCών κέντρων που xαlXlΚτ/ρίζOνται ως παραδοσιακά και στους

οικισμούς που δέχονται Πιέσεις, 'λiYyω της τoυριoτucής κυρίως ανόπτιιξης, παροτηρεitαι

στους εσωτερικούς πυρήνες τot>ς, ότι καταστρέφεται η πλούσια ΑΡVτεκτoΝucΉ

παράδοση του νη<noU. Ύα/ να. αντικατασταθεί από ακαλαίσθητα και άμορφα σίrrxρoνα.
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κτίσματα ενώ η περιφέρεtά τους αναπτύσσετω ραγδαία, με ασυγκρότητο OΙKιστtκό

πλέγμα.

Αντιθέτως οι μικροί ορεινοί παραδοσιακοί οικισμοί αντψετωπίζουν τον κίνδυνο

της πληθυσμιακής αποψw"σης ΚΟ1 επομένως της φθοράς των κτιρίων από την

εγκατάλειψη. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην νήσο Γαύδο η οποία

αντιμετωπίζει σε μεΥάλο βαθμό το κίνδυνο της ερήμωσης (ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης, 2003).

Προτάσεις Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου

Ανάπτυξης

Όσον αφορά τις προτάσεις του περιφερειακού ιδιαίτερα θετική είναι η ιδέα για

έvtαξη των παραδοσιακών οικισμών σε ένα σύστημα χωρικών συνόλων, δικτύων κω

πολιτιστικών διαδρομών, συνδυασμένων και με το φυσικό περιβάλλον.

Παράλληλα προτείνεται η τόνωση της λειτουρ-Υίας των ορεινών και ημιορεινών

περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών οικισμών, και η ανάσχεση των

φαινομένων μετακίνησης του πληθυσμσύ προς ης παράκηες ζώνες, με συνδυασμένες

δράσεις και με κατάλληλο σχεδιασμό των εσωτερικών δικτύων μεταφορών και του

συστήματος συγκοινωνιών.

Όσον αφορά τους μικρούς παραδοσιακούς οικισμούς με πλούσιο πολιτιστικό

απόθεμα τονίζετω η ανάγκη της αποκατάστασης των υπαρχόντων παραδoσtαKών

κτισμάτων και κάστρων, και η επιθυμία για τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου των

πολυπληθών επισκεπτών, με σύ'Υχρονη δημιουργία μονοπατιών και μικρών υποδομών.

Ιδιαίτερη μέρψνα προτείνεται για το νησί της Γαύδου όπου παράλληλα με την

προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πoλιτιστtκoύ περιβάλλοντος, τονίζεται η

ανάγκη για την προώθηση προσεκτικών παρεμβάσεων ήmας τουριστικής ανάπτυξης,

συνδεδεμένες με εφαρμογές AΓJE ΠΡOKεψέvoυ να συγκρατηθεί εκεί και να επανέλθει ο

πληθυσμός.

Ιδιαίτερα για τους ορεινούς οικισμούς, υπάρχει ο στόχος για αύξηση της

ελκυστtKότητάς τους μέσω της διεύρυνσης των δυνατοτήτων συμπληρωματικής

απασχόλησης, με πν-οηκές ενέργειες αυτοτροφοδοτσύμενης ανάπτυξης, παραδοσιακά

προϊόντα, χειροτεχνίες, αγροτουρισμός, χειμερινός τουρισμός και της δημιουργίας

κατάλληλων υποδομών ώστε να αυξηθεί η προπελασιμότητα (ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης,

2003).
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4.3.4 ΠΕΡIΦΕΡElΑ ΘEΣΣAΛJAΣ

Κατανομή παραδοσιακών οικισμιόν

Η ιw.τάσrαση σ:rηY EUάδα

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σιtyKεντρώνει ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως του

ω% των συνολικών παραδοσιακών οικισμών της χώρας. Αναλυτικότερα οι οικισμοί

που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδoΣUXKOί ανέρχονται στους 72 (βλ. Παράρτημα 6). Η

κατανομή των οικισμών εντός της περιφέρειας είναι ως εξής:

Διάγραμμα 20: Κατανομή των παραδοσιακών οικισμών εντός της Περιφέρειας Θεσσαλίας

πsιιφ ΕΡΒΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

11 Ν.ΚΑΡΔΠΣΑΣ

• Ν.Mb.ΓΝ-ΙΣIΑΣ

ι::ι Ν.ΛΑΡιΣΑΣ

DN.mΚAΛON

Πηγή: γΠΕΧΩΔΕ, 2009 α, hιιp:llwww.spilia.gr/, 2009, Ιδία ΕπεξφΥασία

Οπως και με στις Περιφέρειες που προηγήθηκαν έτσι και στη συγκειφψένη

περίπτωση η ανομοιομορφία που παρουσιάζεται σχετικά με την κατανομή των

οικισμών είναι μεΥάλη. Ο Νομός ΜαΥνησίας συγκεντρώνει το σύνολο σχεδόν των

παραδοσιακών οικισμών ενώ εντός του ίδιου του Νομού πάνω από το 70% των

παραδοσιακών οικισμών ανήκουν στο Πήλιο. Σε επίπεδο ΟΤΑ οι Δήμοι που

σιryκεντρώνoυν μεγαλύτερο αριθμό παραδοσιακών οικισμών είναι ο Δήμος Μηλεών

και ο Δήμος Μουρεσίου στους οποίους το σύνολο σχεδόν τον οικισμών τους

χαρακτηρίζεται παραδοσιακό (βλ. Χάρτη 8).
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Πληθυσμιακή εξέΜξη

Προκ:εψένου να φανούν καθαρά οι πληθυσμιακές τάσεις και μεταβολές των

παραδοσιακών οικισμών μεταξύ των διάφορων περιόδων παρατίθενται κατωτέρω τα

σχετικά διαγράμματα:

ΔlάΥραμμα 21: ΠληOuσμιαχή τάση πoραδootαxών ouaσμών Περιφέρειας θεσσ~ ανά

XΡΣVUCΉ ιreρiσδσ

Π EPIiIJ ΕΡΒΛ θEΣΣλΛIAΣ

[] 1991-2001

.1981-1991

.1961-1981

180,00

160,00

C 1«1,00

"5;2 120,00

δ 100,00
g
...ι θΟ,ΟΟ

Ο
...ι &1,00
Ο
ι::: 40,00

2O'OOL-.l~~--.J~!---1=~0,00
"ΑΥΞΗΙΗ ΠΑθΒΌΤΗ'ΤΑ IιΕΩΣΗ

ΠηΥή : ΕΣΥΕ, Ιδία Επεξεργασία

Όπως διαπιστώνεται από τη μελέτη του διαγράμματος η κατάσταση για την

περίοδο 1%]-]98] κυμαίνεται στα ίδια σχεnκά επίπεδα σε σχέση με τις περιφέρειες

που αναλύθηκαν, με τη διαφορά όn ο αριθμός των παραδοσιακών οικισμών που

σημείωσαν πληθυσμιακή μείωση είναι κατά αναλογία μικρότερος από αυτόν των

προηγούμενων περιφερειών. Όσον αφορά τις επόμενες δεκαετίες σημειώνεται ότι η

κατάσταση σχετικάπαραμένειστάσψη με σχf.δόν ίσο αριθμό οικισμών που uφίσταvrαι

πληθυσμιακήμείωση και οικισμώνμε πληθυσμιακήαύξηση.

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία οι

ρυθμοί πληθυσμιακήςμείωσης στους οucισμούς είναι μucρόrεΡοΙ σε σύΥκριση με τους

ρυθμούς πληθυσμιακής αύξησης, 1Wu για 1WλMJύς από τους οικισμούς αυτής της

KατηΎoρiας κυμαίνονται σε αρκετά υψηλά επίπεδα., αφού το 33% των παραδοσιακών

οικισμών συνoΛUCά αυξάνονται με ρυθμό μεΥαλύτερο από 15%.
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Η συνολική εικόνα που παρουσιάζει ο πληθυσμός των παραδοσιακών οικισμών

της Περιφέρειας φα;νεται στο παρακάτω διάγραμμα (βλ. και Χάρτη 7).

Διάγραμμα 22: ΔιαJ(lJOVική εξέλιξη π),ηΘUσμoύ πσραδσσιακών οικισμών Περιφέρειας

θεσσαλίας

ΠEPΙΦEPBAθEΣIAΛIAΣ
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Ο , ... •

~.
~ΣYNOΛIKOΣ

Πι\ΗΘΥΣΜΟΣ
-5 1

ΓΕΑΦΕΡΕΙΑΣ
·10
·15 Πι\ΗΘΥΣΜΟΣ

.2Ω ΠΑΡΑΔΟΣIΑΚΩΝ

·25 ΟIΚIΣΜΩΝ

.:1)

ΠηΥή : ΕΣΥΕ, Ιδία Επεξεργασία

Σημειώνεται ότι έως το 1991 οι ρυθμοί μεταβολής για το σύνολο του

πληθυσμού των παραδοσιακών οικισμών ήταν αρνητικό σε αντίθεση με τους

αντίστοιχους ρυθμούς μεταβολής της Περιφέρειας και της Χώρας, ενώ η κατάσταση

ανατρέπεται μόλις την τελευταία δεκαετία. Την τελευταία δεκαετία, ο ρυθμός

μεταβολής ακολουθεί τους αντίστοιχους Περιφερειακούς και Εθνικούς μέσους όρους.

Τέλος αναφέρεται ότι από το συνολικό πληθυσμό της Περιφέρειας σε οικισμούς

που έχουν χαρακτηριστεί παραδoσtαKOί κατοικεί το 5%.

ΜορφολσΥικά χαρακτηριστικά . Κατάσταση Παραδοσιακών Οικισμών

Οπως αναφέρθηκε, το μεΥαλύτερο ποσοστό των παραδοσιακών οικισμών της

Περιφέρειας συγκεντρώνεται στο Νομό Μαγνησίας ενώ εντός του Νομού πάνω από το

70% των παραδOσtαKών οικισμών ανήκουν στο Πήλιο και επομένως οι περισσότεροι

από αυτούς χαρακτηρίζονται ως ορεινοί ή ημιορεινοί.

Όσον αφορά τα μορφολογικά χαρακτηριστικά κρίνεται σκόπψη η διάκριση των

οικισμών σε αιπούς που ανήκουν στον κάμπο και σε αιπούς που ανήκουν στον ορεινό

χώρο καθώς διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Αναλυτικότερα:
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Η πλειοψηφία των οικισμών που βρίσκεται στον ορεινό χώρο αφορά

εντάσσονται στην περιοχή του Πηλίου. Οι περισσότεροι oικισμo~ εκτός των

παραλιακών. είναι κτισμένοι σε πλαγιές του βουνού. με πολύ μεγάλη κλίση ενώ τα

κτίσματα συνιστούν μικρές ομάδες πάνω στα πλατώματα του βουνού. Σχετικά με τους

κοινόχρηστους χώρους τονίζεται ότι σε γενικές γραμμές υπάρχει μία πλατεία που

παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο καθώς γύρω από αυτή συyιcεντρώνoνται οι βασικές

λειτουργίες του οικισμού και σιrxνά είναι μετέωρη πάνω από γκρεμό. Ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά είναι επίσης και τα καλντερίμια τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο

οργάνωσης των ροών του οικισμού (Λtάπης: 2001).

Τα κτίσματα κυριαρχούν ως μονάδες ενώ είναι συνήθως διώροφα ή τριώροφα

με επικλινή στέγη από πέτρα. Σημαντικός είναι επίσης ο αριθμός των αρχοντικών που

ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα κτiρια. Τέλος πρέπει να συμπληρωθεί ότι τα υλικά που

χαρακτηρίζουν ης κατασκευές είναι κυρίως η πέτρα και το ξύλο (Κίζης, 1994: 16 - 22).

Αντίθετα τα σπίτια του κάμπου είναι συνήθως ισόγεια. με απλή εσωτερική διάταξη και

εξωτερική μορφή. Τις περισσότερες φορές έχουν στέΥη επικλινή κεραμοσκεπή

(Βοτύλια, Κούμπιος, Τσαπάλου, Ρωμανός, 1975: 136).

Εικόνα 9: Πήλιο

Πηγή: hrtp:l/il.trekeaιth.oonιl, 2009, http://www.infoaet.gr/. 2009, Ιδία Επεξεργασία

Παρά την πληθυσμιακή μείωση αρκετών οικισμών της περιφέρειας τονίζεται ότι

δεν υπάρχουν εγκαταλεψμένοι παραδοσιακοί οικισμοί. των οποίων το δομημένο

περιβάλλον να παρουσιάζει κίνδυνο απαξίωσης λόγω εγκατάλειψης. Ωστόσο θα πρέπει

να προσεχθούν οι περιοχές που χάνουν πληθυσμό και δεν έχουν σιryκρoτημένo
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πΡ&Υραμμα ανάπτυξης. Σης περιοχές με προβλήματα ανάπτυξης περιλαμβάνονται

oυσιασnκά όλη η ορεινή περιμετρUCΉ ζώνη της περιφέρειας.

Από την άλλη υπάρχει μεΥάλος αριθμός παραδοσιακών οικισμών με έντονες

τάσεις ανάπτυξης και προβλήματα συγκρούσεων χρήσεων γης που εντοπίζονται Κ1.>ρίως

στις Σποράδες και στο Πήλιο. Οι οικισμοί αυτοί αντιμετωπίζουν συνεχώς τον κίνδυνο

των αλλοιώσεων, εξαιτίας των νέων υποδομών που δεν εντάσσονται αρμονικά στο

περιβάλλον και σε πολλές περιπτώσεις εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα Οι

τουριστικές πιέσεις που δέχονται αρκετοί παραδοσιακοί οικισμοί σε συνδυασμό με την

ανεπάρκεια των κατάλληλων μέτρων για τον έλεΥχο των πιέσεων έχουν ως αποτέλεσμα

επεμβάσεις οι οποίες συντελούν στην υποβάθμιση του περιβάλ/οvtος και την

αλλοίωση του χαρακτήρα των οικισμών.

Προτάσεις ΠεριφερειακοΙ> Πλαισίου Χωροταξικoti Σχεδιασμoti και Αειφόρου

Ανάπτυξης

Παρά τη σπουδαιότητα των παραδοσιακών οικισμών για την ενίσχυση του

προφίλ της Περιφέρειας, το Περιφερειακό πλαίσιο δεν κάνει ιδιαίτερη αναφορά σε

αυτούς. ούτε περιλαμβάνει ουσιαστικές προτάσεις, αλλά περιορίζεται στην πρόταση

που αφορά την αξιοποίηση του υπάρχοντος αποθέματος με την πολεοδόμηση των

οικισμών καθώς και την προστασία και ανάδειξη διατηρητέων κτηρίων και

παραδοσιακών συνόλων μέσω της επαναχρησιμοποίησης τους. Παράλληλα προτείνεται

η ανάπτυξη εναλλακτικών ήπιων μορφών τουρισμού που θα έχει ως αποτέλεσμα τη

διεύρυνση χρονικά της τουριστικής περιόδου και χωρικά της τουριστικής ανάπτυξης

και προστασία και προώθηση των επώνυμων τοmκών προϊόντων ποιότητας που θα

ωφελήσει την εθνική και τοπική οικονομία ιδιαίτερα στην προσπάθεια ανωιτυξης

ήπιων μορφών τουρισμού στους ορεινούς και προβληματικούς παραδοσιακούς

οικισμούς της Περιφέρειας (ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας, 2003).

4.3.5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡElΟΥΑΙΓΑΙΟΥ

Κατανομή παραδοσιακών οικισμών

103



[ωάvνα KατwιIδη Η ιωτάσ:ro.oη οτην Ελλάδα

Ο χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί της Περιφέρειας του Βορείου

Αιγαίου ανέρχονται στους 53(βλ. Παράρτημα 6). Παρά το γεγονός ότι η Περιφέρεια

δεν καταλαμβάνει μία από τις πρώτες θέσεις στα ποσοστά παραδοσιακών οικισμών,

αναφέρεται ότι για το μέγεθος της σvyκεντρώνει σημαντικό ποσοστό παραδοσιακών

οικισμών. Η κατανομή των οικισμών μέσα στην Περιφέρεια παρουσιάζεται στο

παρακάτω διάγραμμα.

Διάγρο.μμα 23: Κατανομή των παραδοσιακών οικισμών εντός της Περιφέρειας Β.Αιγαίου

ΠΕΡΙΦΕΡΒΑΒ. ΑιΓΑιΟΥ

D Ν.ΛΕΣΟΟΥ

• N.ΣAtν1OY

oN.XDY

Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ,2009 α, hnp:/lwww.spilia.gr/. 2009, Ιδία Επεξεργασία

Όπως είναι αντιληπτό ο Νομός Χίου σιryκεντρώνει πάνω από το 50% των

οικισμών της Περιφέρειας ενώ σημαντική "υστέρηση" παρουσιάζει ο Νομός Σάμου. Η

κατανομή και σε αυτή την Περιφέρεια κρίνεται άvtση (βλ. Χάρτη 8).

Πληθυσμιακή εξέΜξη

Όσον αφορά τις πληθυσμιακές μεταβολές και εξελiξεις των παραδοmακών

οικισμών της Περιφέρειας απεικονίζονται στα κατωτέρω διαγράμματα.
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Διάγραμμα 24: Πληθυσμιακή τάση παραδοσιακών οικισμών Β. Αιγαίου ανά XΙX>VΙKή περίοδο

ΠΕΡΙΦΕΡΒΑ θΟΡΒΟΥ IιJr/!IJOY

250,00

01991-2001

.1961-1991

.1961-1961

50,00

o,ooLJ!!!!!~l;;2.::::b:~

200,00
c
~
g: 150,00
Ο

S
Ο 100,00
~

g

ΆΥΞΗΣΗ ΣΤAΘB'C:ΠHTA _ΣΗ

Πη-,ή : ΕΣΥΕ, Ιδία ΕπεξεΡΥααία

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός όπ κατά την περίοδο 1961-1981 το

σύνολο των οικισμών παρουσίασε πληθυσμιακή μείωση ενώ μόλις ένας από τους 53

παραδοσιακούς οucισμούς παρουσίασε μία πολύ χαμηλή αύξηση της τάξεως του 1,5%.

Παρόλο που και για όλες nς προηγούμενες περιφέρειες η σιΥΥκεκριμένη περίοδος είναι

ιδιαίτερα προβληματική όσον αφορά την εξέλιξη των παραδοσιακών οucισμών σε

καμία άλλη περιφέρεια δεν παρατηρούνται μηδαμινά ποσοστά οικισμών που

παρουσιάζουν αύξηση.

Ωστόσο, κατά nς επόμενες δεκαετίες η κατάσταση αυτή μεταβάλλεται και

ακολουθεί την εξέλιξη των παραδοσιακών οικισμών της Χώρας και των υπόλοιπων

Περιφερειών.

Όσον αφορά την εξέλιξη του πληθυσμού των παραδοσιακών οικισμών φαίνεται

ότι αυτή ακολουθεί το πρότυπο της Περιφέρειας.
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ΔιάΥραμμα 25: Διαχρονική εξέλιξη πληθυσμού παραδοσιακών οικισμών Περιφέρειας Β.

ΑΙΎαίου

ΠΕΡΙΦ ΕΡΒΑ Β. ιι.ΓlιΙΟν
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Γ1ΑΡΑΔΟΣI'.ΚΟΝ
-:D ΟΙ<ΙΣ..,Ν
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ΠηΥή: ΕΣΥΕ,lδία Επεξεργασία

Η δυναμική του πληθυσμού στους παραδοσιακούς οικισμούς ή τμήματα

ιστορικών κένφοον παρουσιάζει σε πολλές περιπτώσεις τάσεις βελτίωσης, αλλά όχι με

συστηματικό τρόπο.

Περισσότερο ευνοημένοι είναι οι οικισμοί που εντάχθηκαν στη διαδι.x:ασiα της

τουριστικής ανάπτυξης, συνδυάζοντας συνήθως την παραλιακή θέση με ένα γενικότερα

αξιόλογο τοπίο. Αυτό φαίνεται καθαρά στους οικισμούς Κοκκάρι και Πυθαγόρειο της

Σάμου, Πέτρα και εν μέρει Μήθυμνα στη Λέσβο. Οι παραδοσιακοί οικισμοί που

βρίσκονται έξω από τις συμβαnκές τουριστικές περιοχές, ακολουθούν την τάση

πληθυσμιακής μείωσης των περιοχών στις οποίες εντάσσονται και σε πολλές

περιπτώσεις σε μεγαλύτερο βαθμό.

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθεί όn παpόn ο αριθμός των παραδοσιακών

οικισμών του Βόρειου ΑιΎαίου είναι αρκετά μι.χ:ρότερος, τόσο από αυτόν της

Πελοποννήσου, της Κρήτης και της Θεσσαλίας, το ποσοστό πληθυσμού της

Περιφέρειας που κατοι.χ:εί σε παραδοσιακούς οικισμούς υπερβαίνει κατά πολύ τα

αντίστοιχα ποσοστά των παραπάνω περιφερειών, αγγίζοντας σχεδόν το 14%.

Μορφολογικά χαρακτιιριστικά . Κατάστααιι Παραδοσιακών Οικισμών
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Οι παραδοσιακοί οικισμοΙ κηΡ1ΥΥμένοι από τα τέλη της δεκαετίας του '70,

παρουσιάζουν εξαφετική ποιιαλία ως προς το μΈΥεθος, το χαρακτήρα και τη σχεηκή

θέση στο οικισπκό δίκτυο.

Σ1ΥΥκεκριμένα, οι οικισμοί της Λέσβου παρουσιάζουν μια σχετική ομοωγένεια

με βασικά χαρακτηριστικά τη γενική χρήση ξύλου στις καλύψεις και την αστική

οργάνωση των οικισμών. Στη Λήμνο επικρατεί ένας συντηρηησμός και εμμονή σε

αρχέΥονους τύπους κατοικίας αποκλειστικά αγροτικής. Στη Χίο. χαρακτηριστικός είναι

ο φρουριακός χαρακτήρας των οικισμών. Ο παλαιότερος τύπου σπιτιού στη σαμιώτικη

αρχιτεκτονική είναι το σπίτι με &ομα. Η πιο αυθεντική μορφή του είναι στα διmιcά

χωριά που θυμίζουν οικισμούς του Νότιου Αιγαίου. Προχωρώντας προς τα ανατολικά

αυξάνουν τα στοιχεία που προέρχονται από ηπεψωτική αρχιτεκτονική. Στην Ικαρία, η

ένδεια και η έλλειψη επικοινωνιών με τον υπόλοΙΠΟ κόσμο οδήγησε στη διατήρηση

αρχέγονων τύπων κατοικίας με χαρακτηριστικά την εξαφετ1Κά χαλορή διάταξη των

οικισμών (Καργάδος και Κουβελά, 1975: 139-140).

Σχετικά με την κατάσταση των παραδοσιακών οικισμών. σημειώνεται ότι

υπάρχουν τόσο εγκαταλεψμένοι παραδοσιακοί οικισμοί όσο και ο\Κισμοί που δέχονται

συνεχ.είς πιέσεις ανάπroξης.

Έτσι στη Χίο υπάρχουν τα ακραία παραδείγματα του εΥκαταλελλειμένου

οικισμού του Αναβάτου της Χίου και του δυναμικού οικισμού Αγιασού της Λέσβου

(βλ. Εικόνα 10).
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Εικόνα 102: Ανάβατος Χίου, Κοκκάρι Σάμου, ΑΥιασός Λέσβου

ΠηΥή:www.hοmerοuροlίs.ίnfol, 2009, www.samoscci.gr/, 2009,

http://ίmg255.ίmageshack.usI,2009IδίαΕπεξεΡγασία

Επίσης. όσον αφορά την πuκνότητατου πληθυσμού, σημειώνεται ότι οι ορεινοί

οικισμοί παρουσιάζουν χαμηλές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις σε αντίθεση με τους

πεδινούς.

Παρά την αναγνώριση των παραδοσιακών οικισμών και τα μέτρα που έχουν

ληφθεί για την προστασία τους διατίθενται ελάχιστα κίνητρα και πόροι για την

αποκατάσταση και την προβολή τους. Συνεπώς οι οικισμοί που εμφανίζουν κάποια

ανάπτυξη είναι αυτοί που έχουν εισαχθεί στο τουριστικό κύκλωμα. Η πολιτική

προστασίας διαδραματίζει έναν χρήσιμο πλην όμως παθητικό ρόλο, δηλαδή

προστατεύει οικισμούς από αλλοιώσεις εν όψει των πιέσεων οικοδόμησης που θα

προέλθουναπό τoυρισnκή ανάπτυξη.

Οι περιορισμοί που θέτουν τα διατάγματα προστασίας, σε συνδυασμό με την

έλλειψη πολιτικής κινήτρων ή και συγκροτημένων προγραμμάτων ενίσχοοης των

οικιστών, δημιουργούν συνθήκες κατοίκησης πολύ δυσμενέστερες από αυτές των

κανονικώνοικισμών.Ένα πλήθος οικισμών της κατηγορίαςαυτής βρίσκεται διάσπαρτα

στο νησί της Χίου. Στους συγκεκριμένουςοικισμούς, ακόμα και θετικά μέτρα κινήτρων

δε θα είχαν αποτέλεσμα καθώς πρόκειται για κελ6φη με πλήρως αποδιοργανωμένο

κοινωνικοοικονομικόιστό.

2ΑΧό αριστερά 1ψΟς τα δεξιά και αιtό Χάνω 1ψΟς τα ιmτα/
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Οι παραδοσιακοί οικισμοί σε περιοχές σχετικά δυναμικών οικονομικών

δραστηριοτήτων, συγκεντρώνουν μεγαλύτερο πληθυσμό και διαφοροποιούνται από

τους παραπάνω, καθώς ο κοινωνικοοικονομικός τους ιστός υποστηρίζεται από ποικίλες

οικονομικές δραστηριότητες. Ωστόσο τα παραδοσιακά κέντρα και οι περιοχές υπό

συνθήκες εγκατάλειψης, παρoυσtάζoυν σοβαρά προβλήματα, καθώς η απαξίωση του

οικιστικού ιστού οδηγεί σε εσωτερικές μετακινήσεις προς άλλες συνοικίες ή οικισμούς

οι οποίες προσφέρουν ένα βελτιωμένο οικιστικό περιβάλλον και κοινωνική υποδομή.

ΤέλΩς ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα που αφορά τους αναπτυγμένους

παραδοσιακούς οικισμούς και ιδιαίτερα τα ιστορικά κέντρα των πόλεων όπως η Άνω

Σκάλα Μυτιλήνης αποτελεί η δυσκολία συνδυασμού του παραδοσιακού χαρακτήρα και

των κεντρικών λεΙΤΟΨΥιών (ΙΠ1ΧΣΑΑ Β. Αιγαίου, 2003).

Προτάσεις Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου

Ανάπτυξης

Οι προτάσεις του Περιφερειακού Πλαισίου για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό ομοιότητας με της προτάσεις του Περιφερειακού για το

Νότιο Αιγαίο.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει την πρόταση για την πρόβλεψη ειδικών κινήτρων για

τη συντήρηση του κτιριακού αποθέματος και την προβολή των οικισμών σε

παραλληλία με το ισχύον προστατευτικό καθεστώς.

Επίσης η οργάνωση δικτύου πολιτιστικών πόρων (ιστορικών και αρχαιολογικών

χώρων, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, παραδόσεων και εθίμων, σύΎχΡονων

εκδηλώσεων πολιτισμού) και η ενθάρρυνση επανάχρησης του κτιριακού αποθέματος

αστικού και αγροτικού χαρακτήρα με δράσεις αποκατάστασης

ιστορικών/παραδοσιακών Kτφtων καθώς και διατήρησης και αναβίωσης παραδοσιακών

δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται Στu; προτάσεις. Η σύνδεση της πολιτικής ΠΡOστασiας

της πολιτιστικής κληρονομιάς με την πολιτική μεταφορών καθώς επίσης και η

ενημέρωση του κοινού είναι ενέργειες που προωθούνται Συνολικά, σημειώνεται ότι

στην αποκατάσταση των παραδοσιακών οικισμών δίνεται μια πιο «λειτουργική» και

λιγότερο' μουσειακή προσΈΥΥιση'.

Σημειώνεται ωστόσο ότι οι στόχοι και οι προτάσεις όπως και στην περίπτωση

του Περιφερειακού του Νότιου Αιγαίου δεν είναι ιεραρχημένοι (ΠΙαΣΑΑ Β. Αιγαίου,

2003).

109



Ιωάννα Kαταtι,δη

4.3.6 ΠΕPlΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝΝΗΣΩΝ

Κατανομή παραδοσιακών οικισμών

Η ""roσmoη σrην Ελλάδα

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων περtλαμβάνει συνολικά 53 χαρακτηρισμένους

παραδοσιακούς οικισμούς οι οποίοι κατανέμονται ως εξής (βλ. Παράρτημα 6):

Διάγραμμα 26: Κατανομή των παραδοσισχών οικισμών εντός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΠΕΡΙΦ ΕΡΒΑΙΟΝΩΝ ΝΗΣΩΝ

D N.Km<YPAr

• N.KEΦAΛOr-ιAΣ

ο Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ

n'IY'i: ΥΠΕΧΩΔΕ, 2009 α, hnp://www.spitia.gr Ι, 2009, Ιδία Eπεξεpyασiα

Η μεγάλη ανισοκατανομή των παραδοσιακών οικισμών και η συνολική σχεδόν

συγκέντρωσή τους στο Νομό Κέρκυρας είναι εμφανής. Επίσης, παρατηρείται ότι ο

Νομός Ζακύνθου δε διαθέτει κανέναν παραδοσιακό οικισμό (βλ. Χάρτη 3).

Επίσης σημειώνεται όπ στο Νομό Κέρκυρας από τους 167 οικισμσός που

θεωρούνται προϋφιστάμενοι του 1923 μόλις 49 έχουν χαρακτηριστεί παραδοσιακοί, 46

στην Κέρκυρα και 3 στους Παξοίις (Οδηγός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 2009).

Πληθυσμιακή εξέλιξη

Όσον αφορά την πορεία των οικισμών σε σχέση με τον πληθυσμό, αυτό

παρουσιάζεται σε γενικές γραμμές στο παρακάτω διάγραμμα:
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Διάγραμμα27: Πληθυσμιακή τάση παραδοσιακών οικισμών Ιονίων Νήσων ανά χρονική
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Πηγή :ΕΣΥΕ, Ιδία Επεξεργασία

Όπως είναι φανερό πέρα από την εικοσαετία 1961-1981 κατά την οποία

φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των παραδοσιακών οικισμών παρουσίαζε

πληθυσμιακή μείωση, όπως και για το σύνολο της χώρας άλλωστε, οι δεκαετίες που

ακολουθούν παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυναμικότητα καθώς οι οικισμοί που αυξάνουν

τον πληθυσμό τους είναι σχεδόν διπλάσιοι από αυτούς που τον χάνουν. Κατωτέρω

παρουσιάζεται το διάγραμμα της εξέλtξης του συνολικού πληθυσμού των

παραδοσιακών οικισμών της Περιφέρειας (βλ. και Χάρτη 7).
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Διά'Υραμμα 28: Διαχρονική εξέλιξη πληθυσμού παραδοσιακών οικισμών Περιφέρειας Ιονίων
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Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιδία ΕπεξφΥασία

Όπως φαίνεται οι παραδοσιακοί οικισμοί ακολουθούν το πρότυπο της

Περιφέρ<~ όσον αφορά τις πληθυσμιακές μεταβολές, γεγονός που δείχνει ότι δεν

βρίσκονται σε πλεονεκτική ή μειονεκτική θέση σε σχέση με τους υπόλ01πους οικισμούς

της Περιφέρειας. Αντίθετα μπορούν να παραλληλιστούν με τις πληθυσμιακές

μεταβολές της χώρας μόνο την τελευταία δεκαετία,

Το ποσοστό του πληθυσμού της Περιφέρειας που μένει σήμερα σε

παραδοσιακούς οικισμούς ανέρχεται στο 12%.

Μορφολογικά χαρακτηριστικά - ΚατάσΤαση Παραδοσιακών Οικισμών

Όσον αφορά τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των οικισμών των Ιονίων Νήσων,

αναφέρεται όn εξαιτίας της σιryκ:έντρωσης τους στο Νομό Κέρκυρας. εmKεντρώνεται

κυρίως σε αυτή την ενότητα το ενδιαφέρον. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται ότι η ]ταλUCΉ

και ιδίως η Βενετσιάνικη επψροή έπαιξαν σημαντucό ρόλο στη διαμόρφωση των

οικισμών. Όσον αφορά τόσο το δημόσιο όσο και των ιδιωτικό χώρο ιδιαίτερο

χαρακτηριστικό των οικισμών αποτελούν οι στοές με τόξα - καμάρες. Σχετικά με τα

κτίσματα αναφέρεται ότι στον αστικό χώρο εντοπίζονται πολυόροφα σuνήθως

κτίσματα, ενώ τα νεοκλασικά χαρακτηριστικά είναι ιδιαίτερα εμφανή. Στα χωριά τα

κτίσματα έχουν συνήθως επικλινή στέγη. Τόσο τα κτίσματα του αστικού χώρου όσο και

της υποίθρου χαρακτηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από έντονους χρωματισμούς, Τέλος,

τονίζεται όn εξαιτίας του πεδινού χαρακτήρα πολλών οικισμών και επομένως της
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άνεση χώρου οι πλατείες έχουν μεγάλα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και παίζουν

σημαντιιcό ρόλο στη )."ιτουργία του οιιασμού (ΊΈΕ Kέρ1α/Ρ~, 2009).

Σε αυτό το σημείο ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι η

>ωλιά πόλη της Kέρ""P~ έχει ενταχθεί στον κατάλογο των μνημείων παΎΚόσμιας

κληρονομιάς. που αποδεικνύει την ιδιαίτερη ιστOΡucΉ και πολιτιστική αξία της (Unesco

World Cultural Ηeήtage, 2009).

Εικόνα 11':ΠαλΔιά πόλη Κέρκυρας, Φισκάρδο, Άσσος, Ιθάκη

Π"f(ή: digital-eamera.gr/, 2009, http://www.pinksunrise.gr/.2OO9, www.photographyinfo.gr/,
2009, Ιδία Επεξεργασία

Προτάσεις Περιφερειακσύ Πλαισίσυ Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου

Ανάπτυξης

Όσον αφορά το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου

Ανάπιυξης σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν σαφής και συγκεκριμένες προτάσεις που να

αφορούν άμεσα τους παραδοσιακούςOUΑσμoύς.

4.3.7ΠΕΡ/ΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Κατανομή παραδοσιακών οικισμών

.. Από αριστερά προς τα δεξιά 1CQ1 από πάνω προς τα κάτω
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Η πολιτιστική κληρονομιά της Περιφέρειας Ηπείρου, περιλαμβάνει ένα αρκετά

μεΥάλο αριθμό παραδοσιακών οικισμών, που ανέρχεται στους 47, διάσπαρτων σε όλους

τους νομούς (βλ. Παράρτημα 6). Η κατανομή των οικισμών εντός της Περιφέρειας

παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα.

ΔιάΥΡαμμα 29: Κατανομή των παραδοσιακών οικισμών εντός της Περιφέρειας Ηπείρου

Π8'ΙΦΕΡ8ΑΗΠΒΡΟV

DN.APTAI

• N.ΘEΣΓFΩΤIAΣ

ο Ν.ΙΩΑΝΝΝΩΝ

ο Ν.ΓΡΕΒΕΖΑΣ

Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ, 2009 cι, http://www.spitίa.gr/.2009 Ιδία Επεξεργασία

Όπως διαπιστώνεται, η κατανομή των οικισμών παρουσιάζει ιδιαίτερη

συγκέντρωση στο Νομό Ιωαννίνων και στο Νομό Θεσπρωτίας. Ειδικότερα σημειώνεται

ότι εντός των προαναφερθέντων Νομών συγκέντρωση εντοπίζεται στην περιοχή του

Ζαγορίου και του Μετσόβου για το Νομό Ιωαννίνων και στο βόρειο τμήμα του Νομού

θεσπρωτiας(βλ. Χάρτη Ι και 8) .

Πληθυσμιαιcή εξέλιξη

Όσον αφορά την πληθυσμιακή εξέλιξη των οικισμών της Περιφέρειας,

παρουσιάζονται τα αντίστοιχα στοιχεία στα κάτωθι διαγράμματα.
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ΔιάΥραμμα 30: Πληθυσμιακή τάση παραδοσιακών οικισμών Hπεiρoυ ανά χρονική περίοδο

ΠΕΡιΦ ΕΡΒΑ tIlBPOY

------

200.00
180,00

_ 160,00
c
Σ 140,00
w
SZ 120,00
ο

~ 100,00

Ο 80,00
w
~ 00,00<0.00
2O.00Lb:!:~~~0.00

Q 19ΕΗ-2001

.1981-1991

.1961-1981

ΑΥΞΗΣΗ ΣTAθEro1ΉTA ....,ΣΗ

Ilηyή : ΕΣΥΕ, Iδiα ΕπεξερΥασία

Τα ποσοστά οικισμών που υφίστανται αύξηση ή μείωση κατά τ/ν περίοδο 1961

1981 κυμαίνονται περίπου στα επίπεδα των ποσοστών των Περιφερειών που έχουν

αναλυθεΙ με εξαίρεση την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, επtβεβαιώνOVΤα/; με τη σεφά

τους τα αποτελέσματα του φαινομένου της αστικοποίησης για τους παραδοσιακούς

οικισμούς. Η δεκαετία 1981-1991 είναι και για τη σvyKEKΡΙΜΈVΗ Περιφέρεια δυναμική

καθώς πολλοί από τους οικισμούς που κατά την προηγούμενη περίοδο γνώριζαν

πληθυσμιακή μείωση κατάφεραν να ανακάμψουνκαι να αυξήσουν τον πληθυσμό τους

ξεπερνώντας κατά 23% τον αριθμό των πρώτων. Ωστόσο η συγκεlφψένη τάση δε

διαρκεί -Υια πολύ, καθώς κατά την δεκαετία 1991-2001 οι οικισμοί που γνωρίζουν

πληθυσμιακή απoψiλωση υπερβαίνουν κατά 15% τους πληθυσμούςπσυ i:x!Juv θετική

μεταβολή.

Ωστόσο από το διάγραμμα της εξέλ1ξης του πληθυσμσί> των παραδοσιακών

οικισμών. φαίνεται όn στο σύνολο του ο πληΘUΣμός των εν λόγω οικισμών την

τελευταiα δεκαετία γνωρίζει αύξηση. Η ένδειξη αυτή oφε~αι στο γεγονός ότι

αυξάνουν τον πληθοομό τους οι ήδη αναπroyμένoι οικισμοί οι οποίοι έΧουν μεΥαλύτερο

πληθυσμό από τους οι φθίνοντες υπεΡKαλύπτOVΤα/; τη μεταβολή αυτών. Κατά αυτό τον

τρόπο ενώ μεγάλος αριθμός OUCΙσμών παρoυσtάζει αρνΗΤΥCΉ μεταβολή και συνεχή
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επιδεινούμενη κατάσταση 'λi:Yyω του ελάχιστου πληθυσμού του δεν φαίνεται στο

διάγραμμα του συνόλου του πληθυσμού των παραδοσιακών οueισμών της Περιφέρειας.

ΔιάΥρομμα 31: Δ"'1J'OVOOi εξέλιξη ιι:ληΘUΣμoύ χαρα&>σια_ oιocισμών Περιφέρειας Hπεiρou

ΠΕΡιΦΕΡΒΑΗΠΒΡΟΥ,.,
1. ~

10 -+- Γ)\tsVΙΜ:>Ι

/ Λ ΧΩ""• 7 <

Ο __ ΣY~IΚDΣ

-5 .- ~ ~HθYDιt:>Σ.. ΓEAΦEmAI
·'0 -
·1'

J)\HθYrΚIt

Γlι'PAΔOΣ~ΚΩ.,., -
οι<ΙΙΜ>Ν

·25

Πηγή : ΕΣΥΕ, Ιδία ΕπεξεΡΥασία

Όσον αφορά το πληθυσμό που διαμένει σήμερα σε οικισμούς που έχουν

χαρακτηριστεί παραδοσιακοί, σημειώνεται ότι είναι το 5% περίπου του συνολικού

πληθυσμού της Περιφέρειας.

ΜορφολοΥικά χαρακτηριστικά - Κατάσταση Παραδοσιακών Οικισμών

Η μορφολογία των παραδοσιακών OΙΙCισμών της Ηπείρου προσεγγίζει σε μεΥάλο

βαθμό την μορφολογία των παραδοσιακών οικισμών του Πηλίου (βλ. Περιφέρεια

Θεσσαλίας) ιcαθότι οι μάστορες της Ηπείρου μετέφεραν τ/ν τέχνη στο Πήλιο.

Οι οικισμοί αναπτύσσονται αμφιθεατρικά σε πλαγιές και τα oπina είναι σε

μικρή απόσταση μεταξύ τους. Τα κτίσματα είναι λιθόκτιστα με επικλινείς πέτρινες

στέΥες δ\ώροφσ. ή τρ\ώροφα.. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι επίσης και τα καλντερίμια

τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο οργάνωσης των ροών του οικισμού. Σχετικά με

τον ημιδημόσιο χώρο. αναφέρεται ότι σε πολλές ΠΕΡιπτώσεις είναι περιορισμένος

καθώς συχνά οι αυλές περιστοιχίζονται από μανδρότοιχους μueρότερου ή μεΥαλύτερου

ύψouς, αλλά και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν μανδρότσιχοι οι αυλtς είναι πω

ιδιωτικές και λΙΎότερο 'ανοικτές' στο βλέμμα των περαστικών (IIucιώνης, Ζέρβας,

ΦiλΙππα, Φαρμάκη, 1975: 143 - 146).
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Eιιcόνα 124: Μέτσοβο, Βίτσα, ΠάρΥα

Η καn!σmση <Πην Ελλάδα

Πηγή: www.igogreece.com/, 2009, http://www.digitacamera.gr/, 2009, Ιδία ΕπεξφΥασία

Όσον αφορά την κατάσταση των παραδοσιακών oιιcισμών, αναφέρεται όn

μεΥάλο ποσοστό αυτών έχουν διατηρηθεί αναλλσίωτοι ή έχουν υποστεί ελάχιστη

αλλοίωση

Ωστόσο, τα τελευταία 20 έτη παρατηρείται εγκατάλειψη των ορεινών περιοχών

ενώ αξιόλογη ΤOυΡΙΣΤUCή κίνηση, με καλές προοπτικές ανάπτυξης έχει εξασφαλιστεί

στο σύμπλεγμα Ιαγορίων - Μετσόβου. Όσον αφορά την περιοχή των Ιαγοροχωρίων, η

οποία περιλαμβάνει διαπιστώνεται ότι διαθέτει κοινή πολιτιστική ταυτότητα, στενούς

κοινωνιχοικονομικούς δεσμούς και αποτελεί μία από τις πλέον δυναμtκές περιοχές

ανάπruξης πολιτιστικού και οu<ολΟ'Υucού τουρισμού. Σε avriσnξη, πρόβλημα αποτελεί

το γεγονός όη η εκμετάλλευση του συμπλέΥματος των οικισμών των Τζουμέρκων στην

ορεινή περιοχΤι του Νομού Άρτας, βόρεια και νότια, υστερεί παρότι τα τελευταία

χρόνια παρουσιάζει κάποια δυναμική.

Τέλος σημειώνεται ότι οι ορεινοί και ημιορεινοί οικισμοί τ/ς ενδοχώρας των

νομών Πρέβεζας, θεσπρωτίας και IωαWΊνων αποτελούν μια περιοχή η οποία έχει

σημαντική υστέρηση ανάπruξης, απoψWooη πληθυσμού και στερεiται ενός ενιαίου

χαραχτήρα ως κοινωνιχό-πολιnστucό σύνολο. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να ληφθεί

4 Από αριστερά προς τα δεξιά ιcαι από χάνω JφOς τα κάτω
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υπόψη και το γεγονός ότι γενικότερα η Περιφέρεια παρουσιάζει χαμηλό επίπεδο

ανάπτυξης, καταλαμβάνοντας μία από τις πλέον «περιφερειακές» και απομακρυσμένες

θέσεις στον Ελληνικό χώρο, καθώς βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση της Ελλάδας αλλά

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως κύριο δείκτη

ανάπτυξης (ΙΉ1ΧΣΑΑ Ηπείρου, 2003).

προτάσεις Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου

Ανάπτυξης

Στα πλαίσια προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. οι σημαντικότερες

προτάσεις που γίνονται από το περιφερειακό και αφορούν τους παραδοσιακούς

οικισμούς είναι:

• Η ανάδειξη των παραπάνω οικισμών με στόχο την ενίσχυση της ταυτότητας της

περιφέρειας και την αναβάθμιση, εKσιryΧPOνιoμό και συμπλήρωση της

τουριστικής υποδομής. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η καταγραφή, προστασία

και ανάδειξη των κινητών και ακίνητων μνημείων και η επανάXPTlση

παραδοmακών κτφίων.

• Η οργάνωση πολιτιστικών διαδρομών και εντός αυτών ειδικών θεμάτων

διαδρομών. όπωςγ1α παράδειγμα εκκλησιών. κάστρων, μοναστηριών.

• Η δημιουργία και ενίσχυση Κέντρων Παραδοσιακής Χεφοτεχνίας και

Βιοτεχνίας.

• Η πρoαγroyή της διεπιστημονικής έρευνας για το περιβάλλον των ορεινών

οικισμών και τους τοπικούς ευρωπαϊκούς και βαλκανικούς πoλιnσμoύς.

• Η πρόταση για εξέταση της κήρυξης ως παραδοσιακών ορισμένων επιλεΥμένων

οικισμών των Μαστοροχωρίων και Πωγωνοχωρίων, οι οποίοι παρουσιάζουν

αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.

• Η προώθηση του τουρισμού στην παράκτια ζώνη Πρέβεζας και Θεσπρωτίας.

• Ολοκληρωμένα συμπλέγματα ειδικών και ήπιων μορφών τουρισμού, ορεινός

πολιτιστικός, οικολογικός, στους ορεινούς οικισμούς του Ζαγορίου, της

Kόνιτσας~Mαστoρoχωρίων, Πωγωνοχωρίων, της ΜουΡγκάνας, των

Τζουμέρκων.

• Η οργανωμένη διαδημοτική συνεργασία για την προώθηση κοινών

αναπτυξιακών πρωτοβουλιών (ΙΉ1ΧΣΑΑ Ηπείρου, 2003).
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4.3.8 ΠΕΡΙΦΕΡΕ/ΑΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΑΙΘΡΑΚΗΣ

Κατανομή παραδοσιακώνοικισμών

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περιλαμβάνει 33 οικισμούς

που έχουν χαρακτηριστεί παραδοσιακοί (βλ. Παράρτημα 6). Η κατανομή των οικισμών

εντός της Περιφέρειας είναι η εξής:

ΔιάΥραμμα 32: Κατανομή των παραδοσιακών οικισμών εντός της Περιφέρειας Α. Μακεδονίας·

θράΙCΗς

ΠΕΡΙΦ ΕΡΒΑ Α. ΜΑ,ΚΕΔΟΜΑΣ..ΘΡΑΚΗΣ

Θ N.ΔPAfιMΣ

• N.E'ι'RJV

DΝ.ΚΑΒΑΛΑΣ

Ο Ν.ΞΑΝΘΗΣ

• Ν.RJΔΟΓΗΣ

Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ, 2009 α, hnp://www.spitia.gr/. 2009 Ιδία Επεξεργασία

Όπως και στις Περιφέρειες που αναλύθηκαν έτσι και στη συγκεκριμένη

Περιφέρεια παρατηρείται ανισοκατανομή των οικισμών. Ο Νομός Καβάλας,

συγκεντρώνει τους 22 από τους 33 παραδοσιακούς οικισμούς ενώ οι άλλοι Νομοί

μοφάζονται τους υπόλοιπους οικισμούς(βλ. Χάρτη 8) .

Πληθυσμιαι<ή εξέΜξη

Η πληθυσμιακή εξέλιξη των παραδοσιακών οικισμών της Περιφέρειας έχ!'ι ως

εξής:
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Διάγραμμα 33: Πληθυσμιακή τάση παραδοσιακών οικισμών Α. MαιcεOOνίας~ΙCΗς ανά

χρονική περίοδο
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l1η'Υή : ΕΣΥΕ, Ιδία Επ<ξερΥασία

Σε αντίθεση με τις άλλες Περιφέρειες η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας

και Θράκης παρουσιάζει σταθερά κατά τη διάρκεια των δεκαετιών πληθυσμιακή

μείωση της πλειοψηφίας των παραδοσιακών οικισμών. Τα ποσοστά βέβαια μειώνονται

την τελευταία δεκαετία αλλά οι παραδοσιακοί OUΑσμOί που υφίστανται πληθυσμιακή

αποψίλωση, εξακολουθούν να υπερβαίνουν σε αριθμούς αυτούς που έχουν θετικές

μεταβολές. τονίζοντας την ανά'γκη για την ιδιαίτερη μέριμνα που πρέπει να ληφθεί.

Η παραπάνω τάση επαληθεύεται και από το διάΥραμμα που αKoλoυθε~ καθώς ο

συνολικός πληθυσμός των παραδοσιακών οικισμών παρουσιάζει διαρκώς αρνητικές

μεταβολές, Σε μεΥάλο βαθμό, φαίνεται ότι ακολουθεί τις τάσεις της Περιφέρειας, η

οποία ως "παραμεθόρια" χάνει τον πληθυσμό της, aJJ.iJ.. οι ρυθμοί μείωσης για τον

πληθυσμό των παραδοσιακών οικισμών είναι πιο έντονοι.

Σήμερα λιγότερο από το 3% της Περιφέρειας κατοικεί στους παραδοσιακούς

οικισμούς.
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ΔιάΥΡαμμα 34: Διαxρovu<ή εξέλιξη πληθυσμού παpσ&xnακών oucισμιi>ν Περιφέρειω; Α

Μα>«δονίω; - θράκης

πΕΡι. ΕΡΒΑλΜΑΚΕΔΟΝΑΣ-θΡΑΚΗ:Σ.

'" .
~Γν\ΗθΥΣΜ:>Σ

10 "'" ΧΩΡΑΣ

/'
Ο '--'" - __ ΣYNQΛIΚOΣ

1940 1"" \φι 1991 2001 1lι\H9Y ΣΜ:>Σ

-,ο
"""""""Σ

-'" Γν\Η9ΥΣΜ:>Σ-- ΜΡΑΔΟΣIΑ.Iα/Ν

OI<IΣMDN
.:JJ

-«>

Πηγή : ΕΣΥΕ, Ιδία E>reξερyασiα

Μορφολογικά xαραιnηριστικά - Κατάσταση Παραδοσιακών Οικισμών

Βασικό χαρακτηριστικό στη διαμόρφωση των ouασμών της συΥκ:ειφψένης

Περιφέρειας έχει παίξει η γειτνίαση και επαφή με άλλες χώρες αλλά και η εyιcατάσταση

στα εδάφη της του μεΥαλύτερου μέρους των πpoσφίr(ων της μικροσιατικής

καταστροφής. Αποτέλεσμα της σύνθεσης του πληθυσμού είναι η συνύπαρξη αγροπκών

πολιπσμών με διαφορετική καταγωγή των εκφραστών τους. Κοινό χαρακτηριστικό

είναι η έλλειψη παραθαλάσσιων οικισμών για λόΥους ασφάλειας. Στους ορεινούς ή

πεδινούς οικισμούς υπάρχουν κοινά σημεία στη χρήση υλικών κάτω από όμοιες

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και διαφορές όταν σι συνθήκες αυτές αποκλίνουν

μεταξύ τους (βλ Εικόνα 13)(ιωαννίδης, Κύρου, Κουκούλα, 1975: 152).
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Εικόνα 13: Σαμοθράκη, Μεταξάδες Έβρου

ΠηΥή: www.islasdelegeo.coml, 2009, www.evrosoίkoIogia.blogspot.com,2009, Ιδία

ΕπεξερΥαaia

Όσον αφορά την ιcατάσταση των παραδοσιακών οικισμών πρέπει να σημειωθεί

ότι αποτέλεσμα της αθρόας εισόδου και ψατάσrασης προσφύγων ήταν και η

αλλοίωση πολλών παραδοσιακών οικισμών που άδειασαν και ιcαταλήφθηιcαν από νέους

ΙCατOίxOυς. ιcαθώς και η εντελώς νέα μορφή των πρoσφυγιιcών χωριών επηρεασμένων

από το αστικό πρότυπο(Ιωαννίδης, Κύρου, Καυκούλα, 1975: 152).

Γενικά, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η συνολική εικόνα που

παρουσιάζει η Περιφέρεια έχει μία φθίνουσα πορεία.

Αντίστοιχα οι παραδοσιακοί οικισμοί αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της

πληθυσμιακής ερήμωσης καθώς πάνω από το 1/3 των παραδoσtαΙCών οιχισμών έχει

πληθυσμό κάτω από 500 ιcατoίιcoυς. Παρότι ένα μεγάλο ποσοστό των οικισμών

διατηρείται αναλλοίωτο ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της

εΥκατάλειψης και των αλλοιώσεων που πρόκειται να προκληθούν από την αδιαφορία

για το δομημένο πφιβάλ""ν (ΠΠΧΣΑΑ Α Μακεδονίας-Θράκης, 2003).

Προτάσεις Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου

Ανάπτυξης

Το Περιφερειακό Πλαίσιο, δεν περιέχει ιδιαίτερη αναφορά και προτάσεις για

τους παραδοσιακούς οιιασμούς καθώς δίνεται βαρύτητα οε άλλου είδους ζητήματα,

όπως η άρση των προβλημάτων προσπελασιμότητας και των γεωπOλιτu<ών

προβλημάτων. Παρόλα αυτά, αναγνωρiζεται άτι ο ορεινός κοι ημιορεινύς χώρος της
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Περιφέρεuις περιλαμβάνει αξιόλογους φυσικούς και αρχαιολογικούς πόρους που

μπορούν να ενταχθούν σε συστήματα χωρικών συνόλων, δικτύων και διαδρομών

προωθώντας ένα πρότυπο ποιοηκού και ήπιου τουρισμού, με έμφαση τον

αγροτουρισμό και τον οικοτουρισμό και την παραγωγή και προβολή τοπικών

προϊόντων. Παράλληλα, προτείνεται η συνδυασμένη προστασία και ανάδειξη των

φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιφέρειας και η δημιουρΥία δικτύων φυσικού

και πoλιτισnκoύ περιβάλλοντος (ΠΠΧΣΑΑ Α. Mακεδoνiας.Θράκης, 2003).

4.3.9 ΠΕPlΦΕΡΕΤΑ ΚΕΝΤPlΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΤΑΣ

Κατανομή παραδοσιακών οικισμών

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος

της Περιφέρειας, ελάχιστοι οικισμοί χαρακτηρίσθηκαν σαν παραδοσιακοί.

Συγκεκριμένα αναφέρεται όη ο αριθμός των χαρακτηρισμένων παραδοσιακών

οικισμών είναι 23. Η κατανομή των οικισμών εντός της περιφέρειας είναι η εξής

ΔιάΥραμμα 35: Κατανομή των παραδοσιακών οικισμών εντός της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας

ΠΕΡΙΦ fPBA Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ

• N.IlEPIι\Σ

• Ν)(ΑΛΚ/ΔΚΗΣ

ο N.θEΣΣAΛOfI8<HΣ

Ο N.ΣEPFΩN

• Ν.ΓΕΛΛΑΣ

ΠηΥή: ΥΠΕΧΩΔΕ, 2009 α, http://www.spiria.gr/. 2009 Ιδία Επεξεργαοία

Όπως φαίνεται την πλειονότητα των οικισμών συγκεντρώνουν εξ ημισείας οι

Νομοί Σερρών και Πέλλας ενώ οι υπόλοιποι οικισμοί μοφάζονται ισόποσα στους
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Νομούς Πιερίας, XαλκιδU<ής και θεσσαλονίκης. Σημειώνεται όn ο Νομός Κιλκίς και

Ημαθίας δε διαθέτουν οικισμούς που να χαρακτηρίζονται παραδοσιακοί (βλ. Χάρτη 3).

ΠληθucJμιακή εψ.ξη

Στο παρακάτω διάγραμμα 01. ουι:ισμοί κατατάσσονται σε αύξοντες ή φθίνοντες

ανάλογα με τις τάσεις που εμφανίζει ο πληθυσμός τους κατά τη διάρκεια των

δεκαετιών.

ΔιάΥραμμα 36: ΠληΘUΣμι.ακή τάση παραδοσιακών οοο.ομών Κ. Μακεδονίας ανά χρονική

περίοδο

ΠΕΡιΦΕΡΒΑ ΚΕΝΤΡιΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ

250,00

200,00

!i
w
g: 150,00
Ο

g
S 100,00

g

"Α,ΥΞΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ """ΣΗ

01991-2001

.1981-1991

Θ 1961-1981

Πηγή : ΕΣΥΕ, Ιδία Επ<ξεΡΥασία

Η περίοδος 1961-1981 είναι και για τους παραδοσιακούς οικισμούς της

συγκεκριμένης Περιφέρειας, καθώς στο σύνo1J> τους χαρακτηρίζονται από φθiνoυσες

τάσεις. όσον αφορά το πληθυσμιακό τους δυναμucό. με ελάχιστους να παραμένουν

σταθερούς. Ωστόσο τη δεκαετία που ακολουθεί η κατάσταση ανατρέπεται. καθώς

σημαντucός αριθμός των οοο.σμών που παρουσίαζαν πληθυσμιακή μείωση κατάφεραν

να ανακάμψουν και να αυξήσουν τον πληθυσμό τους. Η παραπάνω τάση δεν

διατηρήθηκε καθώς την δεκαετία 1991-2001 αριθμός των Ot.Κ1.σμών που παρουσίασαν

αύξηση μειώθηκε.
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Ο συνολικός πληθυσμός των παραδοσιακών οικισμών της Περιφέρειας,

παρουσιάζει μια συνεχή φθίνουσα τάση η οποία είναι σχεδόν αντίθετη από αυτή του

συνολucού πληθυσμού της Περιφέρειας. Μετά το 1981 βέβαια οι ρυθμοί μείωσης

πέφτουν ενώ κατά τη δεκαετία 1991-2001 σημειώνεται για πρώτη φορά αύξηση όπως

μαρτυρά το παρακάτω διάγραμμα (βλ. και Χάρτη 7).

Διάγραμμα 37: Διαxρoνucή εξέλιξη πληθυσμου >ιαραδoσtακών oU<tσμών I1φupέρεtας Κ.

Mαuδoνiας

ΠΕΡιΦΕΡΒΑκ. ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ

'"
20 - --... -+--I'\'\ΗθΥΙΚ)Σ

~ , ΧΟΡΑΣ
10 "t •
Ο _ΙΥΝΟΛΙ<ΟΣ

-10 ~HWI """__1Μ1 1"" .?fY11 ΓV\HθYΣMJI

.--Σ
-20

ΓIΛHθYIf.«JI_'" ΓY\PAΔOΣ~ΚΩ'"
-40 OIΚlΣW)N

-50

n'!Y'i : ΕΣΥΕ, Ιδία Επεξεργασία

ΜορφολοΥικά χαρακτηριστικά - Κατάσταση Παραδοσιακών Οικισμών

Στον τομέα της αρχιτεκτονιΚ'ής, στους οικισμούς τ/ζ συγκεκριμένης

Περιφέρειας κυριαρχεί η λαϊκή κατοικία και σιryKEKριμένα ο τύπος του πλατυμέtωπσυ

διώροφου κτίσματος με κεραμοσκεπή στέγαση και συνήθως αVOΙΙCΤό "αλυπrόμεvo

εξώστη, το λεγόμενο ΧΑΓτάτι. Ωστόσο υπάρχουν και δείΎματα mΨΥοειδούς λαϊκής

κατοικίας (βλ. Εικόνα 14). Ένα ιδιαίτερο στοιχείο της αρχιτεκτονικής της περιοχής

αποτελούν τα αρχοvrικά που παρουσιάζονται συνήθως στα μεγάλα. εμπορικά κέντρα

(Αδαμογιάννης, Κσυφουδάκης, Παπάς, Σημαντηράκη, Τεντοκάλης, 1975: 148).
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Εικόνα 14: Pαδαλiβoς Σερρών

Η κατάσταση σrην EUάδo.

Πηγή: hnp://www.airphoιos.gr/. 2009

Τη μεταπολεμική εποχή ο τρόπος που ασκήθηκε η αναπτυξιακή διαδικασία

στην Περιφέρεια, είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή των παραδοσιακών κέντρων και

οικισμών. Ωστόσο, ορισμένα τμήματα των μεγάλων αστικών κέντρων διατηρούν τον

παραδοσιακό τους χαρακτήρα όπως το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλoνiκης και τμήματα

που διασώζονται στη Νάουσα, στην Έδεσσα στις Σέρρες.

Τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα διατηρούν και ορισμένα κεφαλοχώρια. Στα

περισσότερα ο ιστορικός πυρήνας εξακολουθεί να αποτελεί κεντρικό τμήμα του

οικισμού. Παράλληλα, διασώζονται εξολοκλήρου και μια σεψά οικισμών οι οποίοι

είναι συνήθως χωροθετημένοι σε ένα εξαψετικά ποικίλο και ενδιαφέρον φυσικό

περιβάλλον, με το οποίο έχουν δημιουργήσει στο παρελθόν ενιαία αισθητικά σύνολα

ενώ μεγάλο μέρος των χαρακτηρισμένων ως αξιόλσΥων οικισμών της Κεντρικής

MαKεδoνiας είναι στην πραγματικότητα παραδοσιακοί.

Ιδιαίτερα για τους ορεινούς παραδοσιακούς οικισμούς τoνiζεται ότι οι

περισσότεροι αντψετωπiζoυν προβλήματα ερήμωσης και απομόνωσης.

Τέλος επισημαίνεται ότι συνολικά δεν έχει δοθεί μεγάλη βαρύτητα στο θέμα της

διατήρησης των παραδοσιακών οικισμών ενώ ταυτόχρονα, στους τομείς των

αναπλάσεων, της ανάδειξης συνόλων διαπιστώνονται ελλείψεις (ΙΠΙΧΣΑΑ Κ.

Μακεδονίας, 2004).
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Ανάπτυξης

Το Περιφερε",κό Πλαίσιο δε δίνει ιδ",ίτερη βαρύτητα στο θέμα της ανάδειξης

και διατήρησης των παραδοσιακών οικισμών παρά μόνο προτείνει τον συνδυασμό των

παραδοσιακών οικισμών με περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος όπως η περιοχή

Χολομόντα με τα ορεινά δασικά πεδία και η περιοχή Δοϊράνης-Κερκίνης με τα σύνθετα

λψναία και παραλίμνια πεδία οικολογικού ενδιαφέρovroς. Πρόταση η οποία είναι

δυνατόν να επηρεάσει σε ένα βαθμό το μέλλον των παραδοσιακών οικισμών είναι η

πρόβλεψη γ'" βελτίωση των ιιποδομών με στόχο την αύξηση της προσπελασιμότητας

(ΠΠΧΣΑΑ Κ. Μακεδονίας, 2004).

4.3.10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤEPEAΣEιfΛAΔAΣ

Κατανομή παραδοσιακών οικισμών

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει μόλις 9 παραδοσιακούς οικισμούς οι οποίοι

μοφάζονται σχεδόν ομοιόμορφα σε όλους τους Νομούς, με το Νομό Ευρυτανίας να

έχει τοας 4 από αυτούς όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα (βλ. Χάρτη 3) (βλ

Παράρτημα 6).
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Διάγραμμα 38: Κατανομή των παραδoσιαιcών οικισμών ενtός της Περιφέρειας Στερεaς'
Ελλάδας

ΠΕΡΙΦ Β"8Α ΣΤΕΡΕΑΣ EΛΛAΔIJJ..

Ι!!Ι N.BOIΩ1ΊAΣ

• Ν.ΕΥΒΟIΑΣ

Ο Ν,ΕΥΡΥΤΑΝδι.Σ

D Ν.ΦΘIΩ'Π6ΑΣ

• Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ

Πηγiι: ΥΠΕΧΩΔΕ, 2009 α, http://www.spitia.gr/, 2009, Ιδία Επεξεργασία

Πληθυσμιαι<ή εξέλιξη

Όσον αφορά τον πληθυσμό που παρουσιάζουν οι παραδοσιακοί οικισμοί τη

διάρκεια των δεκαετιών, σημειώνεται ότι ως το 1991 οι έξι από τους εwιά παρουσίαζαν

μείωση, η οποία μάλιστα σχεδόν για το σύνολο αυτών κυμαινόταν σε αρκετά υψηλά

ποσοστά που υπερέβαιναν το lOOA:.. Η κατάσταση μεταβλήθηκε απότομα μόλις μία

δεκαετία μετά το σύνολο των οικισμών σημείωσαν αύξηση, όπως φαίνεται στο

διάγραμμα,
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Διάγραμμα 39: Πληθυσμιακή τάση παραδοσιακών οικισμών Στερεάς Ελλάδας ανά χρoνιιcή

περίοδο

ΠΕΡΙΦΕΡΒΑ ΣΤΕΡΕΑΣ EΛΛAΔAL
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[11961-1981
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'ΑΥΞΗΣΗ ΣTA€EFOΠiTA "",ΣΗ

Πηγή : ΕΣΥΕ, Iδiα ΕπεξΕργασία

Ωστόσο ο ρυθμός μεταβολής του συνολικού πληθυσμού των παραδοσιακών

οικισμών. που παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα, φαίνεται θετικός για την

περίοδο 1961-1981 υπoδεucνύoντας όn οι οικισμοί που αυξήθηκαν παρά λιγότεροι σε

αριθμό είχαν πληθυσμό και δυναμική που :κάλυπτε τις μειώσεις των υπόλο1πων

οικισμών.

Τέλος σημειώνεται ότι μόνο την τελευταία δεκαετία ο ρυθμός μεταβολής του

συνολικού πληθυσμού των παραδοσιακών οικισμών της Περιφέρειας ακολουθεί τις

τάσεις του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας.
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Διάγραμμα 40: Διαχρονική εξέλιξη πληθυσμού παραδοσιακών οικισμών Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας
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Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιδία Επεξεργασία

Μορφολογικά χαρακτηριστικά - Κατάσταση Παραδοσιακών Οικισμών

Σχετικά με τη μορφή των παραδοσιακών οικισμών της Περιφέρειας αναφέρεται,

ότι για την πλειοψηφία των οικισμών, τα κτίσματα είναι λιθόκτιστα, με κεραμωτές

σκεπές και ξύλινους εξώστες. Επίσης αρκετοί από τους OUCΙΣμOύς παρουσιάζουν και

ιστορικό ενδιαφέρον (βλ. Εικόνα 15ΧΚανετάκης, Κατζουράκης, Τσαμπέρης, 1975:

134).
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EUΏνα 15"Kαρxενήcn, ΓαJ.αl;ίδ~ Αράχοβα

Πηγή: http://www.fokίdanel.com/, 2009, www.arachova-propertίes.gr, 2009,
www.ethnos.gr/. 2009 Ιδία ΕπεξφΥααία

Οι παραδοσιακοί οικισμοί της συyKΕΙCριμένης Περιφέρειας εμφανίζονται γενικά

αναπroyμένoι ενώ δεν φαίνεται σχεδόν για το σύνολό τους να αντιμετωπίζουν

προβλήματα εΥκατάλειψης .

Ωστόσο. μεΥάλος αριθμός παραδοσιακών οικισμών υποβαθμίζεται ραγδαία

λ!ηω της έλλειψης εξειδικευμένης συνολικής πολιτικής αναζωσΥόνησης του στην

κατεύθυνση συνετής ένταξής του στην κα9ημερινή αναπτυξιακή διαδικασία. Τα

σημαντικότερα προβλήματα που αφορούν το περιβάλλον των παραδοσιακών οικισμών

έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των μεΥάλων υποδομών. και ιδιαίτερα των οδικών.

που είναι υπό κατασκευή, την ενιαία αντιμετώπιση των συστημάτων 'ύδρευσης

αποχέτευσης-επεξεργασίας λυμάτων' καθώς και με τη Ύεωρrική και βιομηχανική

ρi>πανση ιδιαίτφα στην περιοχή Οινόφυτα - Σχηματάρι (IUIXΣAA Στερεάς Ελλάδας,

2003).

5Από αριστερά JψOς το δεξιά και αχό πάνω χρος το ΙCάτω
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Προτάσεις Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου

Ανάπτυξης

Η πρόταση του ΠεριφερεtαKOύ Πλαισίου που αφορά τους παραδοσιακούς

οικισμούς είναι η επέκταση της αρχής της προληπτικής προστασίας και της ανάδειξης

της πολιτιστικής κληρονομιάς, πέραν από τους παραδOσtαKOύς οικισμούς σε όλους

τους οικισμούς που ανά στΑ θα εντοπισθούν ως αξιόλογοι με δtαφOρετΙKoύς βαθμούς

προστασίας από τα mA και τα ΣΧΟΟΑΠ(ΠΠΧΣΑΑΣτερεάςΕΑΜδας, 2003).

4.3.11 flΕΡ1ΦΕΡΕιΑΑmΚΗΣ

Κατανομή παραδοσιακών οικισμών

Ως μtα επί το πλείστον αστικοποιημένη Περιφέρεια, η Αττική δεν έχει να

επιδείξει μεΥάλο αριθμό παραδοσιακών οικισμών. Συγκεκριμένα στην Περιφέρεια

εντάσσονται 8 χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί (βλ. Παράρτημα 6). Η

κατανομή αυτών εντός της Περιφέρειας φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 41: Κατανομή των παραδοσιακών οικισμών εντός τ/ς Περιφέρειας Αττικής

ΠΕΡIΦΕΡΒΑΑmΚΗΣ

• Ν. ΑΝΑΤΟΛΙ<ΗΣ

ΑΠ1<ΗΣ

.Ν..ΓΕΡΑΏΣ

Πηγή: γπεΧΩΔΕ, 2009 α, http://www.spitia.gr/. Ιδία Επεξεργασία
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Από τους 8 συνολικά παραδοσιακούς οικισμούς ΟΙ 7 είναι στη Νομαρχία

Πειpαtώς και ιruρiως στα νησιά Κύθηρα, Σπέτσες, Ύδρα, δηλαδή σnς περιοχές που δεν

Eivat αστucοποιημένες (βλ. Χάρτη 8).

Πληθυσμιακή εξέλιξη

Τα ποσοστά των οοοσμών ανάλσΥα με την πληθυσμ\α/<ή τους μεταβολή για την

περίοδο 1961-200 Ι παρoUΣΙΆΖOνταικατωτέρω.

Δtάyρσ.μμα42: ffiηθuσμwκή τάση παραδοσιακών οικισμών AπUCΉς ανά xρovucΉ περίοδο

πEPtΦ ΕΡΒΑ: ΑΤΤΊ<Ηι:

o.ool-~===::""'--==~ ......-==~~
ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑΘΒ'ΟίΗΤΑ MEnIH

1«>.00

120,00

§i 100,00
~
~

Ο 80,00

e
ι.4 00,00

8g 40,00

20,00

D 199Ί-2ΟΟ1

.1981-1981

11!111981·1961

Πηγή : ΕΣΥΕ, Ιδία ΕπεξερΥασία

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον ετναι το γΕγονός ότι έως πολύ πρόσφατα, δηλαδή ως το

1991 πάνω από το 60"10 των οοοσμών παρουσίαζε πληθυσμιακή μεiωση. Aντiθετα,

μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, τη δεκαετία που ακολουθεί, 1991-2001. η κατάσταση

ανατρέπεται πλήρως με σχεδόν το 900.10 των οικισμών πια να παρουσιάζει αύξηση που

για το σύνολο των οικισμών υπερβαίνει κατά πολύ το 10%.

Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη 'γΕιτνίαση των παpαπάvω οικισμών με τα

μεγάλα αστucά κέντρα που σε συνδυασμό με τη συνειδητοποίηση της αξίας τσυς

οδήγησαν μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού να επενδύσουν σε αυτά. Το παραπάνω

συμπέρασμα επιβεβαιώνεται και από το διάγραμμα που αKo'λoυθεi
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Διάγραμμα 43: Διαχρονική εξέλιξη πληθυσμού παρσδoσιαιcΏΝ οικισμών Περιφέρειας Αττικής

ΠΕΡιΦΕΡΒΑΑΤΠΚΗΣ.

7D

θJ f---- 1- --+- Πι\ΗθΥΣΜ:>!
50

\
ΧΩ""Σ
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/ ____ IyNQΛικOΣ

3D Πι\1-θΥ It.DI
20 / \ """""""Σ

10 - ΓVΊHθYΣM)Σ

}/ ~
-+ Γ1AAι\ΔOΣ~ΚΩ

Ο -
οι<ΙΣ""'Ν

-10
,~ ,~, ,~, ,~, ~,

-20

Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιδία ΕπεξεΡΥαοία

Ενώ ως το 1991 η πορεία του συνολικού πληθυσμού που κατοικεί σε

παραδοσιακούς οικισμούς είναι τελείως διαφορετική από αυτή που παρουσιάζει ο

συνολικός πληθυσμός της Περιφέρειας, με τους έντονους ρυθμούς ανάπτυξης, από εκεί

και έπειτα η δύο πορείες φαίνεται να συγκλίνουν.

Μορφολογικά χαρακτηριστικά· Κατάσταση Παραδοσιακών Οικισμών

Οι παραδοσιακοί οικισμοί της Περιφέρειας ως επί το πλείστον, πέραν από το

τμήμα της Κηφισιάς που χαρακτηρίζεται παραδοσιακό, δεν ανήκουν στο λεκανοπέδιο

και συγκεντρώνονται κυρίως στα νησιά. Σημειώνεται όπ αρκετοί από τους οικισμούς

που ανήκουν στα νησιά πλησίον της Αmκής έχουν υποστεί αλλοιώσεις εξαιτίας της

πίεσης εξυπηρέτησης των αναΥκών για παραθεριστική κατοικία (Κανετάκης.

Κατζουράκης, Τσαμπέρης, 1975: 135).

Ιδιαίτερο χαρακτήρα παρουσιάζουν οι οικισμοί των Κυθήρων οι οποίοι

εντοπίζονται κατά κύριο )jyyo στην ενδοχώρα και τα κτίσματα xαρακτηρiζoνται από τις

λεγόμενες καμάρες. Επίσης οι οικισμοί του νησιού δεν έχουν δεχτεί μεγάλες πιέσεις.
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Εικόνα 16: Ύδρα, Κύθηρα

Πηγή: www.mensa.org.gr, 2009 www.beΙΙenίCΥacbtίηg.gr,2009,ΙδίαΕπεξεργασία

Προτάσεις Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Λειφόρου

Ανάπτυξης

Σημειώνεται ότι για την Περιφέρεια Απικής δεν έχει εκπονηθεί Χωροταξικό Σχέδω.

4.3.12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥTlΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΜΣ

Κατανομή παραδοσιακών οικισμών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει να έχει να επιδείξει έναν μικρό αριθμό

(7) παραδοσιακών οικισμών (β,-. Παράρτημα 6). Η κατανομή αυτών φαίνεται στο

διάγραμμα που ακολουθεί
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Δtάγραμμα 44: Κατανομή των παραδοσιακών οικισμών εντός της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας

ΠΕΡ8Φ ΕΡΒΑ'Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ

• Ν.ΓΡΕΒΕΝΟΝ

• N.1<AΣlΌRA.Σ

D Ν.ΚΟΖΑΙΙΗΣ

ο Ν.ΦΛΩfιt4AΣ

Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ, 2009 α, http://www.spitia.gr/. 2009, Ιδία Επεξεργασία

Σημειώνεταιότι οι παραδοσιακοίοικισμοί είναι σχετικά διεσπαρμένοι εντός της

Περιφέρεια<;.

Πληθυσμιακή εξέλιξη

Όσον αφορά την πληθυσμιαιι:ή εξέλιξη των οικισμών σημειώνεται ότι για το

σύνολο των δεκαετιών, με εξαίρεση τη δυναμική δεκαετία 1981-1991, οι οικισμοί που

σημειώνουν πληθυσμιακή αύξηση είναι ίσοι με αυτούς που σημειώνουν πληθυσμιΑΙCΉ

μείωση όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα.
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ΔιάΥραμμα 45: Πληθυσμιακή τάση παραδοσιακών οικισμών Δ. Μακεδονίας ανά χρονική

Πξρioδo

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕιΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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Πηγή :ΕΣΥΕ, Ιδία ΕπεξερΥασία

Η Ύενικές τάσεις του συνολικού πληθυσμού των παραδοσιακών oucισμών στη

διάρκεια των χρόνων παρουσιάζεται στο παραιcάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 46: Διαχρoνιιcr'] εξέλιξη πληθυσμού παραδοσιακών οικισμών Περιφέρειας Δ.

Mαιcε&wίας

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕιΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ
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-20 OΙΚIΣJ.«:IN

-75

Πη-Υή : ΕΣΥΕ, Ιδία ΕΠ<ξερΥασία

Γενικά φαίνεται ότι σι ρυθμοί μεταβολής είναι θετικοί για όλες nς περιόδους

ξεπερνώντας μάλ"",α σταθερά τόσος τους αντίστοιχους ρυθμούς της Περιφέρειας, όσος
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και της Χώρας. Γενικότερα αναφέρεται ότι όλοι οι οικισμοί είναι δυναμικοί και αυτό

αποδεικνύεται από το γεγονός ότι συγκεντρώνουν το 2,5 % του πληθυσμού της

Περιφέρειw;.

MOρφOλayΙKά χαρακτηριστικά - Κατάσταση Παραδοσιακών Οικισμών

Σχετικά με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των οικισμών σημειώνεται ότι

προσομοιάζουν σε αυτά που αναφέρθηκαν για την Κεντρική Μακεδονία (βλ Εικόνα

17).

Εικόνα 17: Σιάnστα και Νυμφαίο

Πηγή: www.Jnacedoniaontbeweb.com.2009.hnp://magicasland.coml. 2009, Ιδία Επεξεργασία

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, το σύνολο των παραδοσιακών οικισμών

παρουσιάζουν δυναμικότητα ενώ κανένας από αυτούς δεν αντιμετωπίζει τον κίνδυνο

της ερήμωσης. Ωστόσο βασικό πρόβλημα αποτελεί η δραστηριότητα της ΔΕΗ κατά

μήκος της ζώνης Αμύνταιο-Πτολεμαίδα-Κοζάνη η οποία δημιουργεί προβλήματα

ρύπανσης στους -Υύρω οικισμούς.

Προτάσεις Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου

Ανάπτυξης

Λό'γω του μικρού αριθμού των παραδοσιακών οικισμών και της απουσίας

σοβαρών προβλημάτων σε αυτούς η μόνη πρόταση που αφορά τους ΣUΓKεκρψένOυς

είναι γενική και συνοψίζεται στον συνδυασμός σημαντικών περιοχών φυσικού κάλλους

(Πρέσπες, Πίνδος,) με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά με στόχο να αποτελέσουν

πόλους έλξης
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4.3.13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥTlΚΗΣΕΛΜΔΑΣ

Κατανομή παραδοσιακών οικισμών

11 "ατάσromι στην Ελλάδα

Η Δυτική Ελλάδα είναι η Περιφέρεια που παρουσιάζει τους λιγότειχ>υς

παραδοσιακούς οικισμούς οι οποίοι είναι μόλις 5 (βλ. ΠαράΡτ/μα 6). Η κατανομή τους

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Διάγραμμα 47: Κατανομή των παραδοσιακών οικισμών εντός της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας

ΠΕΡΙΦ ΕΡΒΑ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ.

• N.AΠΩΛOAΚA~f\I

ΑΣ

• N.t-ν\BAΣ

Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ, 2009 α, http:Ίl.www.SΡίtίa.gr/.2009. Ιδία Επεξεργασία

Η κατανομή τους είναι σχετικά ομοιόμορφη.

ΠληθDσμιακή εξέλιξη

Όσον αφορά την πληθυσμιακή εξέλιξη των παραδοσιακών οικισμών

σημειώνεται ότι πέρα από τη δεκαετία 1981-1991 οι τρεις από τους τέσσερις οικισμούς

παρουσίαζαν ραγδαία πληθυσμιακή μείωση που υπερβαίνει το 25%.
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Διάγραμμα 48: ID.ηθuσμιακή τάση παραδοσιακών οικισμών Δ. Ελλάδας ανά χρονική περίοδο

ΠΕΡιΦ BJ'BA Δ. EΛΛAΔAL
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ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗτΑ ""'ΣΗ

Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιδία Επεξεργασία

Η παραπάνω πληροφορία δεν φαίνεται η καλύτερα φαίνεται να μην

επαληθεύεται στο διάγραμμα που ακολουθεί και δείχνει τις τάσεις του συνολικού

πληθυσμού των παραδοσιακών οικισμών της Περιφέρειας. Ωστόσο αυτό οφείλεται στη

ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση της Ναύπακτου ο πληθυσμός της οποίας είναι

μεγαλύτερος διαχρονικά από το άθροισμα του πληθυσμού των υπόλοιπων οικισμών και

για το λόγο αυτό διαστρεβλώνεται η πληροφορία.

140



lωάwα Κο.ταιι,δη ιι κωάσmση στην Ελλάδα

Δtάyραμμα 49: Διαxρovucή εξέλιξη πληθυσμού παραδσσιακών σικισμών Περιφέρειας Δ.

Ελλάδας
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19<0 1961 ;t" ,90, :,χ"
·5

ΠηΥή : ΕΣΥΕ, Ιδία Επεξεργασία

Κατάσταση Παραδοσιακών Οικισμών

Από τους οικισμούς της Περιφέρειας οι δύο είναι αναπroyμΈVOΙ και οι υπόλοιποι

παρουσιάζουν συνεχή μείωση του πληθυσμού.

Εικόνα 18: Ναύπακτος

Πηγή: www.greekinsight.oomf!ooom-3052
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Προτάσεις Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου

Ανάπτυξης

Γενικά 'λiYyω του μικρού αριθμού των παραδοσιακών οικισμών το Περιφερειακό

Πλαίσιο δεν περιέχει ιδιαίτερη αναφορά στους παραδοσιακούς οικισμούς.

Αυτό που αφορά τους παραδοσιακούς οικισμούς είναι ότι στα πλαίσια

προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, προτείνεται, η

ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας του συστήματος οικισμών 10υ ως 3ου επ1πέδου, η

δημ1Ουρ-Υία ενιαίων δ1κτύων διαδρομών κα1 ελεγχόμενη ανάπτυξη ήmων παραΥωγ1κών

δραστηΡ10τήτων.

4.4.14 ΣΥΝΟΛΙΚΆΣΚΜΙΙΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την ανάλυση των ΠεΡ1φερειών, προκύπτουν μια σεφά από συμπεράσματα

τα οποία είναι δυνατόν να συνοψιστούν στα εξής

• Η κατανομή των ΟΙΚWμών εντός των πεΡ1φερειών όπως και για το σύνολο της

χώρας χαρακτηρίζεται εξαψεtιKά ανομ01Ογενής. ΟΙ 01κισμοί συγκεντρώνονται

σε ένα ΊCUρίως. το πολύ δύο νομούς για κάθε ΠεΡ1φέρεια ενώ ακόμα και σης

περιοχές που αποτελούν ενιαίες ενότητες όσον αφορά την ιστΟΡ1κή εξέλιξή τους

αλ/ά και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους όπως π.χ. η Κρήτη ο αριθμός

των οικισμών ανάμεσα στους νομούς δεν είνα1 σιryκρίσψoς. Το Ρέθυμνο για

παράδειγμα σvyκεντρώνε1 το μεγαλύτερο μέρος των παραδοσιακών 01Κ1σμών

της Κρήτης. Το παραπάνω φαινόμενο δημιουρ-Υεί ερωτηματικά ως προς τα

ΚΡ1τήρια χαρακτηΡ1σμού των οικισμών.

• Υπάρχε1 συχνά αναντιστοιχία του αΡ1θμού των παραδοσιακών 01Κ1σμών κα1

του πληθυσμού που καΤ01κεί σε αυτούς μεταξύ των ΠεΡ1φερειών. Υπάρχουν

δηλαδή Περιφέρειες με μικρότερο αριθμό παραδοσιακών οικισμών από άλλες

αλλά μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού που καΤΟ1κεί σε αυτούς, γεγονός που

υποδηλώνει ότι ΟΙ 01κισμοί της μεν πεΡ1φέρειας, παρότι υστερούν αΡ1θμητικά,

είναι πιο δυναμικοί από τους οικισμούς της άλλης. Παράδειγμα αποτελούν ΟΙ

Περυρέρε1ες Βορείου Α1γαίου Kαt Ιονίων Νήσων που αν κα1 αΡ1θμητικά

παρουσιάζουν μ1κρότερο ποσοστό παραδοσιακών ΟΙΚ1σμών σε σχέση με τις
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Περιφέρεtες ΠελoπoVΝΉσOυ και Κρήτης ο πληθυσμός που διαμένει σε αυτούς

είναι διπλάσιος ή και τριπλάσιος από τον πληθυσμό των δεύτερων.

• Όσον αφορά την πληθυσμιακή εξέλιξη των παραδοσιακών οικισμών,

σημειώνεται ότι το σύνολο των Περιφερειών ακολουθεί το γενικό πρότυπο

(βλ.4.2.3). Αναλυτικότερα η περίοδος 1941-1981 χαρακτηρίζεται ωeό πτωτική

πληθυσμιακή τάση για τους περισσότερους παραδοσιακούς οικισμούς ενώ

αντίστοιχα η περίοδος 1981-1991 χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δυναμική καθώς

πολλοί οικισμοί κατορθώνουν να ανακάμψουν, εξαιτίας βέβαια του

ενδιαφέροντος που εκδηλα/θηκε τόσο aW πλευράς ΕυρωπαΙκήςΈνωσης, όσο

και σε Εθνικό επίπεδο για την πολιnστικήκληρονομιά.

• Όσον αφορά τα μορφολοΥικά χαρακτηριστικά, συνοψίζονται σε γενικές

γραμμές τα βασικά χαρακτηριστικά και κατατάσσονται οι Περιφέρειες όπως

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 8: ~νolJΠl μορφολογικών χαρακτηριστικών

ΜΟΡΦΟΛΟΠΚΑ ΧΑΡΑΚΊΉΡΙΣΠΚΑ

Κτίρια ως ομογενοποιημένη ενότητα Κτίρια ως μονάδες

Ν. Αιγαίο, Κρήτη, Β. Αιγαίο, Στερεά
Θεσσαλία, Ήπεφος, Πελσπόννησος, Ιόνια

ΕλΜδα
ΝηOlά, Α. MαKεδoνlα- Θράκη,

Δ. Μακεδονία, Κ. Μακεδονία

ΕΕ.ωστοέφεια πυιδπυόσιου 7ώοου Eσωστoέeεια πυιδπυόσιου 7ώοου

Θεσσαλία, Ήπειρος., Πελσπόννησος, Ιόνια

Ν. Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη Νησιά, Α. Μακεδονία- Θράκη,

Δ. Μακεδονία, Κ. Μακεδονία

Κτίσ.α ιιε δώυα Κτίσια ιιε επικλιvΠ στi:Yn

Θεσσαλία, Ήπεφος, Πελοπόννησος, Ιόνια

Ν. Αιγαίο
Νησιά, Α. Μακεδον!α- Θράκη,

Δ. Μακεδονία, Κ. Μακεδονία, Στερεά

Eλ1i1δα

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία

Παρότι, μεταξύ των ίδιων Περιφερειών ή ακόμα και των ίδιων Νομών

παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις ως προς τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των

οικισμών, η παραπάνω σύνοψη είναι δυνατόν να δώσει μία γενική εικόνα, που αφορά

πάντοτε την πλειoψηφεiα των οικισμών. Επιπρόσθετα σημειώνεται όn είναι δυνατοί

όλοι οι συνδυασμοί των ανωτέρω χαρακτηριστικών γεγονός που υποδηλώνει ότι αν τα

κτίρια για παράδειγμα εμφανίζονται ως ομογενοποιημένη ενότητα δεν καθορίζουν
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αυτόματα το χαρακτήρα του ημιδημόσιου χώρου, ούτε τον τρόπο με τον οποίο θα

στεγαστούν τα κτίρια (δώμα ή στέγη). Παράλληλα διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει

αντιστοιχία. μεταξύ των μορφολοΥικών χαρακτηριστικών και της πληθυσμιακής

εξέλιξης. Δηλαδή αν ένας οικισμός παρουσιάζει εσωστρέφεια του ημωημόσιου χώρου

δε σημαίνει ότι είναι φθίνων η δυναμικός. Για Παράδειγμα η Περιφέρεια Θεσσαλίας

και η Περιφέρεια ΠελDπoννήσoυ ή Ηπείρου παρουσιάζουν σε γενucές γραμμές τα ίδια

χαρακτηριστικά. Ωστόσο η μία είναι εξαιρετικά δυναμική όσον αφορά την

πληθυσμιακή πoρεiα ενώ οι άλλες δύο σημειώνουν πληθυσμιακή μείωση. Επομένως τα

μορφολογικά χαρακτηριστικά δεν αποτελούν παράγοντα προσδιορισμού της

δυναμικότητας του χαρακτήρα ενός οικισμού.

• Τέλος επισημαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις Περιφερειών οι οποίες

συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό παραδοσιακών οικισμών τα αντίστοιχα

Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης δεν

αναφέρονται στο βαθμό που πρέπει και δεν έχουν ουσιαστικές προτάσεις για

αυτούς. Επίσης, οι στόχοι συνήθως δεν είναι ιεραρχημένοι Χαρακτηριστικό

παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Θεσσαλίας, ενώ στην ανπθετη

κατεύθυνση κυμαίνεται το Περιφερειακό του Βορείου Αιγαίου που παρότι ο

αριθμός των οικισμών είναι μικρότερος από άλλες περιφέρειες, γίνεται

λεπτομερέστερη ανάλυση και δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτούς.

4.4 ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ; ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΙΕΙΛΕΣ

Το πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας όπως διαπιστώθηκε είναι ιδιαίτερα

πλούσιο και πολυποίΚ1λο και αποτελεί έναν, εξίσου με το φυσικό περιβάλλον,

ανεκτίμητο και ευαίσθητο πόρο.

Στην Ελλάδα ωστόσο διαπιστώνεται ουσιώδης διαφορά από τις άλλες χώρες ως

προς την εκτίμηση του πολιτιστικού κεκτημένου. Μετά την Επανάσταση του 1821

καταδικάζεται κατηγορηματικά οτιδήποτε έχει σχέση με την Τουρκοκρατία. Σε άμεση

συσχέτιση με τις ευρωπαΥκές επιρροές των κλασικιστικών ιδεωδών δίδεται σημασία

στην αρχαία ελληνική κληρονομιά ενώ αντίθετα περιφρονείται η άμεση κληρονομιά

συμπεριλαμβανομένης και της βυζαντινής. Αποτέλεσμα είναι η «κάθαρση» των

κλασικών αρχιτεκτονικών μνημείων από τις μεταγενέστερες προσθήκες τους, η
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παραμόρφωση ή η κατεδάφιση σπιτιών και μεταβυζαντινών εκκλησιών προκειμένου να

εξυπηρετηθούν νέες πρακτικές ανάΥκες (Κονταράτος, 1986: 76).

Έως το τέλος του 190υ αιώνα, παρά το γεγονός ότι στην Ευρώπη έχουν

διατι>πωθεί θεωρητικές ιδέες για την αποκατάσταση των μνημείων, στην Ελλάδα

επικρατεί ο εμπεφισμός και δεν Ύίνεται καν λόΥος περί αρχών ή περί διακρίσεως των

αξιών των οποίων φορείς είναι τα αρχιτεκτονικά μνημεία και άλλα/ν σχετικών θεμάτων

(Μπούρας, 2007).

ΑΡΎότερα κατά τη διάρκεια του 200υ αιώνα χιλιάδες άτομα μετανάστευσαν από

απομακρυσμένα χωριά στα βουνά, σε πόλεις στις πεδιάδες και στα παράλια. Η

βιομηχανική ανάπτυξη και η ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού μετά το Ι 960 επιτάχυνε

μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει ήδη από τις αρχές του 2Οσυ αιώνα, λ!ΥΥω

υπανάπτυξηςτων ορεινών περιοχών. Σε μερικές περιοχές το ποσοστό των ατόμων που

έχουν φύ'Υει είναι πολύ υψηλό και δεκάδες χωριά έχουν εΥκαταλειφθεί πλήρως

(Μπιλίνης,2009).

Τα ερημωμένα χωριά ερειπώνονται με την πάροδο του χρόνου και, καθώς η

""'ση στη γη μειώνετα~ αρχiζει μια επάνοδος της φύσης. Αυτό έ-ι!'ι θετικά και

αρνητικά στοιχεία. Με αΡγούς ρυθμούς, επανέρχονται τα δασικά οικοσυστήματα και

ακολουθεί η άΎρια ζωή. Έτσι προκύπτουν ορεινές εκτάσεις, με πολύ μικρό πληθυσμό,

καθόλου γειoργiα και χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα χέρσας γης που μετατρέπεται αργά

σε δάσος. Διάφορα είδη φυτών και ζώων επoχpελoύνtαι από αυτό το ΎΕΎονός και

αποικίζουν αυτές τις άδειες εκτάσεις. Ένα άλλο θετικό σημείο αυτών των περιοχών

είναι η μικρή ανθρώπινη πίεση, ακόμα και σε περιόδους διακοπών. Οι αρνητικές

επιπτώσεις είναι ότι οι υποδομές όπως δρόμοι, μονοπάτια, πετρ6χnστα Ύεφύρια και

οικήματα, υπoβαθμiζoνται και γρήγορα ερειπώνονται(Μπιλίνης, 2009).

Παράλληλα, η αύξηση του τουριστικού ρεύματος (το οποίο τα τελευταία χρόνια

στράφηκε πολύ προς τις προστατευόμενες και φυσικές περιοχές) ενθαpρυνόΜΕVΗ και

από την κυβερνητική πολιτική οδήγησε στη γρήγορη και πρόχεφη κατασκευή

ξενοδοχείων ή τουριστικών συγκροτημάτων στις περιοχές που υπήρχε ζήτηση

(Κότσαλη, 1978)

Η κατεδάφιση παλαιών αρχοντικών, νεοκλασικών οικοδομημάτων ή και

ολόκληρων λαϊκών συνοικιών Ύια να αντικατασταθούν από σι'ryxρovα κτίρια συχνά

αμφίβολης αισθητικής και ποιοτικής αξίας είναι συνηθισμένο φαινόμενο στην Ελλάδα.

Αν και σ' αυτό προστεθεί η φυσική φθορά των κτφίων τότε ο κίνδυνος Ύια τη μείωση

των στοιχείων που αφορούν την κληρονομιά και ιδιαίτερα τους παραδοσιακούς
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οικισμούς είναι μεγάλος. Τέλος πρέπει ιδιαίτερα να τονισθεί ότι η σημαντική αυτή

πολιτιστική κληρονομιά αλλοιώνεται συνεχώς εξαιτίας των κοινωνικών και

τεχνολογικών εξελίξεων, των σύγχρονων τρόπων αγροτικής καλλιέργειας, της άκρατης

οικονομικής εκμετάλλευσης, της άμετρης οικιστικής επέκτασης και της ανθρώπινης

αδιαφορίας (Συμεών, 2004: 90).

Ουσιαστικά τέσσερις είναι οι κυριότερες μορφές με τις οποίες παρουσιάζονται

οι καταστροφές των παραδοσιακών οικισμών. Αναλυτικότερα:

1. Καταστροφή από εγκατάλειψη και έλλειψη συντήρησης που παρατηρείται κυρίως σε

χωριά και στα αστικά κέντρα που φθίνουν.

2. Ολοκληρωτική καταστροφή-κατεδάφιση που εμφανίζεται πιο έντονα στην άλλη

άκρη της κλίμακας δηλαδή σε οικισμούς που δοκιμάζουν έντονη δημογραφική και

οικονομική αύξηση.

3. Αλλοιώσεις της μορφής των κ:nσμάτων, των ελεύθερων χώρων και γενικότερα του

δομημένου περιβάλλοντος που γίνονται από επεμβάσεις για την ικανοποίηση νέων

λειτουΡ-Υικών αναγκών, ή για συντήρηση.

4. Αλλοιώσεις στον ευρύτερο χώρο, φυσικό ή οικοδομημένο, των παραδοσιακών

συνόλων με αποτέλεσμα αυτά να στερούνται το φυσικό τους περίγυρο (Ελληνική

Εταφεία, Ι 975).

Συγκεντρωτικά, οι βασικές και βαθύτερες αιτ1ες καταστροφής της

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς γενικά και των παραδοσιακών οικισμών ειδικότερα είναι:

1. Η εγκατάλειψη και η φυσική φθορά των κτιρίων

2. Η τάση του Έλληνα να επενδύει στην κατοικία. Η τάση αυτή οφείλεται στους εξής

λόγους

• Τα παλαιά κτίρια περιορισμένου ύψους και κατασκευασμένα πολλές φορές με

απλά υλικά είναι περιορισμένης αποδοτικότητας κι έτσι συχνά κατεδαφίζονται

για να αντικατασταθούν από σύγχρονες οικοδομές μεγαλύτερου εμπορικού

κέρδους.

• Το αίσθημα ανασφάλειας του Έλληνα που προέρχεται από την οικονομική και

πολιτική αστάθεια.

• Το θεσμό της «προίκα9) που επικρατεί ακόμα και ως σήμερα.

3. Η αλλαγή της κοινωνικοοικονομικής δομής ορισμένων πεΡΙ0χών, κυρίως

παραθαλάσσιων που από αγροτική μετατρέπεται σε τουριστική. Συχνά ο μόνος τρόπος

αποτελεσματικής προστασίας σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία είναι η

απαλλοτρίωση. Λό'Υω του ύψους των δαπανών των σχετικών διαδικασιών και των
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προβλημάτων που πρoκύπtoυν καθόσον θίγονται οι σχέσεις κράτους και ιδιοκτήτου τις

περισσότερες φορές η προστασία εγκαταλεiπεται.. Τα κ1νητρα τα 0π01α δίνονται από το

κράτος, για τουριστική ανάπτυξη βρiσκονται συχνά σε αντiθεση με τους νόμους που

αφορούν την προστασία της αρxιτειcroνΙKής κληρονομιάς (Κότσαλη, 1978).

Αντίστοιχα, οι κ(νδυνοι για το πολιτιστικό περιβάλλον γενικά και για τους

παραδOσΙΩCOύς οικισμούς ειδικότερα είναι οι εξής:

1. Οι πιέσεις που σχετ1ζονται με την κερδοσκοπία πάνω στη γη στο σύνολο των

πόλεων και των οικισμών της χώρας. Η κερδοσκοπία πάνω στη γη έχει

αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την καταστροφή αρχιτεκτονικά

αξιόλογων κτισμάτων αλλά και ολοκλήρων οικισμών με αρχιτεκτονικό

ενδιαφέρον με αποτέλεσμα την αλλoiωση της φυmογνωμ;ας τους και τη

μετατροπή τους σε απρόσωπα οικιστικά αθροίσματα (Τσιλψίγκας. 2006: 287 

289).

2. Οι αναπτυξιακές πιέσεις που σχετ1ζονται με την τουριστική δραστηριότητα και

την κερδοσκοπία. Οι παραδοσιακοi οικισμοί, εκτός από ορισμένους που

κηρύχθηκαν έγκαιρα διατηρητέοι με κατάλληλα προστατευτικά μέτρα, δέχονται

ισχυρές πιέσεις αλλοiωσης από την τουριστική ανάπτυξη τόσο στο

ανθρωπογενές όσο και στο φυσικό περιβάλλον. Ακόμα και οι κηρυγμένοι όμως

παραδοσιακοί οικισμοί δέχονται συχνά αλλοιώσεις. Η κατασκευή υπερμεΥεθών

τουριστικών μονάδων ασύνδετων και αντικρουόμενων με τον χαρακτήρα των

οικισμών είναι συνήθες φαινόμενο στις περιοχές που δέχονται πιέσεις και που

ουσιαστικά δεν προστατεύονται επαρκώς έτσι ώστε να αποκλείουν την

ανάπτυξη τέτοιου είδους κτισμάτων. Το αποτέλεσμα είναι όχι μόνα να χάνεται η

ανθρώπινη κλίμακα αλλά. ο παραδοσιακός οικισμός να παραμορφώνεται (βλ.

Εικόνα 19). Επίσης, χαρακτηριστική είναι για παράδειγμα η όχληση που

προκαλείται από την κυκλοφορ1α μεΥάλου αριθμού οχημάτων εντός πολλών

τουριστικών παραδοσιακών οικισμών. Τις μεΥαλύτερες πιέσεις δέχονται

συνήθως οι παράκτιοι και νησιωτικοί οικισμοί (Αθανασούλη - Ρογκάκου, 2002:

400 - 402).

3. Η αυθαiρετη δόμηση που αλλοιώνει τη φυσΙοΥνωμiα των παραδοσιακών

οικισμών και των ανθρωπογενών τοπίων ιδιαίτερου κάλους. Η αυθαίρετη

δόμηση με τις διαστάσεις που έχει προσλάβει στην Ελλάδα έχει συχνά αποβεi

καταστροφική σε παραδοσιακούς οικισμούς και ανθρωπογενή τοπία ιδιαiτερου

κάλλους (Σταματiου, 2001). Σημειώνεται ότι ιδιαίτερα κατά τη μεταπολεμική
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περίοδο κατά την οποία οι ασθενέστερες οικονομικά ομάδες άρχισαν να

μεταναστεύουν στα μεγάλα αστικά κέντρα., οι μεγάλες πόλεις άρχισαν να

επεκτείνονται αυθαίρετα. Η επέκταση αυτή έγινε χωρίς την αναγκαία τεχνική

και κοινωνική υποδομή, ενσωματώνοντας άκριτα φυσικές και πολιπστικές

τοποθεσίες, σύνολα και μνημεία. Τα αποτελέσματα αυτής της αυθαψεσίας είναι

μεταξύ των άλλων η αλλοίωση της φυσιογνωμίας αξιόλογων περιοχών και για

το λi:Yyo αυτό θα πρέπει να υιοθετηθούν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση

τέτοιαυ είδους κινδύνων (Αυγερινού-Κολώνια, 2004: 53 - 63).

4. Η ρύπανση και υποβάθμιση του περtβάλλoντoς που προκαλείται από την

ανάμειξη ασυμβίβαστων μεταξύ χρήσεων γης, οι μεγάλες πυκνότητες με

ταυτόχρονο περιορισμό των ελεύθερων - πράσινων χώρων και τα ύψη των

κτιρίων, η αναρχία στη μορφή δόμησης συχνά με τη χρήση υλικών αταίριαστων

με το περιβάλλον, nς κάθε λογής διαφημιστικές πινακίδες και κακότεχνες

επιγραφές, κατασκευές και εγκαταστάσεις στο επάνω οριζόντιο επίπεδο των

κτψίων (KΑΠVOσυλλέKΤες, κεραίες, ηλιακοί θερμοσίφωνες κ.λ.π ) και στους

κοινόχρηστους χώρους (σκάλες, κιόσκια κ.λ.π.) και τα διάφορα απορρίμματα,

όλα στοιχεία που μειώνουν το αποτέλεσμα της ανάδειξης της πολιτιστικής

κληρονομιάς μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον της (βλ. Εικόνα 20) (Βήμα

οικολογικών και περιβαλλοντικών ομάδων Κρήτης, 2009).

5. Η ερήμωση των οικισμών που δεν εντάσσονται στην αναπτυξιακή διαδικασία,

με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος και την

σταδιακή καταστροφή των κτιρίων εξαιτίας της αμέλειας για τη φροντίδα

συντήρησής τους (βλ. Εικόνα 21).
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Εικόνα 19: Υποδομές ασύμβατες με το χαρακτήρα των παραδοσιακών οικισμών

Πηγή: hnp://eypJoia.aigaίo-net.gr/, 2009 Ιδία επεξερyαoiα

Εικόνα 20: Μορφές οχλήσεων και αλλοιώσεων tσU παραδοσιακού χαρακτήρα

Πηγή: Παρασκευοπούλου, Κάκα, Μάγος, 2009
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Σχέδιο 3: Παραμόρφωση του παραδοσιακού χαρακτήρα

ΠηΥή:ΑλεξίοοΙ977

Εικόνα 21 :ΕΥκο.τάλειψη παραδοσιακών οικισμών

Πηγή: http://www.geom.ic.coml,2009,httpllwww.crete·today. coml, 2009, 'WWW.utί.gr,2009,
http://www.spilia--ehios.gr/. 2009, Ιδία Επ:εξερΥασία
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4.5 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΑΔΥΝΑΜIΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ OIΚIΣMΩN

Η δtαχείρtση της πολtηση:κής και: φυσικής κληρονομtάς αποτελεί σαφώς ένα

πεδίο δtεπtστημονικής και: πολυπρtσμαηκής ανημετώπtσης. γεΥονός που συνεπάγεται:

την πολυφωνία και: μtα σεφά προβλημάτων κω ανπδράσεων.

Είναι: γνωστό όη το υπάρχον θεσμtκό πλαίσtO στην Ελλάδα δεν κατόρθωσε να

λύσει επαρκώς το πρόβλημα της διατήρησης και αναβίωσης των παραδοσιακών

ΟΗaσμών. Η αδυναμία αυτή μπορεί να δtαχωρtστεί σε δύο σκέλη:

α) Τον τρόπο και: ης συνθήκες που συντάσσονται: οι: διάφορες μελέτες που αφορούν τα

ιστορικά κελύφη.

β) Τον τρόπο και ης δυνατότητες εφαρμοΥής των εκάστοτε διατάξεων.

Στο πρώτο σκέλος τα βασικότερα προβλήματα που εντοπίζονται είναι η

γραφειοκρατία, η δίκαtη αποζημίωση και οι δυσκολίες που συναντά ο κάθε μελετητής

(Μπεριάτος, 2003α: 180). Αναλυτικότερα, όσον αφορά την πρώτη αιτία, είναι γνωστή η

διαδικασία που ακολουθείται ώστε να προχωρήσει η οποιαδήποτε πρόταση στο στάδιο

υλοποίησης. "ο χρόνος. λογιζόμενος ως ιω.θυστi:ρηση. απαιελεί εδώ μια θεμελιαχή

παράμετρο του σχεδιαομού γιarί ακυρώνει στην πράξη την απατελεσμarικάτητα της

όποιας ορθολογικής προσπάθεΙας».

Τις περισσότερες φορές οι διεξαγόμενες μελέτες καθίστανται ανεπίκαφες τη

στtγμή της εφαρμογής τους, εφόσον έχει: μεσολαβήσει: ένα τόσο μεΥάλο χρονικό

δtάστημα κατά το οποίο οι τάσεtς και: τα δεδομένα έχουν αλλάξει (Μπεριάτος. 2003 β:

240 - 245). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο να μην προωθείται η ανάπτυξη μέσα από

το σωστό σχεδtασμό, αXJ..iJ. να προκαλούνται: και: επtπλέoν προβλήματα στις περtOχές

εφαρμοοΥής. Στο χρονικό διάστημα αυτό της αδράνειας, 'λiJyω ακριβώς της

δημοσιοποίησης των επερχόμενων μεταρρυθμίσεων, παρατηρο6νται φαινόμενα μαζικής

δόμησης με τους ήδη υφιστάμενους και λιγότερο αυστηρσ6ς όρους, εφύσον δεν

υλοποιείται η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία λήψη μέτρων ασφαλείας. Από την άλλη

χάνεται και η εμπιστοσύνη των ενδtαφερόμενων κατοίκων, τόσο προς ης αρχές και: το

κράτος, όσο και: ως προς την αποτελεσμαηκότητα των δράσεων (Mπερtάτoς, 2003 α:

180).

Από την άλλη, το ζήτημα της αποζημίωσης στην περίπτωση απαλλοτριώσεων ή

περωρισμών, μπορεί να ε1ιηρεάσει αρνητικά αν ο ενδtαφερόμεvoς δεν λάβει:

,κανοποιητικό ποσό ή αν η εκκαθάρtση των εκκρεμοτήτων δtαρκέσεt μεΥάλο χρονικό
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διάσrημα., που σημαίνει ζημιά. Η συγκεκριμένη αιτία δυσλειτουργίας του κρατικού

μηχανισμού προστασίας και διαχεψισης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της

χώρας αποτελεί κατά ένα μεΥάλο μέρος απόρροια της πρώτης: πολλές γραφειοκρατικές

διαδικασίες που και αυτές επιβαρύνουν τον παράγοντα χρόνο (Μπεριάτος, 2003 α:

180).

Ωστόσο σημειώνεται ότι το ζήτημα των προστατευόμενων πυρήνων ή δρόμων

ως συνόλων αντιμετωπίζεται περισσότερο ολοκληρωμένα. Σε κάποιες περιοχές

καθορίζονται στα αναπτύγματα όψεων των δρόμων οι εmθυμητές αποκαταστάσεις των

αλλοιωμένων κτφίων. Επίσης η θέση και ο όγκος των νέων κτισμάτων που μπορούν να

κτισθούν ανάμεσα στα διατηρούμενα., μερικές φορές και η μορφή, πράγμα πουν

θεωρείται μάλλον πολύ δεσμευτικό ως και επικίνδυνο αφού νομιμΟ1ΟΟιεί μία μόνο

άποψη (θεοχαρίδου. 2001).

Όσον αφορό τα προβλήματα και τις δυσκολίες που συναντά κάθε μελετητής

στην Ελλάδα για τη συλλογή στοιχείων απαραίτητων για κάθε μελέτη σημειώνεται ως

βασικότερο πρόβλημα. η απουσία ενός μητρώου πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Ήδη από το 1975 με τη Διακήρυξη του Άμστερνταμ προβλέπεται η σύσταση ενός

πλήρους καταλόγου κτφίων, αρχιτεκτονικών συνόλων και περιοχών με οριοθετημένες

ζώνες προστασίας. Στη σημερινή μάλιστα εποχή. με την πρόοδο της τεχνολογίας ο

εντοπισμός και η καταγραφή τους δ1ευκολύνει τον fλεyχo, την επιτήρηση και την

επεξεργασία των δεδομένων για ακόμα ορθότερη διαχεψιση. Η σύσταση όμως ενός

τέτοιου μητρώου, αποτελεί μια υπόθεση που κρύβει παγίδες όσον αφορά την επtλO'yή.

Η σύμβαση της Γρανάδας το 1985 (βλ 3.2) κατέστη σαφή την αναγκαιότηταύπαρξης

κριτηρίωνγια τον αντικειμενικόκαθορισμότων αγαθών προστασίαςκαι μάλιστα κατά

κατηγορίες. ανήστοιχαμε την κατηγΟΡΙΟ1ΟΟίησητων υπό προστασίαφυσικώνπεριοχών

σύμφωνα με το N.1650/1986. Η παντελής απουσία όμως τέτοιων κριτηρίων αποτελεί

ακόμα ένα κενό το οποίο θα πρέπει να καλύψει ο ελληνικός κρατικός μηχανισμός

(Μπεριάτος. 2003 α: 182).

Ειδικά για τους παραδοσιακούς οικισμούς εtvαι ανάΥκη να βρίσκει κάθε

μελετητής τα παρακάτω στοιχεία:

1) Αεροφωτογραφίες. Όλοι γνωρίζουν πόσο δύσκολο είναι σήμερα να προμηθευτεί

κανείς μια αεροφωτογραφία. θεωρούνται κυρίως οι αεροφωτογραφίες απόρρητες για

λόγους εθνικής άμυνας. Αυτό όμως δεν μπορεί να ευσταθήσει την εποχή που όλη η

υδρόγειος έχει λεπτομερώς φωτογραφηθεί από τους δορυφόρους. Το ίδιο ισχύει όταν
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πάει κανείς να ζητήσει χάρτες και αποτυπώσεις. Κι όμως, λεπτομερέστατοι, χάρτες

ιcuκλoφoΡOύν σε βιβλιοπωλεία ευρωπαϊκών χωρών.

2) Σειρά χαρτών με τη xpoνoλoγιιcή εξέλιξη των οικισμών και συνόλων, καθώς και

ιστορικές πληροφορίες. Έτm θα μπορεί να έχει την κατάσταση του πολεοδομικού ιστού

σε διάφορες χρονικές περιό&>υς, πράγμα απαραίτητο για την κατανόηση της δομής του.

Η κατανόηση αυτή θα δώσει τα στοιχεία για τον τρόπο μελλοντικών επεμβάσεων,

χωρίς κίνδυνο αλλοιώσεων

3) Όλες τις αποτυπώσεις (κατόψεις, όψεις, τσμές) για όσα μvηl",iα και σύνολα έχουν

κηρυχθεί διατηρητέα

4) Για τα σύνολα που χρειάζονται κάποια ειδική προστασία και αντιμετώπιση, πρέπει

να βρίσκει ο μελετητής τουλάχιστον αποτυπώσεις των όψεων για κάθε δρόμο. Έτσι θα

μπορεί να κατανοήσει όλα τα μεγέθη και τον τρόπο που συνδεόμενα, σχηματίζουν ένα

σύνολο.

5) Σαν συνέχεια των παραπάνω, χΡήmμο είναι να υπάρχουν στοιχεία κατασκευαστικά,

σκίτσα και φωτογραφίες από αισθηπκές λεπτομέρειες των ΙCΤφίων, δείγματα

χΡωμαπσμών, υλικών κλπ.

6) Ο Ι"'λετητής έχει επίσης ανάγκη να συμβουλευτεί μια αρκετή σημαντική

βιβλιoγραφiα Ι'" ιστορικές πληροφορίες καθώς και τις l"'λέτες που ως τότε έχουν

εκπονηθεί. Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν την δημιουΡΎία ενός πλήρους αρχείου για

κάθε διατηρητέο οικισμό που θα είναι προσιτό στον καθένα και θα βρίσκεται στην έδρα

κάθε Νομού.

Η έλλειψη των παραπάνω στοιχείων καθώς επίσης και η απροθυμία παροχής

πληροφοριών Ι'" τη δικαιολογία του απόρρητου ή της πνευματικής ιδιοκτησίας όταν τα

στοιχεία υπάρχουν καθιστούν προβληματικές τις μελέτες προστασίας (Παγκρατίου,

1980 και Χολέβας, 1982: 93).

Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, ιδιαίτερα προβληματική κρίνεται η ύπαρξη

πολλών αρμόδιων φορέων στην προστασία και διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής

κληρονομιάς, σε συνδυασμό με την έλλειψη συντονισμού των δράσεων και των

πολιτικών η oπoiα οδηγεί στην αλληλοεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων (βλ.3.4). Τα

κριτήρια εφαρμογής των πολιτικών τους είναι ποικίλα, ανάλογα με την οπτική γωνία

του καθενός. Για παράδειγμα, το ΥπουΡΎείο ΓεωΡΎίας για να προωθήσει την ανάπτυξη

της υπαίθρου υποστηρίζει δράσεις που περιλαμβάνουν και μέτρα για την πολιτιστική

κληρονομιά, ως εναλλακτικό μέσο για την ανάδειξη των γεωpΎOΙCΤΗνOΤΡOφΙKών

περιοχών. Το ΥπουΡΎείο Πολιπσμού, από την άλλη προωθεί πολιτικές αποκλειστικά
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για την προστασία των κτισμάτων, ενώ το ΥΠΕΧΩΔΕ είναι υπεύθυνο για τους

παραδοσιακούς οικισμούς ως ζωντανή οντότητα και σύνολο (Μπεριάτος. 2003 β: 240

243).

Η έλλειψη ενός ενιαίου φορέα ο οποίος να περv..αμβάνει πολλές ειδικότητες και

να φέρει την ευθύνη διατήρησης των παραδοσιακών οικισμών έχει σαν συνέπεια

ιδιωτικές ή συλλο-Υικές πρωτοβουλίες να χάνονται εξαιτίας της γραφειοκρατίας. Αυτή η

κατάσταση επιδεινώνεται από την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των υπαρχόντων

φορέων. Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονιστεί η ανεπάρκεια της απαιτούμενης

πληροφορίας σε επιθυμητή έκταση από την άποψη ότι δεν υπάρχει ένα μητρώο

παραδοσιακών οικισμών, παρά την υποχρέωση για σύσταση μητρώου που ορίζεται από

τις διατάξεις. στο οποίο να καΤαΥράφονται με σtryΚεκριμένo τρό1ΟΟ οι οικισμοί και τα

χαρακτηριστικά τους. Η έλλειψη αυτή των πληροφοριών έχει σαν άμεσα

αποτελέσματα:

• Την αδυναμία της διοίκησης για πλήρη έΑεΥχο των οικισμών

• Την αδυναμία της διοίκησης να κάνει αντικειμενική. σωστή και πλήρη

αξιολόΥηση των οικισμών με αποτέΜ:σμα να αδυνατεί να δώσει σωστή

ιεράρχηση και προτεραιότητα στις «σωστικές ενέργειες

• Την αδυναμία της διοίκησης να συντάξει γρήγορα και οικονομικά μελέτες

συντήρησης και αναζωογόνησης των οικισμών (Μπούρας. 1975)

Η πληροφόρηση και η κινητοποίηση των κατοίκων και δημοσίων υπηρεσιών της

διατηρητέας περιοχής θα μπορούσε να είναι μεγάλης σημασίας για την αποτελεσματική

προστασία των παραδοσιακών oιιcισμών. Συχνά παραδείγματα μορφολογικής και

αισθητικής αλ/σίωσης είναι τα δημόσια κτίρια (ΔΕΗ - ΟΤΕ - Δημαρχεία - Υπουργεία

κτλ)

Από την άλλη, η αποκατάσταση και συντήρηση των διατηρητέων κτιρίων ή των

περιοχών φυσικού κάλλους, αποτελεί σαφώς μια αρκετά επίπονη διαδικασία., λ&Υω των

ιδιαίτερων ρυθμίσεων που ισχύουν για τις περιοχές προστασίας. Οι κάτοικοι των

κηρυγμένων ως διατηρητέων οικισμών, οφείλουν να υπακούουν σε ειδικούς όρους

δόμησης ώστε να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του οικισμού και η ποιότητα του

περιβάλλοντα χώρου, κάτι που κοστίζει περισσότερο από τα συνηθισμένα λ&Υω των

ιδιαίτερων υλικών κατασκευής των κτιρίων και των περισσότερων περιορισμών. Είναι

λοιπόν σαφής η ανά'γκη παροχής ιcινήτρων ικανών να παροτρύνουν τους ιδιοκτήτες να

προβαίνουν σε ενέργειες προστασίας (Κοτσαλή - Παγκρατίου 1980).
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Τέλος. σημαντικό μειονέκτημα αποτελεί και το χαμηλό επίπεδο συμμετοχής του

ιδιωτικού κλάδου στην ανάληψη τόσο δαπανηρών έΡΎων, όπως είναι η αναπαλαίωση

ενός παραδοσιακού οικισμού. Είναι προφανές πως κανένα ιδιωτικό κεφάλαιο δεν είναι

διατεθειμένο να επενδύσει σε ένα τόσο ανασφαλές πΡόΎραμμα, αν δεν εξασφαλίσει

εξαρχής την κερδοφόρα απόδοση της επένδυσης αυτής. Οι πολιηκές σε εθνικό επίπεδο,

δεν περιλαμβάνουν ενισχύσεις προς τους ιδιώτες Ύια παρόμοιες επενδυτικές δράσεις,

όπως Ύια παράδεΙΎμα θα ήταν η θέση του κρατικού μηχανισμού στο ρόλο του εΥγυητή

(Μελίδου, 2003: 53 - 54).

Η απουσία εξειδίκευσης του θεσμικού πλαισίου και η ελλιπής οικονομική

πλαισίωση, ο κατακερματισμός των προσπαθειών λi:ηω μακρών Ύραφειοκρατικών

δlOδΙKασtών, η αποδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η μερική πληροφόρηση των

άμεσα ενδιαφερόμενων κατοίκων καθώς και η έλλειψη ενός ενιαίου φορέα., ο οποίος θα

ανελάμβανε την μεθόδευση των ενερΥειών προστασίας είναι επίσης ζητήματα., τα οποία

απαιτούν άμεση αντιμετώπιση (Κοτσαλή - ΠαΎκρατίου,1980 και ΤσtλιμίΎKας, 2006:

206,289).

Σήμερα, ορισμένες περιοχές της χώρας έχουν καταφέρει να διατηρήσουν και να

αξωποιήσουντην πλούσιαπολιτιστική κληρονομιάπου διαθέτουν, σε συνδυασμό με τη

δlΟτήρηση του αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος κύρlΟ επειδή αποτελεί ένα ζωnκής

σημασίας πόρο γlΟ την τουριστική βιομηχανία. Άλλες περιοχές διαθέτουν πλούσlΟ

πολιτιστική κληρονομιά που παραμένει αναξιοποίητη είτε λόΎω ΎεύΥΥραφικής θέσης ή

δυσκολιών προσπέλασηςείτε λόγω γενικότερης υποβάθμισηςτου περιβάλλοντοςτους,

είτε λόΎω έλλειψης κινήτρων και οικονομικής υστέρησης όπως αναφέρθηκε ανωτέρω

(Βήμα οικολογικώνκαι περιβαλλοντικώνομάδωνΚρήτης, 2009).

4.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παραπάνω ανάλυση προσέφερε ένα πλήθος πληροφοριών σχετικά με τους

παραδοσιακούς οικισμούς της χώρας. Οι διαπιστώσεις που προκύπτουν, ισχύουν σε

μεΥάλο βαθμό τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο περιφέρειας και συνοψίζονται

στις εξής

Όσον αφορά τους θεσμοθετημένους παραδοσιακούς οικισμούς. διαπιστώνεται

μεΥάλος βαθμός ανισοκατανομής τους τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και

ενδοπεριφερειακά. Οι οικισμοί συΎκεντρώνονται σε ορισμένες ενότητες χώρου ακόμα

και όταν δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές (όσον αφορά την ιστορική εξέλιξη και τις
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συνθήκες που επηρέασαν τη διαμόρφωση των οικισμών) μεταξύ των επί μέρους

περιοχών μtας περιφέρεtας. Αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό επειδή δεν υπάρχουν

σαφή κριτήρια επιλοΥής των οικισμών που χαροκτηρίζονται ως παραδOOtαKOί (βλ. 3. 4)

και με επιφύλαξη είναι δυνατόννα εξαχθείτο συμπέρασμαότι σε πολλέςπεριπrώσειςο

χαρακτηρισμός ενός οικισμού ως παραδοσιακόςοφείλεται σε πελατειακές σχέσεις ή

αντιθέτωςο μη χαρακτηρισμόςενός αξιόλσΥουοικισμού μπορείνα οφείλεταισε άγνοια

ή αμέλεια.

Όσοναφορά την κατηγοριοποίησητων παραδοσιακώνοικισμώναναφέρεταιότι

).jyyoo της ποικιλίας τους είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν μια σεφά διαφορετικών

ταξινομήσεων ανάλογα με την προσέγγιση που έχει ο κάθε μελετητής και τα

συμπεράσματα που επιδιώκει να εξάγει.

Σχετικά με την πληθυσμιακή εξέλιξη των 01Κισμών αναφέρεται ότι τόσο σε

επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας παρατηρούνται, πλην ελαχίστων

εξαιρέσεων, γενικώς οι ίδιες τάσεις. Συγκεκριμένα η περίοδος 1961 - 1981

χαρακτηρίζεται φθίνουσας πορείας καθότι διαπιστώνεται πληθυσμιακή απoψiλωση των

περισσότερων οικισμών ).jyyoo του έντονου ρεύματος αστικοποίησης αλλά και

εξωτερικής μετανάστευσης στην προσπάθεια αναζήτησης βελτιωμένων συνθηκών

ζωής. Η κατάσταση αυτή ανατρέπεται τις επόμενες δεκαετίες. Το 1981 - 1991

χαρακτηρίζεται ιδιαίτερη δυναμική περίοδος καθώς πλήθος παραδοσιακών οικισμών

κατορθώνουν να ανακάμψουν. Αυτό οφείλεται στις ενέΡΎεΊες που απέτρεπαν σε

επίπεδο χώρας την εξωτερική μετανάστευση αλλά και στις αυξημένες επιδοτήσεις που

παρέχονται στον πρωτογενή τομέα από την ΕΟΚ Κατά αυτό τον τρόπο η κατάσταση

γίνεται πιο ευνοϊκή για τους παραδοσιακούς οικισμούς, οι οποίοι ως επί το πλείστον

στηρίζουν την οικονομία τους στον αγροτικό τομέα. Λαμβάνοντας δε υπόψη το γεγονός

ότι το περιβάλλον στις πόλεις παρουσιάζει μεγάλη υποβάθμιση τη συγκεκριμένη

χρονική περίοδο, δημιουΡΎούνται οι προϋποθέσεις επανακατοίκησης και αύξησης του

πληθυσμού των εν λόγω οικισμών. Η αύξηση της τάσης για εναλλακτικές μορφές

τουρισμού, πολιτιστικού, οικοτουρισμού κλπ. την επόμενη δεκαετία, 1991 - 200 1,

διατήρησε το ενδιαφέρον για τους παραδοσιακούς οικισμούς και ανέδειξε νέες

προοπτικές για την προσαρμογή τους στις νέες οικονομικές συνθήκες και την εξέλιξή

τους.

Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των παραδοσιακών οικισμών, παρότι δεν είναι

εύκολο να ΠΡOσεyyιστoύv για κάθε οικισμό ξεχωριστά και παρότι διαφέρουν σε μεγάλο
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βαθμό μεταξύ των οικισμών, ακολουθούν κάποιες γενικές γραμμές και ειδικότερα σε

επtπεδo περιφέρειας είναι δυνατόν να εντοπισθούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα

αυτών.

Όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραδοσιακοί οικισμοί,

αυτά είναι δυνατόν να καταταγούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στα προβλήματα που

προκαλούνται από την υπερανάπτυξη των οικισμών και την μη ορθολογική διαχείρισή

της και στα προβλήματα που οφείλονται στην ερήμωση τους. Τα ίδια ισχύουν και για

τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι οικισμοί.

Τέλος, σχετικά με τα προβλήματα που εντοπίζονται στην προστασία και

διαχείριση των παραδοσιακών οικισμών, πέραν των θεσμικών προβλημάτων, τα οποία

έχουν αναλυθεί εκτενώς στο κεφάλαιο 3 (βλ. 3.4), επισημαίνονται η ανεπάρκεια των

διατιθέμενων πόρων, τα μεγάλα χρονικά διαστήματα που απαιτούνται για την εκπόνηση

των απαραίτητων μελετών, η τμηματική αντιμετώπιση των προβλημάτων α'λλά και η

έλλειψη των διατιθέμενων στοιχείων που είναι απαραίτητα τόσο για τις μελέτες όσο και

για την εκτψηση της γενικής κατάστασης των παραδοσιακών οικισμών στο σύνολο της

χώρας.
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5. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Οι παραδοσιακοί οικισμοί αποτελούν όπως έχει αναφερθεί μεγάλο τμήμα της

πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα αρχαία μνημεία,

αποτελούν ζωντανές ενότητες στις οποίες κατοικεί ένα σημαντικό ποσοστό του

πληθυσμού. Το παραπάνω δεδομένο σε συνδυασμό με την αξία που παρουσιάζουν οι

παραδοσιακοί οικισμοί επιτάσσει την ανά'γκη για την προσεκτική εξέταση τους και την

ορθολογική διαχείρισή τους.

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η σύνδεση των παραδΟσ1ακών οικισμών με την

αναπτυξιακή διαδικασία. Αρχικά, γίνεται μία ανάλυση σχετικά με τον επιθυμητό τρόπο

αντιμετώπισης τους, δηλαδή γίνεται καθαρό αν πρέπει η προστασία να είναι

καθορισμένη με αυστηρά όρια διαφυλάσσοντας τον οικισμό όπως ένα μουσεio

διαφυλάσσει τα διάφορα ευρήματα ή αν επιδέχεται μια άλλη πιο ελαστική προσΈΥΥιση

η οποία να αντιμετωπίζει τον οικισμό ως ζωντανό οργανισμό.

Στη συνέχεια αναφέρονται οι βασικότεροι μηχανισμοί μέσω των οποίων

επιδιώκεται ή βασίζεται η ανάπτυξη των παραδΟσ1ακών οικισμών και προσδιορίζονται

τα συνήθη προβλήματα που προκαλούνται από την ανάπruξη και καλούνται οι οικισμοί

να αντιμετωπίσουν.

5.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει εκδηλωθεί από διάφορους φορείς κατά κανόνα

κρατικούς, έντονο και έμπρακτο ενδιαφέρον για την προστασία, συΎτήρηση και

αποκατάσταση μεγάλου αριθμού παλαιών οικιστικών συνόλων στην Ελλάδα, τα οποία

γενικά ονομάζονται 'παραδοσιακοί οικισμοί'. Το σκεπτικό πίσω από την ενασχόληση

με τους παλαωύς οικισμούς είναι ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως μνημεία, φορείς

δηλαδή μιας συλλογικής μVΉμης, και για αυτόν το ).jyyo χρηματοδοτούνται από το

δημόσιο ταμείο και περιέρχονται στην ευθύνη του γπουργεioυ Πολιτισμού και των

υπηρεσιών του. Παράλληλα επιχεψείται η σύνδεση και συσχέτιση τους με την έwoια

της ανάπτυξης η οποία ως τώρα θεωρούταν απειλή για το παραδοσιακό οικιστικό

περιβάλλον.

Αναλυτικότερα, για πολλά χρόνια η έννοια της ανάπτυξης είχε περισσότερο

ποσοτική παρά ποωτική διάσταση και για τον παραπάνω λόγο ο όρος προστασία ήταν
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καταλληλότερος. Σχετικά πρόσφατα, όταν το περιβάλλον είχε ήδη αλλσ""θεί εξαιτίας

της υπερκατανάλωσης, ο άνθρωπος κατάλαβε ότι ανάπτυξη δε σημαίνει εκμετάλ4υση

αλλά αξlOποίηση. Τότε ήταν που τέθηκε ως στόχος η βιώσιμη ή αειφόρος ανάπτυξη.

Αυτός ο διαχωρισμός της προστασίας από την ανάπτυξη είναι πλέον αναχρονιστικός.

Το φυσικό και ανθρωΠΟ)'ενές πεΡ1βάλλον μπορούν να συνυπάρξουν με τον άνθρωπο

αφού αποτελούν χώρο δράσης του τελευταίου. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο

σεβασμός και όχι η προστασία και για το λόγο αυτό η έννοια της διαχείρισης είναι

καταλληλότερη (Μπεριάτος, 2002: 10 - 16).

Αν η «προστασία» είναι κάτι πολύ αόριστο και η «συνrήρησψ) κρύβει πάντοτε

τον κίνδυνο να υποχρεωθούν άνθρωποι σήμερα να κατοικούν σε χώρους δημόσιους ή

ιδιωτικούς, που εξυπηρετούσαν έναν άλλο τρόπο ζωής (σε βαθμό μάλιστα που να μην

μπορούν να ζήσουν μέσα σε αυτούς χωρίς αυξημένο προσωmκό κόστος. ή ακόμα και

το να ζήσουν εκεί να απαγορεύεται), η ΈWOια της «αποκατάστασηρ) και «διατήρησηζ)

που πεΡ1λαμβάνονται στην ΈWOια διαχείριση είναι εκείνες που εξηγούν καλύτερα τί

είναι ένας παραδοσιακός οικισμός και ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος αντιμετώπισης

του.

Η αποκατάσταση εμπεριέχει εξ' ορισμού την έwοια της επέμβασης. Η

επέμβαση είναι πράξη, η οποία καθοδηγείται από συγκεκριμένα κίνητρα και έχει

επιπτώσεις. Επίσης, η αποκατάσταση δεν είναι ΈWOια μονοδιάστατη και κακώς

συγχέεται με την αναστήλωση. Αποκατάσταση μπορεί να είναι και μια κατεδάφιση ή

μtα σημαντική αλλοίωση της ΠΡΟ1fYούμενης μορφής ενός παλαιού υπολείμματος.

Emπλoέov, η αποκατάσταση δεν αφορά μόνον ένα προβληματικό λ(ΥΥω παλαιότητας

ΙCΤΊΡιO, αλλά μπορεί να αφορά (και να συγκροτεί) ολόκληρα σύνολα.

Αντίστοιχα θα πρέπει να αποσαφηνισθεί ο όρος «διατήρηση παραδοσιακών

οικισμών»

Οι διαδικασίες διατήρησης περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τρεις τύπους παρέμβασης

Ι.Ανακαίνιση παλαιών κτφίων (restauratίon).

2.Ένταξη σύγχρονων ιmpίων που εναρμονίζονται με τις κατασκευές που ήδη υπάρχουν

στο διατηρητέο οικισμό (renovation).

3.0ργάνωση κοινωνικών χώρων, ένtαξη δυναμικών λειτουργιών, δημ10υργία νέων

πόλεων έλξης που επιτρέπουν την αναβίωση του οικισμού (rehabiIitation) (Kόtσαλη,

1978).

Η διατήρηση των παραδοσιακών οικισμών δε σημαίνει μόνο μία μουσειακή και

λογική, αλλά επεκτείνεται και στην ενίσχυση των δυναμικών εκείνων χαρακτηριστικών
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τους. που μπορούν να τους βοηθήσουν ουσιαστικά σε μια προσπάθεια επtβίωσης και

εξέλιξης (Koμiλης. 1975: 92 - 94). Ή ολλιώς η ενειηός προστασία θέτει ως τελικό

στόχο τη λειτουργική ένταξη του παραδοσιακού οικισμού στις ανάγκες της σύ'γχρονης

πραγματικότητας. αναδεικνύοντας το οικιστικό αυτό σύνολο σε σύγχρονο και

αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητας και του άμεσου περιβάλλοντος μας

(Ιήβα,;. 1997: 87).

Επομένως. η δ1<lτήρηση δεν αναφέρεται μόνο σε μ'" παθητική συντήρηση

παλαιών κτφίων και κατά αυτόν τον τρόπο η έννοια της προστασίας διευρύνεται αφού

ως βασυωί στόχοι τίθενται η εξυγίανση. αποκατάσταση της αρχικής μορφής και η

απόδοση σε μ'" χρήση σύμφωνη με τη φύση τou συνόλου. αποβλέποντα,; στην

επανασύνδεση του οικισμού με νέους τρόπους ζωής προσφέροντας ένα πιο ανθρώπινο

περιβάλλον στο ότoμo(AΙΗUρόπouλoς. 1982: 32 - 33).

Άρα η δ1<lτήρηση δεν αναφέρεται σε σκηνσΥραφικές λύσεις με αμφίβολα συχνά

κριτήρια., αλλά εκφράζει μια κοινωνική ανάγκη και αποβλέπει στην επανασύνδεση του

ιστορικού χώρου σε σύγχρονους τρόπους ζωής, θέτοντας τον άνθρωπο σαν τελικό

στόχο κάθε προσπάθεια ανάπτυξης και ανάγοντας τελικά το θέμα της προστασίας όχι

απλά σε αισθητικό αJJ..iJ. τεχνικό, κοινωνικό και πολιτιστικό.

Η προστασία - διατήρηση των παραδοσιακών οικισμών όπως έχει καταγραφεί

διαχρονικά είναι δυνατόν να καταταγεί στις παρακάτω κατηγορίες:

1. Την 'μουσειακή' διατήρηση. Στην περίπτωση αυτή δίδεται σημασία στα

μορφολογικά και αισθητικά στοιχεία του κηρίου ή οικισμού ο οποίος αποκαθιστάται

μορφολογικά όπως και στο παρελθόν. Οι νέες ανάγκες, η αναζωογόνηση των ιστορικών

κέντρων και η ένταξη νέων λειτουργιών συχνά αγνοούνται Σε αυτή την κατηγορία

εντάσσεται η ακραία περίπτωση της δημιουργίας Μουσείου του χωριού κατά την οποία

συχνά τα κελύφη εκπατρίζονται και μεταφέρονται σε κάποιο αστικό ή περιαστικό

μουσείο. Παράλληλα, όποιοι κάτοικοι επιθυμούν μετακομίζουν και δουλεύουν ως

υπάλληλοι μέσα στο μουσειακό χώρο που εγκαθίσταται το χωριό φορώντας

παραδοσιακές ενδυμασίες και προβάλλοντας σκηνές από τις τοπικές συνήθειες των

κατοίκων. Παράδειγμα τέτοιου είδους προστασίας υπάρχει στο Βουκουρέστι.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη μορφή προστασίας προτψήθηκε κυρίως από τις

Ανατολικές χώρες.

2. Την 'απλή ή υποχρεωτική' από το κράτος δ1<lτήρηση. Αφορά τους

χαρακτηρισμένους υπό προστασία παραδοσιακούς οικισμούς. Στην περίπτωση αυτή το

κράτος υπό μορφή απαγορευτικών διατάξεων και μέτρων επιβάλει συγκεκριμένους
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τρόπους προστασίας, ενώ το ίδιο μετέχει στην προστασία των δημόσιων κτφίων χωρίς

πολλές φορές να δίνει πραγματικά κίνητρα στους κατοίκους. Τα αποτελέσματα,

διαφέρουν ανάλοΥα με την OΊXOνoμUC'ή άνεση και τη δΙσ'ocηΤΊΧή ισχύ του κράτους.

Παραδείγματα τέτοιου είδους προστασίας αποτελούν η Βενετία της Ιταλίας και το

Ντουμπρόνικ της Γιουγκοσλαβίας.

3. Την αλλαγή της KOινωVΙKOOΊXOνoμUC'ής δομής του οικισμού ο οποίος γίνεται πόλος

ΤOυριστUC'ής έλξης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν πολλοί παραθαλάσσιοι οικισμοί. Σε

αυτή την περίπτωση ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η ιδεολογία της

ΟΊΧονομικής απόδοσης έχει ως αποτέλεσμα συχνά να αγνοείται ο ίδιος ο χρήστης. Στη

συγκεκριμένη κατηγορία προστασίας κατατάσσεται το νησάκι του Αγίου Στεφάνου στις

Δαλματικές ακτές που από φτωχό ψαράδικο χωριό μετατρέπεται σε οικισμό-ξενοδοχείο

πoλυτ~ίας.

4. Το σύστημα «τομέων υπό διάσωση». Πρόκειται για μια ιδιαίτερη δραστική μέθοδο

καθώς προβλέπεται 'άδειασμα' της περιοχής από τους κατοίκους για να γίνει το έρΥΟ

της επέμβασης. Συχνό είναι το φαινόμενο της γενικής 'εξυγίανσης της περιοχής'. Σε

αυτή την περίπτωση τα ασθενή ΟΊΧονομΊΧά στρώματα των κατοίκων της περιοχής δεν

επιστρέφουν πίσω και αντικαθίστανται από πλούσια. Η μορφή αυτή προστασίας

προτψήθηκε στην Γαλλία και Ολλανδία κυρίως με παράδειγμα το Matais στο Παρίσι.

5. Την ανάθεση της προστασίας σε κάποιου είδους φορέα. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο

ΟΊΧισμός ανατίθεται σ' ένα φορέα δημόσιο, ημιδημόσιο ή ιδιωτικό ο οποίος

αναλαμβάνει τις ευθύνες διατήρησης και εκμεταλλεύεται τον οικισμό για ένα χΡονΊΧό

διάστημα. Είναι η περίπτωση της Οίας στην Σαντορίνη, της Μακρυνίτσας στο Πήλιο,

των Μεστών της Χίου.

6. Τη «δυναμική-ενεργό» διατήρηση η οποία βασίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και

κινητοποίηση των κατοίχων ενός oucισμoύ. Από τη συγκεκριμένη μορφή προστασίας

λείπει κάθε πατερναλιστική ιδεολογία και η προστασία των κελυφών και του OUCΙσμOύ

γενικότερα γίνεται κυρίως για τους ίδιους τους κατοίκους. Είναι από τις πιο

αποτελεσμαΤΊΧές μορφές διατήρησης καθόσον το ανθρώπινο δυναμικό

δραστηριοποιείται και απαιτεί την προστασία και αναζωΟ'Υόνηση του τόπου του.

Φαινόμενα «δυναμική9> διατήρησης παρουσιάστηκαν στον Μόλυβο της Μυτιλήνης.

7. Την 'προληπτική' προστασία. Στον συγκεκριμένο τύπο προστασίας εντάσσονται

ελεγκτικοί μηχανισμοί προκειμένου να προληφθούν διάφορες πιθανές καταστροφές

και αλλοιώσεις του οικισμού αλλά και ενέρΥειες που προωθούν την ενημέρωση και

ευαισθητοποίηση του κοινού έτσι ώστε οι ίδιοι οι πολίτες να μεριμνούν για την
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προστασία των οικισμών και να μη προβαίνουν σε πράξεις που μπορεί να είναι

επιβλαβείςγtα αυτούς.

Έπειτα από τα προηγούμενακαθαρά φαίνεται ότι την ευθύνη προστασίας δεν

φέρουν μόνο το κράτος και οι αρμόδιοι μελετητές, αλλά και οι ιδιώτες και δεν θα ήταν

ιmερβoλή να ειπωθεί ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να υπερνικήσειnς δυσκολίες

που προκύπτουν από την ανεπάρκεια θεσμικής προστασίας, την ελλtπή χρηματική

κραπκή βoήθεtα, nς περί1!Μ>κες γραφεlOκραηκές διαδικασίες (Kόtσαλη, 1978 και

Γούλας, Λεουτόπουλος, Παποήλια, Pέλλtα, 1978).

Τέλος, πέραν των παραπάνω μορφών πρoσrασίας που στοχεύουν στη διατήρηση

και βελτίωση του υπάρχοντος αποθέματος των παραδοσιακών συνόλων πρέπει να

αναφερθεί και η τάση του μιμητισμού ή αλλιώς του νεοπαραδοσιακού σχεδιασμού. Πιο

συγκεκρψένα, η καταστροφή μεΥάλου μέρους του παραδοσιακού περιβάλλοντος της

χώρας, οδήγησε στην εμφάνιση του φαινομένου της απομίμησης παpαδoσtαKOύ Ρυθμού

σε νέες κατασκευές. Ωστόσο, ο μιμηπσμός δεν έχει καμία σχέδη με τη δtατήpηση της

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, παρά μονάχα για να υποκαταστήσει και να διαστρέψει

το πραγματικό νόημα της ιστορικής κληρονομιάς. Η μίμηση είναι παραδεκτή με την

έννοια της αντικατάστασης ενός μέλους αρχιτεκτονικού ή πολεοδομικού παραδοσιακού

συνόλου που εξαφανίστηκε με ένα καινούριο όμοιο με το γνήσιο. Τονίζεται ότι η

αναβίωση αντίθετα έχει διαφορετικό νόημα., καθώς γίνεται ελεύθερη εκλοΥή και χρήση

παραδοσιακών στοιχείων με σκοπό αλλά και ανά'γκη να ξαναζωντανέψει ένα

περιβάλλον ή τρόποι έκφρασης του παρελθόντος χωρίς παλινδρόμηση αΧλά με

ανταπόκριση στις ανάγκες και τα προβλήματα της σύγχρονης ζωής (Αργυρόπουλος,

1982: 34 - 35 και Κωτσιόπουλος, 1982: 51).

5.3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ OIΚJΣMΩN:

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΚΑΙΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Με την ιδιότητα του εθνικού πόρου ή του κοινωνικού αγαθού ο πλούτος των

παραδοσιακών οικισμών παύει να είναι αντικείμενο ενδιαφέροντος των λίγων ειδικών,

έρχεται στο επίκεντρο ενδιαφέροντος του κοινωνικού συνόλου και όλων εκείνων των

φορέων του δημοσίου και της ιδιωτικής οικονομίας που μετέχουν στη διαδικασία μιας

σύμμετρης οικονομικής, κοινωνικής και πολιηστικής ανάπτυξης της χώρας (Ελληνική

Εταιρεία, 1975). Για το 'λiYyo αυτό διαπιστώνεται ότι σήμερα ιmάρχει όπως αναφέρθηκε

και σε προηγούμενες ενότητες η τάση συγκέντρωσης δράσεων εκεί όπου η πολιτιστική

162



Ιωάvvα Κατωιίδη Αναπτυξιακή Διαδικασία και Παραδοσιακοί Οικισμοί

κληρονομιά παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον: στα mo ωραία μνημεiα. στους

παλιούς και καλύτερα διατηρημένους οικισμούς. στους σημαντικούς ιστορικούς και

αρχαιολογu<ούς χώρους.

Η επiτεuξη της ισορροπίας μεταξύ της προστασίας και της ανάπτυξης παiζει σε

αυτό το σημεio Kρiσιμo ρόλο (Ρόκος, 2008)(βλ.5.2). Η μη ορθολογική διαχεφιση του

φαινομένου 'ανάπτυξη' και η απουσία προΥραμματισμού είχαν ως αποτέλεσμα είτε την

αλλοίωση του χαρακτήρα πολλών παραδοσιακών οικισμών 'λiYyω της συγκέντρωσης

ασύμβατων δραστηριοτήτων και κατασκευών που δεν εντάσσονταν στο δομημένο

περιβάλλον της περιοχής είτε την εγκατάλειψη ενός σημαντικού αριθμού οικισμών που

δεν κατόρθωσαν να προσαρμοοτούν στις νέες οικονομικές συνθήκες (βλ 4.4).

Όσον αφορά τους πρώτους, συχνά παρατηρείται η ανά:nΤUξη έντασης ανάμεσα

στο παλιό και στο νέο. Παράλληλα ο κατακλυσμός των εύθραυστων αυτών περιοχών

από το πλήθος των τουριστών σε συνδυασμό με την απουσία προγραμματισμού για τη

διαχείριση της κίνησης επιφέρει τη δραματική αύξηση της πυκνότητας σε χώρους, όπως

πλατείες, δρομάκια κλπ., που ήταν σχεδιασμένοι αρχικά για την εξιnτηρέτηση ενός

περιορισμένου αριθμού ανθρώπων με αποτέλεσμα την ανάπτυξη δυσμενών συνθηκών.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτού του είδους τα προβλήματα, συχνά οι ΤΟΠ1κές

αρχές προβαίνουν στην υιοθέτηση πρόχεφων μέτρων, όπως η κατασκευή υποδομών οι

οποίες δεν έχουν μελετηθεί σωστά και δεν έχει διερευνηθεί η ορθολαΥική ένταξη τους

στο περιβάλλΑ>ν της περιοχής

Σημειώνεται ότι ιδιαίτερα κατά τους καλοκαφινούς μήνες, ο πληθυσμός

αρκετών από τους παραπάνω οικισμούς, υπερδεκαπλασιάζεται πέφτοντας πάλι το

χειμώνα με αποτέλεσμα πολλά από τα κτίρια και τις υποδομές να αποτελούν σε αυτό το

χρονικό διάστημα 'νεκρά κύπαρα'. Σε πολλές περιπτώσεις, οι μικροί οικισμοί που

υφίστανται τα παραπάνω προβλήματα, είναι δυνατόν να παρομοιαστούν με τα

ξενοδοχεία που κλείνουν το χειμώνα και ανοίγουν το καλοκαίρι προκειμένου να

αποκτήσουν ξανά τον πολυεθνικό τους τουρισμό (Μποζινέκη-Διδώνη. 2007: 3).

Όσον αφορά τους δεύτερους, τονίζεται ότι η αδυναμία τους να εξελιχθούν στις

νέες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής τους εξαίρεσε από τις

αναπτυξιακές διαδικασίες με αποτέλεσμα τη δραματική μείωση του πληθυσμού του, ως

και εγκατάλειψη. Βασικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση διαδραμάτισε και η έλλειψη

επιχεφηματικότητας η οποία συνέβαλε με τον τρόπο της στην υπoανάπtυξη των εν

λόγω περωχών (Λαμπριανiδης, 2004: 107). Βέβαια αυτό σε ένα μεγάλο μέρος

οφείλεται στην ανασφάλεια των ιδιωτικών επενδύσεων σε προΥράμματα ανανέωσης
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ενός παραδοσιακού οικισμού καθώς μέχρι στιγμής δεν ήταν δυνατή η εξαρχής

εξασφάλιση της κερδοφσρίας της croyκεKριμένης επένδυσης (Μελίδου, 2003: 54) (βλ

4.5).

Ωστόσο, η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η προστασία των παραδοσιακών

οικισμών συνδέεται με τους κατάλληλους χεψισμούς με την αναπτυξιακή διαδικασία,

βάσει των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, και είναι δυνατόν να μην έρχεται

αντιμέτωπη με αυτή ακολουθώντας αντίθετες πορείες και εξυπηρετώντας

διαφορετικούς στόχους, έδωσε μια νέα προσΈΥΥιση στην εξέταση και αξιοποίηση των

παραδοσιακών οικισμών (Μενουδάκος, 2007).

Ο κυρίαρχος τρόπος ανάπτυξης και αναζωογόνησης πολλών παραδοσιακών

οικισμών της χώρας βασίστηκε όπως αναφέρθηκε στον τουρισμό. Αλλά και

αντιστρόφως σύγχρονες μορφές τουρισμού βασίστηκαν στην ανάπτυξη και ανανέωση

πολλών παραδοσιακών οικισμών.

Η διατήρηση και η ανάδειξη της αρχιτεκτoVUCΉς κληρονομιάς αποτελεί

συστατικό στοιχείο της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και της προσφοράς εναλλακτικών

δυνατοτήτων για κάθε είδους τουριστική δραστηριότητα. Αρκετά κτήρια παραδοσιακής

αρχιτεκτονικής έχουν σήμερα αποκτήσει νέες χρήσεις και στεΥάζουν διάφορες

λειτουργίες, όπως τουριστικά καταλύματα, μουσεία, εκθέσεις, εστιατόρια. δημόσιες και

δημοτικές υπηρεσίες κλπ Παράλληλα, πολλοί παραδοσιακοί οικισμοί και ιστορικά

κέντρα των πόλεων αναζωογονούνται. με ανακαινίσεις κτηρίων, πεζοδρομήσεις και

δ1αμορφώσεις χώρων. αποτελώντας ελκυστικούς τόπους για τους κατοίκους και τους

επισκέπτες (Ελληνική Δημοκρατία. ΥΠΟΨΥείο Τουριστικής Ανάπτυξης α, 2009). Η

στροφή του ενδιαφέροντος σε νέες ήπιες μορφές τουρισμού όπως ο οικοτουρισμός ο

αγροτουρισμός κλπ. έφερε στο προσκήνto παραδοσιακούς οικισμούς που μέχρι σήμερα

αποτελούσαν περιοχές σε παρακμή και ανέδειξε νέες δυνατότητες ανάπτυξης για τους

ίδιους, καθιστώντας τους τουριστικούς προορισμούς για ένα κοινό διαφορετικό από

αυτό που εντάσσεται στο ρεύμα μαζικότητας (βλ.2.4).

Επίσης, με την ένταξη των αγαθών της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

στην αναπτυξιακή διαδικασία γίνεται συνειδητή από την τοπική κοινωνία η

αναγκαιότητα προστασίας της, πυροδοτώντας κατά αυτόν τον τρόπο ενδογενείς

μηχανισμούς και δράσεις προστασίας και διατήρησης (ΤσιλιμΙΥκας, 2006: 324).

Επομένως, πέραν του οφέλους της αναζωογόνησης ενός αριθμού οικισμών είναι

δυνατόν να επιτευχθεί μία άμεση και πιο δραστική μορφή προστασίας αυτών αφού οι

κάτοικοι θα είναι οι πρώτη και πιο ισχυρή αντίδραση σε περιπτώσεις που ο οικισμός θα
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κινδυνεύει να υποστεί αλλοιώσεις. Ωστόσο προϋπόθεση για να συμβεί κάτι τέτοιο είνα1

οι κάτοικοι αντιληφθούν τα πλεονεκτήματα από τη διατήρηση της μορφής του

παραδοσιακού χαρακτήρα.

Σε αυτό το σημείο, σημειώνεται ότι ιδιαίτερη προσσχή πρέπει να δοθεί στις

περιπτώσεις που ο ντόπιος κάτοικος θίγεται καθώς η αναζΟΧ>'Υόνηση ενός

παραδοσιακού οικισμού σημαίνει την ανάπτυξη μιας περιοχής για να δεx;tεί μία ομάδα

ανθρώπων από ισχυρές οικονομικές τάξεις. Αποτέλεσμα είναι ο κάτοικος αδυνατώντας

να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες να απομακρύνεται.

Υπό το παραπάνω πλαίσιο, ο πολεοδομικός σχεδιασμός γίνεται πολιτιστικός

σχεδιασμός και ο πολιτιστικός σχεδιασμός αναδυΙCΝΎΕται στον κύριο μηχ,ανισμό

διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και επομένως των παραδοσιακών οικισμών

(Παρθενόπουλος, 2001).

Ο τρόπος με τον οποίο θα αναδειχθεί η ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε παραδοσιακού

οικισμού και οι ενέργειες που θα στοχεύουν όχι μόνο σrην αναζωοΥόνηση των

παραμελημένων παραδοσιακών οικισμών αλλά και στην ανάδειξη τους σε ζωντανούς

και δυναμικούς οικισμούς και από την άλλη στην εξυγίανση των αλλοιώσεων στους

ήδη υπεραναπτυγμένους οικισμούς είναι ένα ζήτημα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.

Λαμβάνοντας δε υπόψη τις επί μέρους ιδιαιτερότητες και τη δυσκολία υιοθέτηση ενός

κοινού προτύπου διαχείρισης ό'λoJν των παραδοσιακών οικισμών γίνεται σαφής η

ανάγκη για κατηγοριοποίηση των οικισμών ανάλσΥα με την ανάπτυξη την οποία

σημειώνουν και η καταγραφή των συνήθων προβλημάτων προκειμένου να

διευκολυνθεί η μεθόδευση της διαχείρισης της ευαίσθητης αυτής κατηγορίας χώρου.

5.4 ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΑmΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ

OIΚIΣMΩN

Ο τουρισμός, από το 1986, με την απόφαση 86/6641Ε0Κ για την καθιέρωση μιας

διαδικασίας συνεργασίας στον τομέα, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανταλλαγής

πληροφοριών, των διαβουλεύσεων αποτελεί μία από τις βασικές δράσεις στον τομέα

του σχεδιασμού για την προώθηση της τοπικής ανόπτυξης (ΥΤΑ - ΕΟΤ, 2009 α).

Με την εισαγωγή της ΈWoιας της βιώσιμης ανόπτυξης στην έκθεση της

εmτρoπής του ΟΗΕ για το περιβάλλον και την ανάπτυξη το 1987 και την ουσιαστική

αφύπνιση των εθνών με τη διάσκεψη κορυφής των κρατών μελών στο Ρίο της
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Βραζιλίας τοl992 η πολιτική της ανάπτυξης άλλαξε πορεία πλεύσης (Μπεριάτος, 2002'

18),

Η έννοια του βιώσιμου τουρισμού εκφράζει τη στροφή αυτή του σχεδιασμού και είναι

σύμφωνη με την έννοια της βιώσιμης ή αειφόρου ανάπτυξης ,<f{ βιώσιμη τουριστική

αvάπroξηικανοποιείτις ανάγκεςτων σύγχρονωντουριστώνκαι των τόπων υποδοχήςενώ

παράλληλαπροστατεύεικαι αυξάνει τις ευκαφίες Ύια το μέλλον. Θεωρείτωως πρωτεύον

στοιχείο Ύια τη διαχείριση όλων των πόρων ώστε να ΙKΑVOΠOΙOύvrαι οι οικονομικές,

κοινωνικές κω αισθητικές ανάγκες, ενώ παράλληλα να διατηρεπω και η πολιτιστική

ακεραιόπ(τα. οι βασικές φυσικέςδιαδικαοίες, η βιοποικιλότητακαι οι τροφικέςαλυσίδες

» (World Τοuήsm Organization , 2009 α).

Παγκόσμιος Οργανισμός Τouρισμοο.Wοrld Tourism Organization (W.T.O)

Ο Παγκόσμιος ΟΡΎανισμός Τουρισμού είναι μια ΟΡΎάνωση - ομπρέλα, υπό την

οποία βρίσκΟvtαι όλες οι τοπικές και εθνικές ΟΡΎανώσεις τουρισμού. Στόχος του είναι

η προώθηση τουριστικών πολιπκών εναρμονισμένων με τα διεθνή πρότυπα και ιδέες.

αλλά και με τις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε κράτους - μέλους (World Τοuήsm

Organization , 2009 β).

Από nς δράσεις του Παγκόσμιου ΟΡΎανισμού Τουρισμού, στο πλαίσιο των

Διακηρύξεων και των ΣυΎθηκών για την εδραίωση της βιώσιμης τουριστικής

ανάπτυξης, αυτές που αφορούν και ε;,ιηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τους παραδοσιακούς

οικισμούς είναι:

• Χάρτης του Lanzarote για το Βιώσιμο Τουρισμό, του 1995, με συμμετοχή

Προγράμματος για το Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών- United Nations

EnVΊronmental Program (UNEP), της UNESCO και της ΕυρωπαlκήςΈνωσης

• Διακήρυξη του Κεμπέκ το 2002 για τον Οικοτουρισμό

(World Τοuήsm Organization , 2009 α)

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμο'; (ΕΟ1)

Ο ΕΟΤ σε συνδυασμό με το Τ Κοινοτικό ffiαίσιo Στήριξης και το Πρόγραμμα

Δράσης για το Περιβάλλον στήριξε ενέΡΎειες που αφορούσαν τους παραδοσιακούς

οικισμούς. Σuyκεκριμένα, για την προγραμματική περίοδο 2000-2006 είχαν προβλεφθεί

μέσω του Τ Κοινοτικού Πλαίσιου Στήρtξης ενισχύσεις μεταξύ των οποίων

συμπεριλαμβανόταν και η μετατρonή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτφίων σε κύρια
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τουριστικά καταλύματα.(ΥΤΑ - ΕΟΤ, 200~). Σημειώνεται ότt η παροπάνω μετατροπή

προωθείται και από τον Αναπτυξιακό Νόμο 2601/1998.

Παράλληλα η δράση του ΕΟΤ για το περιβάλλον περιλαμβάνει μεταξύ των

αξόνων του την προώθηση χωρικών ρυθμίσεων και cJ.έyXων, την προώθηση πρότυπων

δράσεων και σχεδίων διαxεtρισης ειδικών περιοχών και την ευαισθητοποίηση του

κοινού, σε θέματα πρoστασiας του περιβάλλοντος και ήπιων μορφών τουρισμού. Οι

παραδοσιακοί οικισμοί επομένως δύνανται να επηρεάσουν και να επηρεαστούν από την

προώθηση των παροπάνω αξόνων (ΥΤΑ - ΕΟΤ β).

Τέλος στο πλαίσιο του 500 Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον ο ΕΟΤ

είχε αναλάβει κάποιες δράσεις που αφορούσαν άμεσα την αναπτυξιακή πoρεiα αρκετών

παραδοσιακών οικισμών, όπως η προώθηση διαφόρων προγραμμάτων τουριστικής

ανάπτυξης με μελέτες Kσt έργα που ανέλαβαν οι υπηρεσiες του ΕΟΤ παραδείγματος

χάριν πρόγραμμα παραδοσιακών οικισμών, η προώθηση και προβολή ήπιων μορφών

τουρισμού, οικολογικού, πολιτιστικού, αγροτικού μέσω δημοσίων επενδύσεων και

του 'Β ΚΠΣ και αποκατάσταση και ανάδειξη των παραδοσιακών οικισμών και

διατηρητέων κτφίων, ειδικά ΠΡοΥράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης προσωπικού

και στελεχών του τουριστικού τομέα σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και

εναλλακ"κών μορφών τουρισμού (ΥΤΑ - ΕΟΤ β).

5.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οπως ΈΥινε σαφές από την παραπάνω ανάλυση η διαxεtριση των παραδοσιακών

οικισμών δεν πρέπει να βασίζεται σε ένα είδος μουσειακής προστασίας. Αντιθέτως

πρέπει να εmδιώκεται η δημιoυρyiα ζωντανών οικισμών όπου διατηρούν τα

παραδοσιακά στοιχεία και το χαρακτήρα τους. Η επιτυχία συνίσταται στην ισορροπία

προστασίας και ανάπτυξης.

Ως βασικότερος μηχανισμός ανάπτυξης των παραδοσιακών οικισμών

αναδεικνύεται ο τουρισμός. Ιδιαίτερα το ενδιαφέρον για εναλλακτικές μορφές

τουρισμού όπως ο πολιτιστικός, αγροτικός τουρισμός ή οικοτουρισμός έχει

σηματοδοτήσει νέες προοπτικές για την οικονομική ανάπτυξη των οικισμών. Άλλωστε

αυτό φαίνεται και από το ενδιαφέρον των διάφορων τουριστικών φορέων για τους

παραδοσιακούς οικισμούς.

Βέβαια, κάθε οικισμός πρέπει να εξετάζεται με βάση τις ιδιαιτερότητες και τα

χαρακτηριστικά του καθώς δεν θα ήταν ορθολογική η πρόταση ενός ενιαίου μοντέλου
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ανάπτυξης για όλους τους οικισμούς. Εντούτοις η κάθε πρόταση πρέπει να έχει ως αρχή

την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, βάσει της οποίας εξετάζονται εξίσου οι

παράμετροι κοινωνία., οικονομία, περιβάλλον.
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6. ΔΙΕθΝΗΣ EMUErPIA

6.\ ΕΙΣΑΓΩΙΉ

ΔιεθνήςΕμπειρία

Η παρούσα ενότητα, στοχεύειστην παρουσίασητου πλαισίου μέσω του οποίου

αντιμετωπίζεταιτο ζήτημα των παραδοσιακώνοικισμών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σκοπός είναι η εξαγωγή συμπερασμάτωνστα οποία αναλύονταιοι ορθές πρακτικέςπου

εφαρμόζονται στο σύνολο των χωρών ώστε να αποτελέσουν παραδείγματα για

αντίστοιχεςενέργειες στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό παρουσιάζονταιχώρες οι οποίες

δα/φέρουν αρκετά ως προς το σύστημαοργάνωσηςόπως γα/ παράδειγμαη Αγγλία, με

πλήρως αποκεντρωτικόσύστημα, και η ΓιVλία, χαρακτηριστική του σιηκεντρωτικού

συστήματος, έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό ότι παρά τις διαφορές υπάρχουν σε πολλά

σημεία κοινές αντιλήψειςγια την ορθολογικήδιαχείρισητων παραδοσιακώνοικισμών.

Τέλος παρουσιάζονται τα κοινά στοιχεία πολιτικής, όλων των χωρών, που

θεωρούνταιεπιτυχημένα,και κατατάσσονταισε διάφορουςτομείς η. θεσμικό επίπεδο,

διοικητικοί μηχανισμοί, μηχανισμοί εφαρμογής - υλοποίησης, συμμετοχικές

δtαδΙKασiες.

6.2 AΓΓΛJA

Η μέριμνα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Αγγλία

ξεκίνησε στα τέλη του 1901) αιώνα συγκεκριμένα το 1877 με ιδιαίτερη έμφαση στα

αρχαία μνημεία. Το 1932 εκδόθηκαν οι πρώτοι ουσιαστικοί νόμοι για την Πολεοδομία

και τη Χωροταξία όπου πρώτη φορά γίνεται λόγος για τη συντήρηση κτφίων ειδικού

ενδιαφέροντος.

Μετά το 'Β Παγκόσμιο Πόλεμο, γεννήθηκε η ανάγκη να χωριστεί η δα/τήρηση

σε δύο σκέλη: Τη συντήρηση (preserνation) των κτιρίων και την διατήρηση περιοχών

(conserνation).To 1947 εκδίδονται οι δύο βασικοί νόμοι για την Πολεοδομία και τη

Χωροταξία με σημαντική διάταξη αυτή που αναφέρεται στον έλεγχο της τοποθεσίας,

του μεγέθους και του χαρακτήρα των πόλεων και των χωριών (Σαμουήλ, 1982: 40).

Το 1953 ακολούθησε ο νόμος για τα ιστορικά κτίρια και για τα αρχαία μνημεία.

το 1967 κυκλοφόρησε νόμος ο οποίος προωθούσε την προστασία των CJ\}νόλων και των

δημοσίων χώρων από την ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον σιηκεκριμένο νόμο ορίζονται ως

προστατευόμενες περιοχές όλες οι περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος που χρήζουν

προστασίας και ιδιαίτερη προσοχή δίνεται πέραν του αρχιτεκτονικού πλούτου και στο
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φυσικό περιβάλ/ον των περιοχών. Στόχος της κήρυξης μιας περιοχής ως διατηρητέας

είναι να συντηρηθεί και να βελτιωθεί ο χαρακτήρας της. Ο σιryKειφψένOς Νόμος έχει

ιδιαίτερη σημασία, καθώς μεταφέρει την ευθύνη για την διατήρηση του περιβάλ/οντος

από την κεντρική στην τοπική αυτοδιοίκηση, συνδέοντας κατά αυτό τον τρόπο τη

διατήρηση με τις τοπικές συνθήκες, ανά'Υκες και δυνατότητες και με την εκπόνηση

τοπ,κών σχεδίων ανάπτυξης. Παρόλληλα μεταφέρει το αντικείμενο της διατήρησης

από την προστασία κτψίων στην προστασία και βελτίωση μιας ολόκληρης περιοχής.

Αυτό σημαίνει όn τα υπάρχοντα κτίρια είναι δυνατόν να υποστούν μετατροπές αρκεί

να μη βλάπτουν το χαρακτήρα της περιοχής όπως επίσης μπορούν να χπστούν και νέα

κτίρια που να μην αποτελούν μψήσεις των υπαρχόντων αρκεί πάντοτε να μην

αλ/οιώνουν τη φυσιογνωμία της περιοχής. Η διατηρητέα περιοχή δηλαδή,

αναγνωρίζεται σαν αρχιτεκτονικά, οικονομικά και κοινωνικά ζωντανή ενότητα.

Σημειώνεται ότι ως το τέλας της δεκαετίας του 1960 είχαν κηρυχθεί διατηρητέες στην

Αγγλία περίπου 2500 περιοχές (Σαμουήλ, 1982: 42).

Σχεδόν μία δεκαετία μετά, το 1979 δημοσιοποιείται ο νόμος για τα αρχαία

μνημεία και nς aρχαιoλoγιKές περιοχές ενώ μόλις τέσσερα χρόνια μετά εκδίδεται ο

νόμος για την Εθνική Πολιnστική Κληρονομιά της ΑγΥλίας ο οποiος τροποποιείται και

εKσιryΧΡOνίζεται το 2001. Βασικό σημείο που δεν πρέπει να παραληφθεί είναι όn από

πολύ νωρίς δημιουΡΎείται μητρώο πολιnστικής κληρονομιάς.

Η περίοδος που ακολουθεί είναι ιδιαίτερα. παραγα/ΎΙκή όσον αφορά την έκδοση

νομοθετημάτων που αφορούν την πολιnστική κληρονομιά και επομένως και τους

παραδοσιακούς οικισμούς καταδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό τη σοβαρή στάση του

κράτους απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Σημειώνεται όn βασικό στοιχείο των

νομοθετημάτων αποτελεί το γεγονός όn αναφέρονται και ρυθμίζουν σιryKεκρψένα

ζητήματα, είναι ξεκάθαρα και δεν προκαλούν σύγχυση. Αναλυnκότερα. τα βασικά

νομοθετήματα που ακολούθησαν είναι τα εξής:

• Νόμος του 1990: Νομός για το σχεδιασμό δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στα

προστατευόμενα κτίρια και σύνολα και περιέχει συγκεκριμένες ρυθμίσεις

• Νόμος του 1991: Νόμος για το σχεδιασμό με ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα και

τις διαδικασίες αποζημίωσης

• Νόμος 20ΟΙ:Τροποποίηση και εκσυγχρονισμός του Νόμου του 1983 για την

Εθνική Πολιnστική Κληρονομιά

(Europεan heritage network, 2009 γ)
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Τον Απρίλιο του 2008 το ΥπουργείοΠολιτισμούΕπικοινωνίαςκαι αθλητισμού

(DCΜs')δημοσiευσετο νέο σχέδιο νόμου της Αγγλίας για την ΠΡOστασiατης

πολπιστικήςκληρονομιάςτο οποίο πρόκειταινα αποτελέσειτο νομικό πλαίσιο της

AγγλίDι; και της OυαλίDι;για την πολιτιστική κληρονομιά.. Το νέο σχέδιο έγινε με

σκοπό να αποτελέσει ένα ενιαίο και ενοποιημένο νομοθετικό πλαίσιο για την Απλία

και την Ουαλία. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προωθεί ένα πιο ευέλικτο και

ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας πιο ανοικτό στο κοινό στοχεύοντας μεταξύ των

άλλων στην ενίσχυση της διαφάνειας και της υπευθυνότητας για τα ζητήματα που

αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά εκσιryΧΡOνίζoντας την υπάρχουσα νομοθεσία

(Department ofCΥIture. Media and Sports uκ, 2009 β).

Το νέο αυτό σύστημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προωθεί τις συμμετοχικές

διαδικασίες, παρέχοντας στους πολίτες περισσότερες ευκαφίες για ανάμειξη στη

διαδικασία σχεδιασμού, διαχείρισηςκαι προστασίας. αυξάνονταςκατά αυτόν τον τρόπο

την ευαισθητοποίησητου κοινού για τα σχετικά θέματα.

Παράλληλαμε τον εκσυγχρονισμότης νoμoθεσiαςπου αφοράτην πολιτιστική

κληρονομιά, έχει προταθείκαι η επανεξέταση της Πολιτικήςπου αφοράτο σχεδιασμό

καθώς οι δύο πολιτικές είναι αλληλένδετεςμεταξύ τους και πρέπει να

αλληλοσυμπληρώνονταικαι να μην έρχονται σε αντίθεση (DeρartmentofCulture,

Media and Sports uκ, 2009 β).

Για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάςσυνεργάζονταιστενά εθνικοί,

περιφερειακοί, τοπικοί φορείς και ιδιωτικοί οργανισμοί. Το Υπουργείου Πολιτισμού,

Επικοινωνίας και Αθλητισμού (DCMS) είναι υπεύθυνο για την πίστωση και την

κατανομή των κονδυλίων για τη διαφύλαξη των μνημείων, των οποίων την εποπτεία

έχει σε εθνικό επίπεδο. Ο δημόσιος ανεξάρτητος οργανισμός «Αγγλική Κληρονομια/>

(English Ηeήtage) συνεπικουρεί το Υπουργείο και συχνά δρα αντ'αυτού. Οι δύο αυτοί

φορείς είναι υπεύθυνοι και για τη διάκριση, κατηγοριοποίηση και ένταξη των μνημείων

σε καταλόγους. Κύρια πηγή χρηματοδότησης των εργασιών συντήρησης αποτελεί ο

εξίσου ανεξάρτητος κρατικός οργανισμός Ηeήtage Lottery Fund, ο οποίος καταρτίζει

και δημοσιεύει τα προγράμματα επιχορήγησης που υποστηρίζει.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση φροντίζει για τη δημοσίευση των ιστορικών μνημείων

της επικράτειάς της, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους ως ιδιοκτήτες ενός

τέτοιου ακινήτου, τις ακριβείς εργασίες αποκατάστασης, την ορθή κατανομή των

6 DepartmenI of CuJIure, Medίa and Spons
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κραηκών επιχορηγήσεων (διατηρώντας παράλληλα κάθε κοινότητα και ταμείο

διατηρητέων για επιπλέον οικονομική ενίσχυση) και για την παροχή αδειών για

οποιαδήποτε ε1δους επi:μβαση πάνω στα μνημεία (Σταματloυ, 2008).

Βάσει των παραπάνω ο καθορισμός των προστατευόμενων περιοχών

πολιηστικής κληρονομιάς γίνεται με τον εξής τρόπο:

1. Κάθε τOΠlκή αρχή (με αρμοδιότητες σχεδιασμού):

α) Πρέπει κατά περιόδους να αποφασίζει ποιες περιοχές χρίζουν προστασίας

β) Πρέπει να προτείνει τις παραπάνω περιοχές ως προστατευόμενες

2. Η Γενική Γραμματεία-Διεύθυνση της Απλίας για θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς

είναι υπεύθυνη να υποδεικνύει περιοχές που κρίνει όη πρέπει να προστατευθούν σε

οποιαδήποτε περιοχή της χώρας και ανεξάρτητα από τ6ις Τοπικές ΑΡχές.

3. Τα Υπουργεία της Ουαλίας έχουν τις παραπάνω αρμοδιότητες για την περιοχή της

Ουαλίας

4.Για τους σκοπούς κάθε μιας από τις περιπτώσεις (1), (2) και (3) μια περιοχή είναι

επιλέξιμη για περιοχή προστασίας εάν (σύμφωνα με τη γνώμη των παραπάνω αρμόδιων

αρχών):

α) είναι περιοχή ιδιαίτερου ιστορικού, αρχαιολογικού, αρχιτεκτονικού ή καλλιτεχνικού

ενδιαφέροντος

β) λόγω της σημαντικότητας της ή της φυσιογνωμίας της πρέπει να διατηρηθεί ή να

ενισχυθεί ο χαρακτήρας και η εικόνα της.

S. Σε καμιά περίπτωση δεν απαιτούνται οι παραπάνω διαδικασίες για περιοχές που ήδη

έχουν χαρακτηριστεί προστατευόμενες (Department ofCulture, Media and Sports υκ,

2009 α).

Παρατηρείται λο1Πόν ότι κατά αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η αυξημένη προστασία

και πρόβλεψη για όλες τις περιοχές που χρήζουν διατήρησης.

Αντίστοιχα για την τροποποίηση ή την ακύρωση περιοχών προστασίας

1.Οποιαδήποτε στιγμή από τον καθορισμό μιας περιοχής προστασίας και έπειτα δίνεται

η δυνατότητα στον αρμόδιο φορέα που αποφάσισε για τον προσδιορισμό της παραπάνω

περιοχής:

α) να συμπεριλάβει στην περιοχή προστασίας κάποια επιπλέον περιοχή η οποία

κρίνεται ότι πρέπει να προστατευθεί ή να ακυρώσει το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως

προστατευόμενη από τη στιγμή που δεν καλύπτει τις προδιαγραφές

β) να τροποποιήσει - μεταβάλει τον καθορισμό της προστατευόμενης περιοχής

σύμφωνα με τα παραπάνω (Department ofCulture, Media and Sports υκ. 2009 α).
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ΣημεΊώνεται ότι στην διαδικασία καθορισμού και χαρακτηρισμού μιας περιοχής

πρoστασtω; περtλαμβάνo.νται και διαδικασίες δημοσιότητας αλλά και

συμβουλευτικές διαδικασίες. ΣυΥκεκριμένα:

1)0 αρμόδιος φορέας που πρότεινε μια περιοχή προστασίας ή μια μεταβολή αυτής,

σύμφωνα με τα παραπάνω, οφείλει να γνωστοποιήσει του λόγους για τους οποίους

έκανε τη σuyκεκριμένηπρόταση και να παρουσιάσειτη θέση του σε γραπτό κείμενο.

2) Ο εν λιΥΥω φορέας οφείλει να λάβει υπόψη του τις γραπτές ενστάσεις οι οποίες

πρέπει να γίνουν μέσα σε 28 μέρες από την παραπάνω πρόταση

3) Όταν ο φορέας που κάνει την πρόταση για προστασία ή μεταβολή της μιας περιοχής

είναι οι Τοπικές Αρχές σχεδιασμού, τότε αρείλει να ενημερώσει και να συμβουλευτεί

το υπεύθυνο για την πολιτιστική κληρονομιά τμήμα της κεντρικής διοίκησης.

Αντίστοιχα όταν ο φορέας είναι η Γραμματεία οφείλει να ενημερώσει τόσο την

Κεντρική Διοίκηση όσο και τις Τοπικές Αρχές. Τέλος αν ο φορέας είναι η Κεντρική

διοίκηση, αυτή οφείλει να ενημερώσει τη Γραμματεία και τις Τοπικές Αρχές.

Επομένως, διαπιστώνεται ότι με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η διαφάνεια και

ταυτόχρονα αποφεύγονται οι αυθαφεσίες αφού υπάρχει λόγος και έλεγχος από κάθε

επiπεδo για κάθε επίπεδο (Department of Culture, Media and Sports UΚ, 2009 α).

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι οι Τοπικές Αρχές

σχεδιασμού καλούνται να προτείνουν και να δημοσιοποιήσουν ένα σχέδιο διαχείρισης

της προτεινόμενης περιοχής προστασίας ή τμημάτων αυτής. Τονίζεται ότι απαιτείται η

ανάλυση κατά περίπτωση, καθώς κάποιες από τις περιοχές προστασίας κινδυνεύουν

από υπερανάπτυξη και άλλες από υπόανάπτυξη. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να

δημοσιοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις αλλαγές και ενημερώσεις που γίνονται

στο σχέδιο διαχείρισης. Πριν την τελική δημοσιοποίηση προβλέπεται η παρουσίαση

του σχεδίου στο κοινό, σε δημόσια συνάντηση, όπου οι αρχές πρέπει να λάβουν υπόψη

τις διάφορες γνώμες. Επομένως, η σύνδεση του ζητήματος της πρoστασtω; των

παραδοσιακών οικισμών με το γενικότερο σχεδιασμό είναι εμφανής και ουσιαστική.

Τέλος, αναφέρεται ότι παράβαση αποτελεί οποιαδήποτε προσπάθεια ανάπτυξης ή

μεταβολής ΚηΡίου ή συνόλου σε προστατευόμενη περιοχή όταν αυτή αντίκειται στον

προβλεπόμενο σχεδιασμό. Ολοκληρώνοντας αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση

καταστροφής ή αλλοίωσης ενός παραδοσιακού οικισμού το θέμα λαμβάνει μεγάλη

δημοσιότητα, γεΥονός που υποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα για τη χώρα

γενικά (Department ofCulture, Media and Sρorts UΚ, 2009 α).
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Γενικά, ο προσανατολισμός της εθνικής πολιτικής στην προστασία των

μνημείων σκοπό έχει την επανάχΡησή τους κυρίως προς την ανάδειξη και οικονομική

ανάκαμψη πεΡlΟχών που παρακμάζουν (Σταματίου, 2008 ).

6.3 ΓΑΛΛΙΑ

Η μέριμνα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στη Γαλλία ξεκινά

το 190 αιώνα αJ..λά ουσιαστικές ρυθμίσεις γίνονται στις αρχές του 200\1 αιώνα. Βασικό

Νόμο-σταθμό αποτελεί ο Νόμος της 31-12-1913 ο οποίος αφορά την προστασία των

μνημείων και συνόλων. Από τις σημαvnKότερες διατάξεις του είναι αυτή που επιβάλλει

την καταγραφή των μνημείων και την κατάρτιση Μητρώου και για το συγκεκριμένο

σκοπό προβλέπει την τεχνική βοήθεια και οικονομική ενίσχυση των υπηρεσιών που

καλούνται να αναΜβουν το παραπάνω εγχεφημα (Γούλας, ΛεovτόπoυλOς, Παπαήλtα,

Pελtά, 1978).

Το 1930 εκδίδεται ο Νόμος που αφορά την προστασία των τόπων ο οποίος

συμπληρώνεται με το ν. της 29-12-1967. Βάσει του συγκεκριμένου Νόμου ορίζονται

τρεις τύποι προστασίας:

• ΕΥΥραφή στα ευρετήρια των τόπων που έχουν ιδιαίτερο ιστορικό. καλλιτεχνικό,

αρχιτεκτονικό ή επιστημονικό ενδιαφέρον. Η επίβλεηπι των παραπάνω τόπων

γίνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

• Ανακήρυξη του χαρακτηρισθέvtoς ως «τόπο». Για να γίνει ο παραπάνω

χαρακτηρισμός μιας πεΡlΟχής θα πρέπει η περlΟχή αυτή να εμφανiζει ιδιαίτερα

εξαιρετική ποιότητα.

• Ζώνες προστασίας: Οι ζώνες προστασίας αποτελούν μεγαλύτερες επιφάνειες

από τους τόπους και χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Emπρόσθετα.

καταγράφονται σε ειδικό κατάλογο-ευρετήριο (ΞενάρlΟυ, 1982: 108).

Σημειώνεται ότι η παραπάνω κατηγοριοποίηση γίνεται από τις Τοπικές

Αυτοδιοικήσεις σε συνδυασμό με την Κεντρική Διοίκηση. Η εγγραφή μιας τοποθεσίας

στον ειδικό κατάλογο γίνεται με Υπουργική απόφαση και επιτρέπει την προστασία

ακόμη και ενός δρόμου, ενός τμήματος παλιάς πόλης, ενός πάρκου, ενός τομέα μιας

μεγάλης πόλης. Η ανακήρυξη πάντως ενός ολόκληρου τμήματος σαν διατηρητέου ως

προς όλα τα κτίσματα απoφείryεται από το συγκεκριμένο Νόμο, καθώς απαιτεί μεγάλη

οικονομική επtβάρυνση για τις αποζημιώσεις των ιδιοκτητών ή για την οικονομική τους

ενίσχυση (Ξενάριου, 1982: 108).
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Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, ΙCΥκλoφoρεί ο Νόμος που αναφέρεται σε

προστατευόμενους τομείς, δείχνοντας την πρόθεση για συνολικότερη αντιμετώπιση και

όχι τμηματική και επί μέρους προστασία των μνημείων. Τα κριτήρια για την ένταξη

ενός τόπου στο καθεστώς προστασίας είναι ελαστικότερα, επιδεικνύοντας ότι αξίζει να

προστατεύονται περιοχές προκεψένου να διατηρήσουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία

τους, άσχετα αν είναι ιστορικές. Αυτό συντέλεσε σε μεγάλο βαθμό στη διατήρηση της

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και του χαρακτήρα πολλών οικισμών στην χώρα και

στην πρόληψη του κινδύνου των αλλοιώσεων αυτών από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη

(Κ.ίο 1981: 201).

Παράλληλα οι επιχεφήσεις αναστηλώσεων είναι δυνατόν να ανατίθενται από

τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις σε εταψεiες μικτής οικονομίας ή να αφήνονται στην

πρωτοβουλία των ιδιοκτητών, τονίζοντας έτσι τη σημασία της συνεργασίας του

δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα καθώς το εΥχεφημα της προστασίας της πολιτιστικής

κληρονομιάς αφορά όλο τον πληθυσμό και για το /Jyyo αυτό θα πρέπει να υπάρχει

ευαισθητοποίηση και να δίνονται οι ευκαφίες για δράση (Γούλας, Λεοντόπουλος,

Παπαήλια, Ρελιά, 1978).

Οσον αφορά τη χρηματοδότηση για τη συντήρηση των παραδοσιακών

οικισμών και των διατηρητέων κτφίων σημειώνονται τα εξής:

Το κράτος δαπανά μεγάλα ποσά ετησίως (315 εK.€) για την προστασία των

«ιστορικών» μνημείων (ταξινομημένα, monuments classes και εΥΥεΥραμμένα

monuments inscrίts sur la lίste supplementaire), από τα οποία το 75% διατίθεται

αποκλειστικά από το ίδιο. Το σύστημα διαχείρισης τους είναι αποκεντρωμένο επειδή

μεγάλο ποσοστό ανήκει στις τοπικές κοινότητες, που μερψνούν με ίδιους πόρους

υποβοηθούμενες από τις Νομαρχίες και τις Περιφέρειες. Κάθε κοινότητα σχεδιάζει

πλάνο «αστικοποίησηφ, βάσει του οποίου πραγματοποιούνται εργασίες παρέμβασης.

Οι δήμοι επιζητούν τη συνεργασία εύπορων ιδιωτικών φορέων, αλλά και γειτονικών

κοινοτήτων με σκοπό τη δημιουργία περιοχών με «ιδιαίτερο χαρακτήρα και ιστορικό

ενδιαφέρον)). Επίσης, οι Περιφέρειες επιβλέπουν τις εργασίες που γίνονται σε αυτά και

αναλαμβάνουν τη συντήρηση των προσόψεών τους (Σταματίου, 2008).

Όσον αφορά τα ιστορικά μνημεία που αποτει.:ούν περιουσία ιδιωτών ισχύουν:

α) όσες επιδιορθώσεις γίνονται με πρωτοβουλία και επίβλεψη του κράτους επιβαρύνουν

αρχικά τον ιδιοκτήτη. Το ποσό επιστρέφεται άμεσα από το κράτος.

β) οποιαδήποτε εργασία γίνεται με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη επιβαρύνει τον ίδιο και

το ποσό επιστρέφεται από το κράτος αρκεί το κτίριο να είναι επισκέψψο για το κοινό.
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Αν δεν είναι. η επιστροφή καλύπτει το 500,/0 του διατεθέντος ποσού. Για τα μνημεία που

δεν έχοw χαρακτηριστεί ιστορικά, αλλά αναΥνωρίζεται ότι παρουσιάζουν καλλιτεχνική

ιδιαιτερότητα., επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη το 50% του δαπανηθέντος για συντήρηση

ποσού, αρκεί να είναι επισκέψιμα για το κοινό. Οι ιδιοκτήτες χαίρουν φοροαπαλλαγών

για συγκεκριμένες εργασίες επισκευής κτισμάτων με «ενδιαφέροντα χαρακτήρα

κληρονομιάς). Τέλος, σε ιδιοκτήτες κτισμάτων σε προστατευόμενες περιοχές

επιστρέφεται από το κράτος μέρος των εξόδων που κατέβαλαν για εξωτερική

συντήρηση(Σταματ1ου, 2008).

Σε αυτό το σημείο είναι άξιο να σημειωθεί ότι από τη δεκαετία του '80 και μετά

έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες ΟΡΎανισμοί, το 2004 ήταν περίπου 3000, οι οποίοι

ασχολούνται με το θέμα της διατήρησης, προστασίας και διαχείρισης της πολιτιστικής

κληρονομιάς σε τοmκό κυρίως επίπεδο και έχουν αποδείξει ότι δρουν αποτελεσματικά

ως ανεξάρτητοι φορείς ασκώντας πiεση στα επί μέρους δημοτικά συμβούλια.

Η συνειδητοποίηση ότι η προστασία δε συντελεί στη στείρα διατήρηση της

πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά στην ομαλή μετάβαση από το παρελθόν στο παρόν και

στο μέλλον, συμβάλλοντας σε βασικούς τομείς όπως η οικονομία, έχει οδηγήσει την

κυβέρνηση στην υιοθέτηση ουσιαστικών μέτρων προς την παραπάνω κατεύθυνση.

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον τομέα της πληροφόρησης

του κοινού και στόχο αποτελεί η δυνατότητα παροχής όσο το δυνατόν πληρέστερης και

ακριβέστερης πληροφορίας για τον πολιτιστικό πλούτο, περιλαμβάνοντας βέβαια και τα

σύνολα ιδιαίτερης αξίας. Υπό το παραπάνω πλαίσιο, γίνονται αρκετά μεγάλες

επενδύσεις στον τομέα της τεχvoλoyία.ς, έτσι ώστε να είναι mo εύκολο για τον πολίτη

να έχει πρόσβαση σε δεδομένα και φυσικά mo γρήγορο και άμεσο

(Compendium, Cultural Policies and trends ίη Europe, 2009 β).

6.4 ΓΕΡΜΑΝιΑ

Η έννοια της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς στη Γερμανία

πρωτοεμφανίζεται στα μέσα του 190υ αιώνα.

Με την έναρξη της βιομηχανικής επανάστασης και τις ταχείες αλλαγές στις

KOινωVΙKOΙKOνOμΙKές συνθήκες αλλά και στο δομημένο περιβάλλον το κράτος

συνειδητοποιεί την αξία των ιστορικών κτφίων και την ανάΎΚτι για προστασία τους.

Ήδη από το 1890 διενεργούνται κινήσεις για την διατήρηση ορισμένων

ιστορικών δρόμων και γειτονιών (Muthesius, 1981: 45)
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Την 1-01-1904 θεσμοθετείται ο Νόμος για την φροντίδα των μνημείων ενώ τον

Απρίλιο του ίδιου έτους εκδίδεται νόμος για την Φροντίδα των μνημείων και της

παραδοσιακής δόμησης. Με το Σύνταγμα τοο Ι 946 ορίζεται στο κράτος η υποχρέωση

για προστασία και συ'Vtήρηση των μνημείων. Επιτομή αποτελεί ο Νόμος της 1-10-1973

για την προστασία των μνημείων και συνόλων στα πλαίσια του οποίου συνάσσεται

Μητρώο στο οποίο καταγράφεται το σύνολο της πολιτιστucής κληρονομιάς της

χώρας(Γοί>λας, ΛεοντόποοΑος, Παπαήλια, Ρελιά, 1978).

Σημαντικό σταθμό για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς το 1967

αποτέλεσε η Χάρτα της Βενετίας οι αρχές τις οποίας υιοθετήθηκαν άμεσα. Ωστόσο σε

πολλές περιοχές σημειώθηκαν πολλές καταστροφές και αλλι>ιώσεις στη μεταπολεμική

περίοδο έως τη δεκαετία του '70 περίπου, στο όνομα της ανάπτυξης και της

οucονομικήςπροόδου(European heritage network, 2009 α).

Σημείο σταθμό για την αλλαγή της άποψης και τη συνειδητοποίηση ότι η

πολιτιστική κληρονομιά ενισχύει και δεν καθυστερεί την ανάπτυξη αποτελεί η ανάδειξη

του έτους 1975 ως Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η Γερμανία,

αναγνωρίζοντας την ανάγκη προστασίας και συ'Vtήρησης της πολιτιστικής

κληρονομιάς, θέλησε να υπάρξει άμεση κινητοποίηση και δραστηριοποίηση στις

περιοχές που είχαν ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον και για το λiYyo αυτό

παραχώρησε σχετικές δραστηριότητες στα επί μέρονς κρατίδια. Το καθένα από τα εν

λ&Υω κρατίδια ερμηνεύει την προστασία αυτής της κληρονομιάς με διαφορετικό τρόπο,

με αποτέλεσμα κάθε κρατίδιο να έχει τη δική του νομοθεσία. γπάρχουν συΎεΠώς 16

διαφορετικοί νόμοι οι οποίοι όμως στηρίζονται στις ίδιες βασιιcές αρχές στoχεύovτΑς

στο κοινό καλό (Σταματίου, 2008).

Εντούτοις ιδιαίτερα σημαντικός κρίνεται ο ρόλος της Ομοσπονδίας στην

προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, αφού φέρει την υπευθυνότητα του

καθορισμού των βασικών αρχών της νομοθεσίας κάθε κρατιδίου. Το κάθε κρατίδιο με

τη σεφά του, πρέπει να λάβει υπόψη του το νόμο της Χωροταξίας και τον

Ομοσπονδιακό Πολεοδομικό και οικοδομικό Κώδικα. Συγκεκρψένα, η παράγραφος

172 του Κώδικα, αφορά τη διατήρηση οικοδομικών συγκροτημάτων και ιδιαίτερων

περιοχών. Αναφέρεται δηλαδή, σε περιοχές που απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή λ,όΥω

της ιδιαιτερότητάς τους αλ/.ά και της σημαντικής μορφής των κτφίων τους και

απαγορεύει τη διαφοροποίηση τους με εξαίρεση τις περιπτώσεις που οι

διαφοροποιήσεις δεν επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα (European heritage network,

2009 α).
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Η Ομοσπονδία, είναι εmσης υπεύθυνη για την έΥκριση και την προώθηση

διάφορων προγραμμάτων mυ αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά και την ειδική

νομοθεσία για την φορολόγηση των πολιτιστικών αυτών στοιχείων. θα πρέπει ακόμα

να επισημανθεί ότι παρότι η διαχείριση του κάθε μνημείου ή συνόλου είναι

αρμοδιότητα του KραnδίOυ στο οποίο ανήκε.. σε περίπτωση οποιουδήποτε κινδύνου

έχει τη δυνατότητα το κράτος να εmβάkι την απαλλοτρίωσή του (Ζαφόλιας, 2007: 23

24).

Οπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το κάθε κρατίδιο έχει τη δική του νομοθεσία

όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά, σJJ...ά και το ανάλογο ΥπουρΥείο. Οι

αρμοδιότητες του ΥπουρΥείου πολιτιστικής κληρονομιάς είναι σιryκεκρψένες και έχουν

ως σκοπό τη διατήρηση των αξιόλσΥων μνημείων της περωχής τους. Κρίνεται σκόπιμο

στο σημείο αυτό να επισημανθεί η ύπαρξη της ειδικής Υπηρεσίας συντονισμού και

διαχείρισης της πολιπστικής κληρονομιάζ της χώρας (Σταματίου, 2008 ).

Η συΥκεκρψένη Υπηρεσία αφού πάρει κατευθύνσεις και τις προϋποθέσεις

συμμετοχής των περιοχών από την Ομοσπονδία και τα κρατίδια εφαρμόζει

συγκεκρψένα προγράμματα ανάλογα με την περίπτωση. Στόχος της Υπηρεσίας είναι η

προώθηση της συντήρησης και ανάπτυξης ιστορικών κέντρων ή μεμονωμένων

μνημείων, δρόμων και πλατειών μέσω της οικονομικής ενίσχυσης των παρεμβάσεων.

Σε καμία περίπτωση όμως δεν επιτρέπει αυτός ο πολιτιστικός πλούτος να λειτουργήσει

ως μουσείο. Αντίθετα., σκοπός της είναι να δημιουργήσει μία ζωντανή περιοχή που θα

συνυπάρχουν κατοικία., εργασία., πολιτισμός και ελεύθερος -χρόνος.

Οικονομικοί τροφοδότες της συντήρησης των μνημείων, εκτός από τις

κυβερνήσεις είναι και δήμο.. εκκλησιαστικά και άλλου τύπου ιδρύματα., όπως και οι

ίδιοι οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι απολαμβάνουν μειωμένο φόρο εισοδήματος (Σταματίου,

2008).

Σημανηκό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι όλη η παραπάνω διαδικασία

ελέΥχεται από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από αρχιτέκτονες,

πολεοδόμους και άλλους ειδικούς ανάλογα με ης ανάγκες κάθε περίπτωσης. Η ομάδα

έχει την ευθύνη να κάνει εκτιμήσεις και να δίνει οδηγίες στοχεύοντας στο καλύτερο

δυνατό αποτέλεσμα (Σταματίου, 2008).

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, παράχθηκε μια σεψά νέων Νόμων για την προστασία

του πολιτιστικού περΊβάλλoVΤOς ενώ ταυτόχρονα δόθηκαν διάφορα κίνητρα όπως

φοροαπαλλαγές ή φορολογικές ελαφρύνεις προκεψένου να γίνουν αποφασιστικά

βήματα για τη συνειδητοποίηση της σημαντικότητας του mλιτιστικού πλούτου. Η εν
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λiYyω «επιχεψηση διάσωση9' συμπληρώθηκε με ένα πλήθος ενεργειών διατήρησης,

αναζωογόνησης και ανάπλασης οικιστικών συνόλων με ιδιαίτερη αξία (πόλεων και

χωριών) που ξεκίνησε από την Ανατολική Γερμανiα (με ιδιαίτερο δυναμισμό τη

δεκαετία του '80) και συνέvσε, με την εμπεψία και τα διδάγματα από τα λάθη, με

επιτυχία στη Δυτική Γερμανία (European heritage network, 2009 α).

ΤέΑος σημειώνεται ότι βασικό σημείο της πολιτικής για την διατήρηση και

αναζωογόνηση των παραπάνω περιοχών είναι η πρόβλεψη μέσω του σχεδιασμού,

Χωροταξικού αλΜ και Πολεοδομικού ΙCΥρίως, για αυτές έτσι ώστε να υπάρχει μία πιο

ολιστική προσέγγιση στο θέμα. Μέσω της παραπάνω προσέγγισης προωθείται η

προληππκή δράση έτσι ώστε να υπάρχει διαφύλαξη προτού προκύψει το πρόβλημα

(European heritage network, 2009 α).

6.5ITAΛIA

Η Ιταλία αποτελεί μία χώρα η οποία διαθέτει μεγάλο και σημαντικό πολιτιστικό

πλούτο. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται ότι στον κατάλογο της παΥκόσμιας κληρονομιάς

η Ιταλία κατέχει την πρώτη θέση αφού διαθέτει τα περισσότερα μνημεία.

Πριν από τον πόλεμο η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και επομένως

των οικισμών ιδιαίτερης αξίας, εξαρτιόταν κυρίως από το δημόσια αίσθημα ευθύνης και

από μερικούς σχετικούς Νόμους όπως ο Νόμος 497 της 29/06/39 για τα πολεοδομικά

τοπία και σύνολα. Κατά τη διάρκεια του πολέμου δεν έγιναν σημαντικές καταστροφές

σε μνημεία και οικιστικά σύνολα ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας και έτσι μεταπολεμικά

δεν είχε προκύψει η ανάγκη για την αποκατάσταση περιοχών (Compendium, Cultural

Policies and trends ίο Europe, 2009 α).

Ωστόσο τα προβλήματα άρχισαν με την απότομη αύξηση του τουρισμού. Οι

μαζικές εισροές των τουριστών και η στροφή της οικονομίας προς το συΎΚεκριμένο

κλάδο, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των επενδύσεων σε τουριστικές επιχεψήσεις. Η

ανοικοδόμηση ήταν μεγάλη και σε πολλές περιπτώσεις δεν άρμοζε στο χαρακτήρα των

περιοχών, με συνέπεια να αλλοιώσει τον χαρακτήρα πολλών οικιστικών συνόλων

σημαντικού ιστορικού και γενικότερα αρvτεκτονικού ενδιαφέροντος (οικισμοί-σύνολα

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής).

Το 1964 ανατέθηκε από το Ιταλικό Κοινοβούλιο σε μια επιτροπή ειδημόνων να

μελετήσει την προστασία και την αξιοποίηση του ιστορικού και καλλιτεχνικού πλούτου

της χώρας καθώς επίσης και του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος της.
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Μετά την παραπάνω μελέτη αρχίζει η έκδοση μιας οειράς νομοθετημάτων.

Αναλυτικότερα οι Νόμοι που κυκλοφόρησαν και αφορούν την προστασία των

παραδοσιακών οικισμών είναι οι εξής:

• Ν.765 της 6-08-1967: Νόμος που αφορούσε την προστασία και διαχείριση των

συνόλων των ακινήτων και των ιστορικών κέντρων.

• Ν.1187 της 19/11/1968: Νόμος που αφορούσε τα νέα πολεοδομικά σχέδια.

Ιδιαίτερα σημανrιKό σημείο του παραπάνω νόμου αποτελεί ο εvτοmσμός του

προβλήματος της κερδοσκοπ1ας από τη γη καθώς η αύξηση των τιμών των

ακινήτων έκανε δύσκολο το έργο της προστασίας των διάφορων συνόλων,

οικισμών και περιοχών και η πρόβλεψη για τον περιορισμό της εν λόγω

κερδοσκοπίαςπροκειμένουνα ενισχυθεί το έργο της προστασίας.

• Ν. 171 της 16-04-1973: Νόμος που περιέχει ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των

βασικών προβλημάτων που ανrιμετώπιζε η Βενετία και έπληπαν την εικόνα και

το περιβάλλον της (όπως για παράδειγμα το αποχετευτικό σύστημα) (Ξενάριου,

1982: 110- 112).

Μία πολύ ουmαστική ενέργεια πέραν της νομοθεσίας στην προστασία και

αναβίωση των παραδοσιακών οικισμών ήταν η καθιέρωση του μαθήματος

'Αποκαταστάσεως Μνημείων και Οικισμών' στις σχολές αρχιτεκτονικής. Η από νωρίς

κατάρτιση και η ευαισθητοποίηση των ειδικών που θα κληθούν να ανnμετωπίσουν τα

σχετικά ζητήματα αποτελούν βασικά στοιχεία για την επιτυχή διεκπεραίωσή τους

(Χολεβάς, 1982: 85).

Τα τελευταία χρόνια συνειδητοποιώντας τη σημαντικότητα της πολιτιστικής της

κληρονομιάς και τα οικονομικά οφέλη που αυτή αποφέρει, η Ιταλία έχει εστιάσει την

προσοχή της σε δραστικές και καινοτόμες ενέργειες. Συγκεκριμένα, τα δύο φλέγοντα

ζητήματα σχετικά με την ορθολογική διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς ήταν η

ανακατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διάφορων βαθμίδων διοίκησης με στόχο

την αποτελεσματικότερη προστασία και η προώθηση και βελτίωση της crnνεΡΎασίας

δημόσιου και ιδιωτικού φορέα στο παραπάνω ζήτημα.

Αρκετοί Νόμοι που αφορούσαν τη χρηματοδότηση ενεργειών διαχείρισης της

πολιτιστικής κληρονομιάς προώθησαν την ανάμειξη του ιδιωτικού τομέα, με ad hoc

χρηματοδότηση, ενώ με Νόμο το 2002 επιτρά:πηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού να

ιδιωτικοποιήσει ορισμένες υπηρεσίες του, με απώτερο στόΊΟ την αύξηση της

«προσβασιμότητας») στην πολιτιστική κληρονομιά. Βέβαια το παραπάνω μέτρο
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πυροδότησε αρκετές αντιδράσεις αφού άρχισε να γίνεται λόγος για εμπορευματοποίηση

της κληρονομιάς (Compeodium, Cultura1 Policies and treods ίο Europe, 2009 α).

lδlΟ.ίτερα σημαντικές και καινοτόμες κρίνονται ΟΙ ενέργειες της χώρας που

τελευταία στρέφονται προς την κατεύθυνση της εξερεύνησης νέας τεχνολογίας η oπoiα

θα βοηθήσει τόσο στην προστασία και διαχείριση του πολιηστικού πλούτου όσο και

στην προώθηση αυτού του συγκΡIt1ΚOύ πλεονεκτήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει

δημιουργηθεί ψηφlOκή βάση δεδομένων στην oπoiα καταγράφεται ο πoλιτlστtKός

πλοότος, υπηρεσiες για πληροφόρηση των εmσκεπτών και λοιπές ανάλογες εφαρμογές.

Ιδιαίτερα πρωτοποριακή κρίνεται η εφαρμογή ενός πtλoπKOύ προγράμματος του

Υπουργείου Πολιησμού, μέσω του οποίου δημιουργείται ένας Χάρτης Κινδύνων και

στοχεύει στην πρόβλεψη πιθανών αντίξοων φαινομένων όπως πλημμυρών, σεισμών,

πυρκαγιών που θα έχουν επίπτωση στο ΠOλtησt1Kό περιβάλλον και στην πρόληψη των

καταστροφών (Compendium, Cultural Policies and trends ίη Europe, 2009 α).

Τέλος. το πιο πρόσφατο πρόγραμμα του Υπουργείου για την ΠOλιησt1κή

κληρoνoμtά, το οποίο ΕΠ1κεντρώνεται στην προώθηση του πολιηστικού πλούτου μέσω

ενός ψηφlOκού περtβάλλoντoς, αποτελεί δtεθνές πρότυπο (Compeodium, Cultura1

Policies and trends ίη Europe, 2009 α).

6.6 ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Η Oλλoνδiα αποτελεί από τις mo προχωρημένες χώρες στο ζήτημα της

προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς καθώς ασχολείται ενεργά από το 1875.

Πέραν όμως της φρoντiδας εκ μέρους του κράτους σημαντικό είναι το ενδιαφέρον των

κατοίκων τόσο για τα μνημεία όσο και για το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Ωστόσο

πρέπει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφiα της πoλtτlστtκής κληρονομιάς της Ολλονδίας

αφορά κυρίως σύνολα παρά μεμονωμένα μνημεία (Compendium, Cu)tural Policies and

treods ίο Europe, 2009 γ).

Οσον αφορά το νομικό καθεστώς, αναφέρεται ότι από το Ι 961 με Νόμο

απαιτείται η κατάρηση Εθνικού Ευρετηρίου Προστατευόμενων Μνημείων. Το

Ευρετήριο συντίθεται σταδιακά από επί τόπου ΕυρετήρlΟ. η κατάρτιση των οποίων

αποτελεί αρμοδιότητα της κάθε Τomκής Αυτοδιοίκησης (Compeodiuιn, Cultura1

Policies and trends ίη Europe, 2009 γ).

).
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Όσον αφορά τα προστατευόμενα κτίσματα αναφέρεται ότι σε καμία περίπτωση

δεν κατεδαφίζονται ούτε μετατρέπονται χωρίς την άδεια του Υπουργού Πολιτιστικών

Υποθέσεων. Ωστόσο το Υπουργείο ενθαρρύνει τις αναστηλώσεις μέσω επιχορηγήσεων.

Το κράτος δίνει ωιαίτερη βαρύτητα στην προληπτική δράση και για το 'λiYγo

αυτό έχει δημιουργήσει ένα Ίδρυμα Επιτήρησης το οποίο έχει την υπευθυνότητα να

προλαμβάνει τις πιθανές καταστροφές ή αλλοιώσεις των στοιχείων ή συνόλων

ιδιαίτερης αξίας στα οποία γίνονται παρεμβάσεις. Προκειμένου να δράσει

αποτελεσματικά, λειτουργώντας ως ελεγκτικός μηχανισμός πραγματοποιεί τακτικές

επιθεωρήσεις και συχνά παρεμβαίνεΙ., όταν κρίνει απαραίτητο, στις περιπτώσεις μικτών

επισκευών, όπως για παράδειγμα επιδιόρθωση κάποιων τμημάτων ενός ιστορικού

κτψίου (Compendium, Cultural Policies and trends ίη Europe, 2009 γ).

Το πω σημανnκό στοιχείο στην πολιτική προστασίας της Πολιτιστικής

Κληρονομιάς της Ολλανδim; είναι το γεγονός ότι πραγματοποιεί τη διατήρηση και τη

διαχείριση του εν λόγω πλούτου μέσω του «Πολιτιστικού Σχεδιασμού», κάτι ανάλογο

με τον πολεοδομικό ή χωροταξικό σχεδιασμό ο).).Δ για θέματα πολιτισμού. Αυτό

συνεπάγεται την όλη θεώρηση του ζητήματος προστασίας μέσω μιας πολυκριτιριακής

και πολυτομεακής ανάλυσης που λαμβάνει υπόψη της διάφορους τομείς. πέραν του

πολιτιστικού, όπως είναι η οικονομία και η κοινωνία. Επομένως γίνεται αντιληπτό ότι

πρόκειται για μtα ενεργητική και όχι παθητική και μουσειακή προστασία η οποία

συνδέεται άμεσα με τις αναπτυξιακές διαδικασίες. Στόχος είναι η αναβίωση ενεργών

κοινοτήτων και η ουσιαστική ένtαξη των μνημείων, μεμονωμένων και συνόλων, στην

καθημερινή ζωή των κατοίκων (Compendium, Cultural Policies and trends ίη Europe,

2009 γ).

Σε αυτό το σημείο τονίζεται ότι σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, τόσο για τον καθορισμό των προστατευόμενων περωχών όσο και για

τη διαχείρισή τους (European heήΙage network, 2009 β).

Ένα επίσης βασικό χαρακτηριστικό της πολιτικής πρoστασim; της πο"τιστικής

κληρονομιάς της Ολλανδίας είναι ότι αυτή ενσωματώνεται στο χωρικό σχεδιασμό και

πεpιjlαλλoντΙKό σχεδιασμό.

Συγκεκριμένα, παρότι για πολλά χρόνια υπήρχε ένας καθαρός διαχωρισμός των

πεδίων και του ενδιαφέροντος της πολιτικής του χωρικού σχεδιασμού και της πολιτικής

πρoστασim; της πολιτιστικής κληρονομιάς, διαπιστώθηκε σχετικά νωρίς ότι υπάρχουν

πολλά κοινά σημεία και πεδία πάνω στα οποία ασχολούνται οι δύο πολιτικές. Η

διαπίστωση αυτή επαληθευόταν όλο και περισσότερο στην περίπτωση διαχείρισης
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κάποιου ιστορικού οικισμού ή κέντρου. Ταυτόχρονα, οι χωρικές επιπτωσεις της

αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης τις τελευταίες δεκαετίες με το κίνδυνο της

αλλοίωσης της ποιότητας του δομημένου και του φυσικού περιβάλλοντος έκαναν

επιταιcrική την ανάΎτ/ για συνολικό σχεδιασμό, ανάγοντας τον σε ένα από τα

σημαντικότερα στοιχεία πολιnκής για την εξισορρόπηση της κατάστασης (European

heritage neιwork, 2009 β).

Για το 'λόγο αυτό αποφασίστηκε η από κοινού θεώρηση των ζητημάτων

προστασίαςκαι διαχείρισηςτων συνόλων(όπως ιστορικοίή ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού

ενδιαφέροντος οικισμοί), κυρίως, αλλά και των μεμονωμένων μνημείων. Δηλαδή

απαιτήθηκεο χωρικός σχεδιασμόςνα λαμβάνειυπόψη του την πολιτική προστασίαςτης

πολιnστικής κληρονομιάς και να προγραμματίζει αναλόγως τη διαχείριση των

ζητημάτωνπου την αφορούν.

Η παραπάνω σύνδεση της πολιnκής προστασίας του πολιnστικού πλούτου και

του χωρικού σχεδιασμού συνοψίζεταισε τρία έΥγραφα: Το Έγγραφο-Ντοκουμέντογια

την Πολιnκή της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς «Architecfuumolαι), το Έγγραφο

ΝτοκουμέντοBeIvedere «.Nota Belνedere) και το Έγγραφο για την Πολιnκή Χωρικού

Σχεδιασμού ,<Νοια Ruimte (European heritage neιwork, 2009 β).

Σημειώνεται ότι με τη συγκεκριμένη τακτική, πέραν των ωφελειών που

αποκομίσθηκαν από τη συνολικότερη προσέΥγιση του ζητήματος, ελαττώθηκε και το

οικονομικό κόστος αφού πλέον δεν δαπανούνται χρήματα σε δύο πλευρές για την

αντιμετώπιση του ίδιου θέματος. Σύμφωνα με τα παραπάνω οι Νόμοι που αφοροίΝ την

προστασία της πολιnστικής κληρονομιάς και άμεσα ή έμμεσα τα οικιστικά σύνολα

ιδιαίτερης αξίας είναι οι εξής

• Νόμος για τα αρχαιολογικά μνημεία: MonumentenwetΙWet ορ de

Archeologische Monumentenzorg

• Νόμος για τον εθνικό αλλά και τον πολεοδομικό σχεδιασμό: Wet 0/ de

Ruimtelijlre Ordening

• Νόμος για την προστασία του περιβάλλοντος: Wet Milieubeheer

Τα προαναφερθέντα Έγγραφα σε συνδυασμό με το νομοθετικό πλαίσιο οδήγησαν στη

δημιουργία:

• Του Προγράμματος-Δράσης για τον χωρικό και πολιnστικό σχεδιασμό <<Actie

Proκramma Cultuur επ Ruimte» που προέρχεται από το σιryκερασμό των
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πολιτικών για την Αρχιτεκτονική Κληρονομιά και του BeJvedere για

συγκεκρψένες πτυχές της χωρικής ανάπτυξης

• Των «Εθνικών Toπίωv». Στόχος της σιryκεKριμένης πολιτικής είναι η διατήρηση

των παραδοσιακών πολιτιστικών τοπίων σε συνδυασμό με την αναπτυξιακή

διαδικασία. Μέχρι σήμερα 20 πολιτιστικά τοπία κατατάσσονται στα Εθνικά

Τοπία

(European heritage network, 2009 β).

Επομένως φαίνεται η ιδιαίτερη φροντίδα για τον πολιτιστικό πλούτο η οποία δεν

περιορίζεται στο νομοθετικό πλαίσιο αλλά εκφράζεται μέσω συμπληρωματικών

ουσιαστικών δράσεων.

Όσον αφορά τα προστατευόμενα μνημεία, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει μια

κατηγοριοποίηση όσον αφορά το είδος και την προστασία τους. Συγκεκριμένα

κατατάσσονταισε τρεις κατηγΟΡ1ες:

• Αρχαιολογικοί τόποι και ιστορικά κτίρια που προστατεύονται βάσει του Νόμου

για τα Μνημεία. Αυτή είναι η πιο αυστηρή βαθμίδα προστασίας ενώ η ένταξη

των μνημείων σε αυτή την κατηγορία γίνεται με την άδεια του Υπουργείου

Πολιτισμού.

• Προστατευόμενες περιοχές σε πόλεις ή χωριά. Είναι η αντίστοιΧ;Η περίπτωση

της προστασίας των παραδοσιακών οικισμών και ιστορικών κέντρων στην

Ελλάδα. Η προστασία στοχεύει πρωτίστως στη διατήρηση της συνεκτικότητας

και του χαρακτήρα. του οικισμού. Σημειώνεται ότι σε αυτή την κατηγορία

κατατάσσονται 405 01Κισμοί.

• Σε ορισμένες περιπτώσεις τα περισσότερα Τοπικά Συμβούλια έχουν τους δικούς

τους καταλόγους προστατευόμενων περιοχών και σχετικές ρυθμίσεις για αυτές.

(European heritage network, 2009 β).

Τέλος σημειώνεται όn η πληροφόρηση του κοινού παίζει ιδιαίτερα σημαντικό

ρόλο στην προστασία του Πολιτιστικού Περιβάλλοντος της Ολλανδίας και το κράτος

έχει κάνει σημαντικές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση (European heritage

network, 2009 β).

6.7 ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ

Από την ανάλυση της αντψετώπισης του ζητήματος της πρoστασiας της

Πολιτιστικής Κληρονομιάς, γενικά και των παραδοσιακών συνόλων ειδικότερα., από
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μια σεφά ξένων χωρών που εμφανίζουν υψηλή ποιότητα πολιτιστικού περtβάλλoντoς η

οποία οφείλεται κυρίως στις στοχευμένες δράσεις τους εξάγονται ορισμένα χρήσιμα

συμπεράσματα.

Αναλυτικότερα η επιτυχία της ορθολοΥικής διαχείρισης του Πολιτιστικού

Πλούτου εξαρτάται από μια σεφά συνδυασμένων ενερΥειών σε διάφορους τομείς.

Συγκεκριμένα, παρατίθενται κατωτέρω οι σημαντικότεροι τομείς και οι κοινές

ενέρ'Υειες που αφορούν την προστασία του Πολιτιστικού ΠερtβάλλoντOς οι οποίες

έχουν γίνει από όλες τις υπό εξέταση χώρες :

θεσμικό-νομοθετικό πλαίσιο

Όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο των χωρών τονίζεται ότι σε όλες τις χώρες

από πολύ νωρίς υπόΡχει μΙφιμνα για την προστασία του Πολιτιστικού ΠεφιβόλλoVΤoς.

Η μέριμνα αυτή δεν αφορά απλά τα αρχαία μνημεία αλλά από πολύ νωρίς υπάρχουν

προβλέψεις για τα οικιστικά σύνολα ιδιαίτερης ιστορικής, αρχικά, αξίας. Η

συγκεκριμένη παρατήρηση επαληθεύεται και από το γεΥονός ότι μέχρι τη δεκαετία του

'70 σε όλες τις χώρες είχε ολοκληρωθεί η κατάρτιση Μητρώου Μνημείων. Είναι

κοινώς αποδεκτό ότι όταν UΠΆρχει καταγεγραμμένη η Πολιτιστική Κληρονομιά, το

έργο της διαχείρισήςτης είναι σαφώς ευκολότερο.

Επιπρόσθετα, σημαντική είναι η σαφήνεια των νόμων και η αποφυγή των

αλληλοεπικαλύψεωντων διάφορων διαταγμάτων.Κατά αυτό τον τρόπο αποφεύγεταιη

σύ'Υχυση και διευκολύνεται το εγχείρημα της προστασίας. Παράλληλα οι νομοθεσίες

αποτελούν μία σύζευξη των παραδοσιακών νομοθετικών εργαλείων της μνημειακής

προστασίαςμε εκείνα της πολεοδομίαςκαι της χωροταξίας.

Επίσης, όσον αφορά τον καθορισμό των προστατευόμενων περιοχών

σημειώνεταιότι για όλες τις χώρες τα κριτήρια της ένταξης περιοχών ή μεμονωμένων

μνημείων σε καθεστώς προστασίας εδώ και αρκετά χρόνια έχουν γίνει πιο ελαστικά.

Συγκεκριμένα,η ηλικ1α δεν αποτελείπλέον την απαραίτητηπροϋπόθεσηγια την ένταξη

αλλά εξετάζονται και άλλες παράμετροι όπως το αρχιτεκτονικό, το αισθητικό η

επιστημονικόενδιαφέροναυτών δείχνονταςπόσο σημαντική είναι η αξία του ιδιαίτερου

χαρακτήρα.των περιοχών.

Τέλος διαπιστώνεται ότι όλες οι χώρες έχουν στραφεί σε ένα μοντέλο

δυναμικήςπροστασίας με βασικό στόχο την προστασίατης πολιτιστικής κληρονομιάς
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σε συνδυασμό με την αναπτυξιακή διαδικασία έτσι ώστε τα μνημεία και γενικότερα οι

προστατευόμενες περιοχές να αποτελούν ζωντανά στοιχεία.

Διοικητικοί Μηχανισμοί

Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά από τα οποία εξαρτάται η ορθολογική

διαχείριση του πολιτιστικού πλούτου, και επομένως των οικιστικών συνόλων ιδιαίτερης

αξίας, είναι ο ρόλος της διοίκησης

Όπως φαίνεται από τη συΥκριτική μελέτη των χωρών που εξετάστηκαν, σε όλες

τις περιπτώσεις υπάρχει στενή συνερΥασία και συντονισμός των φορέων διάφορων

αρμοδιοτήτων που αφορούν την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε τοπικό,

περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθούν οι αυξημένες αρμοδιότητες της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης πάνω στο ζήτημα της Προστασίας, τόσο για τον καθορισμός

των περιοχών που θα προστατευτούν όσο και για τον προγραμματισμό της διαχείρισης

αυτών. Ωστόσο ο έλf:yχoς από υψηλότερο επiπεδo είναι επιβεβλημένος και η

παρέμβαση άμεση σε περίπτωση που για κάποιο λiYyo παραληφθεί κάποια σημανnKή

περιοχή. Κατά αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι περιοχές που είναι άξιες προστασίας

θα ενταχθούν υπό συγκεκριμένο καθεστώς και ταυτόχρονα δίνεται η ευκαψία στην

τοπική κοινωνία που την αφορά άμεσα να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους θα

μπορέσει αυτή να αξιοποιηθεΙ Με τον υπό άνω έλεγχο επιτυγχάνεται ο περιορισμός

των αυθαφεσιών. ΑΧλά ακόμα και όταν κάτι προτείνεται από το κεντρικό επίπεδο

απαιτείται η γνωμοδότηση από ης τοπικές αρχές. Αυτή η διαδραστική σχέση συνιστά

έναν πολύ αποτελεσματικό μηχανισμό.

Μηχανισμοί εφαρμογής-υλοποίησης

Εξίσου σημανnKoί για την ορθολοΥική διαχείριση των προστατευόμενων οικισμών

είναι οι μηχανισμοί εφαρμογής. Αναλυτικότερα τα θετικά σημεία που εντοπίζονται

από κοινού σε όλες ης χώρες και αφορούν τους μηχανισμούς εφαρμογής

συνοψίζονται στα εξής:

• Ο σχεδιασμός προστασίας των οικισμών ιδιαίτερης αξίας εντάσσεται στον

ευρύτερο πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό. Επομένως, υπάρχει μια
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πιο ολοκληρωμένη προσΈΥΥιση του ζητήματος και φαίνεται η πρόθεση για την

ανάδειξη των εν 'λiYyω οικισμών σε ζωντανά και δυναμικά στοιχεία μιας

περιοχής και όχι αποστεφωμένα σύνολα μιας μουσειακής προστασίας.

• Ύπαρξη εληκτικών μηχανισμών. Ο ελεΥχος για τtς παρεμβάσεtς που γίνονται

στα προστατευμένα τοπία είναι ιδιαίτερα σημαντικός και είναι κυρίως

προληπτικός. Κατά αυτό τον τρόπο οι προτεινόμενες εργασίες και οι χρήσεις

ελέΥχονται εκ των προτέρων έτσι ώστε να μην επιφέρουν αρνητικές επtπtώσεις.

Επομένως ο παραπάνω μηχανισμός συντελεί στην ενισχυμένη προστασία και

προλαμβάνει τις πιθανές αλλοιώσεις και καταστροφές η αποκατάσταση των

οποίων θα ήταν σίγουρα πιο δαπανηρή και πιο δύσκολη.

• Η αναγκαστική απαλλοτρίωση είναι το τελευταίο μέσο που προβλέπεται για

την περάτωση του έργου της προστασίας.

Συμμετοχικές Διαδικασίες

Όπως διαπιστώνεται από την ανάλυση των χωρών, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται

στο ρόλο των συμμετοχικών διαδικασιών. Συγκεκριμένα, από όλες τις χώρες

προωθείται η συμμεroxή του κοινού στις διαδικασίες και στο σχεδιασμό προστασίας

της πολιπστικής κληρονομιάς. Η παραπάνω θέση πηγάζει από το γεγονός όn η

προστασία θεωρείται έργο δημόσιας ωφέλειας και βάσει αυτού επιβάλλονται οι

περιορισμοί.

Προκειμένου να ενισχυθούν οι συμμετοχικές διαδικασίες η πληροφόρηση του

κοινού κρίνεται απαραίτητη. Έτσι προβλέπεται παροχή πληροφοριών από τη διοίκηση

στους πολίτες ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τον πολιπστικό

πλούτο. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί προσπάθειες δημιουργίας

βάσεων δεδομένων και ψηφιακού περιβάλλοnος στα οποία καταγράφονται

πληροφορίες για την πολιτιστική κληρονομιά, έτσι ώστε το κοινό να έχει εύκολη και

άμεση πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία.

Τέλος, σημαντικός για την προστασία είναι ο ρόλος των ιδιωπκών φορέων με

κοινωφελή χαρακτήρα, ενώ τελευταία προωθούνται και δράσεις συνεργασίας του

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την προστασία του πολιπστικού πλούτου και

ιδιαίτερα σε περtπtώσεις οικιστικών συνόλων.
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7. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ OIΚIΣMΩN

7.1 ΕΙΣΑΓΩΙΉ

Οπως έχει αναλυθεί η προστασία ή διαχείριση των παραδοσιακών οικισμών

αποτελεί ένα tδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα, βαρύνουσας σημασίας για την διατήρηση και

ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας και των θετucών επιπτώσεων που

αυτή επιφέρει σε ένα σύνολο παραγόντων (βλ.2). Επομένως κρίσιμη κρίνεται η μελέτη

του τρόπου με τον οποίο θα γίνει η παραπάνω διαχείριση έτσι ώστε να εξεταστεί το

σύνολο των παραμέτρων που αφορούν τους παραδοσιακούς οικισμούς και να δοθεί η

ανάλογη βαρύτητα σε καθεμία από αυτές. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να τονισθεί το

φαινόμενο της ποικιλίας και της διαφορετικότητας των παραδοσιακών οικισμών,

γεγονός που δυσχεραίνει το εγχείρημα της tυπ01toίησης των προς εξέταση παραμέτρων.

Ωστόσο είναι δυνατόν να εντοπισθούν σε γενικές γραμμές κοινές παράμετροι

και συνιστώσες που αρχικά πρέπει να εξετάζονται και να λαμβάνονται υπόψη κατά τη

μελέτη ενός παραδοσιακού οικισμού, έτσι ώστε να υπάρχει μία ενιαία λογική στην

αντιμετώπιση του παραπάνω ζητήματος για το σύνολο της χώρας. Η παραπάνω θέση

στηρίζεται στο γεγονός ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα ελαπωθούν οι αυθαιρεσίες και

ταυτόχρονα θα υπάρχει ένας οδηγός που θα δίνει το γενικό πεΡΙΥραμμα της εξέτασης

των παραδοσιακών οικισμών αποφεύγοντας την τμηματική και υποκεψενική εξέταση.

Κεντρική θέση σε αυτή τη διαδικασία παίζει και ο κατά το δυνατόν σαφέστερος

καθορισμός των στόχων και του οράματος για κάθε οικισμό.

Σε ένα πρώτο γενικό επίπεδο, οι άξονες που πρέπει να εξετάζονται, βάσει των

αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, κατά τη διαδικασία μελέτης και διαχείρισης ενός

παραδοσιακού οικισμού είναι το φυσικό, το ανθρωπoγΕVές ~ δομημένο και το

κοινωνικό περιβάλλον.

Αναλυτικότερα, παρατίθενται κατωτέρω οι παράμετροι που κρίνεται σκόπιμο να

εξετάζονται:

7.2 ΦΥΣΙΚΟ IIEPffiAΛΛON

7././. ΦΕΡΌΥΣΑΙΚΑΝΌΤΗΤΑ
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Η ΈWoια της φέρουσας ικανότητας του περ1βάλλοντος είναι δύσκολο να

οριστεί. Η δυσκολία, έΥκειται στην ευρύτητα, τη δυναμική του όρου και του

ανθρωποκεντρικού της χαρακτήρα. Κατά γενική παραδοχή ωστόσο, ως φέρουσα

ικανότητα του περ1βάλλοντος, νοείται η αντοχή του είτε ως φυσικού αποδέκτη είτε ως

φυσικού πόρου. ΠροσδlΟρίζει δηλλχδή τη δυνατότητα του περt/3άλλοvτος αφενός στο να

αφομοιώνει και να ανακυκλώνει τις όποιες εκροές, αφετέρου στο να αναπαράγει τους

ανανεώσιμους φυσικούς πόρους. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το περιβάλλον έχει μια

πεπερασμένη δυνατότητα να εξασφαλίζει συνθήκες επt/3iωσης για τον άνθρωπο

(T<nλιμίγκας,2OO6: 141 - 143).

Επομένως, γίνεται αvttληπτό ότι για την διατήρηση και ανάδειξη ενός

παραδοσιακού οικισμού δεν αρκεί μόνο η σύνδεση του με την αναπτυξιακή διαδικασία

αλλά υπό το πρίσμα αυτής απαιτείται ο καθορισμός των όρων και των ορίων του

οικισμού ώστε η παραπάνω ανάπτυξη να είναι βιώσιμη και να μην τον απειλεί με

υποβάθμιση.

Βάσει του παραπάνω πλαισίου κρίσιμη κρίνεται η εξέταση της φέρουσας

ικανότητας ιδιαιτέρα των παραδοσιακών οικισμών που βασίζουν την οικονομία τους

στον τουρισμό, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος της αλλοίωσης του χαρακτήρα του από την

υπερεκμετάλλευση. Σε συνδυασμό με το παραπάνω πρέπει να εξετάζεται η λαΥική

διαχείριση των φυσικών πόρων σε τοπικό επίπεδο.

Συμπερασματικά, πρέπει να καθορίζονται, όσο είναι δυνατόν, τα όρια της

φέρουσας ικανότητας το απόθεμα και δυναμική των φυσικών πόρων και λαμβάνοντας

υπόψη τις παραμέτρους αυτές να γίνεται ο σχεδιασμός της ανωιτυξιακής διαδικασίας

7.1.2. ΣΥΜΒΑ ΤΟ1ΉΤΑ ΤΩΝΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ -ΧΡΗΣΕΩΝ'ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΤΒΑΑΑΌΝ

Ιδιαίτερα προσεκτικά πρέπει να εξετάζεται η ιδέα της αναζωογόνησης των

συνόλων, δηλαδή η αποκατάσταση και απόδοση σε αυτά νέων λειτουργιών. Η

εξεύρεση των χρήσεων και των λειτουργιών δεν θα πρέπει να βασίζεται μόνο σε

οικονομικά κριτήρια αλλά να εξετάζει τη συμβατότητα τους με το περιβάλλον.

Πέραν των νέων δραστηριοτήτων που αρ-χίζουν να αναπτύσσονται σε πολλούς

παραδοσιακούς οικισμούς όπως είναι τα διάφορα είδη τουρισμού, οικοτουρισμός,

πολιτιστικός τουρισμός κλπ., και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην

αλλοιώσουν το χαρακτήρα των περιοχών με συστηματικό τρόπο θα πρέπει επίσης να
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εξεταστεί η αναβίωση κάποιων παραδοσιακών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, στα

πλαίσια της απόλυτης προστασίας του περιβάλλοντος κάποιες παραδοσιακές

δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα τα λατομεία, είχαν απαγορευτεί. Ωστόσο στα

πλαίσια της αναζωογόνησης αρκετών παραδοσιακών οικισμών και της ενίσχυσης της

τοπικότητας και της ταιnότητας των περιοχών πολλές από τις ξεχασμένες αυτές

δραστηριότητες ήρθαν ξανά στην επιφάνεια. Στο εΥχεφημα της αναβiωσης αυτών των

δραστηριοτήτων, πρόκληση αποτελεί η ενσωμάτωση τους στην χωροεδαφική τους

ενότητα και την αναπτυξιακή διαδικασία χωρίς να αποτελέσουν απειλή για το φυσικό

περιβάλλον.

Επομένως πρέπει να τiθενται συγκεκριμένες προδιαγραφές όσον αφορά την

άσκηση τους και σε καμιά περίπτωση να μην επιτρέπεται να αναπτύσσονται

ανεξέλεγκτα. Αυτός ο άξονας προβληματικής, θα πρέπει να αποτελέσει συστηματικά

αντικείμενο μελέτης ώστε βάσει του προσδιορισμού της φέρουσας ικανότητας των

τοπικών οικοσυστημάτων, να προσδιοριστεί η συμβατότητα σιryκεKρψένων

παραγωγικών δραστηριοτήτων και να εξασφαλιστεί ότι δεν υφίστανται ανταγωνιστικές

σχέσε'", με το περιβάλλον από τον τρόπο άσκησης τους (Τσιλψίγκας, 2006: 151).

7.2 ΑΝΘΡΩΠΟ!ΈΝΕΣ - ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕρωΑΛΛΟΝ

7.2.1. ΚoTlPlΑΚΟΑΠΟΘΕΜΑ

Βασικό χαρακτηριστικό των παραδοσιακών οικισμών αποτελεί ο πλούτος και η

αξία των κτισμάτων τους στα οποία άλλιDστε οφείλουν και τον χαρακτηρισμό τους ως

«παραδοσιακού>. Κατά τη διαδικασία της μελέτης και διαχείρισης ενός παραδοσιακού

οικισμού παίζει βασικό ρόλο ο τρόπος με τον οποία θα αντιμετωπιστούν τα κτίρια.

Εκτός από δΊάφορα χαρακτηριστικά που πρέπει να εξετάζονται" όπως για παράδεΙΎμα η

ηλικία. η κατάσταση του κτφίου, τα υλικά του κλπ. 'Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να

δίνεται και στις χρήσεις που θα ανα.πroxθOύν σε αυτά. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να

λαμβάνονται υπόψη δύο αντιδιαμετρικά αντίθετες περιπτώσεις. Συγκεκρψένα, η

αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς αντιμετωπίζει τον κίνδυνο υποβάθμισής

της είτε από την υπερεκμετάλλευση είτε από την ε-γκατάλειψη. Επομένως με δεδομένο

το παραπάνω στοιχείο η πολιτική για την παραπάνω αξιοποίηση θα πρέπει να είναι

σχεδιασμένη ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει δύο εκ φύσεως αντίθετα φαινόμενα στα

οποία ωστόσο τίθενται κοινοί στόχοι όπως η προστασία της πολιτιστικής κληρονομΊάς,
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η βιώσιμη ανάπτυξη κλπ. Ουσιαστική παράμετρο στην παραπάνω ανάλUΣΗ πρέπει

επίσης να είναι η προσαρμογή των κτφίων ώστε να εξυπηρετούνται οι σημερινές

ανάγκες χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας τους.

Τέλος, σημειώνεται ότι η παρεμφερής τυπολαΥία των κτφίων μέσα σε ένα

οικισμό και οι όμοιες στατικές-μηχανικές τους ιδιαιτερότητες θα επέτρεπαν την

υλοποίηση μιας μελέτης για τη σύνταξη αποτελεσμαπκών προδιαγραφών ως προς την

αναζωοΥόνηση του ιδιαίτερου αυτού οικιστικού αποθέματος. Η διαδικασία αυτή

σήμερα επαφίεται εξολοκλήρου στην ιδιωnκή πρωτοβουλία η οποία αVΤψετωπίζει το

ζήτημα με ιδιαίτερη ευαισθησία σΧλά σίγουρα κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες στο

πλαίσιο μιας συνολικής μελέτης του παραδοσιακού οικιστικού κελύφους θα ήταν πιο

αποτελεσματικές από τις κανονιστικές ρυθμίσεις όπως επιβλήθηκαν με το

llΔlOI.l 1.1979 και την αναθεώρηση του με το ΠΔιΟ2.06.1995.

7. 2.2.01ΚJΣΤΙΚH ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Όπως αναλύθηκε στην ενότητα 4.3, η οικιστική οργάνωση ενός οικισμού

καθορίζει όχι μόνο το χαρακτήρα του αλ/.ά και τον τρόπο λειτουργίας του και

παράλληλα αντανακλά σε ένα μεΥάλο βαθμό τις κοινωνικές σχέσεις και οικονομικές

συνθήκες που αναπτύσσονται σε μία περιοχή.

Κατά τη διαδικασία αποκατάστασης, διατήρησης ή αναβίωσης ενός οικισμού, η

προσοχή δεν θα πρέπει να περιορίζεται στα κελύφη αλλά θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη

προσοχή στον τρόπο που ο οικισμός οργανώνεται και να λαμβάνεται υπόψη πριν από

κάθε πρόταση ανάπτυξης ή αξιοποίησης. Συγκεκρψένα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να

λαμβάνονται υπόψη είναι η συνεκτικότητα του οικισμού, οι επιτρεπόμενοι όροι

δόμησης, οι κοινόχρηστοι χώροι η σχέση ιδιωτικού και δημόσιου χώρου. Τα παραπάνω

πρέπει να εξετάζονται όχι με τη λαΥική της επανάκτησης και αναβίωσης μιας κοινωνίας

που ανήκει στο παρελθόν αλλά με τη λοΥΙκή του επαναπροσδιορισμού, χωρίς

αλλοίωση, του χώρου και της προσαρμογής του στις νέες ανάγκες.

Η κάθε μελέτη για την διαχείριση ενός οικισμού θα πρέπει υποχρεωτικά να

λαμβάνει υπόψη τα παραπάνω χαρακτηριστικά, τα οποία είναι δυνατόν να διαφέρουν

λιγότερο ή περισσότερο στους παραδοσιακούς οικισμούς, καθώς προσδίδουν την

ιδιαίτερη ταυτότητα στον οικισμό. Στόχος δεν είναι η αναπαραγωγή μιας

ΠΡαΥματικότητας που αφορά το παρελθόν και έπαψε πλέον να ισχύει αλλά η ομαλή
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προσαρμογή, χωρίς να προκαλούνται αλλοιώσεις, του παραδοσιακού συνόλου στις

σύγχρονες ανάγκες.

Επεμβάσεις οι οποίες έχουν ως αρχή την εξυπηρέτηση των σημερινών αναγκών,

όπως άμεση πρόσβαση των ιδιωτικών οχημάτων στην κατοικία οι οπαίες προ'Οποθέτουν

την κατασκευή υποδομών που συχνά διαταράσσουν τη συνεκτικότητα αλλά και την

εικόνα του παραδοσιακού οικισμού πρέπει να αποφεύγονται.

AIJ.i:t ακόμα και στις παρεμβάσεις που φαίνεται ότι η αντιμετώπιση των

σημερινών αναγκών γίνεται με γνώμονα το σεβασμό της δομής του οικισμού και της

δtατήρησης της μορφής της πρέπει να δίνεται προσοχή ιδtαίτερα στην εκτέλεση το"ς.

Γtα παράδειγμα η απόφαση γtα απαγόρειιση της ΚUKλoφαρίας των οχημάτων εντός το"

οικισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από οργανωμένο σχέδιο που θα προβλέπει το χώρο

στάθμευσης των οχημάτων αλλά και την οργάνωση του. Η δημιουργία ενός τεράστιου

σε έκταση χώρου στάθμευσης στην είσοδο πχ. του οικισμού σε περίοπτη θέση, στο

οποίο θα συγκεντρώνεται το πλήθος των οχημάτων προκαλεί αντίστοιχη αλλοίωση της

εικόνας του οικισμού με την ελεύθερη κυκλοφορία των οχημάτων εντός του οικισμού.

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίνεται στο ζήτημα του καθορισμού

των ορίων χωρητικότηταςτου οικισμού και της διαχείρισης του τουρισμού καθώς συχνά

παρατηρείται το φαινόμενο, στους αναπτυγμένους παραδοσιακούς οικισμούς, του

κορεσμού ιδιαίτερα σε σtryKεKριμένες περιόδους του έτους, καθώς τα γεωμετρικά

χαρακτηριστικά των χώρων του οικισμού αδυνατούν να δεχτούν των πληθυσμό που

εισρέει Έκτακτα και πρόχειρα μέτρα, όπως ανεξέλεγκτες διαπλατύνσεις ή επεκτάσεις

που μεταβάλουν αρνητικά την εικόνα του οικισμού, όχι μόνο δε δίνουν λύση αIJ..iJ.

συμβάλλουν στην σταδιακή μετατροπή του οικισμού σε ένα σύνολο που προσπαθεί

ανεπιτυχώς να ενσωματώσει τις νέες τάσεις τις εποχής, καταλήγοντας τελικά στην

αλλοίωση της καταγωγής και του χαρακτήρα του.

Όσον αφορά τη σχέση ιδιωτικού και δημόσιου χώρου, αναφέρεται, όπως έχει

γίνει σαφές και από την ανάλυση για κάθε περιφέρεια, ότι κάποιοι οικισμοί φαίνεται να

είναι ιδιαίτερα εξωστρεφής σε σχέση με κάποιους άλλους. Για παράδειγμα σε πολλούς

οικισμούς βασικό χαρακτηριστικό αποτελούν οι μανδρότοιχοι στις αυλές, προσδίδοντας

ιδtαίτερη ταιιτότητα. Σε άλλο"ς οικισμούς , σχέση κατοικίας - α"λής με το δρόμο

καθορίζεται από τον επιθυμητό προσανατολισμό, την κλίση του εδάφους, την έκταση

και τη θέση του οικοπέδου. Για τη θέση της κατοικίας με το δρόμο, βασικότερος

παράγοντας είναι ο προσανατολισμός (Δαγκλiδη, Μαργαρίτη, Σκλιά, Σταύρου, Χλέπα,

1979: 67).
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Επομένως σημαντική κρίνεται η αναΥνώριση των τοπολογικών, γεωμετρικών

και διαστασιακών χαρακτηριστικών του πολεοδομικού ιστού και η συστηματοποίηση

του συνόλου των σχέσεων μεταξύ του τόπου και επεμβάσεων του ανθρώπου. Η

συνάφεια και η εσωτερική λο'Υική του πολεοδομικού ιστού πρέπει σε κάθε περίπτωση

να διερευνώνται έτσι ώστε να προσφέρουν την απαραίτητη βάση αναφοράς για τις νέες

παρεμβάσεις (Νομικός, 1989: 77 - 80). Παράλληλα, οι νέες λειτουργίες και τα δίκτυα

υποδομής πρέπει να εντάσσονται και να προσαρμόζονται στους οικισμούς.

ΣUΓKεκριμένα, τα δίκτυα της ΔΕΗ ή του ΟΤΕ για παράδειγμα θα ήταν θεμιτό να

υπογειοποιηθούν. Επιπρόσθετα, ειδική μέρψνα πρέπει να λαμβάνεται γtα τα δίιcrυα

αποχέτευσης και για τα απόβλητα (Μποζινέκη- Διδώνη, 2007).

Η συστηματική οργάνωση δορυφόρων οικισμών και ΟΙΚWμΟύ κέντρου, κρίνεται

ως αναπoτελεσμαηιcή στις σημερινές πυκνότητες του Ελληνικού ayponίcoύ χώρου. Η

υφιστάμενη «παραδοσιακή» οργάνωση είναι περισσότερο ευέλικτη, αντίθετα η θεωρία

της κεντρικής θέσης (central pl.ce ιheory) δεν είναι ευέλικτη σε αλλαγές, όπως αναλύει

ο AJlen (1977: 30).

Επίσης ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη σχέση της ίcατoιΙCΊΑς με τους

κοινόχρηστους χώρους, καθώς ο σεβασμός στην παλαιά μορφή με την ταυτόχρονη

προσαρμογή στις νέες ανά'γΚες συνιστά ένα από τα στοιχεία επιτυχίας όχι μόνο για την

αναζωογόνηση του παραδοσιακού οικισμοό αλλά για την εξέλιξη του σε ζωντανή και

δυναμική οικιστική ενότητα.

Πέραν της χρήσης της κατοικίας σημαντική κρίνεται η πρόβλεψη ζωνών για

συγκεκρψ.ένες λειτουργίες η χωροθέτηση των οποίων προϋποθέτει οργανωμένους

χώρους και εγκαταστάσεις όπως είναι για παράδειγμα τα ΨUΎε1α αγροτικών πρoι6vτων

και μονάδες ξυλείας ή ακόμα και πιο οχλούσες χρήσεις όπως τα λατoμεiα κλπ.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη όn οι περισσότεροι παραδοσιακοί οικισμοί έχουν

αναπτυχθεί ακολουθώντας πo"JJ..iJ. από τα πρότυπα του σημερινού περιβαλλοντικού

σχεδιασμού (βλ. 2.6) πρέπει να εξετάζεται η περαιτέρω ανάδειξή τους ως παραδείγματα

ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών. Δηλαδή πρέπει παραδείγματος χάριν να μελετάται

η ομαλή ένταξη υποδομών για ανανεώσψες πηγές ενέργειας ή επί μέρους δράσεων

προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο όσο το δυνατόν την αυτονομία των οικισμών.

Συνοψίζοντας, για το δομημένο περιβάλλον αναφέρεται ότι πρέπει να

απαιτείται ο ίδιος σεβασμός που επιδεικνύεται απένανn σε άλλους μη ανανεώσψ.ους

πόρους κατά την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ιδιωτικών και

δημόσιων έργων (Μποζινέκη- Διδώνη, 2007).
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7.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ποράμετροι-Κριτήρια για τη διo.χεJριση

Η επιχείρηση της αναβίωσης πρέπει να είναι η ίδια οικονομικά βιώσιμη ciJJ"Δ

και κοινωνικά αποδεκτή, να μη σημαίνει δηλαδή την καταστροφή μιας υπάρχουσας

κοινωνικής δομής που στεγάζεται στον παραδοσιακό οικισμό προκειμένου να

προστατευθούν μόνο τα κελύφη. Οι λύσεις του τύπου «μουσείο» ή «πνευματικό

κέντρο», το «παραθεριστικό» ή το «τουριστικό χωριό» και το «αριστοκρατικό ΎΚέτο»

για καλλιερ-Υημένους και εύπορους πρέπει να αντιμετωπίζοvtαι με πολύ σκεπτικισμό

καθώς το ζητούμενο είναι η δημιουρ-Υία ενός ζωντανού παραδοσιακού οικισμού που θα

διατηρεί τόσο τη δομή του, όσο και τον πληθυσμό του, προσφέρΟvtας του ίσες

ευκαφίες για ανάπτυξη αποδοτικών δραστηριοτήτων σε σχέση με τον υπόλο1ΠΟ

ελληνικό χώρο που παρουσιάζει ανάπτυξη (Auγoυστινάκη, 1998: 16). Σε αυτό το

σημείο, αναφέρεται, ότι προκειμένου να διατηρηθεί ο πληθυσμός, πρέπει τα οικονομικά

συμφέροντα των μόνιμων κατοίκων, καθώς και αυτών που συμβάλλουν στην

προστασία, διατήρηση και ευημερία της προστατευόμενης περιοχής, να έχουν

προτεραιότητα ένανrι αυτών που ζουν ευκαφιακά μέσα σε αυτήν. Δηλαδή ως

πρωταρχικός στόχος τίθεται η συγκράτηση του πληθυσμού, προκειμένου ο οικισμός να

είναι ουσιαστικά ζωντανός και δυναμικός.

Σημαντικό ρόλο στο παραπάνω εγχείρημα παίζει η αλλαγή χρήσης ορισμένων

χώρων που έχουν εγκαταλειφθεί. Γενικά, η αλλαγή χρήσης των χώρων έχει ως

αποτέλεσμα, αφενός τη συνέχεια των δραστηριοτήτων οι οποίες έχουν ήδη αναπτυχθεί

και έχουν ένα καθιερωμένο κοινό και αφετέρου, το άνοιγμα σε νέες δραστηριότητες

που θα πρέπει να αποκτήσουν ένα σταθερό κοινό το οποίο μέχρι τώρα περωριζόταν

χρονικά. Αν η δημιουρ-Υία νέων χώρων συγκριθεί με τη βελτίωση - ανακαίνιση

υπαρχόντων χώρων, μπορεί να παρατηρηθεί ότι η οικειότητα για τους κατοίκους είναι

μεγαλύτερη με την αλλαγή της χρήσης των χώρων. Ωστόσο, και τα δύο είδη

επεμβάσεων σιIvtελoύv στην αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου και φυσικά στην

πιο εύκολη αποδοχή του χώρου (Δέφνερ, 2006).

Επίσης. ιδιαίτερα σημαvt1Jcή κρίνεται η προστασία των παραδοσιακών

δραστηριοτήτων και η προώθηση της πολυλειτouργικότητας (Λαμπριανίδης, 2003: 6

10). Η στροφή της οικονομικής βάσης του παραδοσιακού οικισμού, μόνο στον

τουρισμό για παράδειγμα είναι δυνατόν να εκτοπίσει ορισμένες δραστηριότητες, όπως
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η γεωργία, η κτηνοτροφία κλπ. και κατά συνέπεια τους ανθρώπους που τις επιτελούν

και αδυνατούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα (Ρόκος. 2008).

Τέλος, η ίδια η τοπική κοινωνία θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά στη

διαδικασία αναζωογόνησης και διατήρησης του οικισμού. Θα πρέπει να δίνονται οι

ευKαφiες να διαμορφώνει σε μεyltλD βαθμό το υπόβαθρο και τις συνθήκες του

περιβάλλοντος στο οποίο θα ζήσει και να μη λαμβάνονται αποφάσεις εκ των άνω χωρίς

την παρέμβαση του τοπικού πληθυσμού (Αυγουσπνάκη, 1998: 16).

Ο παραδοσιακός οικισμός δεν είναι ένα απλό άθροισμα κτισμάτων μιας

συγκεκριμένης μορφής και χρονολογίας. Είναι ταυτόχρονα μια κοινωνία που

εξελίχθηκε στη διάρκεια των 'ΧΡόνων, βασiζoντας την οικονομία της στους τοπικούς

πόρους αναπτύσσοντας τις αντίστοιχες δραστηριότητες. Επομένως πρέπει να

αντιμετωπίζεται με σεβασμό και να μη θεωρείται ως μία ομάδα ανθρώπων που ανά

πάσα στιγμή δύναται να μεταβάλλει τις συνήθειες και τα χαρακτηριστικά της

(Σταματίου, 2008).

7.4 ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ

Οι παραδοσιακοί οικισμοί, όπως έχει γίνει σαφές. συνιστούν μια ιδιαίτερη

κατηγορία χώρου. Η διαχείρισή τους αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα και η κάθε μελέτη

που τους αφορά, πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένους άξονες, έτσι

ώστε αφενός να υπάρχει μία ολοκληρωμένη αντιμετώπιση και αφετέρου να

προλαμβάνονται οι πιθανές αλλοιώσεις.

Ακολουθώντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, οι διαστάσεις που κρίνεται

απαραίτητο να εξετάζονται είναι το φυσικό, το ανθρωπογενές και το κοινωνικό 

οικονομικό περιβάλλον.

Ειδικότερα, όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον, πρέπει να οριοθετείται η

φέρουσα ικανότητα και να εξετάζεται η συμβατότητα των χρήσεων με αυτό. Όσον

αφορά το ανθρωπογενές περιβάλλον, το οποίο άλλωστε προσδιορίζει και το χαρακτήρα

των παραδοσιακών οικισμών, σημειώνεται ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο

κτφιακό απόθεμα, σχετικά με την αξιοποίησή του, στην OικιΣτucΉ οργάνωση γενικά,

σχέσεις δημόσιου - ιδιωτικού χώρου, δίκτυα κοινοχρήστων κλπ., αλλά και στις

υποδομές οι οποίες πρόκειται να καλύψουν ανάγκες του πληθυσμού, δίκτuα κλπ. Τέλος,

όσον αφορά το κοινωνικό - οικονομικό περιβάλλον, οι ενέργειες πρέπει να κινούνται

προς την κατεύθυνση δημιουργίας ζωντανών οικισμών, που έχουν τη δυνατότητα
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συγκράτησης του τοπικού πληθυσμού και της προσαρμογής τους σε νέες οικονομικές

συνθήκες χωρίς να απεtλείται η ιδιαίτερη φυσιογνωμία τους.
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8 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

8.1 ΕΙΣΑΓΩΠ!

nρoτ.uE'

Ο εντοπισμός των προβλημάτων και των κριτηρίων που πρέπει να εξετάζονται

κατά τη διαδιχασία μϋι..έτης ενός παραδοσιακού οικισμού, τα οποία αναλύθηκαν στα

ΠΡΟη-Υούμενα κεφάλαια, αποτελούν χΡήσψα στοιχεία πάνω στα οποία θα βασιστούν οι

προτάσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης των εν 'λi:ryω οικισμών.

Σε ένα πρώτο επίπεδο τίθενται οι επιδιωκόμενοι στόχοι οι οποίοι σιααΥραφούν

τα πλαίσια εντός των οποίων θα ιcινηθoύν οι προτάσεις. Στη συνέχεια αναλύονται οι

προτεινόμενες βελτιώσεις σε ευρωπαϊκό επiπεδo και τέλος παρατίθενται οι προτάσεις

σε εθνιχό επίπεδο. Σημειώνεται ότι οι προτάσεις, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε ΕΘΝUCό

επίπεδο, κατατάσσονται σε σιryιcειcριμένoυς τομείς έτσι ώστε να υπάρχει πιο

μεθοδευμένη και ολοκληρωμένη αντιμετώmση τσυ αΝΤUCειμένoυ.

8.2ΣΤΟΧΟ!

Η διαχείριση και κατ 'επέκταση προστασία των παραδοσιακών oιιcισμών

προκειμένου να είναι αποτελεσματική πρέπει να έχει μια ολοκληρωμένη αvnμετώπιση.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις και προβλέψεις

τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό και παράλληλα τόσο η ανάμειξη των

αρμόδιων φορέων όσο και των πολιτών. Αναλυτικότερα, οι προτάσεις που γίνονται για

τους παραδοσιακούς οικισμούς βασίζονται στους εξής βασικούς και γενικούς στόχους

• Στην αναγνώριση της σημασίας των παραδοσιακών οικισμών (βλ 2) και στην

αξιοποίησητους με τον κατάλληλοτρόπο.

• Στη δημιουργία οικισμών όπου το μέΛλον θα διαδέχεται αρμονικά το παρελθόν

και το παρόν και η πoλιτισnκή κληρονομιά δε θα λειτουργεί ως μουσείο ή

υποβαθμισμένο τοπ1ο αλλά ως συμμέτοχος στη ζωή της περtoχής.

• Οι παραδοσιακοί οικισμοί αποτελούν εΘΝΙΙCό πόρο και όπως όλοι οι εΘΝΙΙCOί

πόρ:>Ι πρέπει να διαφυλάγεται και να αξιοποιείται Ύια χάρη του κοινωνικού

συνόλου.

Λαμβάνοντας υπόψη το Ύεγονός ότι η πολιτική Ύια την πο'λλτιστική κληρονομιά

της χώρας και επομένως για τους παρσδoσιaKoύς οικισμούς εξαρτώνται σε μεγάλο
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βαθμό από τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι προτάσεις που γίνονται

διαρθρώνονται σε δύο επίπεδα, στο ευρωπαϊκό και στο εθνικό.

8.3 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΙΠΠΕΔΟ

8.3.1 ΘΕ1ΜΙΚΟ - ΝΟΜΟΘΕΠΚΟ ΠΜIΣιΟ

Σημαντική προϋπόθεση για την ουσιαστική προστασία της πολιτιστικής

κληρονομιάς και κατά συνέπεια των παραδοσιακών οικισμών είναι η συνειδητοποίηση

και η αναΥνώριση της σημασίας των παραδοσιακών οικισμών ως τόπων που

προσδίδουν ιδιαίτερη ταυτότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση βελτιώνοντας ταυτόχρονα

την ποιότητα ζωής ενός σημαντικού αριθμού Ευρωπαίων πολιτών.

Μέσα από το νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να αναγνωρίζεται η ανάγκη

μακροπρόθεσμης διαχεψισης των παραδοσιακών οικισμών μέσω της πολιτικής για την

πολιτιστική κληρονομιά της υπαίθρου.

Προς αυτή την κατεύθυνση, σημαντική κρίνεται από μέρους της Ένωσης η

υιοθέτηση συνολικής αντιμετώπιση για την πολιτιστική κληρονομιά. Η οριζόντια ρήτρα

που αναφέρεται στη Συνθήκη της ΕΚ είναι κλειδί για την επίτευξη του παραπάνω

στόχου. Σuyκ:εκριμένα, η οριζόντια διάσταση του χαρακτήρα της προστασίας σημαίνει

ότι σης διάφορες πολιτικές που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το πολιτιστικό περΊβάλλον

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εmπτώσεις που είναι δυνατόν αυτές να επιφέρουν και

να αντισταθμίζονται προκειμένου να προωθούν την ανάδειξη του πολιτιστικού

περιβάλλοντος ή έστω να μην έχουν αρνητικές συνέπειες. Στη ρήτρα αυτή βασίζεται

και η αποτελεσματική συνεισφορά των Θεσμικών Οργάνων της Ένωσης στην

προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Από αυτή την άποψη θα πρέπει, κατά την εκπόνηση νομοθετικών προτάσεων

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δίδεται μεγαλύτερη προσοχή από την αρμόδια Γενική

Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Επιτροπής στην εξέταση των επιπτώσεων

της προτεινόμενης νομοθεσίας στον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά και

επομένως στους παραδοσιακούς οικισμούς, ούτως ώστε να εφαρμόζεται πιο σωστά η

οριζόντια διάσταση του πολιτισμού στις πολιτικές της Ένωσης.

Μια αποτελεσματική πολιτική στον τομέα αυτό θα πρέπει να βασίζεται στις

ακόλουθες αρχές:

α) την αειφόρο ισορροπία μεταξύ του πληθυσμού και του περιβάλλοντος
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β) την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση το" παραδοσιακού χώρο", με την "πέρβαση

στενών τομεακών πολιτικών και με διαβούλευση μεταξύ των κεvtρικών αρχών και των

τοπικών πληΘUσμών (ΓεράΡης, 2006).

Τέλος απαραίτητη κρίνεται η προσοχή στη διάσταση της πολιτιστικής

κληρονομιάς που είναι λιγότερο γνωστή και ως εκ τούτου χρειάζεται ακόμη

μεγαλύτερη προστασία, την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά στον αγροτικό χώjX)

και στις νησιωτικές περιοχές, με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση των μικρών

παραδοσιακών οικισμών. Επομένως, η επεξεΡΎασία κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου

για την προστασία της κληρονομιάς αυτής θεωρείται αναγκαία.

8.3.2 ΔΙOlΚΗ.ΠΚΩΙΜΗΧΑNlΣΜOl

Λαμβάνοντας UΠΌψη το γεγονός ότι η διαχείΡιση της πολιτιστικής κληρονομιάς

και συνεπώς των παραδοσιακών οικισμών γίνεται σε εθνικό επίπεδο, προτάσεις για

βελτiωση σχετικά με το"ς διοικητικούς μηχανισμούς της Ε"ρωπαικής Ένωσης δεν

κρίνονται σκόπιμες.

8.3.3 ΜΗΧΑNlΣΜOlΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΥΛΟΠOlΗΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινοτικά προγράμματα στον τομέα του

Πολιτισμού, στον οποίο περιλαμβάνονται οι παραδοσιακοί οικισμοί, δεν προσφέρουν

επαρκή χρηματοδότηση, πρόσθετοι πόροι για τη διατήρηση της πολιτιστικής

κληρονομιάς θα πρέπει να αναζητηθούν και σε ά'JJ.JJ. κοινοτικά μέσα.

Συνεπώς, η διάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς θα πρέπει να ενισχυθεί και

να ενσωματωθεί πλήρως στις ΠOλιΤUCές και τα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, όπως η κοινή αγροτική πολιτική, η πολιτική συνοχής, η έρευνα, ο πολιτισμός

κλπ. έτσι ώστε να αυξηθούν συνολικά οι πόροι που διατίθενται για τον πολιτισμό

γενικά και τους παραδοσιακούς οικισμούς ειδικότερα και να ενθαρρυνθούν τα κράτη

μέλη να χρησιμοποιήσouν τα διαρθρωτικά ταμεία προς όφελος της πολιτιστικής το"ς

κληρονομιάς.

Παράλληλα στο πλαίσιο της ανάδειξης συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου

για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι λιγότερο γνωστή (βλ.

προτάσεις για θεσμικό πλαίσιο) όπως οι μικροί παραδοσιακοί οικισμοί απαραίτητη
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κρίνεται η συστηματική μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς του χώρου της υπαίθρου,

του νησιωτικού χώρου και γενικότερα των απομακρυσμένων περιοχών.

8.3.4 'ΣΥΜΜΕΤΟΧ1ΚΕΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΕΥΑ1ΣθΗΤΟΠΟΙΗΣΗ.ΤΟΥΚΩΙΝΟΥ

Η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε ζητήματα που αφορούν

τους παραδοσιακούς οικισμούς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλει ουσιαστικά

στην προστασία τους καθώς όΧ) μόνο αναπτύσσει την αίσθηση ένταξης σε ένα χώρο με

ιδιαίτερη ταυτότητα αλλά παράλληλα, συνειδητοποιώντας την αξία του χώρου αυτού

και τα πλεονεκτήματα και οφέλη που απορρέουν από αυτόν οι άνθρωποι που έρχονται

σε άμεση επαφή με τις παραπάνω περιοχές στηρίζουν και προωθούν ενέΡΎειες για την

προστασία τους.

Επιπλέον, η συμμετοχή των τοπικών πληθυσμών στη χάραξη και εφαρμογή

πολιτικών και την εναρμόνιση των απόψεών τους με τους κεντρικούς σχεδιασμούς

είναι απαραίτητη ώστε οι κάτοικοι της ευαίσθητης αυτής κατηγορίας χώρου όπως οι

παραδοσιακοί οικισμοί να έχουν ")Jyyo για την περιοχή που ζουν και επομένως κίνητρα

για να παραμείνουν (Dejeant-Ponts, 2007: 39).

8.3.5 ΕΠΙΠΡΟΣθΕΙΈΣΕΝΕΡΙEJΕΣ

Η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης μπoρε~ τέλος, να αναδειχτεί και με

άλλες ειδικές δράσεις, όπως:

• Η δημlΟυρΥία ευρωπαϊκού ή ορθότερα μεσογειακού δικτύου για τους

παραδοσιακούς οικισμούς. Στόχος θα ήταν η εκτίμηση του πλούτου και της

ιδιομορφίας των παραδοσιακών της συγκεκριμένης εδαφικής ενότητας και η

ανταλλαγή πληροφοριών σε διάφορα ζητήματα που αφορούν τους

συγκεκριμένους οικισμούς.

• Η θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Έτους Πολιηστικής Κληρονομιάς που θα έχει ως

στόχο την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών ως προς τη σημασία της

ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς με τη στήριξη κατάλληλων δράσεων

• Στο πλαίσιο του «Βραβείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιηστική

κληρονομιά», το οποίο διαχεφίζεται η 'Europa Nostra'. θα μπορούσε να

δημιουργηθεί μία νέα κατηγορία βραβείου, που θα απονέμεται στην καλύτερη
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συνολική αναστήλωση ενός παραδοσιακού οικισμού. Ένα τέτοιο βραβείο θα

μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για οικισμούς, οι οποίοι έχουν

διατηρήσει το σύνολο ή το μεΥαλύτερο μέρος του παραδοσιακών τους

οικιστικών χαρακτηριστικών, να καταβάλλουν προσπάθειες για να τα

αναδείξουν (Γεράρης, 2006)

8.4 ΕθΝΙΚΟ ΕΠΠΙΕΔΟ

8.4. / ΘΕΣΜΙΚΟ-ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΜ/ΣΙΟ

Οπως έχει αναλυθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο (βλ.3), παρότι η νομοθεσία σε

εθνικό πλαίσιο για την πολιτιστική κληρονομιά γενικά και τους παραδοσιακούς

οικισμούς ειδικότερα είναι εκτεταμένη, παρουσιάζει προβλήματα σαφήνειας

προκαλώντας διάφορες συγχύσεις. Υπό το παραπάνω πλαίσιο το πρώτο μέλημα για την

ορθολογική διαχείριση των παραδοσιακών οικισμών αποτελεί η επικαιροποίηση και η

αποσαφήνιση του νομοθετικού πλαισίου. Συyιcεκριμένα θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο

για κάθε περίπτωση ποιο νομοθετικό πλαίσιο ακολουθείται προκειμένου να

αποφευχθούν τα προβλήματα της πολυνομίας και των αλληλοεπικαλύψεων που

υπάρχουν σήμερα.

Επιπλέον η ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να εναρμονιστεί με τις επιταγές των

διεθνών φορέων και να εμπλουτιστεί με το περιεχόμενο συναφών συμβάσεων, με

σκοπό τη διασφάλιση της ευρύτερης και πληρέστερης διαχείρισης και προστασίας του

πολιτιστικού δομημένου πλούτου (Σταματίου, 2001). Είναι για παράδειγμα κατακριτέο

το γεΥονός όη ακόμα δεν έχει επικυρωθεί στη χώρα μας η Σύμβαση της Φλωρεντίας,

σύμβαση που αφορά ως επί το πλείστον τους παραδοσιακούς οικισμούς.

ΕΠ1Πρόσθετα, ένα ακόμα σημείο στο οποίο πρέπει να δοθεί προσοχή είναι η

κατάρτιση των ειδικών διαταγμάτων για κάθε παραδοσιακό οικισμό. Αναλυτικότερα,

όπως έχει αναφερθεί και στην ενότητα 3.4 ενώ το σύστημα των βαθμίδωνπροστασίας

δεν εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των

παραδοσιακών οικισμών, αλλά ακόμα και για τις περιοχές που εφαρμόζεται δεν

υιοθετεί κοινά κριτήρια. Επομένως, θεμιτή κρίνεται η πρόβλεψη από μεριάς θεσμικού

πλαισίου κοινών κριτηρίωνγια την αντιμετώπισητων παραδοσιακώνοικισμών.
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Τέλος, στο σχεδιασμό και την έγκριση των σωστών προτύπων αειφόρου

ανάπτυξης και αειφόρων οικισμών προτείνεται να συμπεριληφθούν οι παραδοσιακοί

οικισμοί.

8.4.2 ΔΙΟΙΚΗΠΚΟΙΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Ένα αρκετά προβληματικό πεδίο το οποίο συντελεί στην μη αποτελεσματική

αντιμετώπιση της διαχείρισης των παραδοσιακών οικισμών της χώρας είναι αυτό που

αφορά τους δΙΟΙ"'lτικούς μηχανισμούς (βλ. 3.4). Συγκεκριμένα, επιβεβλημένη κρίνεται

η επανεξέταση της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ του ΥΠΠΟ, του ΥΠΕΧΩΔΕ και

των συναφών φορέων. Υπάρχει ανάΎΚ11 αποσαφήνισης του ρόλου του κάθε φορέα στη

διαχείριση των παραδοσιακών οικισμών. Σκοπός είναι να αντιμετωπιστούν τα

προβλήματα έλλειψης συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ αυτών, καθώς επίσης και

οι αντιφάσεις και συγκρούσεις κατά τη λήψη και εφαρμογή μέτρων. Δηλαδή πρέπει να

γίνει μια γενική διευκρίνιση που θα καταλήξει στην άψογη συνεργασία των

εμπλεκομένων. Ειδικότερα, δεν απαιτείται μόνο ο σωστός συντονισμός των φορέων

αλλά και αυτός των διάφορων εμπλεκόμενων κλάδων όπως πολεοδόμων,

αρχιτεκτόνων, αρχαιολόγων, οικονομολόγων και όποιων ά'λ/.ων απαιτεί η κάθε

περίπτωση.

Εξίσου σημαντική για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι η κατάρΥηση

του σημερινού κατακερματισμού αρμοδιοτήτων για την προστασία του περιβάλλοντος

και της πολιτιστικής κληρονομιάς μεταξύ επτά Υπουργείων (ΥΠΕΧΩΔΕ, Οικονομίας

και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης. Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Πολιτισμού και

Ναυτιλίας) και η δημιουργία ενός μοναδικού φορέα που θα αναλάβει τους

κανονισμούς για τα ιστορικά μνημεία και σύνολα, με ξεκαθαρισμένες αρμοδιότητες και

συγκεντρωμένες προσπάθειες. Ο φορέας αυτός θα καθορίζει και την αντιμετώπιση των

μνημείων και συνόλων σύμφωνα με την γενική χωροταξική πολιτική της χώρας.

Τα νομοθετικά μέτρα που θα καθορίζονται από τον φορέα αυτό, δεν πρέπει ν'

αφορούν μόνο την προστασία αλλά και την αναβίωση και ανάπλαση των συνόλων

(Ελληνική Εταφεία, 2008).

Πέραν του σαφούς διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων των επί μέρους φορέων ή

της δημιουργίας κεντρικού φορέα, επιτακτική κρίνεται η ανάγκη αποκέντρωσης

αυτών, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα λήψης αποφάσεων σε πρώτο βαθμό από τις

κοινωνίες που σχετίζονται άμεσα με τους παραδοσιακούς οικισμούς. Αναλυτικότερα,
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προτείνεται ο περιορισμός της κεντρικής Διοίκησης στον πραγματικό επιτελικό της

ρόλο. Σε αυτό το επίπεδο, η κεντρική Διοίκηση θα πρέπει να στελεχωθεί με

περιορισμένο αλλά καλά εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό το οποίο θα παρέχει υψηλής

απόδοσης εργασία.

Η δημιουργία αρχείων στην περιφέρεια είναι η πρώτη φάση αποκεντρώσεως και

ορθής σύνταξης μελετών. ΕΠ1πρόσθετα, ουσιαστικό ρόλο είναι δυνατόν να παίξει η

δημιουργία σε κάθε περιφέρεια ή Νόμο ειδικών υπηρεσιών επανδρωμένων με διάφορες

ειδικότητες που θα ασχολούνται κάθε φορά με τα ειδικά προβλήματα των

παραδοσιακών οικισμών. Στην ίδια προσπάθεια κάθε Δήμος μπορεί να έχει τμήμα

τεχνικών υπηρεσιών προκειμένου να δίνει συμβουλές στους κατοίκους (Παγκρατίου,

1980).

8.4.3ΜΗΧΑΝΤΣΜOlΕΦΑΡΜΟΓΗΣ,ΥΛΌΠOJΗΣΗΣ

Όσο σημαντική κρίνεται η βελτiωση του θεσμικού πλαισίου και των

διοικητικών μηχανισμών για την ουσιαστική διαχείριση της πολιηστικής κληρονομιάς,

εξίσου βαρύνουσας σημασίας είναι οι μηχανισμοί εφαρμογής, οι οποίοι πάσχουν σε

εθνικό επiπεδo.

Μηχανισμοί συστηματοποίησηςτων παραδοσιακώνοικισμών και σχεδιασμού

Η σωστή διαχείριση των παραδοσιακών οικισμών προϋποθέτει αρχικά την

επαρκή γνώση και πληροφόρηση για το αντικείμενο, που σήμερα απουσιάζει. Σε αυτό

το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι ως πρώτη προτεραιότητα τίθεται η κατayραφή.

κατηγορωποίηση και ταξινόμηση των παραδοσιακών οικισμών της χώρας και η

δημιουργία ενός πλήρους και αξιόmστου μητρώου παραδοσιακών οικισμών. Σε αυτό

το σημείο πρέπει να τονισθεί κατά πρώτον η ανάγκη για διαχωρισμό των οικισμών σε

αναπτυγμένους και εγκαταλεψμένους καθότι τόσο τα προβλήματαπου αντιμετωπίζουν

όσο και οι λύσεις για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων είναι εκ φύσεως

αντίθετα.

Για το λόγο αυτό, απαιτείται η εμπεριστατωμένη επιστημονική έρευνα των

ιδιομορφιών του κάθε χώρου σε διάφορα επίπεδα, όπως δομημένο περιβάλλον.

κοινωνία, οικονομία.
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Στη συνέχεια επισημαίνεται η ανάγκη για την προώθηση ολοκληρωμένων

ΠΡαΥραμμάτων Πj:XJστασίας και ανάδειξης των παραδοσιακών οικισμών που θα

εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο σχεδιασμού.

Η λύση των προβλημάτων παύει να αναζητείται στην απομόνωση του

παραδοσιακού οικισμού και ανάγεται σε ευρύτερες ενότητες, πόλη, περιφέρεια, χώρα.

Για παράδειγμα ο ιστορικός τομέας στο κέντρο μιας πόλης ή οι EγKαταλεmόμενOΙ

παραδοσιακοί οικισμοί της υπαίθρου που η ανάκαμψη τους μπορεί να αναζητηθεί μόνο

στο πλαίσιο μως σωστής 1toλεoδoμUCΉς ή περιφερειακής ανάπτυξης. Κατά αυτόν τον

τρόπο η Πj:XJστασία των παραδοσιακών οικισμών εντάσσεται σε ένα συνεχές

πρόγραμμα Πj:XJστασίας και φροντίδας για την ενότητα του περιβάλλοντος φυσικού και

δομημένου, παλιού ή σύγχρονου, σε μικρή ή σε μεγάλη κλίμακα. Ωστόσο σημειώνεται

ότι αν και από τη νομοθεσία προβλέπεται η μέριμνα για την πολιτιστική κληρονομιά

μέσω των Περιφερειακών Πλαισίων και των mΣ-ΣΧΟΑπ, δεν υπάρχει ουσιαστική

αντιμετώπιση του ζητήματος.

Υπό το παραπάνω πρίσμα προτείνεται η υποχρεωτική ένταξη στον ευρύτερο

σχεδιασμό πολεοδομικής κλίμακας, παραδοσιακών οικισμών που γειτνιάζουν ή

εντάσσονται σε οικιστικά κέντρα και ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνους με επιφόρτιση από

ενδεχόμενη αναγκασηκή γειτνίαση με νέα έργα τεχνικής υ1toδομής ή αντίστοιχες νέες

χρήσεις Ύl1ς. Οι πεΡ1πτώσεις αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη μέρψνα και

ευαισθησία, ώστε να O1toφευχθεί ο κίνδυνος της υποβάθμισης (Σταματίου, 2003).

Στο πλαίσιο αυτό, θα ορίζονται οι ζώνες προστασίας καθώς και οι χρήσεις, ώστε

να διαφυλαχθεί η «αυθεντικότητα» κτψίων και συνόλων, η σχέση του οικισμού με το

φυσικό περιβάλλον, η διαφύλαξη των ελεύθερων χώρων καθώς και οι λειτουργίες που

αποκτήθηκαν με το πέρασμα του χρόνου. Οι νέες λειτουργίες και τα δίκτυα υποδομής

πρέπει να εντάσσονται και να Πj:XJσαρμόζοvται στους οικισμούς.

Πέραν της ενσωμάτωσης του ζητήματος της προστασίας των παραδοσιακών

οικισμών στο γενικότεj:XJ σχεδιασμό του χώρου, αναγκαία είναι η κατάρτιση

Ολοκληρωμένου Προτρόμματος Διαχείρισης παραδοσιακών οικισμών σε εθνικό

επίπεδο που θα βασίζεται στο μητρώο που προαναφέρεθηκε. Στο πλαίσιο του

ολοκληρωμένου αυτού σχεδιασμού, η σύνδεση του φυσικού με το πολιτιστικό

περιβάλΜ>ν κρίνεται απαραίτητη.

Όπως έχει τονιστεί και από πολλούς επιστήμονες μηχανιστικές λύσεις με

έλλειψη μακροπρόθεσμου ορθολογικού πρoγραtψατισμoύ θα έχουν σαν αποτέλεσμα

την ένταση της εξάρτησης και της απομόνωσης (Κότσαλη-Παγκρατίου, 1980). Ωστόσο,
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η συλλογή και καταγραφή στοιχείων α'λ/iJ. και η ένταξη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο

σχεδιασμού δεν έχει καμιά αξία αν δεν προχωρήσει στη φάση της κριπκής κατανόησης

και των προτάσεων, των απαλλαγμένων από μψιτισμό (Παγκρατίου, 1980).

Οικονομικοί μηχανισμοί

Βασική παράμετρο για την αποτελεσματική διαχείριση των παραδοσιακών

οικισμών, αποτελούν τα οικονομικά ζητήματα. Πέραν της προφανούς πρότασης για

αύξηση του προϋπολΟ'Υισμού που διατίθεται στους παραδοσιακούς οικισμούς, έτσι

ώστε με τη σεψά τους να αυξηθούν τα κίνητρα για τους ιδιώτες, αναΎVωρίζεται η

ανάγκη για περισσότερο oυσιασnKές και διαχρονικές λύσεις.

Για παράδειγμα όλοι οι παραδοσιακοί οικισμοί έχουν το κατάλληλο υπόβαθρο

για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και ιδιαίτερα ποΜτιστικού

τουρισμού αλλά και οικοτουρισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη αγορά τόσο μέσα στη χώρα μας, αλλά και

στην Ευρώπη από λάτρεις του πολιτιστικού τουρισμού και οικοτουρίστες, που

αναζητούν ελκυστικά τοπία, μερικές φορές με φυσική και πρωτόγονη εμφάνιση, άλλες

φορές με ίχνη της ιστορίας στο τοπίο πρέπει η χώρα να εργαστεί προς αυτή την

κατεύθυνση προκεψένου να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα. που να

εξασφαλίζουν βιώσψη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών με ταυτόχρονη προστασία της

εξαψετικής φυσικής και πολιπστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Παράλληλα προκεψένου να αποκομίζουν τα οφέλη οι ίδιοι οι παραδοσιακοί

οικισμοί, έτσι ώστε να τονώσουν την οικονομία τους και να μη διαχέονται στη γύρω

περιοχή, οι τουριστικές και εμπορικές δραστηριότητες στην περιφέρεια των

προστατευόμενων περιοχών πρέπει να φοΡολσΥούνται με υψηλότερους φόρους από

αυτές μέσα στην περιοχή.

Ωστόσο, οι δραστηριότητες σnς προστατευόμενες περιοχές πρέπει να

υποτάσσονται στη διατήρηση του φυσικού περtβάλλoντoς και στην προστασία. κατά το

δυνατόν, της παραδοσιακής κοινωνικοοικονομικής ζωής της τοπικής κοινωνίας έτσι

ώστε να αποφεύγονται οι δυσμενείς συνέπειες του εκτοπισμού των παραδοσιακών

επαγγελμάτων και η μετατροπή του οικισμού σε ένα τουριστικό θέρετρο που όλες οι

λειτουργίες έχουν ως στόχο την εξυπηρέτηση του τουρισμού.

Ο οικισμός πρέπει να είναι αφ' εαυτού ζωντανός και προϋπόθεση για αυτό είναι

η συγκράτηση του πληθυσμού του και η ενίσχυση των τοπικών επαπελμάτων. Στο
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πλαίσιο αυτό ουσιαστική κρίνεται η σύνδεση της παρayωyής των τοπικών προϊόντων

με τον τομέα του τουρισμού ώστε αυτά να απορροφούνται άμεσα και να ενισχύεται

τόσο η οικονομία όσο και η ιδιαίτερη ταυτότητα του τόπου.

Τέλος, ένα μεΥάλο ποσοστό των κερδών από τον τουρισμό μπορεί να αποδίδεται

στο κράτος ή στον ανήστοιχο φορέα προστασίας και να χρησιμοποιείται για τη μελέτη,

προστασία και ανάδειξη της προστατευόμενης περιοχής.

Ελεγκτικοί μηχανισμοί

Βασικό ρόλο για τη διατήρηση της κληρονομιάς των παραδοσιακών οικισμών

παίζουν οι ελε-yκrιKoί μηχανισμοί. Ειδικότερα:

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι παραδοσιακοί οικισμοί είναι ιδιαίτερα

ευάλωτοι σε οικονομικές και πληθυσμιακές πιέσεις, πρέπει να καθιερωθούν, στο μέτρο

του δυνατού όλοι οι απαραίτητοι σχεδιαστικοί και οικονομικοί έλεΎΧοι, πριν ξεκινήσει

οποιαδήποτε αναπroξιακή ενέΡΎεια που θα έχει σαν επακόλουθο την αύξηση του

τουρισμού.

Τέλος προτείνεται η από μηδενική βάση επανεξέταση όλmν των

γραφειοκρατικών και ελεγκτικών διαδικασιών και την κατάργηση των μη απολύτως

αναγκαίων. Με τον περιορισμό του αριθμού των αδειών και λοιπών γραφειοκρατικών

διαδικασιών ελαχιστοποιούνται και τα επίπεδα αυθαιρεσίας και διαφθοράς.

Πρακτικές λύσεις

Παρότι οι μηχανιστικές λύσεις δεν αποτελούν πανάκεια όπως αναφέρεται, σε

συνδυασμό με μια ολοκληρωμένη Άολιτική συμβάλουν ιδιαίτερα στην αποτελεσματική

διαχείριση των παραδοσιακών οικισμών. Ειδικότερα:

Πρέπει να ληφθεί μέριμνα., ώστε οι αναστηλωτικές παρεμβάσεις στους

παραδοσιακούς οικισμούς να είναι συνολικές και να αποσκοπούν στην αποκατάσταση

της πρωτοΥενούς αρχιτεκτονικής μορφής τους, αποκαθιστώντας τις όποιες ασύμβατες

μεταγενέστερες παρεμβάσεις. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονισθεί, ότι η σύγχρονη

οικοδομική τεχνOλ<ryία και τα νέα υλικά με ορθή χρήση αποτελούν στοιχεία

εμπλουτισμού της εικόνας του ιστορικού χώρου εκφράζοντας τη σημερινή

πραγματικότητα σαν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής συνέχειας (Κότσαλη,

Παγκρατίου, 1980). Ουσιαστική κρίνεται και η πρόβλεψη για τα διάφορα δίκτυα
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επικοινωνιών, ενέργειας. αποχετευτικά κλπ. Ειδικότερα για τα δίκτυα σταθερής

τηλεφωνίας και της ΔΕΗ προτείνεται η υποΥειοποίησή τους. Emπρόσθετα, πρέπει να

υπάρχει πρόβλεψη για ομαλή ένταξη υποδομών για εναλλακτικές μορφές ενέργειας.

Η εκπαίδευση επίσης των ειδικών επιστημόνων. των μελετητών, των

αναστηλωτών και των τεχνιτών που θα δουλέψουν στη εφαρμογή κρίνεται απολύτως

αναγκαία ώστε να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να

διατηρηθούν οι ιδιαιτερότητες των παραδοσιακών οικισμών και να προσαρμοστούν

ταυτόχρονα στις σύγχρονες ανάγκες, Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, ουσιαστικό ρόλο

είναι δυνατόν να διαδραματίσει η κατάρτιση και υποστήριξη βιοτεχνών και

προμηθευτών παραδοσιακών υλικών και η εφαρμογή μεθόδων για την

επαναχρησιμοποίησή των παραπάνω υλικών στους παραδοσιακούς οικισμούς.

Όσον αφορά τους ιδιαίτερα αVΑΠΤΥΎμένOυς παραδοσιακούς οικισμούς αλ/.ά και

Ύενικότερα τους παραδοσιακούς οικισμούς που στρέφουν την οικονομική τους βάση

στον τουρισμό θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην προκαλούνται

διαταράξεις και αλλοιώσεις μέσα στον οικισμό. Χαρακτηριστικά η κυκλοφοριακή

κίνηση και στάθμευση που προκαλούνται από τον τουρισμό θα πρέπει να ελέγχονται,

ώστε να μην επιδρούν αρνηπκά. Με σκοπό τη μείωση των πιέσεων του τουρισμού,

στΈΥαση και οδική μεταφορά θα πρέπει να παρέχονται και εκτός της προστατευόμενης

περιοχής, για τη διευκόλυνση όσων δεν εmθυμούν ή δεν χρειάζεται εισέλθουν σε αυτή.

Τέλος προτείνεται, οι τουριστικοί και εμπορικοί πράκτορες να υποχρεώνονται

να περνούν από κατάλληλη εκπαίδευση.

8.4.4 ΣΥΜΜΕΤΟXJΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΈΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟ/ΗΣΗ ΤΟΥΚΟ/ΝΟΥ

Όπως αναφέρftηKε και ανωτέρω, η πληροφόρηση και η συμμετοχή της τοmκής

κοινωνίας είναι δυνατόν να παίξει πολύ σπουδαίο ρόλο Ύια την αποτελεσμαπκή

προστασία των παραδοσιακών οικισμών και έχει επισημαίνεται χρόνια τώρα από τους

εmστήμoνες (Αλεξίου, 1977).

Συγκεκριμένα, οι σΤΑ παίζουν σημαντικό ρόλο, αφού με τη θεσμική και

οικονομική ενίσχυση τους από την πολιτεία και αποσπώντας κάποια κονδύλια από τα

ευρωπαϊκά ΠΡΟΎράμματα μπορούν να προβάλλουν την πoλιπΣΤUCΉ τους ταυτότητα. Οι

πολίτες από την άλλη μπορούν να παίρνουν ενερΎά μέρος στις διάφορες φάσεις των
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μελετών αλ/ά και να προσφέρουν εθελοντική δράση όπως γίνεται σε χώρες του

εξωτερικού.

Θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνειδητή συμμετοχή σε μια προσπάθεια

διασώσεως με πρωτοβουλία των κατοίκων, αρχίζοντας από τη συμμετοχή τους σε

συγκεντρώσεις πληροφόρησης και συζητήσεων στο επίπεδο της συvoικίας.Ο Δήμος ή

Κοινότητα από την άλλη θα μπορούσε να δημιουργήσει ειδικές επιτροπές για την

καλ/ιτερη πληροφόρηση του κοινού, με οργάνωση διαλέξεων, προβολών, συζητήσεων,

εκθέσεων κ.λπ.

Βασικό είναι, να αντtληφθoύν όλοι ότι οι παραδοσιακοί οικισμοί είναι ένα

εθνικό κεφάλαιο κι ότι η διατήρηση τους είναι μια ανάγκη για όλους. Επιπρόσθετα,

κατανοώντας τα οφέλη που είναι δυνατόν να προκύψουν από αυτούς, οι πολίτες

προωθούν την προστασία τους και τη διατήρησή τους.

Τέλος, πρέπει να δίνεται η ευκαψία στους τουρίστες να αντιληφθούν και να

συμμετέχουν σε δραστηριότητες του παραδοσιακού τρόπου ζωής, αλ/i:ι και να

καταλάβουν τις αρχές προστασίας και ανάδειξης που εφαρμόζονται. Κατά αυτόν τον

τρόπο, ενθαρρύνονται να εκτιμούν και να σέβονται τους χώρους που επισκέπτονται

(Παγκρατίου, 1980 και Τσιλψίγκας, 2006: 324).

8.4.5 ΕΠΙΠΡΟΣθΕΙΕΣΕΝΕΡΓElΕΣ

Μία από τις ουσιαστικές ενέΡΎειες για την διατήρηση και προστασία των

παραδοσιακών οικισμών θα ήταν η δημιουργία ενός Παρατηρητήριου των

παραδοσιακών οικισμών της χώρας.

Μέσω του Παρατηρητηρίου θα εντοπίζονταν τα βασικά προβλήματα των

παραδοσιακών οικισμών της χώρας ενώ σε πολλές περιπτώσεις θα ήταν δυνατόν να

ομαδοποιηθούν και για περιοχές που εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά να

εφαρμοστούν παρόμοιες λύσεις. Κάτι τέτοιο επιταχύνει τις διαδικασίες προστασίας και

αποκατάστασης, αλ/i:ι και προλαμβάνει πιθανές καταστροφές και αλλοιώσεις.

Τέλος, σε αντιστοιχία με το Ευρωπαϊκό επίπεδο, θεμιτή κρίνεται η καθιέρωση

βραβείων για τους πιο καλά διατηρημένους παραδοσιακούς οικισμούς, ή για τους

οικισμούς που χρησιμοποίησαν αποτελεσματικότερα τους οικονομικούς πόρους που

διατέθηκαν για την προστασία τους κλπ.
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8.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το ζήτημα της διαχείρισης των παραδοσιακών οικισμών είναι ιδιαίτερα κρίσιμο.

Η φύση του αντικειμένου προστασίας, καθώς συνιστά ταυτόχρονα πολιτιστικό πόρο και

ζωντανή οντότητα, απαιτεί προσεκτική μελέτη. Η προστασία δεν μπορεί να βασίζεται

σε μηχανιστικές λύσεις, καθώς οι οικισμοί δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως ένα

πολιτιστικό εύρημα που εκθέτεται σε ένα μουσείο. Αποτελούν κοινωνικές, πολιτιστικές

και οικονομικές οντότητες οι οποίες χρήζουν ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Επομένως απαραίτητη κρίνεται η εξέταση πολλών διαστάσεων. Συγκεκριμένα,

όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην οριζόντια ρήτρα,

που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την οποία πρέπει να εξετάζονται οι

εmπτώσεις κάθε πολιτικής πάνω στην πολιτιστική κληρονομιά. Η ενίσχυση των πόρων

ή εύρεση εναλλακτικών λύσεων όπως αναζήτηση πρόσθετων πόρων και σε άλλα

κοινοτικά μέσα κρίνεται απαραίτητη. Σε εθνικό επίπεδο προτεραιότητα έχει η

επικαφοποίηση του θεσμικού πλαισίου, ειδικότερα των κριτηρίων χαρακτηρισμού των

παραδοσιακών οικισμών, και η αποσαφήνισή του ώστε να αποφευχθούν οι σuyxύσεις

που προκαλούνται σήμερα. Εmπρόσθετα είναι επιτακτική η ανάΥκη για δημιουργία

ενός ενιαίου φορέα για τους παραδοσιακούς οικισμούς, ώστε να λυθούν τα προβλήματα

αλληλοεπικαλύψεων των αρμοδωτήτων των πολλαπλών φορέων που υπάρχουν

σήμερα.

Σχετικά με τους διοικητικούς μηχανισμούς, βάσει και της συγκριτικής

ανάλυσης με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προτείνεται αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων

για τους παραδοσιακούς οικισμούς, καθώς για να επιτευχθεί αποτελεσματική

προστασία πρέπει να εκχωρούνται ουσιαστικές δικαιοδοσίες στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση. Επιπρόσθετα, απαιτούνται ελεγκτικοί μηχανισμοί τόσο για τις

διαδικασίες χαρακτηρισμού όσο και για την υλοποίηση των διάφορων λύσεων.

Όσον αφορά τους μηχανισμούς εφαρμογής επισημαίνεται ότι οι ενέργειες

πρέπει να γίνονται στη λογική της διαφύλαξης του παραδοσιακού πλούτου σε

συνδυασμό με την κάλυψη των σημερινών αναγκών. Απαραίτητη είναι η καταγραφή σε

μητρώο των παραδοσιακών οικισμών και κατηγοριοποίηση τους ώστε ο μελετητής να

έχει τη δυνατότητα να προμηθεύεται τα απαραίτητα στοιχεία, αλλά και γενικώς να

υπάρχει συνολική εικόνα των παραδοσιακών οικισμών της χώρας ώστε να είναι

δυνατόν να τεθούν προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο. Βασική επίσης για την

αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των παραδοσιακών οικισμών θεωρείται η
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ενσωμάτωση του ζητήματος της προστασίας των παραδοσιακών οικισμών στον

ευρύτερο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό προκειμένου να υπάρχει πιο

ολοκληρωμένη αντιμετώπιση. Η κατάρτιση επίσης του δυναμικού που θα ασχοληθεί με

το θέμα της προστασίας κρίνεται απαραίτητη.

Οι συμμετοχικές διαδικασίες καθώς επίσης και η ενημέρωση του κοινού τόσο

σε ευρωπα'iκό όσο και σε εθνικό επίπεδο είναι βαρύνουσας σημασίας.

Τέλος η προώθηση επιπρόσθετων ενεργειών όπως η δημιουργία ενός δlΚtύoυ

παραδοσιακών οικισμών σε ευρωπαϊκό ή μεσογειακό επίπεδο, η δημιουργία

παρατηρητηρίου παραδοσιακών οικισμών σε εθνικό επίπεδο, η καθιέρωση βραβείων

κλπ. Είναι δυνατόν να ενισχύσουν περαιτέρω το πλαίσιο προστασίας των

παραδοσιακών οικισμών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

I.Οι oucιστές ενός χωριού έβλεπαν τον οικισμό τους σαν ένα ζωντανό ΟΡΎανισμό με

συγκεκριμένες προοπτικές» ...συλλoyιζόμεvoς και ενθυμούμενος την στέρησιν του

νερού...και μάλιστα... (ότι) δύναται η χώρα να πληθύνη και να φθάση εις 400 ή

περισσότερες οικογένειες (οσπήτια)>>.

2. Ήταν γνωστή στους πρώτους οικιστάς και η πείρα και η ΎVώση (i),),mv

παλαιοτέρων» ... διαλέξαντες τόπον καλύτερον και συμφερότερον, εκατοίκησαν εκεί,

καθώς το Παραδείσι... »

3. Τα κριτήρια για την εκ.λοΥή μιας θέσεως νέου οικισμού ήταν ποιοτικά - κοινωvucά

και οικονομικά» ... διαλέξαντες τόπον καλύτερον και συμφερότερον...».

4. Η αξιολόγηση μιας πιθανής νέας θέσεως γινόταν μετά από συσχετισμό με τις

χωροταξικές συνθήκες της περιοχής» ... επειδή από Ιωάννινα και Αργυρόκαστρον

απέχει εξ ίσου ώστε η χώρα αυτή, ούσα το κέντρον, δύναται να καταντ/ση με τον

καιρό ένας κασαμπάςαξιόλDγoς».

5. Η έρευνα για τον εντοπισμό μιας θέσεως κάλυπτε την ευρύτερη περιοχή. «Τρεις

θέσεις λοιπόν εύρισκαν από όλον τον τόπον».

6. Η χωροταξική θεώρηση βασιζόταν σε συγκεκριμένα κριτήρια όπως:

· Τον υπεραστικό δρόμο: «...γυρίζει το ντερβένι της Μεσαρίας...από μέσα από την

χώρω).

· Την θέση της βασικής απασχόλησης των κατοίκων: «... το διάστημα του κέντρου

προς την περιφέρειαν είναι ίσα και συμφέροντα δια τους κτηματίες και γεωΡΎού9)

· Το μικροκλίμα της θέσεως: «... (έχει) και υγείαν θαυμαστήν και αέρα εύκρατον... »

«... εις την υγείαν θα είναι κατώτερον... »

· Την επάρκεια του νερού: « ενθυμούμενος την στέρησιν του νερού ... και όη το

κακόν δύσκολα θεραπεύεται »

· Τις συνθήκες ασφάλειας « η μεσόρραχη εις τα αλώνια, η οποία είναι καλή δια

κάστρον ή ακρόπολιν...»

· Τα υλικά δομήσεως: «πέτρα δεν έχει εκεί κοντά δια κτίσμα των οσπηηών ομοίως

και η πλάκα... δια σκέπασμα δεν πιάνει μακράν. " το χώμα του τόπου εδοκιμάσθη και

είναι καλόν δια κεραμοποιείΟΎ».

· Οι λειτουΡΎίες κοινής εξυπηρετήσεως «ο μύλος χειμώνα και καλοκαίρι είναι

κοντά... »
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7. Η πολεοδομική ρύθμιση του νέου οιιασμσύ ακολούθησε συγκεκριμένες

πολεοδομικές προδιαΥραφές όπως:

· Το πληθυσμιακό μέΥεθος του οικισμού αποτελούσε ποσοτική παράμετρο: ...να

φθόση εις 400... 0ικογένειες (οσπήτια»>. Είναι δε αξιοσημείωτο το ότι οικισμός με

400 οικογένειες (400 χ 7=2800 κάτοικοι) θεωρείτο τότε «πολυάνφωΠΟ9>.

· Η μειoνειmκή δομή του οικισμού: «...Οι μαχαλάδες... εις τέσσαρας οίnνες

συγκεντρώνεται εις την μέσην της χώρας...» «... εις το μέσον των τριών

μαχαλάδων...γίνεται το μεσοχώρι...» «...γυρίζει το ντερβένι...από μέσα από τη

χώρα... »

· Το μέΥεθος της συνοικίας, που προκύπτει έμμεσα, χωρίς να αναφέρεται

συγκεκριμένα, αλ/ά ο συΥΥραφέας οπωσδήποτε δεν το αγνοσύσε.

· Από τα αναφερόμενα και άλλες μαρτυρίες (6) προκύπτει ότι οι συνοικίες των

οικισμών στην Ήπεφο παλαιά είχαν πληθυσμό γύρω στους 400-500 κατοίκους, ενώ

για τον νέο προτείνεται πληθυσμός περίπου 800-900.

· Ο εξοπλισμός του κοινωνικού κέντρου του οικισμού ως εμπορικού, πνευμαnκού,

διοικητικού και αναψυχής: «εις την μέσην της χώρας όπου διαπρέπει η βρύσlς, η

αγορά, η εκκλησία και τα κανάβΊα ... » «... Μεσοχώρι δηλαδή η εκκλησία., σχολεία,

φΥαστήρια, αρχεία κλπ.».

· Η τοπογραφία της περιοχής: «... εις το ισάδιον (επίπεδον)...γίνεται το μεσοχώρι... ».

Από τη σημείωση αυτή προκύπτει όn οι συνοικίες χnζόταν στα κεκλιμένα μέρη της

περιοχής όπου είναι και το σωστότερο να χτίζεται η κατοικία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: XΩPlΚH ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟIΚIΣΜΩΝ

Πopόprημα

ΟIΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡ/ΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ

KOINOΊ1ffA

Avτ ΝΟΊ10 ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ANTmAPOY
Α6δανί'tαι"οι ΚΡΗ1Ή ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ

ΔΥΤΙΚΗ KOINOΊ1ffA

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ Π'ΕΒΕΝΩΝ ΑΒΔΕΛΛΑΣ

KOINOΊ1ffA

Α-,αθονήσι Ν0Ί10 ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΓΑθΟΝΗΣΙΟΥ

AYάxn.π Ν0Ί10 ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ EΞΩMBQYPΓOY

ΑΥ
.

ο ΠΕΛΟΟΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΥθΕIΟΥ

AYiα Ewιivn.n ΚΡΗ1Ή ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ

AYiαK"
.

θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΊΉΤΑ TPiΚEPIOY.
Α"'α Μαρίνα,η ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΊ1ΛΗΝΗΣ

Α"'α Mαρίvα,η Ν0Ί10 ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣΛΕΡΟΥ

ΑΥία Μαοίνα.π Ν0Ί10 ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΆΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡθIΟΥ

AYiα PouUΈΛπ,π ΚPIfIΉ ΝΟΜΟΣΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Αηά.π ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

Αηά.η ΝΟΊ1Ο ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
Α . ΒΟΡΕιΟ ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣΑΓΙΑΣΟΥ

Ά'Yt.Oι Δέιm.oι ΙΟΝIΑΝΗΣIΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ

Άηov Γάλα,το ΒΟΡΕιΟ ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΙΙ

Άηα: Αθανάσιο<:.ο ΜλΚΕΔΟNlΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ

Άηα; Αθανάσιος,ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΠΎΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ

Άηα; Aνδoέαc.o ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Άηα: BAά<noι:.o θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣιΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡ'ΤΕΜΙΔΑΣ

Άηα:Γ Νηλ<ίαι;,ο θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΕΩΝ

Av,oc Γ Σ"
.

ο ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΧιΟΥ ΔΗΜΟΣΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ

KOINOΊ1ffA

Άηα: IεάIιmoc.o Ν0Ί10 ΑιΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Ά.,ιoc Γεώιmoc.o KPIfIΉ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ Ν/ΚΗΦΟΡΟΥ

Άyιoc Γεώιmoι:.o ΚPIfIΉ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΦΩΚΑ

Άηα:Γ ο ΙΔ.Δ.Koίταc) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎΛΟΥ

Άηα:Δ ο θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

KOINOΊ1ffΑ ΑΓΙΟΥ

Άηα: Euoτ......~ ο ΒΟΡΕιΟ ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΥΣΤΡΑΊ10Υ

Άηα: Ι . ο θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗΣ

Άyιocl . ο KPIfIΉ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

Άηoc KωνoτoVΤΊνoc.o ΚPIfIΉ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΦΩΚΑ

Άηoc ΛΑUoέvτIoc.o θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡ'ΤΕΜΙΔΑΣ

Άηα; Mάσoc.o ΚPIfIΉ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Άηα:Μ' ο IΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΙΑΚΩΝ

Άηα; Mιιτθαioι:.o IΟΝIΑ ΝΙΙΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ

AYIOC Μηνάι;,ο ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣΑΡΊΉΣ ΔΗΜΟΣ ΑθΑΜΑΝΙΑΣ

AYIocN
.

ΙΟΝΙΑΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣο

ΔΗΜΟΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Άηα;Ν ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΑΝΗΣ

ΆΥιος
.

θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣιΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΛΚΟΥο
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ΟIΚIΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ
-~

ΟΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ

Ayιoc Πέtooc.o Ι1ΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΆΥιOC ΠooιcόJwχ;.o IΟΝιΑΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ AXIΛΛEIΩN

ΆΥΙΟ<; Σ ' ο ΙΟΝιΑΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ θlΝΑΛIΟΥ

A""αφui,π ΝΟ110 ΑΙΓΑ1Ο ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΠΑΡΟΥ

Α
,
οι ΙΟNlΑΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ EΣIlEPIΩN

ΑΥΡιά,π θΕΣΣΑΑΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΙ1'ΙΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΑΣ

ΆΥΟίδιov,το Ι1ΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣΑΧΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣΑΚΡΑΤΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΑετΟ'Υώοισν,το ΜΑΚΕΔΟNlΑ ΝΟΜΟΣ Ι1ΕΛΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

~τα ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑ1Ο ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡθΙΟΥ

Αι Ι,η ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Αίτινα,η ΑΤΠΚΗ ΝΟΜΑΡΧιΑ I1EIPAJΩΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Aιcαl!άτρα,η ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

AΙCDoηάλιo, το Ι1ΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΑΝΗΣ

Α ον το ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣθΗΡΑΣ

ά,η ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡθIΟΥ

Άlucα,τα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΠΎΛΟΥ

Αλωιά,π (νηoiι:) ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΙΙΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ

Άλινδα,τα ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣΔΩΔΕΚΑΝΙΙΣΟΥ ΔΗΜΟΣΛΕΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

AλιστoάπJ,η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ

il.n Μεριά,η θΕΣΣΑΑΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΙ1'ΙΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
,

θEΣΣAΛJA ΝΟΜΟΣΜΑΙ1'ΙΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑ1Ο ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ

Α.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-

AJ.uιcή,η θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣθΑΣΟΥ

ΚΡΗΤΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑλωνίσταΙΥα..11 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΝθΟΥ

Auά01.0ν,το ΚΡΗΤΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣωΡΠΟΥ

A.oναιcλιό<.o ΝΟΊ10 ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡθΙΟΥ

Α.ο",ός.η ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ιcια.τα θΕΣΣΑΑΙΑ ΝΟΜΟΣΛΑΡΙΣΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

Α._ον,το ΚΡΗΤΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ

Α ο ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣΧΙΟΥ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ

Aναιcασιά..η θΕΣΣΑΑΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΙ1'ΙΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΛΚΟΥ

Ανατολή,η θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ

AVΆΦΗ,η ΝΟΊ10 ΑΙΓΑ1Ο ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΗΣ

Άν~" ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Α' το θΕΣΣΑΑΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ανθούοα,η θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Άνω ο θΕΣΣΑΛιΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΛΚΟΥ

ΑνωΓ 'τοα,η Ι1ΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ οπΥΛΟΥ

Άνω Γ ΙΟΝΙΑΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ AXIΛΛElΩN

Άνω ΓατCέα..11 θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΕΩΝ

Άνω ΛerΦνια.τα θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕMJΔΑΣ

ΆνωΜερά,η ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΑΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΜΥΚΟΝΟΥ

Άνω MπoιιAαριoLoL ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΠΎΛΟΥ
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/ιάνιια Κατα.lΓδη

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ

ΔΙΙΜΟΣ ΚENTPIΚOV

Άνω Πεδινά.,ω ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣU1ANN1ΝΩΝ ZAΓOPιov

Άνω l1oταμui,π Ν0110 ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΙΜΟΣΝΑ.Ξογ

Άνω
.

,10 Ν0110 ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΙΜΟΣΝΑ.Ξογ

Άνω Σ" N0110AIΓAlO ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΙΜΟΣΑΝΩΣYPOV

ΆνωΤoιJιόδoν"o ΚPIfIΉ ΝΟΜΟΣΡΕθΥΜΝIΙΣ ΔΙΙΜΟΣΓΕΡΟΠΟΤΑΜογ

A1tέραθoc,o(,.Α
.

ο) Ν0110 ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΙΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛιΑΣ

Αποδοόλου 'tO ΚPIfIΉ, ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝIΙΣ ΔΙΙΜΟΣ ΚΟγΡΙΠΩΝ

Αποίιcιιι...'tα Ν0110 ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ANΔPOV

Απολλωνία,π Ν0110 ΑιΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝογ

AoiπolJα.π ΣΤΕΡΕΑ ΕΛλΑΔΑ ΝΟΜΟΣ BOIΩΊ1AΣ ΔΙΙΜΟΣ ΑΡΑΧΟΒΙΙΣ

Α " θEΣΣAΛIA ΝΟΜΟΣ MAΓNHΣJAΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΙΙΣ

Aσrι ,ο Ν0110 ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟγ ΔΙΙΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

" ,ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ APΓOΛlΔOΣ ΔΙΙΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ

" ,ο Ν0110ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟγ ΔΙΙΜΟΣ ΚΑΛVMNIΩN

~oι ΙΟΝΙΑΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΙΜΟΣ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ

.""λιc.η ΚPIfIΉ ΝΟΜΟΣ PEθYMNIIΣ ΔΙΙΜΟΣ ΛΑΠΠΑΙΩΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΙΜΟΣΟΠΎΛογ

ΔΗΜΟΣ ΚENTPIΚOV

Aoίmπ,π ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣIΩΑΝΝιΝΩΝ ZAΓOPIOV,
AooroΙοι (νnσiι:) Ν0110 ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔEΚANHΣOV ΔΙΙΜΟΣΠΑΤΜογ

,
οι ΚPIfIΉ ΝΟΜΟΣ PEθYMNIIΣ ΔΙΙΜΟΣ ΡΕθΥΜΝIΙΣ

ΔΙΙΜΟΣ

AoUΌλια,1O ΒΟΡΕιΟ ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣχιογ ΜΑΣΤιΧΟΧΩΡIΩΝ

Α ο ΝΟ1l0 ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΙΜΟΣ THNOV.
Ν0110 Α1ΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔEΚANIIΣOV ΔΙΙΜΟΣ ΝΟ11ΑΣ ΡΟΔογ

Aιn<l!ών,o Ν0110 ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΙΜΟΣ ΣΙΦΝογ

Α
.

10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΙΜΟΣΟΠΎΛογ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Α ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣΠΕΛΛΙΙΣ ΔHMOΣ~ΤANoγ

Α Ί,η ΚPIfIΉ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝIΙΣ ΔΗΜΟΣΛΑΠΠΑΙΩΝ

Aoωvtάδι<α.1O AT1lΚH ΝΟΜΑΡΧΙΑΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣΚΥθΗΡΩΝ

Ασdηπιείσν.'tΟ Ν0110ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟγ ΔΗΜΟΣΝΟllΑΣΡΟΔογ

Άσοι:..η ΙΟΝΙΑΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΙΜΟΣEPIΣOV

Αιπέοιον 'tO ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΙΜΟΣ ΓΥθΕιογ

AcπuXΆΛΑια,η Ν0110 ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔEΚANHΣOV ΔΙΙΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

Αοώμιπocο ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΛEΣBOV ΔΙΙΜΟΣ EYEPΓETOV ΛΑ

ΔΙΙΜΟΣ NIΚHΦOPOV

Α'tσuιinwuλoν 'tO ΚPIfIΉ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΦΩΚΑ

ΔΙΙΜΟΣ

Α ,ο ΒΟΡΕιΟ ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣχιογ OMHPOYΠOΛIIΣ

Aυλιώ'tαι,oι ΙΟΝιΑΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΙΜΟΣ ΕΣΠΕΡΙΩΝ

AoJ.ώvα.π ΝΟ1l0 ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔEΚANHΣOV KOINOTIΠA ΟΛYMΠOV

Α' ο ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΛEΣBOV ΔΙΙΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΙΣ

AΦέtαι,oι θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΙΙΣΙΑΣ ΔΙΙΜΟΣ ΑΦΕΤΩΝ

Άφuoooc.η θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΙΜΟΣ ΑΦΕΤΩΝ

ΔIIMOΣANAΤOΛIΚHΣ

AηUΕιoν 10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΑΝΗΣ

AηΝΌCo ΣΤΕΡΕΑΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΣΦθIΩΊ1ΔAΣ ΔΗΜΟΣΕΧΙΝΑΙΩΝ

οι ΝΟ1l0 ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟγ ΔΙΙΜΟΣΠΕΤΑΛογΔΩΝ

Βάθεια,η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΙΜΟΣΟΠΎΛογ

Βαθύ.'tO ΝΟ1l0 ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΙΜΟΣΣΙΦΝογ
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Ι., άwα Kιnωdδη Πopόjπημα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ

Bαθiις,o NOηOAIΓAlO ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

A.MAΚEΔONlA-

D' ο θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ POΔOIlllΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

Bαλτέtσwv;τo ΠΕΛΟ!ΙΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΛΤΕΤΣιΟΥ

ιαι,η ΠΕΛΟΙΊΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣΑΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΠΎΛΟΥ
,

IONlANHDA ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΙΛλΕIΩΝοι

Bασιλuιά,τα ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣΠΟΛΙΧΝΠΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-

θατώσσα.η ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝηΣΣΗΣ

ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎΛΟΥ

ΔΗΜΟΣNIΚHΦOPOV

ο, ΚΡΗΤΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΙΙΣ ΦΩΚΑ

Βελσύσι.w ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Βεν ο NoηOAIΓAlO ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΑΑΔΩΝ ΠANOPMOV

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Bενέtoν.τo θΕΣΣΑΛlΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ

τα ΚΡΗΤΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΙΙΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ

Btσσα.η ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΧιΟΥ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ

Β' NoηOAIΓAlO ΝΟΜΟΣΚΥΚΑΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΝΑ.ΞΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚENTPIΚOV

Bίιcoc.o ΗΠΕιΡΟΣ ΝΟΜΟΣIΩΑΝΝιΝΩΝ ΖΑΤΟΡΙΟΥ

Βιι>ό<:.ο IONIANHDA ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚENTPIΚOV

Βίτσα.η ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣIΩΑΝΝιΝΩΝ ΖΑΤΟΡΙΟΥ

Blα1άτικα;τα IONIANHDA ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚAΣUlΠAIΩN

Β
,

ΠΕΛΟ!ΙΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔιΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΠ1ΔΑΣ

Β λά'tιΚ'α.τα IONIANHDA ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣΠΑΞΩΝ

Β ο ΠΕΛΟΤΙΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ

Β ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΙΙΣ

Βοθύνοι.οι NoηOAIΓAlO ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

I!όθωvo ΝοηΟΑIΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣθΗΡΑΣ

Boλισσόc.η ΒΟΡΕιΟ ΑΙΤΑιΟ ΝΟΜΟΣΧιΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ

BόM>c.o (Aτia l1αρασ1αroή) θEΣΣAΛIA ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΒΟΛΟΥ

BotΣVΌΣιov το ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣIΩΑΝΝιΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Bouνό.το ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΤΑιΟ ΝΟΜΟΣΧιΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΚΕΑΣ
,

NOηOAIΓAlO ΝΟΜΟΣΚΥΚΑΑΔΩΝ (ιΟΥΛιΔΟΣ)το

Ι,η ΝοηΟAlΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΑΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

,tO ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣIΩΑΝΝιΝΩΝ ΔΗΜΟΣΤΥΜΦΗΣ

Β
,
ο ΝοηΟAlΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΑΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Βοίσα.η ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΤΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΤΓΟΥ

βυζΟΟον.to ΠΕΛΟ!ΙΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

ι Buζίτσα.η θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΕΩΝ

ButίVILn ΠΕΛΟ!ΙΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥηΝΑΣ

ο NoηOAIΓAIO ΝΟΜΟΣΚΥΚΑΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

Toλσνάδoν,tO NoηOAIΓAlO ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΑΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑ.ΞΟΥ

Γαλανit,η ΝοηοΑΙΤΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΑΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

ΓαΛΑCίδl0ν. tO ΣΤΕΡΕΑΕΑΛΑΔΑ ΝΟΜΟΣΦΩΚΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΓΑΛΑ.ΞΙΔΙΟΥ

Τ' ο ΚΡΗΤΗ ΝΟΜΟΣPEθYMNIIΣ ΔΗΜΟΣΡΕθΥΜΝΗΣ

Γαναδlόν.το ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣIΩΑΝΝIΝΩΝ ΔΗΜΟΣΚΟΝΓΓΣΑΣ

216



Ι" άvνα Kαπuίδη ΠοΡόΡπιμα

ΟIΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ

Γ .'" ΚPIfIΉ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΉΜΟΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ

ΔΉΜΟΣ

Γ
,

IΟΝIΑΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΠΏΝο,

ΓΑΡΈφΕWV,τo (τ.Ά,,'ω ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Γαοέφ""".,.,) ΜΑΚΕΔΟΝιΑ ΝΟΜΟΣΠΕΛΛΗΣ ΔΗΜΟΣ APlΔAlAΣ

Γαοτοόο,,., IΟΝιΑΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΉΜΟΣ AXlΛΛEIΩN

~
ΠΕΛΟIlOΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΠΥΛΟΥ

Γ οι IΟΝιΑΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΕΛΙΩΝ

Γιavνoooιoν.τo ΚPIfIΉ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ

Γψ.άριον.to IΟΝIΑΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ KAΣΣΩΠAJΩN

Γ
,
ων.το ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣ θΕΣΠΡΩΊ1ΑΣ ΔΉΜΟΣΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΓιcλtU.,., ΠΕΛΟIlOΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΠΎΛΟΥ

τα θΕΣΣΑΛιΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣιΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Γλινάδον.to ΝοηΟAlΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΝΑΞΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛιΚΗΣ

Γονέα,η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΑΝΗΣ

Κόμχος ΤΜΗΜΑ ΔΉΜΟΥ ΧιΟΥ ΒΟΡΕιΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣΧιΟΥ ΔΗΜΟΣΧιΟΥ

Δ
,

ο ΚPIfIΉ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΉΜΟΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
,

ΝοηοΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΉΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛιΑΣο
,

ΚPIfIΉ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΉΜΟΣΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑοι
,

ΚPIfIΉ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΉΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ο, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Δημητσάνα,η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔιΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΓΣΑΝΗΣ

ΔtmYά...τα ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΧιΟΥ ΔΉΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ

ΔΉΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

Δ
, ,., ΗΠΕιΡΟΣ NOMOΣJΩANNlNΩN ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

Δ το ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣ JΩANNINΩN ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ANATOΛlΚHΣ

Δψαρίom:α.τα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΥηΚΗ

Δ' .'" ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΥ

KOINOTIfΓA

MλiN,., ΗΠΕΙΡΟΣ NOMOΣJΩANNlNΩN ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ

Δouιaνoί.oι ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝιΑΣ ΔΉΜΟΣ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ

KOINOTIfΓA

Δονοόοα.η ΝοηοΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΟΝΟΥΣΗΣ

ΔΉΜΟΣ

Δooιcόδεc.oι ΙΟΝΙΑΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΠΏΝ

Δ' θEΣΣAΛIA ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΉΜΟΣ AΓPIAΣ

Δ Ί,η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝιΑΣ ΔΉΜΟΣ ΓΥθΕIΟΥ

Δα.,., ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΉΜΟΣΟΠΥΛΟΥ
,

ο ΠΕΛΟIlOΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΠΥΛΟΥ

ΔΉΜΟΣ ANATOΛIΚHΣ

ΔοοoOCΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝιΑΣ ΜΑΝΗΣ

Δ
,

ΝοηοΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΥθΝΟΥ

Δύο Χιοοία..τα ΝοηοΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΊΉΝΟΥ

Δ ον.,., ΠΕΛΟIlOΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

Α,ΜΑΚΕΔΟNlΑ-

Δωw'ιnα.τα θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΙΕΡΕΩΝ

Εtk>oπούλοι.οι IONIANHΣIA ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΉΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑιΩΝ

Ελαία.η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ NOMOΣΛAΚΩNIAΣ ΔΉΜΟΣΟΠΥΛΟΥ
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]., άvm Kα_lJη. ΠαΡ(ιΡτημα

ΟΙΚιΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ! ΟΤΑ

ΔΗΜΟΣ

EJ.mα.η ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑ10 ΝΟΜΟΣΧΙΟΥ MAΣΊ1XOXΩPlΩN

Ελάτη,η ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣΑΡ1ΉΣ ΔΗΜΟΣΤΕΤΡΑΦΥΛιΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
EJ.α •

ο ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣ IΩΑΝΝIΝΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

~. ΚΡΗΤΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΔιΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ε ΊΠωιχάι:.ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΠΠΑ

Ε το ΟΠΟΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣθΗΡΑΣ

Εμχ
.

ο οηοΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

Ε
.

ο ΝοηΟΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

Ε ο ΝΟΠΟΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣΣΥΜΗΣ

Έξω BouνίDν,τo ΝοηοΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡθΙΟΥ

~Γωνlά,η ΝΟΠΟΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣθΗΡΑΣ

ΔιΟΟιια.η ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑ10 ΝΟΜΟΣΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ lΩNIAΣ

ΔΗΜΟΣΑΝΑΤΟΑΙΚΗΣ

Ι ΈC.ω Ν"μφων το ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣΑΠΟΥ

Εχάνω EJ.αιiντα,η ΚΡΗΤΗ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙθΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Εχάνω ΚαΜχιιών,ο ΝΟΠΟΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ

ΕχάνωΚ' ο ΝοηοΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔHMOΣIlΠΩN

&ισιcoJιειόv.το ΝΟηοΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡθIΟΥ

EJα.σκoJtεioν.10 ΝοηοΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΑΝΩ ΣΥΡ(}Υ

'Γ
.

ΝΟΠΟΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣθΗΡΑΣ

ε..""""",η ΚΡΗΤΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ

ε..σΚOJni.η ΚΡΗΤΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΠΠΑΙΩΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎΛΟΥ

EoμιJt\π<!λιι;,η ΝοηοΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ετ1ά,ο ΚΡΗΤΗ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙθΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΗΣ.
θEΣΣAΛIA ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ

Zάτouνα,o ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΓΣΑΝΗΣ

Zryo8ίστισv,τo ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

ZouoiδuJν το ΚΡΗΤΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΦΩΚΑ

Α.ΜΑΚΕΔΟNlA-

Zmόc.o θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦIΛImIΩN

Zuφιάι:..o ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑ10 ΝΟΜΟΣΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Hl1oΙCΏUn.n ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ

Η . l1oν.τo ΝΟΠΟΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣθΗΡΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
I~ '-'. ΝοηοΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ον 10 tΙΙΠL1α1tόλnc ΚΡΗΤΗ ΝΟΜΟΣΗΡΆΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
ΠΕΛΟΟΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥQ1

Α.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-

θεo1iwnrD θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣθΑΣΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

θεσ . ι,η Άνω Πόλη ΜΑΚΕΔΟNlΑ θΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

θήοο..ο ΝοηΟAlΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣθΗΡΑΣ

Ι θnρασiιι, η ΝΟΠΟΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟIΑΣ

θολόι>ια,τα ΝοηΟΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

θόλος,ο ΝοηοΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟIΑΣ
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Ι. άvνα Ko.τo.~ δη Παρόιπημα

OlΚIΣMOΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ

θύWl1να,π (vnσiι:) ΒΟΡΕΙΟ AlΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΣΑΜΟΥ ΚΟΡΣΕΩΝ
Ι . IONIANHΣlA ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ lθΑΚΗΣ

Ίας.η ΝΟΤΙΟ AlΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΑΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣιιfffiΝ

ΔΗΜΟΣΚΕΑΣ

IooJJδα,π NOΠOAlΓAlO ΝΟΜΟΣΚΥΚΑΑΔΩΝ (IΟΥλιΔΟΣ)
ΔΗΜΟΣ

Ί ο ΠΕΑΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔιΑΣ ΜΕΓΑλΟΠΟΛΗΣ

Iσtέρνιov το NOΠOAlΓAlO ΝΟΜΟΣ ΚΥΚλΑΔΩΝ ΔHMOΣΠAPQY

Ιωάννινα,τα IιΠΕIΡΟΣ ΝΟΜΟΣIΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ IΩΑΝΝΠΩΝ

ΚΟΙΝΟΠΠΑ ΝΗΣΟΥ

Κ.Δ.Νόοοο Ιωαννίνων (νliooc) IιΠΕIΡΟΣ ΝΟΜΟΣ IΩΑΝΝΙΝΩΝ IΩΑΝΝΙΝΩΝ

Α.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ·

Κ ΠΑλΙΑ ΚΑΒΑΛΑ θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑλΑΣ

Κ
.

ΙΟΝΙΑ ΝΙΙΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΣΠΕΡΙΩΝIDV '"

ΔHMOΣANAΤOλlΚIIΣ

Καινού""'"Xώnσ..π ΠΕΑΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΑΝΙΙΣ

Καλά NEDά.ω θΕΣΣΑλΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΙΙΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΜΗλΕΩΝ

Κ
. ,m θΕΣΣΑλΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΙΙΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣAΦεfΩN

ο ΚΡΚΙΉ ΝΟΜΟΣΡΕθΥΜΝIΙΣ ΔΗΜΟΣΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Κ
.

(ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣ) ΠΕΑΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣΜΕΣΣιιΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Kαλάμ~", ΙΟΝΙΑ ΝΙΙΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ

ΚάJ.αuoc-o θΕΣΣΑλΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΙΙΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΑλΑΣΤΙΙΣ

ΔΗΜΟΣ

ΒΟΡΕΙΟ AlΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣΧιΟΥ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ

KαJ.ανδαι>έ.η ΚΡΗΤΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΠΑ

KαMwίω~oι ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣIΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΛΑΡΙΤΩΝ

Κ 'tιώνεc.oι IONIANHΣlA ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΙλλΕΙΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣ ΚΟΣΜΆ ΤΟΥ

Kαλ/oνli.π ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑιΤΩλΟΥ

Κ Ί,π NOΠOAlΓAlO ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

Κ ο ΚΡΚΙΉ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝIΙΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΒΡΙΤΟΥ

Kαλoνιo~oι ΠΕΑΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎλΟΥ

Κ ο ΠΕΑΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎλΟΥ

KαJ.όc.α ΠΕΑΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎλΟΥ

u
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ.

ο IιΠΕIΡΟΣ ΝΟΜΟΣ IΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΚάJ.α NOΠOAlΓAlO ΝΟΜΟΣΔΩΔΕΚΑΝΙΙΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑλΥΜΝΙΩΝ
Κα . IONIANHΣlA ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΙλλΕIΩΝ

KαuάDιoν.τo NOΠOAlΓAIO ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑλΥΜΝΙΩΝ

Καu.ί'tσαvn.n IιΠΕIΡΟΣ ΝΟΜΟΣθΕΣΠΡΩΠΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙλιΑΤΩΝ

m ΒΟΡΕΙΟ AlΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΧιΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥλΩΝ

α NOΠOAlΓAIO ΝΟΜΟΣΚΥΚΑΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡroΥ

Κανάλια,τα θΕΣΣΑλΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΙΙΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΑΑΣ

Κ
.

ΚΡΚΙΉ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕθΥΜΝIΙΣUl

Κ το ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣIΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΤΥΜΦΙΙΣ

Κ ο ΠΕλΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎλΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Κ άσης,ο NOΠOAlΓAIO ΝΟΜΟΣΚΥΚλΑΔΩΝ ΦΟλΕΓΑΝΔΡΟΥ

ΚαρδαΡάζ.ο - ΠΕλΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔιΑΣ ΔΗΜΟΣ λΕΒΙΔΙΟΥ

Καοδιαν,;,π ΝΟΠΟΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚλΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ
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J, άvνα Kατωdδη Πapάρτημα

OIΚIΣMOΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ
-

Καρέ,η ΚPIfΠI ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ

Καρέα,η ΠΕΛOIlΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣλΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎΛΟΥ

Kαnίτωνα,η ΠΕΛΟΟΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ

~ΤO
Ι:ΙΈΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Κ ο ΝσπΟΑIΙΆIΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣθΗΡΑΣ

Καουά ΠEΛOIlONNHΣOΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛιΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΡΚΕΙΑΣ

Καρυά,η θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΊΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΠθΕΑΣ

Κ0ρ6νια,η ΠEΛOIlONNHΣOΣ ΝΟΜΟΣ λΑΚΩΝlΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΠΎΛΟΥ

Κ
.

ΠΕΛΟΟΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣλΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΥθΕIΟΥ

Kαστάνuι.η ΠEΛOnoNNHΣOE ΝΟΜΟΣ λΑΚΩΝlΑΣ ΔΗΜΟΣΣΜΗΝΟΥΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ

Καστανίτσα.η ΠΕΛοηΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

KαστUλό.νoι,oι IΟΝIΑΝΗΣIΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧιΛΛΕIΩΝ

Καστα/ισν.το ΚPIfΠI ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙθlΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Κ' ο ΚPIfΠI ΝΟΜΟΣΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ

ΔΥΠΚΗ

Κ TMHMAnOΛHΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Καστρίσν.το ΚPIfΠI ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓEPonOTAMOV

Kαστoιmάνooι,τα ΑΤΠΚΗ ΝΟΜΑΡΧιΑ ΠΕιΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥθΗΡΩΝ

Α.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-
,ο

το θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣθΑΣΟΥ

Κάστοον.το NOΠOAIΓAlO ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣιΦΝΟΥ

Κ ΒΟΡΕιΟ ΑιΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΧιΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΙΙΣ

ΚotlJl<01.αioι,oι NOΠOAIΓAlO ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Kcnάxoλα,tα NOΠOAIΓAlO ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Κ τα IΟΝIΑ ΝΙΙΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣΠΑΞΩΝ

K=α6iα.η ΝΟΠΟAlΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΙΙΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝσπΑΣ ΡΟΔΟΥ

Κάτω ΓαDδενίτσα.η ΠΕΛΟΟΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎΛΟΥ

Kά:tω Γ
.

IΟΝIΑ ΝΙΙΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧιΛΛΕIΩΝ

Kά:tω ΓαtCέα.η θΕΣΣΑΛιΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΙΙΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΕΠΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ

Κάuo Δολιανά-τα ΠΕΛοηΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔιΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Κάτω ο ΚPIfΠI ΝΟΜΟΣ ΛΑΣιθlΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΤΑΝΟΥ

Kά:tω Κ
.

ΠΕΛΟΟΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ λΑΚΩΝlΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎΛΟΥ

Α.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΔΗΜΟΣ

Kά:tω Κ UtoV το θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣΞΑΝθΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κάuo Κλείσuα.1O NOΠOAIΓAlO ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

Κάτω Δ
.

τα θEΣΣAΛIA ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΥΓΕΜΙΔΑΣ

ΚάτωΜJEOU
.
οι ΠΕΛΟΟΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝιΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

Κάτω Πεδινά..τα ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣ IΩΑΝΝIΝΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

Κάτω Πεtάλισν.τo NOΠOAIΓAlO ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΣΙΦΝΟΥ

Kά:tω ο ΚPIfΠI ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛAnnAIΩN

Kά:tω Ποτ NσπOAIΓAIO ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΝΑΞΟΥ

Κά:tωΣα ,το NσπOAIΓAIO ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΝΑΞΟΥ

Κά:tω Χώρα,η ΑΤΠΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥθΗΡΩΝ

Κ
.

ων,ΤΟ θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

Καφιόνα..π ΠΕΛοηΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎΛΟΥ

Καφαλιανά,τα ΚPIfΠI ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

Κελεφά.η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ λΑΚΩΝlΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎΛΟΥ

Kένtαomc:.o ΝΟΠΟΑIΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

Kένtpωμα,,., IΟΝIΑ ΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ
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Ι, άwα Kαmxfδη ΠαΡάΡ<ημα

OIΚIΣMOΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ

· ΚPIfΠf ~MOΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛAMIllIΣο

ΚΟΙΝΟΠΠΑ
-

Κ · .10 θΕΣΣΑΑΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΙΙΣΙΑΣ ΚΕΡΑΜιΔΙΟΥ

Κ ο ΒΟΡΕιΟΑΠΆΙΟ ΝΟΜΟΣΧιΟΥ ΔΗΜΟΣΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

Κ i.n ΝΟ110ΑΠΆΙΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

Κ
,

θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΙΙΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ

κwaou\,n ΠΕλΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΠΙΔΑΣ

Κέοια.π ΠΕλΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣλΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΠΎλΟΥ

Κέριcuρα.η ΠΑλΑΙΑ ΠΟλΗ IΟΝΙΑ ΝΙΙΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

Κ τα ΠΕλΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ λΑΚΩΝιΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΥλΟΥ

Α.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-

Κ ο θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕιΝΟΥ

KέlJJoς,o ΝσπΟΑΠΆΙΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

Α.ΜΑΚΕΔΟNlA- ΔΗΜΟΣ

Kπ.uι.,α θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ EλEYθEPOYΠOλIIΣ

Kιixoι.Ol ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣIΩΑΝΝIΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΥΜΦΙΙΣ

κ"""ύkη ΠΕλΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣλΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΠΎλΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΙΙΣ

Kπφιmά,π ΤΜΉΜΑ ΠOλIIΣ ΑΤΠΚΗ ΑτπΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΚΙ ΝσπΟAlΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚλΑΔΩΝ ΚΟΙΝΟΊΉΤΑ ΚΙΜΩλΟΥ

Κ' ο ΝΟΠΟΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚλΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΝΑΞΟΥ

Ktoτάoι.w ΝΟΠΟΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΟΠΑΣ ΡΟΔΟΥ

Κισσός,ο θΕΣΣΑλΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΙΙΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΡΕΣιΟΥ

Κλήua.1Ο ΝΟ110 ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚλΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΜΗλΟΥ

ΚΟΙτα.π ΠΕλΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ λΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΥλΟΥ

Κο
.

IΙΟΡΕιΟ ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΑθΕΟΣ.10

KoιocoΙCΎλαc.o ΙΟΝΙΑ ΝΙΙΣΙΑ ΝΟΜΟΣΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔHMOΣ~

Κoμιανά'tα;ω IΟNlΑ ΝΙΙΣΙΑ ΝΟΜΟΣΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣΑΧΙλλΕIΩΝ

Koιιι~oι ΚPIfΠf ΝΟΜΟΣΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΣΦΑΚΙΩΝ

Κόνι,οα.πΤΜΗΜΑΠOλIIΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣJΩANNINΩN ΔΗΜΟΣΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ

Kovι:oIIάζαινα,η ΠΕλΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣΚΕΑΣ

Ι Κoonoσiα.π ΝΟΠΟΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚλΑΔΩΝ (ιΟΥΛΙΔΟΣΙ
KόvOιov.,o ΝΟΠΟΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚλΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΚΟΡθIΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΉ
,~ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣΚΟΡΜΙΣΤΑΣ

ι.
ΔΗΜΟΣΑΝΑΤΟΛΙΚΙΙΣ.

τα ΠΕλΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣλΑΚΩΝιΑΣ ΜΑΝΗΣ

'.η θΕΣΣΑλΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝIΙΣIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΗλΕΩΝ

• ,η ΝσποΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚλΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ.
ΝσποΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚλΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

Κoσιcινoo τα ΝσποΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑλΛΙθΕΑΣ

Κoσuόc.o ΠEλOΠONNIIΣOΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΙΝΟΠΠΑ ΚΟΣΜΑ

ΚσtPάΦιov;w ΠΕλΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ λΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΠΎλΟΥ

Kooιcιroύλιoν.το ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣ IΩΑΝΝIΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΥΜΦΙΙΣ

KOUλoύl11oν,1O ΠΕλOllΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣλΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎλΟΥ

ΚΟΟ . ο ΝσποΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚλΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΟΟΥΡΓΟΥ

ο ΠΕλOllΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ λΑΚΩΝιΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΥλΟΥ

Koυνot»<Ui.η ΠΕλOllΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ λΕΩΝΙΔΙΟΥ

Κο"
.

ΙΟΝΙΑ ΝΙΙΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧιλλΕlΩΝσι

Κoσσιn'ν ,10 ΝσποΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΝΑΞΟΥ
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Ιωό:vνα Καm>dδη, ΠαΡόΡτημα

OIΚJΣMOΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ

Κο 0\ ΙΟΝΙΑΝΗΣΙΑ ~MOΣΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣΚΟΡΙΣΣΙΩΝ

KoutO .
1OV,0 ΚΡΙΠΉ ΝΟΜΟΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΧΕΡΣΟΝΉΣΟΥ

Κου< · ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΠΎΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Κ .σιoν.tO Ινnσiι:) Ν0110ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΥΦΟΝΉΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΚΑΤΩ

Ό. θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ

· ο ΚΡΗΤΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ.
ο ΙΟΝΙΑΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΑΠΟΥ

ιcm,oά.π ΚΡΗΤΗ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙθΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
ο Ν0110 ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥρroΥ

Α.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ·

Κ · θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕ!ΝΟΥ,tO
· V,tO ΠΕΛ<ΧΙΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Κ' Ι,Π ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΡΡΟΥ

Κ ο Ν0110 ΑιΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΆΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

Κ' ro ΑιηΚΗ ΝΟΜΑΡΧιΑΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥθΉΡΩΝ

Κ' Ν0110 ΑιΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΆΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΥθΝΟΥ

Ko\Iα/OάσtαLOΙ ΙΟΝΙΑΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣΑΧιΛΛΕIΩΝ

Κ ΠΕΛΟΟΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎΛΟΥ

Κ
.

οι IΟΝIΑ ΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ θΙΝΑΛιΟΥ

Kυριάvvα.π ΚΡΙΠΉ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

Κώ~π,π Ν0110 ΑιΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

ο Ν0110 ΑιΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΠΑΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ANATOΛlΚHΣ
λ,' ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΑΝΗΣ

Δ ΚΡΗΤΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Λ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣΡΑΧΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Aayκαδιά.π ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

Λαrκάδια,τα ΠΕΛΟΟΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔ!ΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ

Λαιcιdoν.'tO ΝοηΟAlΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣΛΕΡΟΥ

Λ' ο ΠΕΛΟΟΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ

ΛΆΙCΩΝεc.oι ΙΟΝΙΑΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠAΛAlOΚAΣTPrrΩN

voύ,π θEΣΣAΛJA ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΑΦεΊΩΝ

ΛάllUοο.:m Ν0110 ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΆΔΩΝ ΔΗΜΟΣΆΝΔΡΟΥ

Λάοτα,π ΠΕΛΟΟΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥηΝΑΣ

Λαύιroc.o θEΣΣAΛIA ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΣΗΠΙΑΔΟΣ

Λειψοί,οι Ν0110 ΑιΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ

Λrov-tΆXnc.o ΠΕΛΟΟΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎΛΟΥ

Λrov-tάoιov,tO ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΦΑΑΑΙΣΙΑΣ

Λεύκαι.αι Ν0110 ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΆΔΩΝ ΔΗΜΟΣΠΑΡΟΥ

ι\wιώι:.o Ν0110 ΑιΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣΚΆΡΠΑθΟΥ

ι\w
.

ΠΕΛ<ΧΙΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ,tO
tO θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ

Λ
,

ο, ΙΟΝΙΑΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠAΛAIOΚAΣTPrrΩN

Λιβάδια,ro NOηOAIΓAlO ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΣΓΥΠΑΛΑΙΑΣ

Λ . ro NOΉOAIΓAlO ΝΟΜΟΣΔΩΔΕΚΑΝΉΣΟΥ ΔΗΜΟΣΤΗΛΟΥ
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ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ

Αιιιάδια,τα ΝΟΠΟΑΙΓΑΙΟ _ ~~OΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
,

ΔΗΜΟΣΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ οι ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣ IΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ

Λιθίσν.το ΟΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣΧΙΟΥ ΜΑΣΠΧΟΧΩΡΙΩΝ
Α . ,ο ΠΕΑΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎΑΟΥ

ΔΗΜΟΣΑΠΟΥ

Αίμναι,αι ΚPmΉ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣIθIΟΥ ΝΙΚΟΑΑΟΥ

~
ΝΟΠΟΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔιΩΝ

Αι ιον.to ΟΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΟΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΠΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Λouιcάδucα;w. ΠΕΑΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΑΝΗΣ

Λouιcάτα,.τα IΟΝIΑΝΗΣIΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ AXlΛΛEIΩN

ΛσmDά.τα ΝΟΠΟΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

Λουτοο..τα ΝΟΙΙ0 ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΥθΝΟΥ

ΛουτΡόν,το ΚPmΉ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Αύρη,η θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ

Μ τα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑ.ΞΩΝ

Μ
.

ΠΕΑΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥ11ΝΑΣτα

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Mmφινίτσα,.η θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΑΚΡΙΝΠΣΗΣ

Μ Ο ΚΡΙΠΉ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙθΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

Μα 1,n θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΙΉΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ

Α.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-

Μ
.

θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣΟΡΕιΝΟΥ,,Ο

Μ . Σοιοά,η ΠΕΑΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓYeElOY

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

Mαναoαίιc.o ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣΙΩΑΝΝιΝΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

Mανδoώcισν;ro ΝΟΠΟΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣΝΙΣΥΡΟΥ

Mαoάθιov,'tO ΝΟΠΟΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΠΑΡΟΥ

Μ Ο ΠΕΑΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΠΎΑΟΥ

Μ ται,αι ΚΡΙΠΉ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Μ ,ο ΗΠΕΙΡΟΣ NOMOΣθEΣIlPΩ11AΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΓΑΡτΠΟΥ

Α.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-

Mπruniαι θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣθΑΣΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Μ ...'1.,' Ο ΝΟ11Ο ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΝΟΡΜΟΥ

Μ τα ΝΟΠΟΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΠΑΡΟΥ

Μ
,
Ο ΚPmΉ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ

Mάmmσσα.η ΝΟΠΟΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΠΑΡΟΥ

Α.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-

Μαοώνεια,π θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

MάταMLτα ΚΡΙΠΉ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΊΎMΠAΚJOY

Α.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΔΗΜΟΣΝΕΟΥ

Μ ιimJv.τo θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ

Με-ιά),ο M"όn.ro ΚPmΉ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ

Μ ,ro θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΑΠΑΣ

ΜετάΑον Xωoioν,ω Ι,.τ,μ"ς,η) ΝΟΠΟΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣΤΗΛΟΥ

Α.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-

Μ·"'" Παίνoc.o Ι,.Πρίνoc.α) θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣθΑΣΟΥ

Μετ ιον.το ΝΟΙΙ0 ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣθΗΡΑΣ

Μ' α ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ

ΜεΥίστη,η ΝΟΙΙ0 ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΙΉΣ
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/,ι.άwα Kαταπiδη Πapάpτημα

OIΚlΣMOΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ

Μ' ο ΠΕΛOIlΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎΑΟΎ

Μ' αι ΚΡΗΊΉ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΠΗΣ

MελUiα,η NσπOAIΓΛlO ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΎ

Mώδόvιovω ΚΡΙΙΊΉ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΎ

Mώ.σσάnxα,τα θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΈΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

A.MAΚEΔONlA-

Mελισσoιcouείoν,1O θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΙΕΡΕΩΝ

Μελιοοοοέτρα.η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔιΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔHMlΠΣANHΣ

Μ' οι NσπOAIΓΛlO ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΑΝΔΡΟΎ

Μέσα Bσuνiσν,τo NσπOAIΓAIO ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡθIΟΎ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜέσαΧώοο.η ΠΕΑΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΑΝΗΣ

Μέσα Xωρioν w ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΎ

Mεσαθσύα/DV,τo ΝΟ1l0 ΑΙΓΛιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΎ

Mεσαvaνoόc..o NσπOAIΓAIO ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΎ ΔΗΜΟΣ NOllAΣ ΡΟΔΟΎ

Μ
,

NσπOAIΓAIO ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΎ

Μεσ
,

NσπOAIΓΛlO ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣθΗΡΑΣ

Μέση Ποταμιά,η ΝΟ1l0 ΑΙΓΛιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΝΑΞΟΎ

Μέση,η NσπOAIΓAIO ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΎ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΎ

Μ
,
ονω ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣ IΩΑΝΝIΝΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΎ

Α.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-

Μ η θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΙΕΡΕΩΝ

Μ
,

,το NσrIO ΑΙΓΛιΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΎ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑθΟΎ

ΔΗΜΟΣ

Μεστό.τα ΒΟΡΕιΟ ΑΙΓΛιΟ ΝΟΜΟΣΧιΟΎ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ

Α,ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-

Μετ
,

οι θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣΕΒΡΟΎ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΕΑΔΩΝ

Μετ ,w θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣΛΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΑΓlΑΣ

MεtόY:ισντο θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΑΡΓΑΛΑΣΊΉΣ

Μέτ το ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣIΩΑΝΝIΝΩΝ ΔΗΜΟΣΜΕΤΣΟΒΟΎ

Μ'θιι_να,η ΒΟΡΕΙΟΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣΛΕΣΒΟΎ ΔΗΜΟΣΜΗθΥΜΝΑΣ

Μ ι.έαι.αι θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΜΗΛΕΩΝ

Μ
,

θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ

MΑCVΌ Μετ"",το ΚΡΙΙΊΉ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ

Μιιφόν ΠώαΥχov,ω ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣIΩΑΝΝιΝΩΝ KOIN01lffA ΠAIDΓΚOΎ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΜιιωόνΣού"""το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣΡΟΔΟΑΙΒΟΥΣ

MD.aτoc.n ΚΡΙΙΊΉ ΝΟΜΟΣΛAΣJθlOΎ ΔΗΜΟΣΝΕΑΠΟΛΗΣ

Miνα,η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎΑΟΎ

Α,ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-

Mίmoc.o θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣΡΟΔΟΠΗΣ ΔHMOΣΣΏΣfOΎ

Movα
,

w ΚΡΗΊΉ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣΣωΡΠΟΥ

Μ
,

ΠΕΛOIlΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Movn Π θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ KOIN01lffA TPIΚEPIOV

Movn,n ΝΟ1l0 ΑΙΓAJO ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΎ

Μονοδένδοιον το ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣ IΩΑΝΝιΝΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΎ

ΜόΟ\Ο,η ΒΟΡΕιΟ ΑΙΓΛιΟ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΎ ΔΗΜΟΣ MY1lΛHNHΣ

Moυντιiδι:ιLο NσπOAIΓAIO ΝΟΜΟΣ Κ'ΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΊΉΝΟΎ

Moυντανίστuι:α.τα ΠΕΑΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΠΎΑΟΎ
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Ι. ά"", Κατωήδη Παρόrmιμα

ΟIΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

Μσύντιχχ.ο ΚΡΙΠΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΦΩΚΑ

Μ ,w θΕΣΣΑΛιΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΜΟΥΡΕΣιΟΥ

ΜΟΟΟΤΙανά,ω ΚΡΗ1Ή ΝΟΜΟΣΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ

A.MAΚEΔONlA-

Μσοοθένη,η θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣΙΠΕΡΕΩΝ

Μ
.

Ο NDηOAIΓAlO ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡθΙΟΥ

Mxαλiovτo ΚΡΗ1Ή ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Mxατσi,ω (τ.Mxατoίov ω) NOΠOAIΓAJO ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ VΔΡΟΥΣΑΣ
ιιάooc.o NOΠOAIΓAJO ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ1ΉΝΟΥ

· ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎΛΟΥ,w
Μύλοι.οι ΚΡΙΠΉ ΝΟΜΟΣΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣΡΕθΥΜΝΗΣ

Mυλoιιόtoμoς,o ΑΤΠΚΗ ΝΟΜΑΡXJΑΠEIPAJΩΣ ΔΗΜΟΣΚΥθΗΡΩΝ

ΔΗΜΟΣΚΕΑΣ

MuMιxinαuoc.o NDηOAIΓAlO ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ Ι (]ΟΥΛ1ΔΟΣ)

Μύ ΚΡΗ1Ή ΝΟΜΟΣΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣΦΟΙΝΙΚΑ

Μ
.

NOΠOAIΓAlO ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ.
αι NOΠOAIΓAlO ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

Mυot . ,w ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΚΟΡΩΝΗΣ

• ~.11 (τιιηιια lΙόληc) ΒΟΡΕιΟ ΑΙΓΑ10 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΟΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΠΛΗΝΗΣ

Νάουοα.η NOΠOAIΓAlO ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΠΑΡΟΥ

NOMOΣAJTΩΛIAΣ.

Ν' ΔΥΠΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Naίnιλιov.τo ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ APΓOΛlΔOΣ ΔΗΜΟΣΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΉ

Νέα" .ΙV Ε1Ο,το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ ΔΗΜΟΣ BEΓOpmΔAΣ

Ν · ο, ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣ IΩΑΝΝIΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΥΜΦΗΣ

Ν oν,w θΕΣΣΑΛιΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΦΕΤΩΝ

Νικάνδοειον.το ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎΛΟΥ

Nuαά.τo NDηOAIΓAlO ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝιΣΥΡΟΥ

Νόμ.α,η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΠΎΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Nόtια.η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

Ντα θEΣΣAΛIA ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Νύιιφαι.αι IΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ θlΝΑΛΙΟΥ

ΔΥΠΚΗ KOINOTIΠA

NuuΦO.ίoν,w ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΝΥΜΦΑιΟΥ

Ξινάοο..η NOΠOAIΓAlO ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ- . θEΣΣAΛIA ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ.::,

" · ισν,ω θEΣΣAΛIA ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Ξυλο
.
ιoν,w NDηOAIΓAlO ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Οία,η NOΠOAIΓAlO ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ KOINOTIΠA ΟΙΑΣ

Otνσ6σσαι.ω
.

ΟΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑ10 ΝΟΜΟΣXJΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟIΝΟΥΣΣΩΝ

Oίτuλoν.τo ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Ολυμχιαί,αι ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΑΝΗΣ

Ολυ
.

θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣΛΑΡΙΣΙΙΣ ΔΗΜΟΣΟΛΥΜΠΟΥ

ΔΗΜΟΣ

OJ.U""",-oI ΟΟΡΕιΟ ΑΙΓΑ10 ΝΟΜΟΣXJΟΥ ΜΑΣΠΧΟΧ.ΩΡΙΩΝ

Όλυ,.,.ος,ο NOΠOAIΓAlO ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΆΝΗΣΟΥ KOINOTIΠA ΟΛΥΜΠΟΥ

OμάJ.a,η ΚΡΙΠΉ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ

OUΑΛΑ~αι ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎΛΟΥ
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J. άvw.ι Kαταιr: δη ΠοΡάΡτημα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ IΙΕΡIΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ

Ο
.

ΚΡΗΊΉ NOMOΣXANLΩN ΔΗΜΟΣ ΜοvroΥΡΩΝ

ΌOΙΙOC A~μt>υδwύ.o ΝΟΠΟΑΙΙΆΙΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΟΠΠΑ OlAΣ

Όρμος Α
.

ο ΝΟ11Ο ΑΙΓΑ10 ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΟΠΠΑ OlAΣ

Ι Onιi.η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎΛΟΥ

πι:mαα..τα ΠΕΛΟΙΙΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎΛΟΥ

Α.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΔΗΜΟΣΚΑffi

Π .το θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ NEVPOKOmOV
ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Παλαιόκοmoov.ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣΧΑΛΚιΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΠΟΛΥΤΥΡΟΥ

Παλαιόκαmoov.το NOΠOAIΓAlO ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ KOPθIOV

Πα1<ιιόπολη.η (τ.Πα1<ιιόπολu;.η) ΝΟΠΟAlΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ VΔΡΟΥΣΑΣ
Πα1<ι . IΙΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΠΎΛΟΥ

Α.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-

Πα1<ιι<mOOιoν το θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣθΑΣΟΥ

Α.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-

Π το θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΙΟΥ

Α.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-

ΠoJ.Aoυοιον.το θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

nciliooc.το ΠΕΛΟΙΙΟΝΝΗΣΟΣ NOMOΣΛAΚΩNlAΣ ΜΑΝΉΣ

ΠάμφιJ.α,τα ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Α.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-

Π
.
η θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣθΑΣΟΥ

Π ΒΟΡΕιΟ Α1ΓΑ10 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

nανoouiτnc.o ΝΟ110 ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣΣΥΜΗΣ

Π' NOΠOAIΓAIO ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛYMNLΩN

ΚΟΙΝΟΠΠΑ

Π' ο ΝΟΤΙΟ Α1ΓΑ10 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΝΟΡΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

Παντ ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ mEPlAΣ ΟΛΥΜΠΟΥ

Παροχomi.η ΝοηΟAlΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ

Π Am(X)C.to ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔιΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ

Π -, ί,οι ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΝΤΟΒΑΖΛΙΝΗΣ

Παοαuυθιά;n ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣθΕΣΠΡΩηΑΣ ΔΗΜΟΣΠΑΡΑΜΥθΙΑΣ

Π' ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣΠΡΕΒΕΖΙΙΣ ΔΗΜΟΣΠΑΡΓΑΣ

Π
.

.το NOηOAIΓAIO ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣΛΕΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Πιwθενών.o ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚιΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙθΩΝΙΑΣ

Π' ΝΟΤΙΟ Α1ΓΑ10 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΠΑΡΟΥ

Π ΒΟΡΕΙΟ Α1ΓΑ10 ΝΟΜΟΣΧιΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΉΣ

ΔΗΜΟΣ

Π·~"·τo ΚΡΗΊΉ ΝΟΜΟΣ XANLΩN ΓΕΩΡΠΟΥΠΟΛΕΩΣ

nirtuoc..n NOΠOAIΓAlO ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

nmOOLat τιιήιια xόλτιc ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣΑΧΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ

Πατ:οικά, τα ΒΟΡΕιΟ Α1ΓΑ10 ΝΟΜΟΣΧιΟΥ MAΣTαOXΩPLΩN

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Πα'llάνucα.τα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΑΝΗΣ

Πέδιον.το - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑ10 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΉΣΟΥ ΔΗΜΟΣΣΥΜΗΣ

Πέζιον.το ΒΟΡΕΙΟ Α1ΓΑ10 ΝΟΜΟΣΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣΡΑΧΩΝ
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Ι"άwα Καταπίδη Πaρ6(nημα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ

Πειραιεύςο (fMHMA ΠΟΛΗΣ -
ΚΑΣΤΕΛΛΑ) ΑΠΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πέλεκας.ο ΙΟΝΙΑΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΕΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΠΏΛΙΑΣ-

Πεντ
.

ν,ΤΟ ΔΥΤιΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ

Πέσα Μέλανα,τα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

Πέσα ΧωOlό,το ΝοηΟΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡθΙΟΥ

Π
.

ΝοηΟΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

Α.ΜΑΚΕΔΟNlΑ- ΔΗΜΟΣΚΑffi

Π
.

θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΙΠΟΥιον,ΤΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΠεoίJ<λεια,η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

Πεoooλάδεc.oι ΙΟΝιΑΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΣΠΕΡΙΩΝ

Πέtoα.η ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣΠΕΤΡΑΣ

Πεύιroι,oι ΝοηΟΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ

Πιάνα.η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔιΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΝθΟΥ

Πiιφης,o ΚΡΗΊΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

Πινακά'tαι,αι θΕΣΣΑΛIΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΕΩΝ

Πιραμά,η ΟΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ

Πι.σιromανόν.τo ΚΡΗΊΗ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Πίσω Μεοιά,η ΝοηΟΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡθΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΚΕΑΣ

~πη NonOAIΓAIO ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ (ιΟΥΛΙΔΟΣI
IU.αίσιoν το ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣ θΕΣΠΡΩηΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΑΠΟΥ

IDΔκα,η ΚΡΗΊΗ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙθΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-

Πλιnαuών,o θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΙΝΟΥ

Πλαtανιά.η θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ

ffi.atavWIα,τα θEΣΣAΛIA ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ

Πλάτανοc.ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Πλατι~τα ΝοηΟΑIΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΝΟΡΜΟΥ

Πλευριανά.,τα ΚΡΗΊΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Α.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-

Π ιοντο θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ

Πολεμίτας,ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΠΎΛΟΥ

nolamtoc.o ΟΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΟΟΥ ΔΗΜΟΣΠΟΛΙΧΝΠΟΥ

Πολ . ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΥθΕΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

Πόροι,οι ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΎΜΠΟΥ

Ποοταοιά,η θEΣΣAΛIA ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣιΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

Πσσειδωνία,η ΝοηΟΑIΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ

Α.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-

Ποταμιά,η θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣθΑΣΟΥ

Ποταμιά,η ΝοηΟΑIΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

"oτauόc.o ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

noτauOC.o ΝοηΟΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Π06λιθοο..τα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΙΙσυοίον,το θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ

Πρayμα,ευτής,o ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔιΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔιΟΥ
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/,ιΆVVΑKατα δη Ποράρτημα

ΟIΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ

Π
.
αι ΚPIrΠI ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ

ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ KYNOYPIAΣ

Π' η (ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣ) ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΔΗΜΟΣ NIΚHΦOPOV

~o ΚPIrΠI ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΦΩΚΑ

ο ΚPIrΠI ΝΟΜΟΣ ΗΡΆΚΛΕlον ΔΗΜΟΣ ΑΣιΈΡΟΥΣIΩΝ

ΔΗΜΟΣΑΠον

ΠαVΎλ=o IΟΝιΑΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΩΡπον

· ο ΝΟΏΟλΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΠΑΡΟν

Π .το θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗιΠΑΔΟΣ

Π
. : Ια/ο<:.ο ΝΟ11Ο λΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣον ΔΗΜΟΣ ΚAMEIPOV

Π
.

ΝΟ11Ο λΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣον ΔΗΜΟΣ NOTIAΣ ΡΟΔον

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ι.η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠPill1IΣ

Πυλίσνω ΝσΙ10λΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟν ΔΗΜΟΣ ΔIΚAJOν

.το ΠΕΛΟIlOΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΤΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ

Πuιmoν.,o ΒΟΡΕΙΟ λΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΧιον ΜΑΣΤιΧΟΧΩΡIΩΝ

lJUσYOC Διοοιί.ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΠΎΛον

Α.ΜΑΚΕΔΟNlA-

Πu ιον,ο θΡΑΚΙΙ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ mEPEΩN

Pάδoc.o ΠΕΛΟIlOΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔιΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔHMHfΣANHΣ

Ρ
.
~oι ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣ IΩΑΝΝIΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

Ρ · ,ο ΝσΙ10λΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓον

ΡέΟιιμνον,το (ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣ) ΚΡΗΙ1Ι ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΣ

Pεvtίνα,η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΝΤΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Ρ τα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΑΝΗΣ

Ρσνόν,'tO ΝΟΠΟλΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡθιον

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Poδoλiδo<:.,o ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Pouσσo<J1άtιoν,τo ΚΡΗΙ1Ι ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ NIΚHΦOPOV

Poύσtιιcα,τα ΚΡΗΙ1Ι ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΦΩΚΑ.
ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣ θΕΣΠΡΩΠΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΓΙΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ NIΚHΦOPOV

Σο1τοόοαιαι ΚΡΗΙ1Ι ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΦΩΚΑ

A.MAΚEΔONlA-

θΡΑΚΙΙ ΝΟΜΟΣΕΒρον ΔΗΜΟΣΣΑΜΟθΡΑΚΗΣ

Σmιxroναxαίucιι,τα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ.
ΝΟ11Ο λΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕριφον

Σιάνα,τα ΝΟ11Ο λΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟν ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΒvpoν

ΔΥΠΚΗ

Σιάnσtα,η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΑΠΣΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΣιδηooύVtα,η ΒΟΡΕΙΟ λΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΧιον ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ

Σ ΟΙ IΟΝIΑΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΕΛΙΩΝ

· το ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣ IΩΑΝΝIΝΩΝ ΚΟΙΝΟΠΠΑ ΣIPAΚOV

ΣκιWiδoς.o ΝσΙ10λΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓον

Σκαλιά,τα ΝΟΠΟλΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟν ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
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[,ιΆΝvΑ Kαταxlδη, Παpάpr:ημα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ

ΔΗΜΟΣ ANAΤOΛlΚHΣ

Σιcαlτσoτιάvucα,τα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΑΝΗΣ

Σ
,

ΚΡΗΠΙ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Σιcαι.ινέUιOν,1O ΙΙΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΊΥΜΦΗΣ

Σ Ί,π ΚΡΗΠΙ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΎ

Σ' θEΣΣAΛIA ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣιΑΣ ΔΗΜΟΣΣΚΟΠΕΛΟΎ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΎ

Σιrorivα.π ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠJEPIAΣ ΟΛΥΜΠΟΎ

ΔΗΜΟΣ

Σ"ριχερόν.το IΟΝΙΑΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠAΛAJOΚAΣTPΠΏN

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚYPQΎ

Σu.αoδά1α/J\f 10 NσI10λIΓAlO ΝΟΜΟΣΚΥΚΑΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΎ

Σ1ιέ'tσαι,.αι ΑΠΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡAJΩΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙ ΙΕΙ ΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ANAΤOΛlΚHΣ

ΣJdoα.π ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΑΝΗΣ

Σ
,

οι θΕΣΣλΑΙλ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

Σταυοίισν,1Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎΛΟΎ

ΣταυDόc.o NσI10λIΓAIO ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔHMOΣKOPθlOΎ

Στα" ο ΚΡΗΠΙ ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΎ

Σ'tεμ.νίτσα,η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔιΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ

Στενή,π NσI10λIΓAlO ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΎ

Στενιαί,ω NσI10λIΓAlO ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΎ

Στ
,
οι NσI10λIΓAlO ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΎ

ΣόBotα,'tα IιΠΕIΡΟΣ NOMOΣθEI1lPΩΊ1AΣ ΔΗΜΟΣΣΥΒΟΤΩΝ

Συιcαuινέα,π BOPElOλIΓAlO ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΎ ΔΗΜΟΣ ΜΗθΥΜΝΑΣ

Συιa'ι,π θEΣΣAΛIA ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣιΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΦΕΤΩΝ

Σύuτι.π ΝσΙ10AlΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΎ ΔΗΜΟΣΣΥΜΗΣ

ΚΟΙΝΟΊΉΤΑ

Σ'ΥΟ1.νοόσσα,lΙ NσI10λIΓAlO ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΗΣ

ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΠΎΛΟΎ

Τ φι ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Τ'" :ιΆΙWΑι,.oι ΟΟΡΕιΟ λΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΛΕΣΒΟΎ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Τ ο NOΠOλIΓAlO ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΟΟΥΡΓΟΎ

Τέλενδoc.π (νπoΊc) NσI10λIΓAlO ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΎ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΎΜΝΙΩΝ

ΚΟΙΝΟΊΉΤΑ

ΤέwaΊ,τα θΕΣΣΑΛιΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

TLάδoι::..o NσI10λIΓAlO ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΎ

Τ
,

NσI10λIΓAlO ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΠιΝΟΎο

Τ
,

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΠΎΛΟΎ

ΤoίJαV.α,το ΠOΛlIΣ) θEΣΣAΛIA ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Τ ,το θEΣΣAΛIA ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΊΉΤΑ ΤΡΙΚΕΡΙΟΎ

Τ ο ΝΟΠΟAlΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΎ

TOίσ'toΙWV,1O NOΠOλIΓAlO ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΙΙΣΟΎ ΚΟΙΝΟΊΉΤΑ ΟΛΥΜΠΟΎ

ΤοόJWLω ΒΟΡΕιΟ λΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΧΙΟΎ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ

Το"..... • NσI10λIΓAlO ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΜΗΛΟΎ

ΤΟ
,

θΕΣΣλΑΙλ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΎΡΕΣιΟΎ

Τ
,

,το ΙΙΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣ IΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΊΥΜΦΗΣ

Τ
,
το ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎΛΟΎ

ΤΣΌXΑΙCαc..o ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝιΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎΛΟΎ

ΤυDόc..o ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔιΑΣ ΔΗΜΟΣΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

Ύδοο.π ΑΤΠΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡAJΩΣ ΔΗΜΟΣΥΔΡΑΣ

Ύστέρvια,τo (τ,IcπWν,«.τα) NOΠOλIΓAlO ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΎΡroΎ
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ΟIΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ

Υψηλά,τα ΝσπΟAlΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Φαλαtάlioι=-o ΝΟΊ10 ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔHMOΣ~BOYPΓOY

Φιillιx:α.,tα ΝσπΟAlΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

IillEIPOΣ ΝΟΜΟΣ θEΣΠPUΓIAΣ ΔΗΜΟΣΦΙΛΙΑmΝ

ο NσπOAIΓAlO ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣιΦΝΟΥ

Φιδάιαα.τα ΣΤΕΡΕΆ ΕΑΑΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΆΡΠΕΝΗΣιΟΥ

Φιλότιον.το NσπOAIΓAlO ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΑιΑΣ

,το ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΙΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Φ το ΠΕΛOIlΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΑΝΗΣ

Φoινuoά,η NσπOAIΓAlO ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟ!ΝΟΤΙΠΑ ΟΙΑΣ

ΦoIνίoov,'to ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣ θEDIPUΠAΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑmN
Φoινίιαov.'tO NσπOAIΓAlO ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΆΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΆΡΠΑθΟΥ

ΚΟ!ΝΟΤΙΠΑ

ΦολέΥαν NσπOAIΓAlO ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

Φου ,ο NσπOAIΓAlO ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΜΗλΟΥ

· ΣΤΕΡΕΆ ΕΑΑΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΑ

Ί,π ΚΡΗΓΗ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣιθlΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣΦΟΥΡΝΩΝ

Φoύρvoι,o, ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΣΑΜΟΥ ΚΟΡΣΕΩΝ

ΦoυDΦOυoάι:..O ΚPIfΠI ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ KOYPHmN
· οι ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝ!ΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΥΜΦΗΣ

·λιαc.o ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ

Φυλαι<ή,π ΚPIfΠI ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΕΩΡΠΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΚΟ!ΝΟΤΙΠΑ

Xαλίιcιoν 'tO θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΆΛΩΝ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Χαλιcειόν.'tO ΒΟΡΕΙΟ ΑιΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ

Xαλιcείoν. 'tO ΝσπΟAlΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

Xάλιcn.Π ΝσπΟAlΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣΔΩΔΕΚΆΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ

Χαοιά,π ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎΛΟΥ

Χ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΠΎΛΟΥ

Χα, ο NσπOAIΓAlO ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔHMOΣ~BOYPΓOY

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

X"';,~ π ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΑΝΗΣ

XΛΑυόc.o ΙΟΝΙΑΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣΜΕΛΠΕΙΕΩΝ

Xooειnόν,'t0 θΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΖΑΓΟΡΑΣ

Xόotov.'to θEΣΣAΛIA ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ

Χ
.

ΚPIfΠI ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣων 'to
Χοούσα.,'tQ NσπOAIΓAlO ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ

XoυσoBi'tσ1OV 'tO ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΦΑΛΑΝΟΟΥ

το IillEIPOΣ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΗΜΟΣΠΑΡΓΑΣ

Α.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΔΗΜΟΣ.
θΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΛΕΥθΕΡΟΥΠΟΛΗΣ,το

Χώναι,αι NσπOAIΓAlO ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ KOPθIOV

Χ'
.

ι,π KPIfΠI ΝΟΜΟΣΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΣΦΑΚΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΑΠΟΥ

Χ · ~o, IΟΝιΑΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΩΡΠΟΥ

Χωρίον 'tO ΝσπΟΑIΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΆΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ

Ψαρά.uι ΒΟΡΕιΟ ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣΨΑΡΩΝ

ΔΥΊ1ΚΗ

Ψαράδες.οι ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

230



OIΚJΣMOΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ

Ψ' (γησicl Ν01l0 ΑΙΓΑιΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΆΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

Ψίνθος,η Ν01l0 ΑΙΓΑιΟ Ι ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛιθΕΑΣ

Πwή: ΥΠΕΧΩΔΕ, Ιδία ΕπεξερΥασία

231



Ι" άwa Kaταιrίδη Π<ψάρτημα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ fΈΩMOPΦOΛOΓIAΣ

ΟIΚΙΣΜΟΙ BAΣEllΉΣ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΡΕΙΝΟΙ ΗΜιΟΡΕIΝΟI

~tαOΙ
ΠΕΔιΝΟI

Α Α

ΑΥίαΚο ΑΎαθσνήαι Α . ,ο

ΑΎία Mιwίνα.η AΎάm1,η ΑΥίαΕ

Αγία PouιιεJ.η,η ΑΥία Μαρίνα.η ΑΥία Mαnίνα.π

ΑΎιά.η AylOV Γάλα,το Άηοι Δέκα. οι

ΑΥιά,η AYIocr ' Σο ο Άηoc Aθανάαιoco

Α
,

Άηoc Γεώιl"fl()LO Άηoc Β'λάσιoc..ο

Άγιοι; Aθανάotoς,o Άγιοι; ΓεώρΥιος.ο (Δ,Δ,Κοίτας) Άγιoc rwOYIOc.o
ΆΥιοι;Αν

,
AYIocl

,
Άηoc Γεώοηος.οο ο

AYIocr ' Ν ο Άγιoc Maτθαίoc ο ΆyιocEuστ ' ο

ΆYΙOCΔ ο ΑΥκαωιά,η ΆηocM' ο

AYIocl
,

ο Αίηνα,η ΆYΙOC ΠOOKόιnoc.o

ΆηocΛ ο Οα/,η ΆYΙOC Στ ο

Άηoc Mάuαc.o Α
,

λΥοοφοίοι

Άηoc Mηνόc.o Α OV,το Α

AYIocN ο AνάΦn,η AKoωτnαιov το

Άηoc ΝικόAooc.ο ΆνδDOC.η Άλινδα.tα

Άγιοι:Ovo' ο Ανω Γαρδενίτοα,η Αλιοτράτη,η

Άηoc ΠέτDOC.Ο Άνω Γ Άλλη Μεοιά.η

Α1αίδ1OV το Άνω Τριπόδον το
,

AετO'l.ώριoν το Αποδούλσυ.το Άνω Αε . τα

AπδόνUl,τα AOYαλαoτiι,π AvroMF.mn
AιYlάλπ,Π Α

,
ις,η Άνω Ποταω.ά-π

Ακα
,

Αοιιένοl,ΟΙ Άνω Σανκηίον το

Α"ΟΟ'Υ1άλιο το Aoνάδoc..o Amoc.iO
ΑΜΙ Αονίθα,η Α οι

Άλucα. τα Aoτuπάλαα/,Π Αο"οΙοι
,

Αλψιά,η (νnΣΊC) Ασώu.ατoc..ο ΑοΟΟλια,τα

Α' ΑΦέταl,ΟΙ AoτεUΏνo

Αλοκή,η Βά AoyovτΙΙCΉ,π

A4ιJνίoταινα.η Βασιλucά τα Αοοινιάδικα τα

Αιιάοιον,το Βατούσσα,l1 Ασκλιιπιείον.το

Aμoναocλιός,o Βελούσι,το Ατσιπόπουλον.το

Aμm;).άK1O,τα Βεν ο ΑυλιώταLΟΙ

Αν' ο τα AΦάλωναc.o

Αν
,

Βέσοα,η Ayιvόc.o

AνήJ..JΩντo ΒΜΙ έα,η οι

Aνθoύσ~η Βόλος,ο (ΑΥία Π ') BάKoc.O

Άνω ο Boυoιcάoιoν.'to Β οι

Άνω Γ
,

Β ~oιο

Άνω MπouΛΙWωί,oι Ι Βυ{ίιι:ιον,το Β' U><n
Άνω Πεδινά,τα Βώλαξ,ο Β""";:ο

ο (τ. ο) Γ
,

BlαYό.nιrα.τα

ΑχοίΚ1Ο,τα Γ
,

BlnYωroυλάtucα,ταισν.το

Γαρέφειον,το (τ.Άνω

',. ΓΙWΈΣεων,τo), Βόθωνο

Αρόχοβα,η Γέρμα,η Βουνό,το

Α
,

Γ illLoto Βοίσα,ητα

το τα Γαλανάδον,το
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ΠΕΔΙΝΟΙ

ο

ΗΜΙΟΡΕΙΝΟΙ

Δ οι

Δiπooov_τo

Δ Ί.η

ο

ΟΡΕΙΝΟΙ

Α ·,.,1=n
Ι,η

Α' τα

Για/ος.ο

Γ . οι

Γaστσύoι..τo

Γιavνάδεc.oι

Aooc.n Δ . η Γιαvνoιiδιoν,τo

Αστέοιον,το ΔΟΟ Χωοίιχ.τα Γ' το

Α τα Δωιιάtια.τα Jyιoι;, Κωνστ ο

Απ ΕΜΠα,η ιι"νάδον,το
Ά Ε4ύθερνα,η Δαμαβόλο=-c.,ο---------j

Ayi)J,Eιoν,io Εχάνω Kάιvιoc.o Δαμαριών""ο

Β' ε..ι""ωtεioν,τo Δάφνη,η

BαθU,τo . ~ . ΔΣU~oι

Bίιroc.o τα

Βίτσα,η Ιθάιrn,η Έάο Διδύ"α.η

Βλαχο . ς,Ο Joc.n Επάνω Eλαύvτα,η

Β' ο lσuλίδα.n Επάνω KΑΛΑUών ο

Boθύvocot Κ' ΠΑΛιΑ ΚΑΒΑΛΑ Emσ'

Bαλ~~ το Έ Ί,η ~λoι..oι
BάYOC.o Enά.η ~

rnΒ"'εν"'έτ"ον"'-=τ=-Ο-------+;Ζ""υνά:.",·",o,.----------H'~~· το

Κατάπσλα,τα Ιωάwινα,τα

Κάτω Γ ίτοα.η Κ το

Κάτω Γαρούνα.η Καλά Nεvά.τα

Καοδιανή,η θεσσαλoνίιcη,η JYω Πόλη

Καοέ.η θήοα.η

Κ Ι θnoασία. η

Καστέλλιον το θόλoc.o

Καστορία,η ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣ lστ ,το

Δumά,τα

Δικ το

Δ' ,το

θυτίνα.η

Γαναδιόν το

ΔελΦοΙοι

Δη"ητσάνα,η

Γ ,το

Γ ιον το

Γονέα.η

Βολισσός,η KΑΛΑUάtα,η (fMHMA ΠΟΛΗΣ) Ε .
Βοτονόσιον το Κ' ο Ζσυ' το

Bσuoιcωτή,η ί,η Zuφιάς,o

BoσJIέτoν το Καλονιο' οι IIλιoΙCΏ"η,η

Kαλόc:,o Huεoo8i.,.lwv το

Kάuπo~o Η '
Κ άσnc,Ο HoάΙCΛειoν.τo tunuα πόληc

Δψ.αρίστικα-τα

ΔιJλόν,τo

Δouwνoloι

Δονούσα.η

ΔοάlCEUl,n

Δσuιιά:.o

Δ ον,το

Καλαν

Κ ιώνεc..oι

KαJ.όπι>",oc.o

Κ

Κ . ο

ο

E""ανσuiιλ Πωτxάc.o
Ε ο

Ε . ο

Ε ο

~Bσuνίoν,τo
~NuumIoν.τo

Κηπία,τα

Κ'

Κ' ο

Κοίτα,η

ΚoΙCΙCΆΡιoν το

Κoκιcoκύλαc.o

Kouιανάτα.τα

Καοίταινα,η

Κ . ο

Κ .
Kαστεllάνoι,oι

Κάστεlloc.o

Καστρίοντο

Kαστoιoιάνucα.τα
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ΟΡΕΙΝΟΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΟΙ ΠΕΔΙΝΟΙ

Eπισxonειόν,τo Koρησσiα.η Κατο tσ

Κοοοίστα,π Καπ
,

Ζ' KσυλoUιιlOV,τO Κάτω Λ tσ

ΖιΎΟΒίστιον 10 Καu σ Κάτω Πoταuιά.π

αι Kouτoυλouφάριov,τo Κάτω ίσν,το

σ Καut . ΚάτωXώσcLπ

θύμαινα,η (νησί,) Κooσσύνσc.o Κέvτoωuα.τσ

loαonc.o Καtuιθαc.o

Και Χώρα.η Κ' tσ ΚέDιrnIJQ.n ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ

Καλαμάχιον,το Κ' η KηΙWΎλα,η

Κ οι Κ οι Κ
.
ΤΜΗΜΑΠΟΛΗΣ

Κ Ί,π Κυριάννα,η Κ το

Κ ο Λαyocά,η f(λ"WLΤO

KΑΛΣUΤά.c.o ΛαΥκαδιά,π Κόwwc ΤΜΗΜΑ ΔΉΜΟΥ ΧΙΟΥ

Κάλο Λ' ο Κοσιανσύ τα

Κα ,το Λάκωνει:..οι
.

ο

Καu.ίτσανn,n Λαύιcoc..o Καu οι

Kawm.tσ ΛεσντάDιov,τo Κou ιοντο

Kαvάλια,τα ΛεφόΙCΑΣΤρoν,τo KOUΦOνΠσιoν,τo (νησί,)

Καπεδιανά,τα Λ · οι Koo<oc.o
KαπέσoBσv ,το Λ

.
τα Kτucάδoc.o

Κ ο Λ iάδια.tσ Κ
.

οι

Κ Λιθίσν,το Κώμη,η

Κ mOV,tO Λιμ.ένιον ,το ,ο

Kαm>ά Λίμναι.αι Λαιadoν,τo

Κ Λouιcάτα..τα Λει\llοlοι

Καστάνιa...n Λouτoo..τα ΛΙνδoc.Π

Καστανίτσα.n Λσυτοο..τα ΛισΒόοισν το

Κάστoov.ΤΟ Λύon,π Μανα :1ά.τα

Κάστoov.ΤΟ Μ
.

Μ . ΣJuιαά..πο

KatάBαoιc.n Mασrαoίτα αι Μαοάθιovτο

Κατακαλαίοι οι Μ ίτι,το Μάταλα..τα

Κάτω Γ Μ ο MαυOOιιUΆΤ1OV.ΤO

Κάτω Δολιανά,τα Μάρμαοα.τα Mf:Yά).o Mεtό>~τo

Κάτω Κ Μάοπιισσα,η Μ ιοντο

Κάτω Κ ταν το Μ · Mεyiστn,η

Κάι:ω ΜωυlnnlO' οι Μ ντο MΕΛWσάτικα,τα

Κάτω Πεδινά,τα MΈVVoαλας.o Μεσαριά.η

Κάτω πεtόλιoν το Μ' ο Mέaπ Πoταwά.π

Κάτω Πόooc.ο Mελισooιcouείoν.τo Mιmό MετόYLτο

Καronώoιoν το Μέσα Χωοίον,το ΜWnα=-π

Κα\llαλιανά,τα MεoavmOOc:..o Mw)'()C.o.
Μέση,π Μόρια.πο

Κ"ιvι"ίδισν το Μεστά.τα Muστoάκιov το.
Μ Muτιλ"νη.π (τμ"μα κόλη,)ο οι

Κ "η Μ ιοντο Ν'

έα,η Μετό»ον,το Ναύ""ιcτoc.η.
ο MήΘUμνα,η NΑΎXΛιoν,1O

Κ""",,οι Μ · Εαλο
,
ιον.το

Kισσόc.o MUΩΌΝ Σσύλι.ον.το Oiα,η

ΚoωΤΆΔΕC.OI Μίνα.η Οινσύσσαι..αι (ντισίς)
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ΟΡΕΙΝΟΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΟΙ ΠΕΔιΝΟI

Κόνιτσα.η ΤΜΉΜΑ ΠΟΑΗΣ MσνεuBασία.η Όριιoc Auu.σuSιou ο

Kσντoδά!Jxινα.η Μσνι\.η 00"'" Α σ

ΚόDθιoντο Mσuντάδα;.o ο"ά.η

ΚOjJOyονιάνucα.τα Mπaτσί,τo(τ.Mπατσioν;ro) Πό:rιαα.τα

Konόπη.η Μ
.

ο ΠάμφWι.τα

Κ ' ~ n Mπnoooν το σύδα.η

Κ' Mυλoπότauoc..o Π
,

Koσu.άc.o Mυλoπbtauoc-o Π Άστοοι:..το

KoτDά.Φιov,τo Μύρθιος.η ΠαDθέvιoν το

Koι>ιcιroύλιoν,τo Μυ
.

nάtuoc-n,
Κouvouxιά.η Νέα ':' ,

τα nάtOOLat tu.nua πόλη,

Κ Nιiσoc Ιωαννίνων nmoocάota

Παραιεύς,ο (ΤΜΉΜΑ ΠΟΑΗΣ-

ΚΡιτσά.η Νιχάνδρεισν.το ΚΑΣ1ΈΛλ/)
Κ ισντο Νόαια,η Π' ο

Κ ισντο NύumOLOI Πεντ' το

Κ JνωΣ' Π
,

Kuπάι>ωσoc.η Ξινάοα.η Π οι

Λάnα.η Ξινό6συση,η nEύΚOLOΙ

Λιrrκάδα.η Ολο
,

Πλάκα.η

Λααπιvoύ,η ΟλύWΙOLΟΙ ΠλατΑVΊΔια,τα

Λάιιυσα.τα Οααλαί,αι ΠολιΜτoc.ο

Λάστα.η Παλα ' ΠoσE1δωνuι.η

Λεσντάκης,ο ΠαλαιοΖώριov,το Ποταμός,ο

Λεύκαι,αι Παλιούριον το Π' ,Γ ΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣ)

Λει>KΌC_O Πάνοο"""ο Ποινές,ο

ΛευκΟΥώοιοντο Πα
,

Πoινί~o

Λιβ{ιίiια,τα

Ε
ΡαΥίδιον,το

Λι ,οι . α Μέλανα,τα Ρέθυανσν το ΙΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΙ

Λουκάδιχll..τα ιθώoιov_τo Ρούστιχα..τα

Λouτooντo Πεοίκλεια.η Σιν οι

Mαvoύλιανα.τα Πέτοα.η Σ ο

Μακοινίτσα.η Πωκοπιανόν.το Σ Ί.η,
Μακ ΣτιΙΥιάταLαι

Μακου1ώοιον το Πλατανtά,η Σται>οίον το

Μανασσι1c.ο Πλατιά,τα Στενιαί,αι

Μ' ο In.ει>ριανά.τα Σl'Οινούσσα.η

Μασιαί,αι Π ιον,το Τ' τα (ΤΜΉΜΑ ΠΟΑΗΣ)

Μ ο Πολεαίτας,ο Tntπό'tauoc.o

ΜεΥάλον XωρWΝ,τo

(τ.Τ' ) Πόσοι,οι Τ ,
ΜεΥάλος Πρίνος.ο

(τ.ποίνα:.ο) Ποταμιά.η Φισκάρδον,το

Μ' αι flσύλιθoo..τα Φοι
,

MεAiδα,η Π
,

Xaλx:ει6ν τοο

Μελιδόνιον το Π
,

ο Xaλx:είoν το

Mελωσonέτσα.η ΠDόδooαα:.o Χατ
,

ο

Mένιtτες,oι Ποοαύσισν,το Xλoαόc.o

Μέσα Βοονίον το
,

Hλίαc.o Χ τα

ΜέσαΧώοο.η Ι ΠooΦWo.n XωoEΠίOΚOΠOLOt

MεσαθoύDιoν,τo ι.η Ψασά.τα
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ΟΡΕΙΝΟΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΟΙ ΠΕΔΙΝΟΙ

Μεσαριά.η Πυλίov.τo

ΜεσοΒ06νισν.το []υpyioν.τo

Μεσοnόπn.n π,;",ος ΔUΧΉ•.o
Μ ων,ΤΟ []υ ιον.το

MέtσoBoν,τo Ρεντίνα.,n

Mηλtα"αι ΡοδολίRoc..το

Μιιωόν ΠάπΙΎ1Coν το Poυσσoσπίτιov το

Movασmooιcιoν,τo
.

MoVΉΠαv Σαϊτσύοοι.,αι

Moνoδέvδριov.τo ΣαπowαKαίΙKα,τα

MΣUντανίστΙKα.τα

Μούντοα:.ο Σι

Μουοέσιον το Σκοτίνα.η

Μουρτζανά.,τα ΣKΡιπεΡΌV,τO

Moυoθένn.η Σt<ύDO<:.n
Μου Ο Σιιαnδά.κιov το

Μπαλίον,το Σπέτσαι,αι

MUλoLOt Σταυ Ο

Μυοτέαι,αι Στενή.n

Ν οι Συκή.η

ΝεοΥώοιον το Ο

Νικιά.τα Τα Ο

Νότια.η Τέuπn.τα

Ντα 1.n Πάδoc.o

Νυ .το Τoιαvτάooc.o

"
. , ον,το Τoιαvτoφuλλιά.η

Oίτυλov το Τούπα"αι
Ολυμπιαί,αι Τσόπακας,ο

Όλυμπος,ο Ύδοα.η

Ο γστέιwια τα {τ .Iστέιwια._τα

OunJ.OC.o Φαλατάδoc.o

Παvoνέoιov το Φoινίκιov το

Παλαιόιcαστooν.τo Φαλένανδοα:.η

Παλαιόκαστρον.το Φαο""οβοόν"το
Παλαtόπoλη,η

(τ.Παλαu;,u;λ;ς.n) Φαoovή.η,
Π

,
,το φoo:vκooλι.αc.o

Π' το Χαριά.η

Πα Χαοούδα,η

ΠαVOOl.1ίmc.ο Χόοτον,το

Πά Χουσόκαστoov,το

Πα ν,Ο Ψίνθoc.η

Π οί,οι

Π'

ΠαoθΕVΏΝo

Π
.

Πάmαo,τo

Παnάνικα,τα

Πέδιον,το

Πέζιον.το

Πέοα Χωοιό.το
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ΟΡΕΙΝΟΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΟΙ ΠΕΔΙΝΟΙ

Πιάνα.η

nίιαmC.o

Πινακάται.αι

Π

Πίσω Μεριά.η

Πλαίσιον.το

IlλαtαUΏΝ,o

Πλάτανοc.ο

Πολ' ο

Ποοταοιά,ο

Πσταιιιά.η

DoτaUΌc.o

Πουσίον,το

Ποασια!,αι

Ποαστόc.ο

ΠυΟΥάιασν το

Pάδoc.o

Ραφταναίοι,οι

Ρ
,

,ta
Ρογόν το

Σα
,

Σιάνα.τα

Σιάtιστα,η

Σιράιroν,τo

Σιcαλlά.τα

Σιcαλτσoτιάνιιcα,τα

ΣK.w.mι,o

ΣΙCαιινέλλισν το

Σκόιtελoc.η

Σταuοόc.ο

Σtειινίroα,η

Σ. ιαί,αι

ΣύΒοτα,τα

Συιcαιιινro.η

Σύαο,ο

Τ
,

αι,οι

Τ ,ο.

Τέλενδoc.o

Τoιιcέoιoν.το

Τοίστοιιον το

ΤΟ

ΤoεπέλoBoν,to

Τσucι<αλιά,to

Τooόc.o

Vψηλά,tα

Φάλλιιcα,τα

Φαν 1,η
,

ο

Φιδάιcια τα

Φιλότιov.τo
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ΟΡΕΙΝΟΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΟΙ ΠΕΔΙΝΟΙ

ΦλσllOY.ώρων το

Φοινίιαον το

Φoυnνά..

Φσύmιoι.OΙ

Φo~O
οι

ΦυλσΙCΉ."

Xαλίιcι.oν το

Xάλlα/,"
Χι

Χοaωτόντο

Xoou.σναστι1pων το

Xpuσ06ίτσων.τo

Χρυ ~τo

Χώναι.αι

Χώno. ΣιDo.ιdων, n

Χωοίον.το

Ψαoάδεc.OΙ

Ψέοιμος,. (V11σiς)

1lliΓH: ΕΣγΕ, Ιδiα ΕπεξφΥασία
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J, άwα Καταπίδη Παράρτημα

llΠP-AJ')~JΓLΓI<~~NΒΑΣΕΙ ΠΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ. ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Ι---- . 1.IΚ 1)1\II(j)I ΗΑ7 ...... Ι Η7. lλΗθΥΣΜΙΑΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
1-- -

1..-
-f-

τνΝΕΧΗ1...1-- - -
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ

Αν:: ΝΙ ~θIΝΟΝΤΟΣ_f-. 'Υ _
ΠΛΗθΥΣΜΟΥf- - ----nπιfιAYΣMOy-1--Ι- - 11"'""ΎΣΜ'Ι'ΙΥ

Ι--

- 1--f- -
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΕΣ

Ι---- - - -1-- - --
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ

Ι-- - - - --
Ι- - - - --------- ΠΛΗθΥΣΜΟΥΜΕ ΠΛΗθΥΣΜΟΥΜΕ
f- - - - -- ΑΥΞΗΣΗΤΟ 1991-2001 ΜΕΙΩΣΗΤΟ 1991-2001
Ι- - ΆVΤίπnι ο-ς:- _ --Ι- Aγαθo.J'IΚiI Αβδανίται,οι Αγερανός,ο
f-- -
Ι-- 1\vfor"'tάσιυΓo A:yjα-Mqj;ίνα.,τr - Α6δέλλα,τι Αγιά,η

f- --lΆvιο:ς::f': l:Bπ.....Q..lltfOCO- f- ~. - Αγάπη,η Αγιάσος,η
I-o-~ - . _~yιo:ς~'!JmOL
Ι--

Ι---- -ΑΎΡ'αφΌj;"οι- - -1-Nη7.:εάrζΌ,- Αγία Εφήνη,η Άγιον Γάλα,το

Ι-- .ΑΙΥ1ω..-πm ΆΎω-ciιOO vvnco Αγία Κυριακή,η ΆγιοςΑθανάσΙΟζΟ
f=--- -ΑΧα ΆΎW~c1fuJvσταvτίvο-c::0- Αγία Μαρίνα,η ΆγιοςΑνδρέας.,ο

Ι---- ::-ΆXucOC'ti χ- ]\ΥI1 .... Μαteaίoc:o Αγία Μαρίνα,η Άγιος Γεώργιος.,ο
Ι- - - -

-- Άγιος ΓεώΡγιΟς,ο
--
Ι---- - -" . A-ylJuL. Αγία Ρσυμελη, τι (Δ.Δ.Κοίτας)-
- Ανά6ατ; !τς.;ο- - --Ayprowv. 0.- Άγιοι ΔΈΙCα,oι Άγιος Μάμας,ο- -
- -Avή~W\

..
- ---:-::--- Άγιος Aθανάσwς,o Άγιος Μηνάι;,οτσ--

- Άγιος Γεώργιος
- .ΑΡγινώντα;τα ΆνωΓαιχJύν~T1 ΣυκσυστιζΟ Άγwς NUCΉτας.,o

~

-Απέραθος,ο

ΑΡνάδος,ο (τ.Απείραθος,ο) Άγιος Γεώργιος.,ο Άγιος Νικόλαος.,ο

Bίιcα;,o ΑράΊοβα,η Άγιος ΔτιμήΤρ10ς.,0 Άγιος Ονούφρ10ς.,0

ΒλάΥΥος.,ο Αστυπάλαια,η Άγιος Ιωάννης,ο Άγιος Πέτρος,ο

Βολισσός,η Aυλtώται,oι ΆηοςΛαυ . ο AΓΙCαΙP1ά,τι

:Jγιος Γεώpγwς,o Αφάλωνας,ο Άγιος Mάpιcoς,o Aιcαμάτρα,η

Επάνω Ελούντα,η Άφυσσος,η Άγιος Πρoιcόπιoς,o Άλλη ΜεΡ1ά,η

HράΙCΛΕια,η Βαρυπατάδες,οι Άγιος Στέφανος,ο Αλοπρόνοια,η

Ιστέρνιον,το Βενέτον,το Αετοχώριον,το Αλφά,τι

Ιωάννινα,τα Boυριcάpιoν,το Ατιδόνια,τα Aμπελάιcιoν,το

Καλαμάτα,η (ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΗΣ) ΒΡαδέτον,το Αίγινα,η Aναιcασιά,η

Κάλαμος,ο ΒραΧΥός,ο Aιcpαytάλιo, το Άνω Γατζέα,η

Kaμάpwν,ro Βρίσα,η Aιcpωτήριoν,ro ΆΡΎΟς,το

Κ
.
σιον,ro Γαλανάδον,το Aλu.ιιά,τι (ντισίς) ApJ,ώλια,τα

Κάτ;ω ΛεΊώνια,τα Γάλλος,ο Αλιστράτη,η ΑΡτεμών,ο

Κεραμός,ο Γλαφυρά,τα Αλυκή,η Ατσιπόπσυλον,το

Κηφ1σιά,η ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΗΣ Δψαρίστιιcα,τα Αλωνίσταινα,η Βαθύ,το

Κ10Τάρι,το Δσυιcάδες,oι Αμάρ10ν,το Βαλτέτσιον,ro

Κυπάρισσος,η Δρυμός,ο AμoναΙCΛιός,o Bασιλ1ΙCά,τα

Λίνδος,η ΔΡυοΠ1ς,η Αμπελάκια,τα Βεργιανά,τα

MΑΙCΡυγιαλός,o Ελαία,η Ανάφη,η Βψός,ο

ΜεΥάλο ΜετόΊι,το Εμπορειός.,ο ΆνδΡΟζΤΙ Βλα'l.ΟΙCεΡασέα,τι

Mιιcpό Μετόχι,το Έξω Νύμφ1ον,το Ανθούσα,η Βόλος,ο (Αγία Παρασκευή)

Mπαλiσν,τo Έρημος,η Άνω Βόλος,ο Boυριcωτή,η

Μπατσί,το

(τ.Μπατσίον,το) Ερμσύπολ1ς,η Ανω Γαρδενίτσα,η BυζίιclOν,το

Μυρτέαι,αι Ετιά,η Άνω Λεχώνια,τα Βυτίνα,η

Νάοοοα,η ΖαΥοΡά,η Ανω ΜπσυλαΡ10ί,οι Γαστούρι,το
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]. ,ά""" Kαmκlδη Παρ(ψrημα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣιΑΖΟΝΤΕΣ

ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΕ:ΟΜΕΙΩΣΗ ΑΥΕ:ΟΜΕΙΩΣΗ

ΑΥΕ:ΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦθIΝΟΝΤΟΣ ΠΛΗθΥΣΜΟΥ ΜΕ ΠΛΗθΥΣΜΟΥ ΜΕ

ΠΛΗθΥΣΜΟΥ ΠΛΗθΥΣΜΟΥ ΑΥΕ:ΗΣΗ ΤΟ 1991-2001 ΜΕΙΩΣΗ ΤΟ 1991-2001
Ν' Η . λισν.το Άνω flεδινά,τα Γέομα,η

Nαώtλισν.τo θηpιwiα, • Άνω Πσταμιά,η Γψάι>οον,ω

Ντα
,

,η loυλiδα,. Άνω
,

,ω Γ ον,ω

Ο ο Κ
,
ιοντο Άνω Σύnocπ rrlH'ω

Ό UΔιώ.o Κιϋ.4W\Zο Άνω Touιόδσν.τo Γλινάδον το

Oouoc Αομένης,ο Κ ';:π Axoδσύλσυ;tO ΔελΦοί.οι
Πά Kάwτo<oo Αποίκια;tα Δπ"πτ
Π Ό,. Κανάλια,τα AπoUωviα,π Διrorά.τα

Π' KασταVΊτσα;η Arτνnr το ΔιιMnυφoy το

π~α1 τμήμα πόλΥΥ KατόRασιΓ • AρyunόMrot Δ' ,το

Πεύκοι,οι KottnRiα,. Amunn6πoA.ι.Ln ΔΡάκε'α,·
Πινακά'tαι,αι Κάτω Δολιανά,τα Α Δ ;π,
Ποοειδωνία,π Κάτω Κ

,
utσν,τo Α' Δου;tο

Πρέβεζciη(fMHMΑ
Κάτω nl.nnr ο A~oί οι (vnnirl Δω",",η ταΠΟΛΗΣ

πnomw~ Κοwαlιανά,το
,

~oι ~λoι,Ol
Pi:Oυμ,;,ω (fMHMA .. 1=.,ΠΟΛΗΣ

,
""',ω

Σ
, ,

τα ωwς,o,ω ο

ΣU1'Y1mαι,αι ΚΛιιιανάτα,τα
,

ο ~Διδύ"ηη
Τη, Uιά,η Κ ' .. 'ι. ε.άνω Καλαμών,οιχη,

=tO(fMHMA
Κου

,
"Γ

,
,ον ω OOl,tO

Τσucιcαλιά.τα K~νέα,π Aσd.τιXΙΆΣV.τo E..cnroriι,Π
,

KfVlσoύvnr ο Aoncn Η
,

,το τunμα wncο

XΑΛΊΙCΙσντο KnLtM n Amf,ntoν το οι

X~,ηόντo Κ;;OO~ιoν το AσιOuatnc ο θ ο

XΩυσ.mι!λLτο κ,κ"άWn.n Α,';ώνυμα,τα ο

Ψ' Κώ"π.Π ΑυΑώνα,π ΚαινΟΟσΥΙΟ Χώοο..ιι

Λιm<αδιά,π Αφέται,Ο1 Κ
,
,

Λά.κωv~Γ οι AYillειoν το ώνεc.OI
Λάotα,. A~vi>r ο Κ ή,π

λαύrnrο BtI'V1fr οι Καλσνιοί,οι

Λίμνωω Βάθειη π KΑΛΌXΙΙIJY~ ο

Λωi\όOιoν,ω Βάκος,ο KΆΛU"νoς,π

Μ"""'λιανα,τα BαtoOOσα.π Ι Καooiτσανn.Π

Μ
,

Kαwo ά,τοονω ο

Mηηιαi,αι
,

φι Κ
,
ο

Μα ,το

,
Κ

,
ω ο

M......,lας,o ,
ο

,

Μ' ο Βέοοηπ KnnUΆ

Mεσαθό6nιov.τo Β' ~π Κ""ιισώιολιcπ

Mi.Πn ΠστΟ"ιά.η Βίτσ".- KάσtεUι>ς,o

Μεσοοόπη,π Blιnάnκα.τα Kάσtoov.τo

Μετ ιov;τo Β υλά"tucα.τα τα

Milaι~· Β
,

ο Kατσψάαιm τα

Μόrnα,. Βοθύνοι,οι Κάτω ΓπnδF.νίτσα.,π

ΝεΥάδες,οι Βόθων,Ο Κάτω Γιmoίlνα,η

Νοοά.τα BoτΣVΌΣιoν,τo Κάτω ΓατCέα.π

240



J, άvvα ΚαταπΙδη Πopόprημα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΕΣ

ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΝΕΧΩΣ Αγ"ΟΜΕΙΩΣΗ Αγ"ΟΜΕΙΩΣΗ

AVEANOMENOV ΦθΙΝΟΝΤΟΣ ΠΑΗθΥΣΜονΜΕ ΠΑΗθΥΣΜονΜΕ

ΠΑΗθΥΣΜον ΠΑΗθΥΣΜον ΑV"HΣHΤΟ 1991-2001 ΜΕΙΩΣΗ ΤΟ 1991-2001
::JνωΜwά.π Bouνό~τo Κάtω Mπ:ouλαmoί,oι

Ξι .η BuCίτσα,η KinωXώρα.π

ΠαJ.αιimoλη.η
ΟΛ, -, ο(τ.ΠαJ.αιimoλις,η) Καφιόνα.π

Παλιοόοιον,το Γαλανή.η
.

Π · Γ
. .

ν.το Ο

Π' το Γαναδl:όν.το
,

Πάtμoς,η Γαράζον.το

Π<πoucά,τα Γ
.

οι KέDια.π

Πέοα Μ<1·
Γαρέφειον.το (τ.'Ανω Kέρt<uρα.η ΠΑΛΑΙΑ

Γ
,

ν.το) ΠΟΛΗ10

~OΤO<LG Γ
. , Κεmιcivucα.ταοι

ι n . toν~τO Γιαvνσύδιov.το Kfuαn.",

Πiκoπι:.o Γονέα.π Κτιπούλο.π

Πλαίσιον~to
.

Κισσόι:.οο

Πλσταμών.ο ο Κλήμ.α.to
,

10 Δαφνέδες.οι Κοίτα.η

Π · .το
,

ι.η Κομιτάδες,οι

ΠoΛΕUΊταc..o Δ' το Koνto8ά(αινα,π

ΠολιΖ:νίτο<;.ο Δ<iλirv.τo Κόρωνοι:.π

Ι Πόoo~oι ΔοuιανοΙοι Κοσμάς,ο

Πoτouιά.η Δονοοσα,l1 KOtoάΦιoν.to

Πoυoioντo
,

Κou1ClCOuλιoν toο

Πρινιάς,ο Δύο Χωοία.1Ο Κouλούμιον.το

Ι fΊυρyίoν.το AuΡΡΆZΙov.to Κou
.

Ο

ιοντο Ε1.Δτη.η Koυνouπιά.η

Σαiτoooαι,αι EλLύθ Kouτ

ι.π EuuανouπλΠ
,

KoέulOαc..oο

Σιάνα,τα Ε
,
ν.το lοντο

Σoroτίνα,π Ε ο Κτικάδοι:.ο

Σιcύooc.π ~όc.O Λάnα.π

ον.το Boυνίoν,to Λ
.

Σταuρίoν to ΈC.ω Γωνιά.η Λακιdoν;ro

Σomuινέα.π Επάνω
.

ο Λ' ο
,

ο Emσιroπειόν.to Λαωtι.νoo_π

Τ
,

ΟΙ Eπισιcoπείoν,το Λεοντάοιον,το

Τ · ο Ί.π Aεύ~αι

Τυoόc.o Zάwuνo.π Λ '"Ί.η Zrro8ίσtιoν.τo ΛιlJάδια.1O
· ,

ΟΙ ιoν~τo 10

Φuλιooi.η Zιrιόι;.O Λύρη.η

Ψαοά...τα Zυmιάι::.o Μ
.

ι.π

HλιoΙCΏun~n MαJ.λιαoiι ΣUιαά.π

θεσσoλoνiκη.η ::Jνω

MαDάθooν.τoΠόλπ

θιiρα.η Μ' ο
,

Mάtαλα.τα10

MqάAoςΠρίνος.ο

θύμαινα,η(νησiι;) (τ.
,

ο),
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f" άwa Kατωιtδη, Πσpάprημα

ΠΑΡΟΥΣlAZOΝΤΕΣ ΠAPOνΣlAZONΤEΣ

ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΕΟΜΕΙΩΣΗ ΑΥΕΟΜΕΙΩΣΗ

ΑΥΕΑΝΟΜΕΝον ΦθIΝΟΝΤΟΣ ΠΑΗθΥΣΜον ΜΕ ΠΑΗθΥΣΜον ΜΕ

ΠΑΗθΥΣΜον ΠΑΗθΥΣΜον ΑΥΕΗΣΗ ΤΟ 199I-ZOOI ΜΕΙΩΣΗ ΤΟ 199I-ZOOI
ΙΘΆΙCΗ,η Mελiδα,η

10cn MελιΔΌΝWΝ,τo

1σoonς,σ Mελισσ<>xέ-too.η

Κσβό).α,η ΠΑΛΙΑ

ΚΑΒΑΛΑ σ

KαJ.άNmά..τα Mεoαnlά,η

KιV.αμάιooν"σ Mεσ080ύvισν,to

Καλάμ,το
,

"σ
Κώ.αν Mεάmσvτo

κω.ιιρί:mι,οι ΜηUαι.αι

Κ
,

σ ΜηΜνα,η

Καλός,σ Μίνα,η

Kαλoomc.o Mίσ'1OC..o

Κ Moσνταvίσtucα,τα

Kαttδιανά,τα MσiMooc.o

Καχέσσ6σν,το Mxoiιooν.τo

Κ σ Mυoσiνn,η

Κα
.

Νέα "
.

,α,
Καρέ.η NUCΆVδρειoν;tO

Καοίταινα,.n ΝόUULn

Κ
.

NύμΦαLαισ

Kαnuά,η Oλuuπιαί,αι

Kαnύνια.η Ο."
.

Kα~άνια,η Ο",""",σl

Κασι:ελλάνοι,οι Παλαι'

Kασtέλλιoν,τo Π' το

Κασι:ιήον.το Π=
.

νσ

Kασι:oισιΆΝUCα,τα Παοάλιον ::Jσι:DOC.ΤΟ

Kάσtoov.τo Π σι

Κάτω Ζάκ:ooc.Ο Παοθένιον.το

Kάtω Καοέα.η Π ν,σ

Kάtω Κλείσμα,το Πέζιον,'tO

Kάtω Πεδινά.τα Π σ (ΚΑΣΤΕΛΛΑ)

Κάτω Πετάλων,το Π ,το

Κάτω Πoταu.ιά,η Πιάνα,η

Κάτω ΣΑVmίον,το

Κ
.

ιον,ΤΟ
Π .

σ

Κένtoωιια.τo ~ooσιαi,αι σ.
σ

Kεoαcnό.η
.

σ

ΚΕ7Ι)ό. σ Πρινύ1.αι;,σ

Κη:ιάα.,τα · .
σ

Kiμω).oς,η ~η
Κ

.
σ · . ον το

Κοκ:κ:άοιον,το Ράδσι:.σ

Koκιcoκ:6λαc.o Pενriνα,η

Κόμχος ΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΥΧιΟΥ Ρ · ,σ

Ι Κooησσia,η Σα:JEσuvακα:ίucα,τα
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ΠοΡάΡτημα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΕΣ

ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ

AVΞANOMENOV ΦθlΝΟΝΤΟΣ ΠΛΗθΥΣΜον ΜΕ ΠΛΗθΥΣΜον ΜΕ

ΠΛΗθΥΣΜον ΠΛΗθΥΣΜον ΑΥΞΗΣΗ ΤΟ 199\-200\ ΜΕ\ΩΣΗΤΟ \99\-200\
Κόοθων,το Σtάnσtα,η

Κοοαίστα,η tΙCΑΛtooτIάvuca..τα

KooσvovWνum.τα ""~η
Κ

,
Στου ο

Κοσκινού,τα Στεμ.VΊτσα,η

Kσu οι Συκή,η

Koutoυλoυφάριov.to ταιιάιmlι.oι

ΚouΦσν'ήσισν,το (νησίc) Τέα/ιδoc.η (vnoic)
Koόκoc..o Τέωnι.τα

KVΏανη,η Τ

Κ' τα Υστέονια.τα (τ.lστέρνια,τα)

Κ1\θνα;,η Φσ ι,η

Κυνοπιάσται,οι Φω ,το

Κυπριανόδες,οι Φο,
,

ο Φοινίιαον,το

Λ Φσu vt,to
Λάιιυοο.τα Χαλκειόν,το

Λειψοί,οι Χ

Λεuκόι;,o X(ψ(Jύδα,η

ΛΕU ,το Χψάρα,η

Λεφόκαστρον.το Χώρα Σφωciων,η

Λιβάδια,τα Xωoεπίσιcoπoι.,oι

ΛιΒάδια τα

Λ ο,

Λ,θioν,τo

Λιμένων,το

::J4νδα,τα

ΛoυΙCΆΔueu,ta

Λouιcάm..τα

Aoutoά.ta

AoutDόν,to

MιrιuCιά,ro

Μ""οινΠσα,η

Μανασσής.ο

Μ 'ται,αι
Μ ,,"το

Μ
,
ο

Μ' τα

MΑΡΣU'άc,o
Mάιmησσα,l1

MΑVΏνaα,η

Μ σον,ΤΟ

ΜεΥάλον Xωρioν,τo

(τ.Τ' )
Μ ριον,το

Μενίστη,η

Mέ1αuπει;,αι

Mελισσάtιιcα,τα

Μελισσοκομείον.το -
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J" άvνo: ΚαταπΙδη ΠοΡΙψτημα

ΠAPOYΣlAWNTEΣ ΠΑρονΣιΑΖΟΝΤΕΣ

ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ

ΑVΞANOMENOV ΦθlΝΟΝΤΟΣ ΠΛΗθΥΣΜον ΜΕ ΠΛΗθΥΣΜον ΜΕ

ΠΛΗθΥΣΜον ΠΛΗθΥΣΜον ΑΥΞΗΣΗ ΤΟ 1991-2001 ΜΕΙΩΣΗ ΤΟ 1991-2001
Μ' οι

Μέσα Bouviον,το

ΜέσαΧώοο.η

Μέσα Χωοίον,το

ιά.η

Μέση,η

Μεστά.τα

Μ.. οι

Mέtσo8oν,τo

MήΘUανα,η

Μικρόν ΠάπιΥΚον,ΤΟ

ΜιιφόνΣσύλιον,το

Μ
,
ιαον,ΤΟ

Μονε
,

Μονή Davaviαc..n

Movιi,η

Μσνοδένδοιον,το

Μου
,

ο

ΜουΡέσιον.το

Μου τα

Μ
,
"η

Μουσιώνας,ο
,

ο

Μύλοι,οι

MυλoRόtααoς,o

MoλoRόtαaoc.o

ΜύοΟ.oc.η

Μυστ το

Μυτιλήνη,η (τμήμα

πόληο) ,

Ν ν,ΤΟ

Νόιια,η

Νυμφαίσν,το

Ξινάρα,η

"
,

ν,ΤΟ

Ξυλο ων,ΤΟ

Οία-η

Οινώσσαι,αι (
,

OίWλoν.1O

Oλυιuιoc.o

αι
,

ΠάYιaα...τα

Π
,

ιον.το

Παλαιόκαστoov.το

Παλαιόκαστoov.ΤΟ

"ολοι ν,ΤΟ

Παλαt.01Φpιoν.τo
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},ι ιiwα Κατωdδη Πaρlψrημα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΕΣ

ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ

ΑΥΞΑΝΟΜΕΝον ΦθlΝΟΝΤΟΣ ΠΛΗθΥΣΜον ΜΕ ΠΑΗθΥΣΜον ΜΕ

ΠΛΗθΥΣΜον ΠΛΗθΥΣΜον ΑΥΞΗΣΗ ΤΟ 199I-Ζ00\ ΜΕ\ΩΣΗ ΤΟ \99\-ΖΟΟ\

Πά~φιλα,τα

Παν η

Π
.

Ο

nάνoDuoc.O

Παoouuθιά,η

ΠάσΥα.π

Π ώ,η

Παt.tάvιιcα,τα

Πέδιον το

lliλε1cαc.o

Πέοα Χωο1ό,το

Π
.

Π
.

οι

Πέtoα.π

Π
.

Πισιcoπιανόν,το

Πίσω Μεριά,η

ffiΔιcα.π

ffiάtανώ,η

Πλαταviδια,τα

ffiάtανoc.o

ffiαtώ,τα

Π

ΠOΤ~Iά,η

Ποταμός,ο

Πoταμόc..o

Πoi>λιθοα.τα

Πoινέc..o

Π' ο

Προμ.ύριον,το

ΠύlJYOς Δφού,ο

Ραφταναίοι.οι.

PttYίδιoντo

Ρσνόν.το

Pouσσoσπίτwν,το

Poύσnιcα,τα

.
Σ 'ντα,η

Σιν οι

Σκαλάδος,ο

ΣΙCΑΛιά,τα

ΣKαλom'ι,π

Σιcαu.να/ιον.w

ΣKεπασm,π

Σκ'

Σκ το

Σπέτσαι.αι

Σταuoόc..o
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Ιωάwα ΚαtGRiδη παράptημα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΕΣ

ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ

ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ _ΙΝΟΝΤΟΣ ΠΛΗθΥΣΜΟΥ ΜΕ ΠΛΗθΥΣΜΟΥ ΜΕ

ΠΛΗθΥΣΜΟΥ ΠΑΗθΥΣΜΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟ 1991-2001 ΜΕΙΩΣΗ ΤΟ 1991-1001
Στεvή..η

Στενιαί.αι

Στoωwυoιαί.αι

ΣυΒοτα.τα

Σύμη,η

ΣΖΡινσύσσα,η

Τα ο

Τζάδος,ο

Τoι.κέnιoν.το

Touιόtauoc-o

Toίστouoν.το

Τριmo.ι,αι

Τ Ί,η

Τσεotλolloν.το

ΤΣΌΙΑXιcας,o

Ύδρο,η

Yum~o

Φάλλιιcα,τα

Φι.δάιcια.τα

Φιλότιον.το.
,το

ΦοινΟΟ.ον το.
δooc-π

ά,π

Φοο ο

Χαλκείον.το

Χάλι<η,η

Χλομός,ο

Χόρτον,το

Χ
.

wν.τo

Xρdύσα,τα

XfΛΚJ06ίτσιoν.το

Xoooόιcαστooν.τo

Χώναι,αι

Χωοίον,το

Ψ οι

Ψέ (νησω

IΠUΉ: ΕΣΥΕ, Ιδία Επεξεργασία
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Ιωάννα Καταlliδη,

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5' ΠΛΗθΥΣΜΙΑΚΕΣΜΕΤΑΒΟΛΕΣΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΠοΡάΡτημα

ΠΛΗθΥΣΜΙΑΚΗΜΕΤΑΒΟΛΗ%
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 1941-1961 1961-1981 1981-1991 1991-2001
Α

,
4.1 0,6 22.0 33,8

Μι,ο\ -18,5 -13,4 -32,1 15,8
,

-99 5 17900,0 -{;39 244,6
A-ιάxιt,η -23,7 -201 -3,0 -12,2
Α

,
ο -80,3 -{;9,8 -{; 1,5 180,0

ΑΥία ElDIivrι,n -344 -460 853 -22,2
ΑΥίαΚ Ί,π 12,2 10,9 -26,5 7,0
AYίαM""~o 00 -8,3 13 7,2
ΑΥία Μαρίνα,π 40,5 -{;Ι 4 -70,6 140,0
ΜιnΜ '~ -249 -305 -93 4,9
Ayiα PouιW.π,η 6,9 40,0 -{;I,3 236,1
ΑΥιά,η 0,0 -70,1 5,0 14,3
Αηά.η 34 -259 1 7 -8 Ι

AYIOOoc.n -17,5 -332 -12,3 -13,6

ΑΥΙΟΙ Δέκα,οι -257 -19,8 13,6 -23,2
ΆΥΙΟΥΓάΑα,to 6,5 -78,2 103,5 45,7

Ά-noι:A
,

-54,3 -87,5 600,0 -71,4ο

Άηoc Aθανάσtoc.o -285 -51 6 -805 957
Ά-noι: Aνδoέαc.o 79,5 -15 Ο 14,8 -{;,5

Ά-noι: ο 452 -193 0,2 -11 5
Ά",oc Γ ' ΝηJ.riας,ο -967 232 140,6 7,8

Άηoc Γ Συ
,

ο -15,4 -374 -{;9 48
ΆηocΓ ο 460 ·45,9 879 77,4

Ά-noι: Γ ο -22,1 ·22 Ι -1,4 6,8

Άτιoc rεώιmoC.o 00 0,0 00 226 Ι

Ά-noι: rεώιmoC.o ΙΔ.Δ.Κoί,αc) 453 -745 150,0 -26,7

Άτια: ΔπuTn:οloc.ο -27,4 435 115,6 -394
Άνιoc Ευ", ο -{;,2 -72,1 -34 29,7
ΆΥιοςI ο 0,0 00 00 0,0
ΆΥιος Ι ο 425 403 -187 -32 Ο

Άτιoc Κωvo<oνnvoς,ο -25,1 -26,0 -{Ι,7 36,7
ΆΥιοςΛαυ ' ο -30,5 ·264 -246 -199
Άτιoc Μάιιας,ο -10,9 -2,5 -7,0 28,5
Ά-noι: Μ' ο 40 252 497 -58,4

Άτια: Μ
,

ο -8,3 -224 -1,6 9,6
Άηoc Mηνόc.o 195,3 45,4 -70,8 -5,0

Ά-noι: N",fn:αc.o -244 -555 623 41 Ι

Ά-noι:N",λ'"~o -35 Ι 423 -{Ι,5 -46,6

Ά-noι: ο 3,0 9,3 -Ι 5 -2.5

Άη
,

48,4 62.8 -23,1 -23,1ο

ΆΥιος Ποο<'"""'-ο -169 -37,0 49,2 -2,1

Άηoc: ΣtiΦανoc.o 0,0 0.0 -1,6 55,0
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Ιωάvvα ΚαταπΙδη ΠαΡιψτημα

01ΚΙΣΜΟΣ 1941-1961 1961-1981 1981-1991 1991-2001

Απαωιά.π -44 Ο -19,3 -20,3 35,5

Aγno.ΦOί,oι -13,2 -50,2 15,7 -13,9

ΑΥΡιά,π 79,9 21,3 13,7 15,1

Ayρil)wv,to -19,0 -34,5 -34,2 -76,9

Α ιον,Ί"Ο -83,4 -53,0 -12,7 -10,1
Αηδόνια,τα -25,2 -43,5 -14,7 8,6
Aιyuίλη,η -37,3 -31,8 -7,7 6,0

ΑίΥινα,η -47 269 06 16,3

Ακα
,

-0,6 -33,3 -31,4 26,5

Ακοονιάλιο, to -555 -132 71,7 -342

Ακρωτήριον,'ΙΟ -26,4 -16,5 60,9 35,1

AJ.αμαννιά,π -28,6 -42,5 -23,9 22,9

Άλικα,Μ -71,3 688 333 306

Αλιμιά,η (νησίς) -100,0 0,0 0,0 0,0

Άλινδατα 0,0 -49 264 287

ΑλιστΟΟπι,η -14,3 -24,7 -15,5 22,8

Ι ΆλλJι Μεριά,η -17,8 3,2 -2,4 54,3
.,' η -36,2 -94,7 915,4 -34,5
., , οια,π -100,0 0,0 125,0 180,6

λΜ>κή,π 73,3 -7 7 216,7 -48,7
., ..... n -20,8 -14,0 -5,7 20,3

Λλωνίσtαινα.n -460 -32,2 80 -209

Aμάpwv,to -36,9 -26,4 13,4 37,9

Αιιονακλιός,ο -25,0 -49,5 -18,0 61,0

Α -400 -24,4 -6,5 20,6

Α τα -41,8 -43,4 -3,5 -7,7

Α
,

oνto -15,2 -364 -17,6 28

Αν' ο 35,7 -73,7 160,0 -23,1

Ανακασιά,η -0,5 10,9 1,6 10,2

Ανατολή,π -45,7 -64,4 36,0 -45,3

Aνάαm.Π -40,0 -39,5 -8,4 3,1,
ΆνΛ.. ~n -18,5 -197 -16,0 101
Α' ,to -7,8 -18,4 -25,8 30,6

Ανθοήσα,η -91,4 889 8,8 208,1

Άνω Βόλος,ο -21,1 -15,5 16,4 14,5

ΑνωΓ 'Ί"σα,η 0,0 10,0 -18,2 50,0

Άνω Γ
,

-24,7 -298 9 Ι 2,9

Άνω ΓατCέα.η 0,0 -15,9 -10,8 -28,6

Άνω τα -3 8 -Ι 9 5,2 -0,7

ΆνωΜεοά.π -42,4 -4,5 19,8 67,5

Άνω Mπouλ.αριoί,oι -65,8 -38,6 -9,8 -37,0

Άνω Πεδινά,τα 15,4 -44,1 -18,7 18,8

Άνω Ποταιιιά,η -Ι 1,0 ·48,8 16,9 79,4
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Ιωάννα KαταrιIδη. Πaρόpτημα

ΟIΚΙΣΜΟΣ 1941-1961 1961-1981 1981-1991 1991-2001

Άνω ΣαΥιφίον.το 0,0 -30,4 -28,0 5,3
Άνω Σ' -36,1 -9,4 -19,8 8,5
Άνω Τ

.
,το -258 -39,9 -14,5 42.

ο (τ. ο) -40,5 -36,7 -13,6 8,7
Αποδσύλου,το -13,9 -18,8 -12,8 -20,9
λποίιαα,τα -22,6 -29,8 -18,7 4,3
AπoUωνία,π 35,6 -10,6 -18, Ι 36,7

•• -15 Ο -8,6 10,4 20 Ι

ή,η -38,3 -15,4 -11,7 -5,8

Ι Aρyινώvtα,τα 00 -56,9 -16,0 00.
το 38,1 23,9 5,8 10,7.
το 00 22,2 18000 Ο -99 3

Α οι -2,7 -37,7 -16,1 22,0
ApyuρoύπoMςn -20,0 -32,3 -12,6 1,5

Αοεόπολιι:.π -32,4 -26,7 24,2 2,0

Aρίσm,π -22,4 -31,6 -22,7 1,1

Αοιcοί.,οι 0,0 -299 -26,5 80.
~oι 4,6 -Ι 7,8 -8,0 1,0

Αρμόλω,τα -10,7 -23,5 20,0 15,7.
ο -197 -32,9 0,0 -471

Αονίθα,η 0,0 19,8 16,2 2,6

Α
. 26 -18,8 -86 11,2ο

Aootyιαα,τα -38,2 -66,7 7,1 -100,0

Α ο -14,3 -156 ~,I 30

Α "Π -22,0 -33,3 -24,6 26,4,
AOO>V1ΌΔΙΙCα,τα 17,3 -49,7 -4,0 16,7

AσΙCΛππιεί.σv το 00 -267 49,9 Ι 3
Άσος,η -51,8 -50,0 15,3 47,0

Αστέριον,το -21,7 -83,3 583 789

Aoτuπόλαtα,η -9,8 -33,1 -20,0 25,7

Ασώβατοι;,ο -23,3 -36,6 -12,7 -17,6

Ατσutόπouλoν,τo -23,0 -14,8 39,6 1216

Aιryώνuβα,τα -36,6 -85,4 2919,0 -86,9

Aυλιώtαι.oι -3 Ο -387 10,2 118

ΑοΑώνα,π 0,0 -4,2 -47,8 -33,3

Α ο -15,9 -21,0 -12,4 69

ΑΦέται,οι -35,1 -3,5 -17,8 -37,9

Ά •• 275,9 -3,9 -27,9 25,6

Α'" το -45,9 -7 5 -29,7 -46,~

A7JVόc.o 49,3 21,2 -0,5 15,8

BC%Y1έ<;.oι 0,0 -861 -54 5 760 Ο

Βάθεια,η ~,3 -59,1 197,4 91,2

Βαθύ.το 0,0 67,4 -37,5 2,2
--

249



Ιωάννα ΚαmQiδη πιφιψπιμα

OIΚIΣMOΣ 1941-1961 1961-1981 1981-1991 1991-2001
Baθύς,o 0,0 -18,3 3,0 -2,4
Βάκος,ο 26,3 -13.0 2.3 0.0
Bαλτέτσιovτο ·936 -27,8 1769 574
Βάιιβακα,η -64,0 -34,9 19,6 -23,9

Β"""ιοιτά&<;οι -25,2 -363 56 -0,3
Βασιλικά,τα -25,4 -40,5 -19,5 -1,1

Βατσύσσα,η -26,3 -51,2 17,9 -15,6

Bά-Joc.o -38 1 -554 -21 3 500

Βεδέοοι.οι -17,4 -49,1 34,5 23, Ι

Bελσόσ~τo 00 0,0 -429 1833

Β Ίτος,ο -59,5 -36,7 -26,3 28,6

Βενέτον.το -49,9 -21,1 -45,6 74,5
νά,τα -16,7 -54,0 -17,4 -5,3

Βέσσα,η -31,7 -30,8 46,9 -32,7

Β'''' -02 -104 -Ι 1,7 13,0

Βίκος.ο -11, Ι -25,0 -25,0 5,6

Bwόc.o 6.8 13,6 72,2 103

Βίτσα.π 0,0 -36,4 9,3 -10,5

Β' α,τα -45,1 -6,0 4,3 49,0

Β "n -50,3 -13,7 -28 Ο 40,2

Bλαxo>wuMίτucα,τα -0,9 -25,9 29,1 -16,2

Β ο -53,0 -10 Ι -402 57,8
Β' ο -62,2 -76,1 152,9 25,6

Boθύνo,OL 00 714 45,8 76,2

_,ο -17,8 -6, Ι 36,9 43,0

Bolwoόc.n -27,7 -48,8 -15,7 3,2

Bόλoc.o (A'Yiα Π ') -10,4 45,0 8 Ι 6,8

βοτονόσιον.το 20,7 0,3 -7,0 -14,1

Bouνότo -179 -Ι 3 -16,1 7,2

Bσu το -21,9 -60,7 40,0 91,8

Βοορο<ωτή,η -39,8 -38,2 -13,4 -36,0

Β
.

,το -91 Ο -24 Ο 684 -28 Ι

Β
.

ο -24,7 -58,0 -16,4 -6,5

Β' -Ι 1,7 -338 -262 -1,5

Boζiιαoν,τo -20,7 -37,0 -10,3 -33,5

Βο(ίτσα.π -85,4 857 746 -6,1

BUΤΊvα,π -17,7 -19,2 0,0 3,3
Ι 0.'.'_' ο -13,6 -59,6 82,6 -21,4

Γαλανά&wτo -4,3 -22,7 -4,5 42,1

Γαλανή,η 65,8 -40,2 -31,8 -5,3

ΓαJ.nEίδ,ov,τo -31,4 -17,7 8,3 255

Γill.oς,o -20,0 -42,1 40.4 109,8

Γαναδιόν.το -51,2 -6,8 -6,4 -26,2
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OIΚIΣMOΣ 1941-1961 1961-1981 1981-1991 1991-2001

Γ
,

,ω 1,3 -95 -0,6 123

r ,
οι -10,3 -13,2 -6,5 1,8

ΓαοέΦειον,ω (τ.'Avω ΓαoέΦεwν ω) JJ7 -216 -6,9 117,8

Γ ,ω -0,4 -51,8 -0,7 78,8

Γ -55,8 -39,1 35,7 -45,6

Γ οι -19,1 -26,6 7,3 -2,1

Γιaννoόδιov.τo -15,2 -71,8 4,5 317,4

Γwάoιoντo -728 43 -63 22
Γι

,
ν,ω -22,0 -62,6 57,9 -22,8

Γκλέζ,ω 0,0 00 2176 -13,0
tλαφυoιLτα -6,8 -19,7 14,5 -34,1

Γλινάδον.το 12,3 -14,0 -0,9 -8,8
Γονέα,η 0,0 0,0 75 Ο -100,0
Δ,Δ.χioo ΚΟΜΠΟΣΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΥ

XJΟΥ -9,4 0,1 -4,9 3,9

Δαιιαβόλοc.ο -23,4 -126 -44 33

Δαuαoιώναc.o -12,7 -45, Ι -2,2 8,9

Δαφνέδεc.oι -10,3 -29,3 -0,8 41,0

Δάφνη,η -40,0 -100,0 0,0 477,8

ΔεM>o~oι 22,4 98,5 -38,2 58,3

Δnumσάνα,n -25,6 -529 208 -173

ΔιειJ'rά.τα -5,0 -88,1 568,8 -25,2
ΔικόΩ........... το -726 -474 1176 -40 5
Δ' ,το -64,0 -31,5 13,5 -7,1

Δ τα 6,6 -58,0 150 Ο -76,5

Δiπoooν,ω 45,0 -32,5 -24,9 -14,4

Δολόν.το -33,1 -53,6 -40,3 54,3

Δoιιιανo~oι -44,6 -209 -36,9 57,5

Δovoύσα,η -46,9 -35,4 11,0 69,1

Δoυιcάδεc.oι -20,5 -237 7,2 38,1

Δοάκεια,η -47,7 -22,9 -Ι 1,2 -10,7

ί,η -56,7 -55,4 54,5 -31,4

Δρυ,ω -52,4 -8 7 127 -21, Ι

Δ' ο -46,7 0,0 -9,7 -26,2

Ι Δoυuά:.o -36,4 -39,9 81,4 13,5

Δ
.

-Ι 7,8 -37,9 -15,7 -12,5

Δύο Χωοία..τα -41 3 -481 -26,0 -282

Δυ
,

-23 Ο -43,7 -26,1 11,3νω

Δωμ.άτια;ι:α -15,4 -43,7 -7,1 15,2

'λοι,οι -16,7 -21,3 19,3 -5 4

Ελαία,η -39,3 -60,8 225,0 -61,5

E1.άtα,η -29,2 -32,0 -4,2 -4,0

Ελάτη,η 68,4 -52,1 15,2 -17,0
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['ι άwα KamlΓ δη Πlψόprημα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 1941-1961 1961-1981 1981-1991 1991-2001

~. Ο -504 -57,2 -12,0 67,1
Eλclθερνα,η -5,3 -30,6 9,3 -3,7

Ο -21 8 -44,9 -4,0 3,3
Eμxoρεiσv;tO 5,6 -13,0 31,4 29,9

Ε · Ο 00 -57,9 -87,5 2200,0
ός,ο 0,0 -77,6 -10,9 -39,0

Ε · Ο 0,0 0,0 -40,0 200,0

Έlω Bσuvioν10 -337 -400 -53,8 444

~ΓOMά.η -43,2 -54,2 93,9 49,8

~Διδύuα.π -436 -430 -21 Ι 70

~NύuΦιoν;to -77,4 51,4 -4,4 -20,4

E>aiYω E1.ώvτα,η -25,9 -26,3 -34,7 -18,9

E>aiνωK Ο 00 4343 3,2 295
E>aiνωΚάμχος,ο 0,0 0,0 0,0 -9,5

~10 -338 -575 -378 71,4

Eπtσxo><είov,1O -45,3 -9,4 53,9 24,9

· Γωvuic.π -58,5 -74,5 -28,6 43,6

ί,π -20,3 -26,6 37,0 -86,1
Εχισκοπή.Π -20,3 -26,6 37,0 -30,2,

'n -516 -833 180,0 21,4

-23,9 -3 7 -6,1 -9,4

Ετιά.π -358 -765 -75 Ο -100 Ο
.

-4,0 -12,0 -9,9 -0,9

Ζά=ινα,η -43,4 -61 9 -8,0 -27,2

Zrro8ίσtl0ν το -467 -41 2 -149 8,4

Zouoiδooν,1O -36,2 -34,6 13,5 18,8

Zmόc.o -3 7 -232 -7,3 4,7

Z'~';'Γ Ο -15,6 -31,0 -24,7 49,3

HλιoΙCΏun.n -19,6 -43,3 -22,8 12,8

Ηιιε008ί.λιον 10 -27,6 -3,1 19,9 14,2

HOOιcλεtα,π -17,5 -34,0 -14,5 -22,6

Hnάx""oν το <unuo πόλης 605 602 13,3 13,7

θαλάμαι,αι -49,8 -16,5 0,0 -20,8.
Ο -3.5 -524 224 -35,0

θεσ .. ι,η Άνω Πόλη 30,8 62,0 -5,5 -5,2
θήοο,η -19,1 62 -J.l 38,6

.. π -265 -429 -6,6 3,5
<>-., ..

τα -17,2 -30,3 -4,8 -8,1
~,

Ο -73 -474 750 82,9

θι;ιιωνα,π (νπσicl -0,7 -16,6 21,5 -4,8

lθώm,η -15,3 -22,6 -15,9 6,0
Ίος,η -39,7 10,6 -9,4 32,3

louAiδα,η -36,8 -68,2 0,2 23,2
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Ιωά.wα Kατα~ίδη Παpάprημα

ΟIΚΙΣΜΟΣ 1941-1961 1961-1981 1981-1991 1991-2001

loαonc.o -55 Ο -37,3 -13,2 -7,6

IσtέρvιoV;tO 45,5 -70,0 141,7 10,3

lωάννινα. τα 600 28,1 26,5 8,7

Κ.Δ.Λ σiou 0,0 0,0 0,0 0,0

K.ΛNήσσu lωαννίνων ( . -2,5 0,2 -25,0 -0,3

Κ • _ ΠΑΛΙΑ ΚΑΒΑΛΑ -10,4 26,6 0,3 3,7

Κ
.

-3,6 -14,9 -9,3 -5,1ον,τα

Καινούργια γ,' -578 184 -467 -20,8

Καλά Νειχί,τα 81,8 12,5 -11,8 49,1

Kα1αιιά",oν,τα -49,3 -Ι 7,6 -3,1 47,4

Kα1aιιάc.o -15,5 -40,8 -20,7 -39,1

Kαλαμάtα,α (fMHMA ΠΟΛΗΣ) 9,5 9,7 4,1 12,7

Kαλάιu. τα 0,0 -25,0 -333 22,2

ΚάΑαμος,ο 0,0 157,1 29,6 22,9

Κ ,- -276 -305 1,0 -15 Ι

Κα1aν -36,4 -60,3 -60,0 50,0

Kαλαρiται,OI -76,6 -37,4 -50,7 71,8

Κ
.

οι -37,7 27,2 10,7 -7,1

Ko1J.oνή,α -78,0 151,6 -13,0 -17,8

Κ<α/ονή,α -187 -25,9 -. Ι -12,4

Κ · ο -8,8 -32,9 -20,1 26,0

Kαlovιoί,oι -30,6 -60,2 21,6 -489

Κολόποσνος,ο -100,0 0,0 200,0 -100,0

Kαλόc.o -25,2 -37,2 4,2 12,2

Kα1auτιί<:.o -49,8 -48,1 -24,1 73

Kάλoμvoς,η 0,0 -0,9 4,2 -3,7

Κ · -10, Ι -273 22 Ι 11,8

Kαμάp10V ;00 0,0 0,0 81,6 26,1

Kouίτσανn,α 0,0 0,0 -3,2 -3,3

Καμπιά.,τα -49,2 -53,0 7,6 -7,9

Κ' ο -3.4 -35,7 -13,5 -25,7

Kαvάλιa.τα -0,3 -14,4 -40 -148

Kαπεδιavά,τα -52,9 -43,8 -29,6 47,4

Κ · τα -61,0 679 -44,9 367

Κ
.

ο -51,2 -35,0 130,8 -30,0

Κ ο -77,1 -36,4 85,7 323,1

Κ ο -733 -89,6 16600 -46,6

Ι Καοδιανή,η -22,1 -40,3 -43,4 28,0

Καοέ.α -13 7 -40 7 -29,6 39

Κ -46,0 -14,7 6,2 -16,3

Καρίτωνα,α -36,4 -53,0 8,3 9,3

KαρπεVΊΙσιoν.τo -7,2 44,8 15,1 12,3

Κ ο 6,8 -8,7 19,7 58,5
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Ιωάwα Καταιιίδη Παpάprημα

OIΚIΣMOΣ 1941-1961 1961-1981 1981-1991 1991-2001

KαoUΆ -78,6 -13,6 234,6 -75,5
K.~'" n 4,3 -68,0 -53.7 156,0
Kαnύνια,η -64 3 -70,0 20,0 100,0

Kαouoίmoλις,η -60,7 -70,3 20,5 -26,4

Κοστάνια,η -52,5 -356 -289 12,3
Καστανίτσα.,η -25,5 -18,2 -6,4 -Ι 1,3

Kασtεli.άνoι.oι -31,6 -12,7 9,7 9,1

Καστα/ιον το -16 Ο -392 -21 7 14,1

Kάσtελλα:.o -28,1 -30,0 54,3 -10,2

Κ
.

ΤMHMAΠOΛIIΣ -0,2 686 -13,8 0,3
Καστοίον,ro 5,3 -50,4 -25,4 18,2

Καστοισιάνικα,τα 00 -75,3 16,7 60,7

Kάσtooν,τo -97,8 324,0 -48,1 -80,0

Κάστρον,το ·49,8 -10,9 -29,2 34,7

Κατ -524 -449 -11 Ι -75 Ο

Κατακαλαίοι,οι -8,9 -51,2 -15,0 0,0

Κατάχολα,τα -81,2 63,2 -28 Ο -45

Kατσψάm::α,τα -68,0 487,5 -79,8 -31,6

Καπαβία,α 0,0 -9,3 -3,0 -15,5

Κα/ω Γαοδενίτσα,α 0,0 -42,9 60,0 -28 Ι

Κά<ω Γαοούνα,η 3,8 -21,8 14,6 -7,8

Κάτω ΓατΙέιLα 0,0 35,2 1 Ο -3,1

Κάτω Δολιανά,τα 1218,3 -0,6 -13,2 -16,4

Κάτω ZΆιcρoς,o 00 333 -25,0 300,0

ΚάτωΚαρέαη -43,4 4,3 -27,8 7,7

Κά<ωΚ O'tOV,το -37,3 -39,7 -22,8 -6,6

Κά<ω Κλείσιια.το -11,5 -426 -3,2 15,0

Κάτω Λεrώνια,τα -2,0 10,9 6,2 17,5

Κάτω MπouMιoιoί.oι -753 138,9 -53,5 -10 Ο

Κάτω Πεδινά,τα -62,5 -50,5 -26,9 27,9

Κάτω Πεtάλων,τo -26,7 -25,5 -19,6 42,7

Κάτω Πόι>c:>Lo -25,5 -256 -Ι9,5 -2 9

Κάτω Ποται.ιιά,η -22,3 -52,4 14,7 44,9

Κά<ω Σαrιcρ;oν το 0,0 -44,4 -16,0 57 Ι

ΚάτωΧώι>α,η -42,2 -71,2 35,3 -43,5

Κ ιοντο -400 -333 57 235

Κοφιόνα,α -61,9 -59,4 80,8 -14,9

Καψαλιανά,τα -53,4 -55,6 -66,7 -50,0

Κε1.ΕΦά,α -417 -36,5 21,3 -48,2

KΈVΤnnowvo -16,9 -44,4 0,0 -23,3

KΈVΤoωl1α,τo -31 9 3,2 -25,8 264

Κ
.
ο -12,9 -43,9 -15,0 16,2

Κεραμίδιον,το -18,7 -33,3 -13,1 -4,3
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Ιωάwα Κατα'Ιδη Παpάrnημα

01Κ1ΣΜΟΣ 1941-1961 1961-1981 1981-1991 1991-2001

Κ ο 0,0 0,0 0,0 714,3

Κερα""""',η -22,3 -45.6 12,3 -36,1

Κ
. 57,6 -8,0 2,1 -15,8

Κ
.

-41,9 -46,4 -18,0 49,7

ΚέοIα,η -45,0 -9,1 50,0 -40,0
Κ' ΠΑΛΑιΑΠΟΛΗ 35,0 24,3 -{;,6 -10, Ι

τα -55,3 88,1 -35,4 -37,3

Κε-ιοο""wwc.ο -34,9 -50,9 -12,3 Ι 8.
ο 7,2 -27,7 -38,4 -1,9

Kmάατα -10,8 -29,7 -15,7 66,9

KΊΜW,oι -2,2 -33,6 3,9 -41,2

Kηπoι\lα,η -{;90 -477 69,6 -205

Κηφισιά,ηΤΜΉΜΑΠΟΛΗΣ -ο, Ι 124,6 22,9 12,2
Κί ,.,,'). -25,7 -47,6 -7,2 4,1

Κι ο -17,7 -34,0 -13,8 52,0

Κιοτάσι,το 0,0 0,0 0,0 15, Ι

Kισσόc.o -324 86 7,1 -214

Κλήιια.το 0,0 0,0 25,0 -52,0

Κοίτα,π -{;5,7 9,8 54,5 -15,8

Κο
. -24,8 -9 8 -74 8,8το

Koκιro ,;1- Ο 0,0 -37,8 -43,5 46,2

Κομ.ιανάτα.τα -52,8 -44,0 -2,4 -14,6

Κομ.ιτάδες.οι 35,9 -52,3 9,6 -19,8

Κόνιτσα,η ΤΜΉΜΑ ΠΟΛΗΣ 50,7 -18,2 0,3 0,5

Kovτ"""Y· να,η -18,5 -38,9 18,6 -24,5

Koιmσσiα,η -32,0 -18,5 24,8 55,5

Kόoθιov,τo -40,0 -32,5 -1 2 72,5

Κοοαίστα,η -20,1 -31,8 -24,0 22,0

Kooσvovιάvιro..τα -56,8 5,7 -45,9 45,0

Κ ι,η 496,0 -5,7 -4,3 48,0

ΚOj)O)V;ς, η -24,6 -57,1 -19,0 -13,6

Κ' -407 -51 Ο 26,5 -15,7

Κοσκινού,τα 0,0 97,4 -29,2 50,1

Koσu.άc.o -57,2 -7,6 13,1 -11,6

KoτDάΦιoν,τo -52,2 -9, Ι 10,0 -40,9

KoυΚ1COύλιOVτο -79,5 80,4 6,0 -11 4

Kouλoόιιιov,τo -89,0 333 150,0 -23,3

Kou··Aιvv- ο -24,4 -56,9 57,1 -38,6

KOOWoLO -582 64 16,0 00

Kouνσuxιά,η -50,5 47,7 -25,3 -44,1

Κοιι οι -21,8 -348 53 138

Kouocmvozώρtoν.το -27,9 -34,9 -8,3 -0,9

Kouσxάδες,σι 6,5 26,2 -9,0 -15,5
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Ιωάννα. KαΤQί~Ιδη ΠορόΡτημα

OIΚJΣMOΣ 1941-1961 1961-1981 1981-1991 1991-2001
Koιn το -23,9 -42,0 597 130,7
Κ -59,7 -88,9 466,7 -88,2
Κ ' <noν το (νησί<;) 14,0 -16,2 172 28,7
Κρανέα,η -20,0 -56,8 -4,2 -22,9

ο -29,0 -9,1 -15,0 -2,4
Koέ..Oαco -51,7 -21,1 22,2 -23,6
Κρπσά,η -6,8 -20,3 -8,3 -7,8

ο -7,1 -288 -297 38,5

Κ ΙOV,tO -5,8 -44,8 -5,9 -97,3

Κ ισν,ΤΟ -386 -613 104 -283

Κ 1,n 20,7 -100,0 0,0 0,0
Κnκάδος,ο -30,7 -57,8 9,5 -12,0
Κ' τα -28,5 -429 -15,7 18,1
Κύθνος,η -21,4 -29, Ι 6,5 0,6

Kυνoπιάσtαι,oι -233 -147 5,3 427

KuoόDtoooc.n 0,0 29,6 37, Ι 66,7

Κ οι -31,7 -48,2 -1,2 42,4
Κυοιάννα,η -16,2 -15,3 -4,2 -8,3
Κώμη,η -5,4 -35,2 -5,6 -5,9
Κ' ο -41 1 -109 44,2 4,4
ΛάΥια,η -67,8 -3,5 28,4 -19,3

Λ""" -200 -393 -25,0 39,2

0,0 0,0 0,0 -31,3

Λ i,n -75,1 -26,7 -9,1 -1,1

Λαvκάδw,τα -37,5 -572 -183 4,9
Λακιcioν,τo 0,0 44,3 -4,2 -15,9

AΆΚΙCoc.o -394 -256 175,0 -409

Λάκωνεc.OΙ -16,3 -12,4 -8,7 -4,2

Λ "η -17,0 -29,5 69,6 -60,4,
τα -26,3 -51,5 -13,3 11,8

Λάστα,η -43,3 -17,2 -31,2 -11,3

Λαόκoco -346 -245 -96 -283
Λειφοί,οι 0,0 -20,7 5,6 15,2

ΛεoνtάKης,o -35,0 -269 -26,3 00

Λεσντάοιον,το -32,9 -43,1 21,4 -5,6

ΛεUKαι,αι -39,7 -34,1 47,3 -18,7

Λειιιcόc:.o 00 00 -61 5 12,0

Λειι
,

ον.το -34,7 -38,8 -29,7 3,9

ΛεΦ6καστοον,το 00 31 8 -21 8 88

Λ οι -1,7 -5,4 1,9 -8,4

Λιβάδια,τα 0,0 -42,2 33,3 -62,5

Λιβάδια,τα 0,0 -71,2 -4,5 159,8

Λιβάδια,τα -32,1 -16,7 -23,6 43,4
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Ιωάwα Κατα1liδη ΠοΡΙψτημα

01Κ1ΣΜΟΣ 1941-1961 1961-1981 1981-1991 1991-2001
Λryκιάδες,oι -58,0 -22,6 -22,4 78,9
Λιθίον,ΤΟ -28,4 -26,3 -3,9 8,3

Λ
,

,το 0,0 -80,0 500,0 291,7
Λίμνσι,σι -15,3 -30,5 -15,5 -13,5
Λίνδος,η 00 28 95 119
Λισβόοισν,το -2,7 -25,8 -11,4 -8,2

ΛσυKάδucσ.τσ -32,6 -75,3 17,4 37,0

Λσυκάτσ,τσ 33,5 -60 Ι -52 163

Λσυτοάτσ 48,4 -74,6 -8,6 9,4

ΛoυτDά.τσ -96 Ι 13667 222,7 -556

Λ
,

-11,3 10,9 -14,8 55,8,το

A6nn.n 0,0 0,0 -7,1 -385

Mιryαζιά,τα -54,9 -68,7 -18,1 36,8

ΜαΥσύλισνα,τσ -44,2 -31,2 -20,7 -7,4

Μακοινίτσα,η -65 Ι -166 19,2 37,9

Μα ο 139,3 295,5 76,2 30,6

Μα -116 27 -15 Ο -34

Μα ιον,ΤΟ -63,4 -63,5 -9,2 -14,0

Mαλ/ιαoιi lliκtά,n 0,0 -79,3 66,7 -45,0

Μανασσήc.ο -51,2 -24.2 -34,0 19,4

Μανδοάκιον,το 0,0 -40,8 1,7 3,2

Mαnάθ1Oντo -16,4 -20,7 123 -8 5

Μ' ο -77,8 337,5 -71,4 -60,0

Μ τα~αι -16,0 -396 -10,1 0,9

Μ ~τo -44 8 -13,4 0,8 2,6

Μαοιαi.,αι -0,8 -40,4 -32,3 -28,3

Μαολα/:.ο -39,9 -34,6 -588 429

Μόοασρα,τα 3,1 -4,2 13,2 24,5

Μα ο -33,9 -41,0 2,2 2, Ι

Mάι»mσσα,η -32,3 -25,7 4,0 4,6

Μασώνεια,π 26,1 -27,9 -9,5 14,2

Mάtoλα.τα 1056 810,8 -60,8 -242

Mαu ,το 5 Ι -17,8 -10,5 -2.2

MεyάλoMεtό7J,τo 00 00 366,7 36

MεyαλόBιmσoν,τo -22,0 -54,3 -10,6 33,5

ΜεΥάλον Χωoioν,το (τ,Τ' ) 0,0 -478 -14,3 43,8

Μ
,

ί Ο (τ.Ποίνος,ο) -98,5 138,5 0,0 -3.2

Μ ιον,ΤΟ -11,1 -34,9 28,4 37,3

Μ' ο -51 6 -31,8 -10 Ο -222

Μ ι,η 0,0 -53,4 23,9 47,6

MFLoπoc.o -71,1 -17,4 -21,1 -16,7

ΜέΑλχ=αι -7,1 -37,3 -6,9 11,2

Μελίδα,η -40,0 -97,2 1000,0 -100,0

257



Ιωάwα Κο.mRfδη

OIΚIΣMOΣ 1941-1961 1961-1981 1981-1991 1991-2001

Mελιδσvιoν το -18.4 -35,2 1,8 -(),5

MΕΛWΣάtucα.tα -15,6 -11,0 15,6 25,2
MελισσoιcoUΕΊoν,τo 126 -27.5 -10,8 26,3
Μελιοοωlέτρα,η -45,6 10,6 -59,9 -19,0
Μ' οι -25,7 -39,4 -Ι 8,2 36,5
Μέσα Bouνiσν,tO -22,5 -35,1 -20,0 5,9
ΜέοαΧώοα,η 0,0 -56,2 -17,9 28,1

Μέσα · 10 -20,6 -352 -143 67
Μ

.
-27,3 -52,5 -11,9 -18,6,το

Μεο · ο 00 5 Ι 204.5 -62.5

Μ -44,4 -6,6 9,8 -9,4
MεoαouLη 4,1 -42,3 79,7 46,3
Mέon -24,3 -157 -14,4 -9,6
Μέοη,η -19,1 -15,8 25,0 900,0
Μ ον το -20,2 -51,5 175 -14

Μ
.

ι,η -13,8 -39,1 -11,8 -5,9

Μ ιovτo 0,0 -37, Ι 14,4 -2,7
Μεστά.τα -30,2 -40,7 -6,3 33,6

Μετ
.

οι -2,3 -264 -97,0 2262,2

Μετ ιovτo -23,0 -142 -4,0 -93

Μ
.

-379 -32,0 11,8 -8,6,το

Μέτ·....., το 24 -9 Ι 78 9,5

Μήθομνα,η -8,3 -31,6 6,6 12,3

Μηλέα,α, -44,9 -30 Ο 27,8 -33,2

Mηλiνα.η -234 164 -77 -27

Mucoό Μετim.το 0,0 0,0 213,8 106,6

Μιια>όν Πάκmcoν,τo 00 -227 -235 97,4

Mucoόν Σoύλιov,lO -12,0 -40,2 -17,0 5,4

Μίλατoc.n -15 3 -365 -11,9 -15, Ι

Μίνα,η -64 Ι -47,5 45,2 -1,1

Mίmoc.o -56,1 132,7 -10,3 -9,2

Μον ον το -214 -332 14,6 16,1

Μ · -69,6 -36,6 50,0 15,4

Μονή Π 0,0 -59 -50 Ο 1125
Μονή,η -26,6 -28,8 -17,3 7,0

Μονοδένδοιον,lΟ -44,6 2,3 -2,9 24,2

Μ' -20,6 -169 -43 -59

Mouντόδoc.o -21,8 -495 -20,4 12,8

MOUντΑVΊστuαL τα -673 25 Ο -5 Ο -52,6

Moύvtooc..o -20,8 -39 Ο 2,1 -20,4

Μ
.

,το -22,3 -37,8 -13,0 15,5

Mou......r~ ..... τα -17,2 -24,6 -17,3 29,6

Mouoθένη,η -16,3 -39,5 -13.5 23,8
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Παρόρτημα

OIΚlΣMOΣ 1941-1%1 1%1-1981 1981-1991 1991-2001

MOU<J1ών=o -35,8 -26 Ι -26,2 479

Μπαλioν.το 12,7 127,4 44,0 70,9

Mπατσi.τo (τ.Μπατσίσν,το) -305 52,9 260 262
Μπ<ρδεμιάρος,ο 0,0 -87,0 66,7 200,0

M1fDiιcιoν>το -52,6 -70,4 125,0 -11,1

Μύλοι,οι -47,5 -25,0 -20,5 25,8

Μυλοπόταμος,ο -32,6 -39,1 -5,1 27,0

Muλoxόtαuoc.o -109 -567 -54 Ι 44,1

Μύ -21,6 -24,6 -3,9 4,9

Μυ
. -15 Ο -20,2 84 -485

Mυρtέα~αι 0,0 69,6 45,3 47,1

Μυοτoiooον,το -23,8 -56,3 -42,9 60,0

Μυτιλ>'ινιι,η Ιτιu'ιoo πόλnc) 58 -64 -0,6 137
Νόουσα,η -11,9 0,8 37.1 37,4

Nαίmακτoc.η 289 273 204 19 Ι

Ναύπλιον,το 12,1 19,0 12,1 16,2

Νέα Ξανθόνεια,τα 0,0 0,0 0,0 -24,0

Ν οι -29,4 -40,2 -6,3 -35,1

Ν
.

ον,ΤΟ -61,1 -11,3 -13,2 13,2

Νucάνδοειον,το -57,6 -86,2 40,0 -286

Nuαά,τα 0,0 -73,9 -27,4 -21,3

Νόω.α.η -58,9 -328 5 Ι -73

NMw,n -60,2 -5,7 -10,9 5,7

Ντα
.

ι,η 0,0 0,0 88,9 20,6

Nύl1Φα~αι -13 6 -13,2 49 -7 Ο

Νυιιφαioν,ΤΟ -70,4 -42,5 54,4 69,3

Ξ -8 2 -61.5 6,7 34,4

ΞινόBoυσn,η -13,4 -15,5 -32,0 -22,6

" ον,το -18,3 -129 -11,7 29,6

Ξυλoιcεoατωιoν,τo 0,0 -32,8 12,5 18,9

Οία,η -38,8 -9,8 21,9 73,8

Οινούσσαιαι (νιισίc) -327 -56,6 -6,1 57 Ι

Οίτυλον.το -43,8 -46,5 9,1 58

Ο"'μπια,αι -85,1 215,4 -268 -η,'!.

Ολυ
. -10,1 51,0 19,5 -38,2

Oλύu.πoι.oι -22,9 -26,2 12,2 -28,5

Όλυμπoc.o 00 -61,8 -82 34,5

Ο -, , 8,7 -54,3 -38,1 10,3

ΟμαλαΙαι 0,0 -50 Ο 60,0 25 Ο

Ομαλός,ο -100,0 0,0 0,0 180,0

Αμμ.σΟΟιού.ο -100,0 0,0 0,0 0,0

Όρμος Αρμένης,ο 0,0 0,0 0,0 600,0

(hιά,η -53,9 -57,1 36,7 73,2
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Iωάwo. ΚαταηΙδη ΠοΡάΡτημα

ΟIΚΙΣΜΟΣ 1941-1961 1961-1981 1981-1991 1991-2001

π.rν.cnτα -68,7 4,8 -182 II Ι

Π
.

V;tO -24,5 -40,9 -13,6 1,3

nαλιI""'ooτnov, το -258 -39,3 -389 21,2

Παλαιόκ:ασtnoν.τo 4,1 -96,6 25,0 60,0

Παλαιόπολη,η (τ.Παλαιόπολuoη) -41,4 -23,1 -13 8 -2,2

Παλα -55,6 29,2 -3,2 -43,3

Π 0,0 12,5 -100,0 0,0ων,ΤΟ

Π ων,ΤΟ -13,2 -232 -9,5 13

ΠoJ"ούρlOV,το -9,5 -23,7 -10,3 -29,0

Πάλφος,το -445 -254 75 -43,9

ΠάιιφWι,τα -17,3 -16,2 -8,5 1,9

Παvαyία,η -2,6 -26,6 -3,6 -5,4

Παv<rY1oύδα,π -3,4 -7 Ο -16 75

nαvoOJtimc.o 0,0 89,5 -19,4 44,8

Πάνο 00 10,3 505 78 Ι

Π' ο -41,2 -37,8 -2,8 12,0

Παvτε4ήμων,o -19,8 -99,6 2050,0 -60,5

Π Ι,π -29,9 29,9 7,9 4,3

Π
~, Άστοος,το -2,0 38,9 12,2 -13,1

Π -, .
0\ -5,9 -61,4 54 -14,0

Παoouυθιά,η 17,5 -12,7 -13,1 14,0

ΠιίιJYα,η -3 3 6,7 0,4 278

ΠαoθΈVΙov,τo 0,0 -9,7 192,2 -19,5

Παρθενών,ο -11,2 -100,0 0,0 -70,8

Π' -418 44,0 8,0 542

Π ά,π -25,1 -64,4 29,5 29,2

Πάtηaια.τo -28,0 -60 5 -28,3 -48,8

Πάτιιος,η 0,0 -23,3 -10,4 -6,7

Πάτoα~αι τιιήuα πόληc 53,1 48,4 7,8 5,1

Πατοικά,τα -35,8 -43,9 -11,7 -31,7

Πιrnάvucα,τα -115,9 -116,4 33,3 575,0

Πέδιον.το 0,0 -38,8 21,7 64,4

Πέζιον,το -73,3 -75,0 566,7 -15,0

Π
.
ο (ΚΑΣΙΈΛΛΑ\ -104 6,8 -7,0 -3,8

π- ο -19,2 -49,3 28,3 10,4

Πεvtάλoφoν,τo 53,1 -24,8 5,7 -19,7

Ι Πέοο MΈΛΑVα,τα -9,5 -107 -13,5 -13,2
πωα Χωοιό,το 0,0 0,0 -16,7 40,0

Π -26 -514 -44,4 -5 Ο

Π
.

ον,ΤΟ -44,5 -31,4 -4,0 -11,7
Π α,η -9,9 0,3 -5,1 7,9
ΠειxmAάδες,o, -5,3 -29,0 28,0 16,4
Πέτοα.η -11,1 -22,4 -4,0 36,2
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Ιωάwα Κατα"flιδη ΠοΡόΡ<ημα

01Κ1ΣΜΟΣ 1941-1961 1961-1981 1981-1991 1991-2001
Πεύιroι.oι 400 19857 233 56,1
Πιάνα.η -32,1 -64,2 50,6 -13.4
Πiκoι1co -175 -199 -364 -169
ΠtvαΚάται,αι 0,0 00 0,0 0,0
Πφαμά,η -20,2 -66,7 -15,5 68,3
Πισιωπιανόν.το -8,4 -42,4 46,4 145,9
Πίσω Μεριά.,η 29 -24,1 -5,7 10,0

\. 0,0 0,0 -125 -143

Πλαίσιον.to 2,1 -13,6 -5,9 -28,6
!D.Aiιcα,π -594 103 -11,6 31,6
Πλαταμών,ο -27,5 -37,4 -9,8 -21,3

IIλαταvui,n 23,6 26,0 -20,0 15,9

ΠλαταΝWια..τα 00 -122 -06 480

IΊλάtOνoc.o -22,9 12,6 -24,8 4,8

Πλαnά.τα -51,9 -61,5 -233 565

Πλευοιανά,τα -11,1 -42,2 -20,1 -3,7

Π ν,ΤΟ -15,6 -35,7 -3,2 -5,3

Πoλεuiταc.o -54,7 -14,0 -135 -15,6

nollX;VΊtoc..o -19,8 -34,9 -10,0 -8,1

Πoλu' ο -498 -94,3 450,0 -18,2
Πόοοφ, -11,3 -824 -43,6 -60,4

Π
,

-372 -10,6 42 Ι 21,4

Πooεώωνiα,η -25,9 32,3 22,8 4,8

Π",αμιά,η 17,9 -28,4 Ι ,Ι 22,2

Π",
,

-24 -57,1 -243 -Ι 8,9

nmα..oco -18,7 -13,1 27,1 22,7

n",αuoc.o -25,9 -20,9 -257 14,9

ΠσύλιΟοατα 881,9 -39,2 6,5 30,6

Πouoίov.to -23,3 -4,6 -4,4 -9,1

ΠραyμαtεUτ/ς,o -28,6 -Ι 1,3 3,8 -8,6

Ι Ποασιαί.αι -24,4 -36,8 51,9 -41,3

Π ο -436 129 -1 7 -49
,

α,Π (τΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣ) 25,2 133 5,4 22,3

Ι Πo,ytt.o -21,2 -23,4 129 47.3

Πρινιιίς,ο 14,5 -20,5 -9,2 -96,6

Πρινύλιις,ο -27,4 -39,4 0,0 -13,2

Π' ο -289 -24,0 287 156

Προμυριον,το -48,8 -47,0 -3,2 3,9

Π Hλiιu:.o 0,0 00 -83 -273

IΠροφίλια,η 0,0 22,3 42,0 4,8

Παimι,π -7,8 -43,2 14,8 -8,8

Πυλίσν.το 0,0 -3,6 34,1 -0,2

ΠυρyΆΙCΙoν.τo 235 -93,7 246,2 -97,8
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Ιωάνvα Kατα~Ιδη Πrψlιρτημα

01Κ1ΣΜΟΣ 1941-1961 1961-1981 1981-1991 1991-2001
Πυmloν.,o -23,3 -37,1 -33 -10,3
~ΔtDOύ,ο -37,0 -48,0 -4,2 21,9
rιu ΙOY,tO -08 -286 -17,0 -26
Ράδος,ο -77,4 -25,9 69,8 -39,3
Ρ ίοι,οι -41,8 -66,9 -67,8 242,1
PoήδIoν,tO 0,0 11,3 -3,1 19,4
Ρέθuμνον,tO (fMHMA ΠΟΛΗΣ) 73,4 18,2 31,7 19,3
Pενtίνα,π -404 -506 8,2 -680
Ρ τα -80,5 -96,7 0,0 0,0
PσrόY,tO 519 -42,9 -20,7 15,1
Poδoλil\α;, το -16,1 -26,5 0,9 -14,4
Ρouσσοσπίtιov,tο -24,0 -36,0 47,7 45,5
P06στικα,tα -35,2 -29,1 -7,2 12,0

.
127,8 -39,0 19,1 9,5

Σαϊtoύοαι.αι -17 Ι -8,5 -46 -27
.

η,η -7,4 -39,5 -23,6 -5,8

ΣΑΠΣUναιcαίιιcα,tα -32,9 -28,3 1,0 -30,8
Ι ". -45,8 -49,4 -23,7 14,4

Σι.άνα.tα 0,0 -23,2 -0,7 -18,2

Σιάtιoτα,η 0,5 204 -0,2 -0,8

Σ Ύ,α,η -20,4 -70,3 178,5 1,4

Σ
.

οι -17,0 -234 54 5,8

Σιράιcoν,1O -98,7 327,8 83,1 93,6

Σ
.

-40,7 -20,8 -3,9 6,8ο

Σκαλιά"α 00 59 -61 Ι 107 Ι

Σιcαλtσοτιάνucα, ta 0,0 -48,2 25,4 -12,2

ΣKαλωtiι,η 34,1 -205 93 17,9

Σιcαμνέλ/.ιoν.1O -64,6 44,3 -7,9 25,3

Σιcεπαotiι,η 18,9 -16,3 16,1 1,7

ΣκόπεΑος,η -16,4 -9,7 -22,7 35,9

Σκotίνα,η 96,4 -19,1 -4,9 -1,0

Σ ,το -23,7 -16,0 1,9 10,7
Σ~··~η -19,0 -8,0 -18,5 -32

ΣμαρδάιαονtO 1,1 -50,8 -8,0 -28,8

Σπέtσαι,αι -8,3 10,3 -4,0 9,6

Ι " •. -87,1 87,5 40,0 -33,3

Σ αι,αι -32,9 94 12,8 09

Σταuoloν,tO -41,7 -42,9 -2,8 -28,6

Στ "'-ο -136 -58,8 48 1409

Σtαuρω
.

ο 0,0 536,8 233,9 -98,3

Σtεμνίtσα,η -49,8 -37,9 26,3 -16,8

Σuvι1,η -9,9 -22,0 1,9 0,7

Σtενtαί.αι -25,5 -48,7 -10,1 6,4
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Ιωάwo. Καmr;Ιδη

OlΚlΣMOΣ 1941-1961 1961-1981 1981-1991 1991-2001

Σ )ιoiαι -27 1 -26,6 -13,8 16,7

ΣύΑοτο.τα -22,5 -15,9 31.5 20,1

Συ ' .. -307 -328 -17,8 -24,2

Συιrn,π -14,0 -2,6 1.5 -13,4

Σύαπ,π 0,0 -274 2,8 9,1

Σ
,
σα,π -5,9 -26,9 -8,6 65,8

,
ο -36,3 -37,6 -5,2 -5,5

Τ
,

οι -14 1 -737 -283 -14,5

Τ
,

οι -11,5 -139 19,0 -22,5

Τ ο -122 -620 567 149

TΈΛΕVδoc-π(νπσicl 0,0 200 -36,7 -5,3

TΈWΙIιτα -17,9 -47,9 13,5 -9.5

TCάδoco -157 -48,8 -4,5 204,8

Τ
,

ο -28,8 -57,8 -13,8 -46,0

Τ Αλιά-π 00 00 66 23,1

Τ' "!.@ ΠΟΛΗΣI 47,6 466 8,3 10,1

TmxέDιoν,τo -16,9 -6,7 4,6 0,7

Τ ο -25,7 -627 -37,7 30,2
Τ' ,το 0,0 -80,0 -100,0 0,0

Τnίnmιαι -21 5 -705 42,6 667

\'-' .- -29,0 -30,2 -8,2 7,8

Τσ
,

-387 -268 193 -1 7

Τσεκέλοβον.το -342 -4,1 -7,6 60,5

Τσuααλιά.τα -55,8 43,5 25,8 25,3

Tσόιwκαι:.o -313 -28 1 17 1 4,2

Tυoόc.o -54,9 -28,6 -24,3 -8,3

Ύδοο.π -26 Ο 07 -111 108

Υ τα (τ.Ιστέονια,τα) -51,0 -52,3 16,2 -27,9

Υιιιπλά.τα -48,6 -60,4 -52,5 100,0
,

ο -27,8 -30,9 -17,5 5,7

Φάλλικα,τιι -38,4 -36,7 -14,5 7,5

Φα - ,,π 19 94 -91 8 -39,5

ο -55,6 75,0 114,3 88,9

Φιδάχ1α,τα -521 -726 471 86 Ο

Φιλότιον,το -19,5 -11,7 6,9 8,0
- -7,1 -35,0 71,0 41,5,το

Φ),ο ον το -50,5 -53 1 364 -3,9

ΦoMJαά,π -53,1 -75,9 107,8 -52,8

ΦotνίJασν το 00 -792 663,6 -69,0
Φανίιcιoν,τo -22,6 -73,8 126,2 2,9

Ι Φoλέrανδooc.η -39,3 -24,2 -1,6 29,5
-",-το 0,0 0,0 360,0 -91,3

Φouρνά,η -22,8 -23,0 -22,3 3,1
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Ιωάv:vσ. Καταniδη Παρ6Ρτημα

01ΚΙΣΜΟΣ 1941-1961 1961-1981 1981-1991 1991-2001

Φσuoviι,π -34,3 -31,9 -20,5 -158

οι 6,8 1,0 2,9 0,4

Φου
.

ο -12,1 -22,8 -9,0 147

οι -24,5 -22,2 -26,6 -9,5

σόλιας,ο 0,0 -100,0 0,0 0,0

ΦoAaιιή,η -30,5 -43,1 -20,3 -10,2

XαλOOΣV,1o -93,0 33,3 5,6 300,0

Χαλκειόν 10 -26,8 -8,8 54 Ι -43

Xaλι<εioν,το -4,3 -23,8 -7,2 22,5

xόλιcn,π 16 Ι 5,7 -85,0 11,4
Χαριά,π -39,3 -50,3 13,9 -1,1

Χ
. -35,4 -62,2 19,4 -24,3

Χιπ ο -9,1 -51 Ο -143 00
X''';'~ n -46,9 -57,3 34,1 -50,8

ο -40 -41,5 -16,3 3,1

XOΡΕUΤόν,τo -48,3 113,3 34,4 15,1

Χόρτον,το 0,0 -4,1 Ι 1,1 20,0

Xρoιιovαιπήρισν,τo -33,3 0,3 -19,4 51,1

Χοσύσα,τα -33,0 -11,2 51,3 22,2

Xρυσo6ίtσιoν,τo -61.5 -462 28,9 7 Ι

Χρυ
.

το 0,0 0,0 100,0 250,0

Xoυσόιcαστoov.1O 38 Ο -348 -69 843

XΏVΑι,αι -54,5 -20,0 -52,8 64,7

Χώοιι • ν,Π 8,8 -27;1 44,4 -20,8

Χ ιcoxoι,.oι -172 -30,8 389 -252

Χωρίον,το 0,0 -100,0 0,0 0,0

ψαρά,τα -23 Ο -187 -4,8 -3,7

Ψ
.

οι -44,2 -61,2 -13,8 9,7
Ψ' (vηoi<) 0,0 -54,1 9,7 64,6
Ψ' 0,0 20,8 38,4 23,9

ΙΠΠΉ ΕΣγΕ: Ιδία Επεξεργασία
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J,) άvνα Καmmδη,

ΠAPAP'fHMA 6: ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΠΚΗ ENOrnτΑ

παριιρτημα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΜΟΙ σfA ΟΙΚΙΣΜΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ANAΤOΛlKHΣ Κηφισιά,η ΤΜΗΜΑ

ΑΠΙΚΙΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

Πεψαιεός,ο (ΤΜΗΜΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡAlΩΣ ΠOΛl-IΣ - KAΣfEΛΛA)
ΔΗΜΟΣ Α1ΠΝΑΣ Αίηνα,ΤΙ

ΔΗΜΟΣΚΥΘΗΡΩΝ ΚύOnοο.τα

ΑΩωνιάδικα.τα

Μυλοπ6ταuoc,ο

ΚάτωΧώnα,n

Καστρισιάνικα.τα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Σπέτσαι,αι

ΔΗΜΟΣΥΔΡΑΣ Ύδοα.η

ΣΤΕΡΕΑ ΕΑΛΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΧΟΒΗΣ Αοά"""α,"
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ Σκύnoc."

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΙιΣΙΟΥ Kaoπενήmov,τo

f- Φιδάnα,τα

ΔΗΜΟΣΚΤΗΜΕΝΙΩΝ Δοllιανοί,Ο\

ΔΗΜΟΣΦΟΥΡΝΑ _ονά.η

ΝΟΜΟΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣEXINAlΩN Aηνόc..o

ΝΟΜΟΣΦΩΚ.ΙΔΟΣ ΔHMOΣΓMAΞJΔIOY ΓαλαΗδιον.το

ΔΗΜΟΣΔΕΛΦΩΝ ΔεΑ([)()ί,οι

8ΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣΚΑΡΔιΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΑΡΠΘΕΑΣ Καοαά.η

ΝΟΜΟΣΛΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΛΓΙΑΣ ΜεναΛόArn1CJOV.ΤΟ

MεταE:O'Yfι)Ωtoν.τo

ΔΗΜΟΣΚΑΤΩ

ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΩανέα.η

ΔΗΜΟΣΛΛΚΕΡΕΙΑΣ Ανατολή,τι

ΔΗΜΟΣΟΛΥΜΠΟΥ Ολυιιπι/ί.. n
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΜΠΕΛΛΚΙΩΝ Ι Α ιιXΕΛΆιcια,τα

TtU1rn.ta
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΙ-ΙΣΙΑΣ Δι-ΙΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Β6λ=ο (Aνlα Παοασκευή)

Δι-ΙΜΟΣ ΛIl'IAΣ Aynu\."
Ι Δnάκεια,η

Δι-ΙΜΟΣ ΛΛΟΝΝΗΣΟΥ ο.η

Δι-ΙΜΟΣ ΑΡΓΑΛΑΣΊΉΣ Ι Αrwαλαtτn'.,n

Kάλαll~,o

Λεαιόκασtοον.το
ΧόΡτον,το

Mετι'wlnv,to

Ξι α.η

ΔΗΜΟΣΑΡΤΕΜΙΔΑΣ Άνω Λε""\νια,τα

Πλατανίδια,τα

ΆV10C Bλάσιoc,o

Α_Λα ο
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Ιωάwα Κaταπίδη Πσpόprημα

ΠΕI'IΦΕI'ΕIΕΣ NOMOI ΟΤΑ OIΚlΣMOI

8ΕΣΣΑΑΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔιIΜΟΣΑΡΤΕΜιΔΑΣ ΚάτωΛεxώvια.τα

ΔΗΜΟΣΑΦΕΤΩΝ Nooxώριov.τo

Άφυσσος.η

Αφέται,οι

Kαλαμάιcιoν,τo

Λαμπινού.η

Συκή,η

ΔΗΜΟΣΖΑΓΟΡΑΣ ΖαΎοΡά.η

ΧΟΡευτόν.το

Μακρυρράχτι,η

Πουρίον.το

ΔΗΜΟΣΙΩΛΚΟΥ Άνω Βόλος,ο

Ά Ο

Ανακασιά.η

ΔΗΜΟΣΚΑΡΛΑΣ Κανάλια,τα

Κερασέα,η

ΔΗΜΟΣΜΗΔΕΩΝ Μηλέαι,αι

KoPόπn.η

ΆΥ<α:Γεώ Miαc.o

Άνω Γατζέα,η

Κάτω Γατζέα,η

Ι Βυι:ίτσα,η

- Καλά Νερά,τα

Πινακάται,αι

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Τσαyιcαράδα,η

ΆΎιος Δημήτ ,ο

Ανήλιον.το

Kισσόc.o

Μουρέσιον,ΤΟ

Νταμού",ρη,η

Ξο ,το

ΔΙ-ΙΜΟΣ ΝΕΑΣ IΩΝιΑΣ Μελισσάτικα.τα

Γλαφυρά,τα

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Πορταρώ,η

Άλλη Μερώ,η

Kατω1ώΡιov,τo

Σταγιάται,αι

ΔΙ-ΙΜΟΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ Λαύκος.ο

Μηλίνα.η

Προμύριον,το

Λύρη,η

Πλαταν\ά,η

ΔΗΜΟΣΣΚΟΓΙΕΛΟΥ Σ ο,η

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗΣ ΆΥως lωά"')ς.Ο

ΚΟΙΝΟΤΗτΑ

ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Kεpαμίδιov.τo

Βενέτον,το
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[,'J,άvvo. Ko.rα1Γιδη ΠοΡ(ψτημα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΟΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

ΚΟΙΝΟΠΙΤΑ

θEΣΣAAJA ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΑΚΡΙΝ1ΤΣΙ lΣ Μακρινίτσα.τι

ΚΟΙΝΟΠΙΤΑ ΤΡΙΚΕΡΙΟΎ ΤoιΙCΈαιOV.το

Αγία Κυριακή.τι

Μονή ΠαwΎiα<,η

Τρίκαλα,τα (τΜΗΜΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΆΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚAJΩΝ ΠΟΛΗΣ)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

AΣIlPOΠOTAMOY Ανθούσα,η

Χαλίιοον,το

ΙΠΙΕΙΡΟΣ NOMOΣAPTlIΣ ΔΗΜΟΣ ΑθΑΜΑΝΙΑΣ Άγως Μηνάς,ο

Δι-ΙΜΟΣ ΤΕΤΡΑΦΥΛIAΣ Ελάτη,τι

ΝΟΜΟΣ θEΣΠPΩTIAΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙTlΟΥ Μαοναοίη,το

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥθlΑΣ Παοοιιυθιό:,η

ΔΗΜΟΣ ΣΑΠΑΔΑΣ Σ"Υ'άΟΟ,η

ΔΗΜΟΣΣΥΟΟΤΩΝ Σύβοτα,τα

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Γlοοιιέοων,το

ΓD.αίσων.τo

Καl1ίτσανη,η

Φανε ,
Φoιvίια.oY,το

ΝΟΜΟΣ IΩANNINΩN ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ιωάννινα,τα

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

ΖΑΓΟΡΙΟΥ Άνω Πεδινά,τα

Aαίσm,"

Βίκα:,ο

Β{τσα,η

Διιroρuφoν,τo

Δ λomoν,τo

EλαΦόtoπoc..o

Kαλoυrάς,o

Κάτω Πεδινά,τα

Mavaric.o
Μεσ060ύνιον.το

Μονοδένδοων.το

Κόνιτσα,ηΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΣΚΟΝ1ΤΣΑΣ ΠΟΛΗΣ

Γαναδών,το

ΔΗΜΟΣΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜέτσοβοΥ,το

Βοτονόσιον,το

Δι-ΙΜΟΣΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Al'YICWδεc.ol

Δι-ΙΜΟΣΠΡΑΜΑΝΤΩΝ Ραφτανα{οι,οι

Δι-ΙΜΟΣTYMΦIIΣ Τσε1tέλoAoν,τo

BoαδέτΣV,ΤO

ΚαπέσοΒον.ΤΟ

Κήποι,οι

Kouκιcoόλwν,τo

ΝεΎά&c.οι
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Ιωάvvα ΚαmΚΙδη Παράρτημα

/ιΕΡIΦΕΡΕIΕΣ ΝΟΜΟΙ ΟΤΑ OIΚlΣMOI

ΙΠΙEJPOΣ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΥΜΦΗΣ ΣKΑUνέλλιoν,τO

ΦΡαΥκάδες.οι

ΚΟΙΝΟΤΗτΑ

ΚΑΛΑΡΙΤΩΝ Καλαρ(ται,.οι

ΚΟΙΝΟΤΙΠΑ ΝΗΣΟΥ ΚΔ.Νήσου Ιωαννίνων

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (νήσος)

KOΙNOTIΠA ΠΑΙΠΓΚΟΥ Μιι:οόν ΠάJι:ιΎιcoν,ΤO

ΚΟΙΝΟΤΙΠΑ

ΠΩΓΩΝIΑΝΗΣ Δoλi:N,τo

ΚΟΙΝΟΤΙΠΑ ΣΙΡΑΚΟΥ Σιοάκον,το

Πρέβ<ζα,η (ΤΜΗΜΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΟΛΗΣ)

ΔιιΜΟΣ ΠΑΡΓΛΣ Πάιwα,π

Xρυσoytάλt,το

f-.<vπκιι
Ληά,η

ΜΑΚΕΔΟNJA ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΥ Δiπoι:ισν,τo

ΔΗΜΟΣΚΟΣΜΑΤΟΥ

KαλλDνΠ,ηΑΙΤΩΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΠΑ ΑΒΔΕΑΑΑΣ ΑΒ&ω.α,η

Kασroρια,η TMl-ThΛA

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΛΣ ΠΟΑΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΛΣ Σιάτιστα,η

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΨαΩάδεc..oι

KOINOTIΠA ΝΥΜΦΑΙΟΥ Nυιιφαioν,τo

ΚΕΝΤΡΟΟΙ ΝΟΜΟΣ

ΜΑΚΕΔΟNJA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟNlΚΗΣ ΘεσσαλoνU<η,η Άνω Πόλη

ΔΗΜΟΣ ΡΕΝΤΙΝΑΣ pενnνα,η

Γαρέφεων.το (τ.Άνω

ΝΟΜΟΣΠΕΛΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΔΑιΑΣ ΓαOtΦεlον.το)
ΔιιΜΟΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ Νέα Ξανθόνεια,τα

ΆΎΙΟ:: Λθανά01OC.Ο

Δι-ΙΜΟΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ Α ο

Nimα,η

ΑετΟ'Υώι:ιισν.το

ΠερΊΙCΛΕια.η

Λαγκαδ,ά,η

ΔΗΜΟΣ ΚΥΡΡΟΥ Καώ.να,η

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

ΝΟΜΟΣ ιnEPΙΛΣ ΟΛΥΜΠΟΥ Παντελεήμroν,o

Πόσοι,οι

Σιror{να,Π

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣΑΛΙΣΤΡΛΤΗΣ Αλ""ράτ/,η

ΔΗΜΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΛΠΠΑ Ε.αανουηλ Παmώφ
ΔΗΜΟΣΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Hλωιcώιιπ.π

ΚΟΟl1ίοτα.η

ΔιιΜΟΣ ΠPΩlΉΣ Πoόm1,η

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ Ροδολίβος,το
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f,rdvνα Καταπιδη, Πapόpτημα

•

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΟΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΙΙ

Μιιωόν Σούλιον,τοΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙ-ΙΜΟΣ ΡΟΔΟΛΙοογΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΠΟΛΥΓΥΡΟΥ naMIόmσrpoν,τo

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΛΣ ΠαpΘΕVΏΝ,o

Α.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΔΗΜΟΣΚΑΤΩ

8ΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Παyoνtριoν,τo

Περιθώριον,ΤΟ

ΝΟΜΟΣΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΞΆΔΩΝ ΜεταΕ.ά&:c.οι

ΠαλlOύΟ1OV,το

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθρά"'1,η

ΚαβάΜ,η ΠΑΛΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΛΣ ΚΑΒΑΛΑ

ΔΗΜΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Κηχία,τα

Xσυσόκασrooν,τo

ΔΗΜΟΣΘΑΣΟΎ ,ο

Αλυ<ή,η

ΠαλαlO'Υώοων,το

Κάσtοοv,το

ΜαΟ1αι,αι

navayia,n
Ποταιιιά,η

Μεγά"";ΠρΙνος,ο

Ιτ.ΠoΙνoc,o)

ΔΗΜΟΣΟΡΕΙΝΟΥ ΚεγΡόΚαμ,"",ο

Μακ:ρυχώριον,το

Kιnιoνέoιov,τo

ffi.αταμών,o

ΔΗΜΟΣΟΡΦΑΝΟΎ Π ιον,ΤΟ

ΔΗΜΟΣΠΑιΤΑIΟΥ Παλα1Ο'Υώοιov,το

Δ!-ΙΜΟΣIΠΕΡΕΩΝ Moυσθένrt,π

Δα/μάτια,τα

Μελ.σ ίσν,το

ΠυDΎ01ώΡlOν,ΤO

Μεσορόπη,η

ΔΗΜΟΣΦWΠΠΩN ΖυΥός,ο

ΔΗΜΟΣ

ΝΟΜΟΣΞΑΝΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚάΤα/Κα ον το

ΝΟΜΟΣΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΜΑΡΩΝΕΙΛΣ Bάκoc:,o

Mαα.ίwεtα,η

ΔΗΜΟΣΝΕΟΥ

Σ!Δ!-ll'OXΩPIOY Μαυnouuάτιον,το

ΔΗΜΟΣΣΩΣΤΟΥ ΜίσΥα::,ο

ΝΟΜΟΣΑΙΤΩΛιΑΣ-

ΔΥΤΙΚΙΙΕλΛΑΛΑ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Nα'α/ι:αιcτoc.η

ΔΗΜΟΣΟΙΝΙΑΔΩΝ Πεντ ,το

ΝΟΜΟΣAXAlAΣ ΔΗΜΟΣΠΑΤΡΕΩΝ ΠάΤΟΟl,αιτuήu.ιι πόληc

ΔΗΜΟΣΑΚΡΑΤΑΣ Αη>ίδlOν,το

ΝΟΜΟΣΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΖΑΧΑΡΩΣ Ταf.ιάpyα1,OΙ
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Ιωάννα Kαταπlδη Πσράρτημα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΟΤΑ OJJ<JΣMOI

ΠΕΑΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΔlIMOΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Ναύπλιον,το V

ΔlIMOΣ ΑΡΓΟΥΣ Άργος,το V

ΔΉΜΟΣ ΛΥΡΚΕΙΑΣ ΚαΡυά J

ΝΟΜΟΣ APKAΔlAΣ ΔΉΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΤυΡ6ς,ο ./
πtoα Mtλαvα,τα V

Σαπουνακαίικα.τα

ΔΗΜΟΣ BAΛTETΣlOY ΒαλτέτΟ1OV,το

ΔΉΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ
J

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άη", Aνδρέα~o
Άγως πtτpoς,o J

Κάτω Δολιανά,τα

Kαστανiτσα,l1

ΠαPάλιov Άστιχχ.το

ΓIλάτανoc,o v
nDaσroc.o

ΔΗΜΟΣ ΒΥΤΙΝΑΣ Βυτίνα.η ./

Λάστα,η

Μαγούλιανα.τα

ΠυργάtOOV,ΤΟ v

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ Καρίταινα,l1 /
Βλα'Υοοράπτης,ο

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Δημτrrσάvα,l1

Ζάτσυνα.η

ο
v

ΖινοΒ{στιον,ΤΟ v

MελισσoπCtPα.ll

Ράδο<.ο

ΔΗΜΟΣ

KoνroBάtαινα,ηΚΟΝ'ΓΟΒΑΖΑΙΝΗΣ ./

ΠαooλovvOΙOΙ ./

Δl~MOΣΛAΓΚAΔlΩN Λαγκάδια.τα J
Λr.UIOOlώριον,to

,
ΔΗΜΟΣ ΛEBIΔlOY KαooαoΆC,o .J
Δl·IMOΣΛEΩNlΔlOY Kovνoυπιά,η v

ΠούλιΟρα.τα v
ΠOαYιιαΤΕΥΤΉC,O ,/

ΔΗΜΟΣΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Ίσαιmc,o /
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΙTlΔΑΣ Βλα10κερασέα,η Ι

Κεpα<nά,η

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ Στειινίτσα.η

~MOΣ ΤΡΟΠΑΙΩΝ Βυ ίκιον.το

ΔΗΜΟΣ ΦAΛAlΣlAΣ ΛεovtάΡιον,το ./

Δυρράηον,το J

ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΝθΟΥ Αλωνίσταινα,η J
Πιάνα•• ./
Χρυσοβίτσιον,το v

KOINOTlΠΑ ΚΟΣΜΆ Koouko
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Ιωάwα ΚαταΠΙδη, Παράρτημα

IΙΕΡIΦΕΡΕIΕΣ ΝΟΜΟΙ ΟΤΑ OIΚlΣMOI

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

IΙΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝIΑΣ ΜΑΝΗΣ Γονέα," v'
ΛoυΙCΆδιιcα,τα

ΡΙΎανα/α/οα.τα

ΣΙCΑλτσoτιάνιΙCα,τα J

Φlnιιιwώnιον.το

Δ",,"ΌC.O

ΈΕω """Ο>Ον,ΤΟ "
Μέσα Xώnιι,n

Άνmr: Νtκ6λαoc,ο

Ολυιιπιαί,αι

Πα'Yl.άνΙΚ'α.τα v

Σπί~,"

Λάνια,n J
Aιcαmάλιo. το J

A'Yiλλειoν.τo

Διlιαηίσnιcα,τα

Kαιw\:ισνια Xώnα,η

KOOO'Yoνιάνtιcα,τα

Πάλιιvv,τo

Χιιιάna.η

ΔΗΜΟΣ ΓΥθΕΙΟΎ Μαλλ..οή ΣUΚ1ά,η

Δooooπmή,η

Kanιιcn'Jπo),ιr,n

Acm':nιoν,τo ./
AyερΑVΌς.o

J

ΠολυάnnAnr,ο v
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΜονεllΒασία.η

ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΑΟΎ ΑοεόπΟ"',η v

Λιμέν1ον,το ,

Οllαλαι,αι J
,ο J

Άλιιcιι,τα J
Κυπάηισσoc,n J

Μάοο.Οος,ο J

Άνω MπouλαolOί,oι J

Κάτω Μπουλαnιοι,οι

Λεοντάιmc,ο
.;

Βάθεια,η

Bά'WV',o

Γέηllα.η

<Μά,η J

Δ.....'vιιnr.ο
Kαmιι'lνα,η

Παλαιόχ,roρα,η

Τσόπαιcιιr,Ο
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Ιωάwα KαταrιIδη. Πapάpπιμα

IΙΕΡΙΦΕΡΕIΕΣ ΝΟΜΟΙ ΟΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

ΙΙΕΛΟΠΟΝΝΙΙΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΟΙΤΥΛΟΥ Φrιavmύλιας,o

καΟέα:;,

ΚελεΦά.η

Κοίτα,"

Ι ~γιoς Γε<!>ΡΥως.ο
Δ.ΔKoiτ';")

Ι--
Ανω ΓαDδE:νίτσα.η

Καλονιοί.οι

Κάτω Γαρδενίτσα,η

Κε-νοιάvtκα,τα

Νδ"",.η
KιΎι'JVt"Iι",o

Άηoc AeaYάmoc.o

Ι ΔDυ,Τo

Eλαiα."
Καλ6πυrrvο:::,ο

KaoaBάc..o

ΚΙnια,"

Kη1lOύλα.η

Πάνιcια,τα

Σταυoiσv,τo

Knυoνέnιov,to

Κάτω Καηέα,"

Μίνα,η

Bά"f\NKa,"

Έ~,,~."

KαoύVα/,η

Koυλoύμιov,τo

Κoυrni:λα,"

Λά1<.1C'OC.Ο

Ι Μέια""'.ο
Μπnίιcι.oν,το

Πoλ.ειιίταc,o

Οίτυλον,το

Α τα

Πύrrvο::: ΔιrιnιΊ,o

Βελούσι.το

ΓJCλέCι,τo

Κα1ιΥ ο

Nικ:άνδnειoν,τo

To",vτoφuλλώ.η

Χαnιά,"

Xαrιot'>δα,"

Τoιιcιαιλιά.τα

ΚοτοάΦ1OV.ΤΟ

Μoυvtαviστtκα,τα

ΔΗΜΟΣ ΣΜΗΝΟΥΣ Καστάvtα,η
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J,ιάννα Kammbt ΠopIJprημα

ΠΕΙ'ΙΦΕΙ'ΕΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΟΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Καλαμάτα.η (ΤΜΗΜΑ

ΠEΛOΠONNlIΣOΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔlIMOΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠOΛl-ιΣ)

ΔlIMOΣKOPΩNIIΣ ΜυστΟΟιι:ι.ον.το

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ Θαλάιιαι,αι

ΚέΡk1Jρα,η ΠΑΛAlA

ΙΟΝΙΑ ΝΙΙΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δl-IMOΣΚEPKYPAlΩN ΠΟΛΗ

Ποταμός.ο

ΕI300πούλοι.,οι

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ Κοοοπάδε<'α/

Δl-IMOΣAΠOY

ΓΕΩΡΠΟΥ ΠNνύλαc,o
XωρεXΊΣΙCoπoι,oι

Δl-IMOΣ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ raoτoύDLΤO

ΆΎως Προκό'ιΙ:ιος.ο

ΆΥΙΟΙ Δέκα.οι

Άνω Γαοούνα,η

Bαoυxατάδcc.ot

Βορός.ο

Καλαφατιώνες,οι

Καιιάοα.η

Καστελλάνοι,οι

Κάτω Γαρούνα.η

KoυoαιιάΔΕC.oι

Kυνoπtάσται,oι

Λoυιcάτα.τα

Κοιιιανάτα,τα

ΔΗΜΟΣ ΕΣΠΕΡΙΩΝ Λ"ι'ΟΟΦΟί,ot

Aυλtώται.oι

Καβαλλούmov,το

Πcooυλάδεc..oι

ΔΗΜΟΣ ΘΙΝΑΛΙΟΥ Νύιιφαι,αι

Άνι.r. Στtmιιvoc.ο

Κυποιανά&ς.οι

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΩΠΑιΩΝ Γuιάoιov,τo

ΒλαΥάΤΙ1α/.τα

Καλάιιι,το

Κέντοωιια,το

Koιclcoιcύλιu:.o

ΚΡέμ<θας,ο

Μέvvουλαc.ο

Δl-IMOΣ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ Α ο.

Δl-IMOΣ ΜΕΛ1ΤΕIΕΩΝ Άγwς Ματθαίος.ο

,ο

ΔΗΜΟΣ

ΠΛΛΛlOΚAΣTPITΩN Λάκωw.c.ot

Γαoδε:λάδεc.OI

Δouκάδε<'α/
Λιαχάδες,ot
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Ιωάvvo. Κατωιiδη Παp(ψrημα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΟΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

ΔιιΜΟΣ

ΙΟΝΙΑ ΝιΙΣΙΑ ΝΟΜΟΣΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ ΣKoιπεDόν,τo
ΔιιΜΟΣΠΑΞΩΝ Bλα'Yoxoυλάηιcα.τα

Κατσψάτlκα,τα

Μανα ιά.τα

ΔιιΜΟΣ ΠAPEΛIΩN Γιαwάδεc,οι

lliUmc.o
ΣιναrH'ιΜr,οι

ΔιιΜΟΣΦΛ!ΑΚΩΝ ΆΎιoc Μά()κr.c,Ο

ΝΟΜΟΣ

ΚΕΦΛΛΛΗΝΙΛΣ ΔιιΜΟΣΕΡΙΣΟΥ Άσoc,η

Φισκάοδον.το

ΔιιΜΟΣΙΘΛΚΗΣ Ιθά1Ο1,η

ΝΟΜΟΣΛΕΥΚΛΔΟΣ ΔιιΜΟΣΛΕΥΚΛΔΟΣ ΆνΙΙΥ Nnn'ιτnr.o

ΒΟΡΕΙΟΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣΛEΣBQY ΔιιΜΟΣMYTWINHΣ M1mλ'\,,",η(τ"""" ""A.c)
ΑΎία Mαρfvα,η

Λ Ο

Μό()ια.η

Πάιιmυ.α.τα

Πανα_δα,η

ΤΝF\άιwαι,οι

ΔΗΜΟΣ ΛΓιΛΣΟΥ Λνoά~η

ΔιιΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-

ΛΝΤΙΣΣΗΣ 13ατούσσα.η

ΔΗΜΟΣ ΕΥΕΡΙΈΤΟΥΛΑ Aσώιιατoc.o

ΔιιΜΟΣΜΗθΥΜΝΑΣ ΜΤιΟυιινα.η

Σuκαllινέα,η

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΛΣ Πέτοα,η

ΔιιΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΠoλιYVίτoc,o

13ασιλικά,τα

Β()ίσα.η

ΛισBόι:ιισv.τo

ΚΟΙΝΟΤΗΤΛΆΠΟΥ

Άvωc Eυστoάτωc.oΕΥΣΤΡΛΤΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΣΛΜΟΥ ΔΗΜΟΣΒΑθΕΟΣ KoΚICάoιoν.τo

ΔιιΜΟΣΕΥΔΗΛΟΥ Ακαllάτl'V'l,η

ΔιιΜΟΣΡΛΧΩΝ Λα""όδα,η

Iπtι:ων,τo

ΔΗΜΟΣΦΟΥΡΝΩΝ

ΚΟΡΣΕΩΝ Φούοvoι,ΟI
Θύιιαινα,η fvηMr)

Δ.ΛXioυΚΟΜΠΟΣ

ΝΟΜΟΣΧιΟΥ ΔΗΜΟΣΧιΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΥΧιΟΥ

ΔΗΜΟΣΛΜΛΝΗΣ Βολοσσός,η

ΆvωνΓάλα,το

Δu:υνό.τα

ΚατάBamc.η

Παρπαριά.η
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Ιωό.wα Kaτallim" ΠαΡ<ψτημα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΟΤΑ OIΚIΣMOI

~IOAIIΆIO ΝΟΜΟΣΧιΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ Πιοαμά,η

Τρύπαι.α.

ΔιιΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ Βουνό,το

Ο) ΔιδUιtα,η

ΔιιΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ XαΛΙCΕιόν,τo

ΆΎιΩΟ:: rEώrJ'V1OC Συιroύσnc.ο

ZυΦtΆC,o

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Kεoou6ι:.o

Kαμπlά,τα

ΔΗΜΟΣ

ΜΑΣΙΊΧΟΧΩΡΙΩΝ Πυσνloν,τo

Αομόλια,τα

Βέσσα,11

Ελότα,η

K","αωrn,π

Λιθίον,το

Μεστά,τα

Ολύumι.οι

Πατοιιώ,τα

ΔιιΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Οινούσσαι.α. (νησίς)

ΔιιΜΟΣ OMHPOYIΊOΛHΣ ΑνάΒατoc,ο

ΑtJY(ί)wuα,τα

Σ,δηΡούντα,η

ΔιιΜΟΣ ΨΑΡΩΝ Ψαρά,τα

ΝΟΜΟΣ

ΝΟΤΙΟ ΑIΙΆIΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔιιΜΟΣ ΑΣΙΥΠΑΛΑΙΑΣ AσtυMλαUΙ,11

ΛtBάδια,τα

ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ Σιάνα,τα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Πυλίον,το

ΔιιΜΟΣ ΚΑΛΛΙθΕΑΣ Komανoύ,τα

ΨΙνθoc,η

ΔΗΜΟΣΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος,η

Αpytνώνι:α,τα

ΆD'VOC,το

Βαθύς,ο

ΒοΟύνοι.οι

Ει11ΙΟrιεI6c.Ο

ΚαUΆοtoV,τΟ

Μυpτέ(tt,αt

Πάνοοuoc,η

ΣΙCΑΛtά,τα

Τέλενδος,η (νnokJ

ΨέΡ'UOC.π (νnσi,)

ΔιιΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ Hλίαc,o

ΔιιΜΟΣΚΑΡlΊΑθΟΥ Φοtνiιαον,το

MεOO';(cOOtoν,ΤO

Λευκ6c,o

ΔιιΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ ActΨO!.oι
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!ω(ι:vνα Κατα1ιΙδη Παρ(ιprημα

IΙΕΡΙΦΕΡΕIΕΣ ΝΟΜΟΙ ΟΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΝΟΠΟΑΠΆΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣΛΕΡΟΥ Αγία Μαρίνα.η

AλtYδa,w

ΛαΚ"lcioν.τo

ΠαoOένtoν.τo

ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ Λίνδος.η

ΓIεύKOt,Ot

ΔΗΜΟΣ ΜΕΠΣΤΗΣ MEήσrn.η

ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Μανδράιαον.το

Eιιπoocw'ιc.o

Νtκι.ά.τα

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Αρν(θα.η

Aσκληmείoν.τo

Ktotάoι.τo

Καπα!3ία,η

ΜεσαναΥρός,ο

ΠOO<Diλια.n

ΔΗΜΟΣΠΑΤΜΟΥ Πάτι.ιoc,η

Αρκοί,οι (νησίς)

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ EπάVα/ KαλαιιΏV.o

BαΎtέc.oι

ΔΗΜΟΣΣΥΜΗΣ Σύμη.η

Eιιπooctό<:.o

naνooutrnc.o

Πέδιον.το

ΜΒ1άλον Χωρίον.το

ΔΗΜΟΣΤΗΛΟΥ (τ.Τήλος.η)
Λιβάδια.τα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ Χάλκη.η

ΑλlUιά.η (νησί<)

Χωρίον.το

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΓΑθΟΝΗΣIOΥ κ.Δ.ΑΥαθονησίου
ΚΟΙΝΟTl-ΠΑ ΟΛΥΜΠΟΥ Όλυιι:llOC,ο

Αυλώνα.η

Τι>ίστοιιον.το

ΝΟΜΟΣΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ Ε .
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Αα",,"'.η

Α'ηάλη.η

Πσrαμός.o

Θολάοια,τα

Κατάπολα.τα

Ξυλoιcεpατ{δων.τo

Pα-νiδων.τo

ΔΗΜΟΣΑΝΔΡΟΥ Άνδooc,η

BραrνOC.o

Λιβάδια,τα

Μέσα Χωοίον,το
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ι."ιι.wo. Κο.ταπ,δη ΠαΡ(ψτημα

IιΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΟΤΑ OIΚIΣMOI

ΝΟΤΙΟΑΠΆΙΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΆΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟν Aπoιιcια,τα

f--
Κατοκαλαίοι,ο\

Βουο..-:ωΠι,η

Λάμυοο,τα

Mεσαθoύριov,τo

Στοαπουο\Ο.ί,αι

ΥΨΤιλά,τα

Μεσαρώ,η

Mέvπ1F.c_o\

Φάλλι..-:α,τα

Μι:λίδα.η

Στενιαί,α\

ΔΗΜΟΣΑΝΩΣvpoν Άνω Σύοοι:,η

Emσκoxείoν,to

Πα i.n
Χοούσα,τα

ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ Χαλκείον, το

Απέραθο::;,ο (τ.Απείραθος,ο)

Δαμαροώνα.;.ο

Κεοοιιωτή,η

Koρωνiς. η

ΑΥώ.η

Κ6

Moνή,n

Φ\λότ\OV, το

ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ Ξ,νάρα,η

Kάιιπoc,o

Λουτι:ιά,τα

Σμαρδάιαον, το

TaιxωMδoc.o

ΑΥάπη.η

Kα'λλovr'l,η

Κάτω Κλείσμα,το

ΚαοδUlντ'ι,η

ΚηκUδoς,o

Τpuώ"<α"",.o

ΧατCιDάδoc,ο

Κώαη.η

Κρ60ως.ο

Πι:ράσtρα.η

Σ .0

Στενή.η

Kt..,ocr,o
Mι:σn.η

Mυασίvπ.η

Πσtαμώ,η

Πάδoc,o
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Ιωό.wα Καrα~tδη ΠαΡιψτημα

ΠΕΡιφυΕΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΟΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

~IOAIIΆIO ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΆΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ yσtέρνια,τα (τ.Ιστέρνια.τα)

f-- ΦαλατάΟΟς,ο

Βώλαc...ο

Κouμάρος,ο

ΔΗΜΟΣΘΗΡΑΣ Ι θήρα.η

Α. .το

ΒόΟων.ο

Εμπορείον.το

'ΡΕω Γωνιά,η

Επισκοπή Γωνιάc.η

HIltρoBrvλιον,το

Καρτεράδος,ο

Μεναλο'Υ<ΟΟtoV,ΤΟ

ΜεσαΡιά-η

Δι-ΙΜΟΣΙΗΤΩΝ l~.η

Επάνω Κάμπος,ο

ΔΗΜΟΣΚΕΑΣ

ΠΟΥΛιΔΟΣ) loυλiδα.η

Πλαγιά,η

Koρησσiα.η

Ι Bouσκάotov,ΤO

Μυλοπόταμoc.ο

ΔΗΜΟΣΚΟΡθΙΟΥ Ayiα Μαρίνα,η

Αλαοαννιά,η

ΡO'Vov,το

Χώναt,αι

Πέρα Χωοιό,ΤΟ

ΚόοΟιον,ΤΟ

Αηδόνια,τα

Αμονακλιός,Ο

Mouσιωναc,o

Πίσω MεΡtά,η

Παλαιόκαοτρον,το

Έξω Βουνίον.το

Ε7Ilσκοπειόν.το

Μέσα Βουνίον,ΤΟ

Σταunnc.ο

Δι-ΙΜΟΣΚΥΘΝΟΥ Kύθνoς.n

Λouτoά,τα

Δ .
ΔΗΜΟΣΜΗΛΟΥ Φouoκol3oύνι.το

Τ i.n
Κλήμα,ΤΟ

Δι-ΙΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ~~η
ΔΗΜΟΣΝΑΞΟΥ Β οη

ΓαλανάΟΟν,το

Γλινάδον,ΤΟ

Kινίδα~.o
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IιιΆwΑ KαταJΓιδη ΠαρC.ρrημα

ΠΕΙ'ΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΟΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

ΝΟTlO λ,ΠΆIΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔιIΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Κου ων,ΤΟ

Μέση Ποταμιά,η

Άνω Ποταμιά,η

Κάτω Ποταιιιά,,,

Άνω ΣαVXΊ1ίσν,το

Κάτω Σα'VΙωίον,το

ΔΗΜΟΣΠΑΡΟΥ Πάooc.η

Aνκαιnιά,η

ΜάΩιιαιχι,τα

Π ο

KώσrClι"',o

Iσrf.oνιoν,τo

Μαοάθων,το

Λεύιcαι,αι

Mάnπnσσα,η

Νάουσα,η

ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ Ποσειδωνία,"

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΣCη.~."

rαλo"l.o
KMaO"fOC,o

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Απολλωνία,η

Βαθίι,το

Kάσrooν,τo

Κάτω Πετάλιον,το

Φά~o

Αmr.μών,ο

ΔΗΜΟΣΤΗΝΟΥ Moυvrάδoc,o

ΔόoXωnίN τα

Anνόδoc,o

Τοιαντάooc,ο

Μπεοδεμιάρος,ο

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ Μπατσί,το (τ.Μπατσίσν,το)

Παλαιό1l0λη,η

(,.Παλα.6πόλ;"η)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΗΣ Α .
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ AvtίMooc

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΝΟΥΣΗΣ Δονούσα,"
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ηράκλε..."
A'V~ fOOl1'Vloc.o

ΚΟΙΝΟΠ-ΙΤΑΚΙΜΩΛογ Κω"'λα.η

ΚΟΙΝΟΠ-ΙΤΑ

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ KOt}([)()V'l]01OV,το (νησίς)

ΚΟΙΝΟΤΗΤ Α ΟIΑΣ Οία.η

Θδλα.Ρ
OnI,nι" ΑIΙΙIΩυδlού,ο

Όη~ Αρμένης.ο
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ιmwo. KαταΊlΙδη ΠαράΡ<ημα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΟΤΑ OIΚlΣMOI

ΝΟΤΙΟΑΠΆΙΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΆΔΩΝ ΚΟΙΝΟΠΠΑ OlAΣ Φoιvιιαά.η

Ι θηραmα. η

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ Πάνοοu.oc,ο

BcvαΡδάτoc:.ο

MαρΛΆC;.o

fD.ατιά,τα

ΚΟΙΝΟΠΠΑ ΣΙΚΙΝΟΥ Αλοπο6νοια,η

ΚΟΙΝΟΠΠΑ

ΣXOINOYΣΣIIΣ Σ'ΥΟινούσσα,η

ΚΟΙΝΟΠ-ΙΤΑ

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΦολέΥαmDOζη

Κα όσης,ο

ΚΡΙΠ1Ι ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗοάκλεlΟν.το τunu.a πόλη'

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡινι.άc.o

ΔΗΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Μάταλα,τα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Koutou ""',το

- Πισκoιtιανόν.τo

ΔΗΜΟΣΑΠΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘ!ΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Πλάα/,η

Επάνω Eλoόvtα,η

Κοιτσά,η

Λίμναι,αι

ΔΗΜΟΣ ΙΤΑΝΟΥ Κάτω lάκJXX:,Ο

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΗΣ Εηά,η

ΔΗΜΟΣ ΜΛΚΡΥ ΠΑΛΟΥ Μα< ο

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Kαστέ'JJ.λoν,το

ΜόΜτος,η

Φouoνή,η

Ρέθυμνον,το (ΤΜΉΜΑ

ΝΟΜΟΣΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΠΟΛΗΣ)

- Αγία Eιρήνrι,η

Γillα;,o

Γιαwoύδtoν,τo

ΜεΎάλο Μετόχι,το

ΜικΡό Mεtόrι,τo

Aoιιf.WL,OI

Άηoc Γεώιπιoc.o

ΚαΡέ,.

Αμπελά.ιαον.το

Kάστελλoc.o

ΜαοουλάζΟ

Πρασιαi,αι

Ρouσσοσππιον,το

Χοοι.ιοναστήρ1OV,το

Καπεδιανά,τα

Μόλοι,οι
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Ιι.άννα Καταrr,δη Παρόρrημα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΟΤΑ OIΚlΣMOI

~κm ΝΟΜΟΣ ΡΕθΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ Καψαλιανά,τα

ΠίιωΤ1ς,ο

ΕλεύθεDVα.n

Κυρ.,ιννα.η

ΔΗΜΟΣ ΓΈΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Δάmνη.η

Άηα:: Mάuαc.o

Kασrρίoν.τo

Αλφά.η

Καλανδαοέ.η

Καλαμ.άς.ο

ΜαΡΥαρίται,αι

Άνω Tout6δOV,τO

Βεσνιονά.τα

ΛαΥ<ά.η

Πλευι:ιι.ανά,τα

Σταυρωμένος,ο

Μελιδόνι.ον,το

Μmλίον,το

Σκε1tOστή,Τ1

Κοασούναι:::,ο

ΔΗΜΟΣΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΓαDάι::σν,τo

ΜουΡτζανά,τα

Ι Ouάλα,η

Άηoc: Iωάννrις,o

Δα ο

ΑΒδανίται,οι

Emσκoπή.n

Δα α

ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΡΙ-ΠΩΝ ΦουDmoυDάc.ο

ΑJtoδώλου.το

ΔΗΜΟΣ ΛAMfll-IΣ Κεραμές,ο

Mέλouz--c,at

ΔΗΜΟΣ ΛΑΠΠΑΙΩΝ Eπιmroaή,η

Α :.η

Αρ l.η

Κάτω ΠόDoc.o

ΔΗΜΟΣ NlΚHΦOPOY

ΦΩΚΑ ΆΥια:: Κωνστανήνα::,ο

ΆΥια:: Γεώσνιoc.o

Ατσιπόπουλσν,το

Ζouοίδιον,το

Moύvrρoc:,o

Π,.νές,ο

Βεδέροι,οι

Poύσnιcα,τα

ΣαΙτούραι,αι

ΔΗΜΟΣ ΣιΒΡΙΤΟΥ Αμ.άριον,το

Kαλόycooc.o
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Ιωό.wo. ΚαταΜδη Πoράprημα

rtEΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΟΤΑ OIΚlΣMOΙ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΒΡΙΤΟΥ

κpιmι ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Moνασmnι'iιcισv,τo
ΔΗΜΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑ Mύoθιoc.π

ΔΙΙΜΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΈΩΡΠΟΥΠΟΛΕΩΣ Πάmιιιι το

Φυλαια\,η

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Ι Ouαλ6ι::.ο

ΔΙΙΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ Χώρα Σφαlctων,η

Koιιιτάδεc.oι

Μία Ρουμέλη,η

ΛουτΡόν,το

Σ I,n
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Ιoi/zνwJ. Kamxfδιι

ΧΑΡΊΈΣ
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ΧΑΡΤΗΣ 1
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟIΚIΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ο

ο

•

.'....~.
.~-...

,

•

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΧΟΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣΑΝΑmγΞΗΣ

Ο ~ .2562500 125.000 187.500 250000
_ - IΜέιρα

ΔIΠΛΩΜΑΤιΚΗ ΕΡΓΑΣιΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟIΚIΣΜΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΤΑΠΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

• ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟIΚIΣΜΟI

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δ.

ΠΗΓΗ: ΥΠΕΧΩΔΕ, Ιδία Επεξεργασία

Βόλος, /ούνιος 2009



ΧΑΡΤΗΣ2

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟIΚIΣΜΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

..Ii/'.
•

•

',ι;.

Ι, .... .,)/'
•

.' ,
<# "JI ,

.~
.1/

1(.
~

Ο 31.2562.500 125.000 187.500 250.000_ _ .Μέτρα

• •
•

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

nΟΣΟΣΤΑ ΟIΚIΣΜΩΝ

=:J1%

12-5%

6- 10%

11 - 15%

16 - 20%

21 - 30%

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣΑΝΑmγΞΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟIΚIΣΜΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΤΑΠΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: OIKONOMOY Δ

ΠΗ ΓΗ: ΥΠΕΧΩΔΕ, Ι δ ία Επεξεργασία

Βό λος, Ι ούνιο ς 2009
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟIΚIΣΜΩΝ

10-1%

1-5%

15-10%

110-20%

120-30%

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΝΧΟΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΑΝΑΓΠΥΞΗΣ

ΔIΠΛΩΜΑΙIΚΗΕΡΓΑΣίΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟIΚIΣΜΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΤΑΠΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΔ

ΠΗΓΗ ΥΠΕΧΩΔΕ, Ιδία Επεξεργασία

Βό λος, Ι ούνιο ς 2009
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣΑΝΑmΥΞΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

• ΟΡΕΙΝΟΙΟΙΚΙΣΜΟΙ

ο ΗΜΙΟΡΕΙΝΟΙΟΙΚΙΣΜΟΙ

• ΠΕΔΙΝΟΙΟΙΚΙΣΜΟΙ

ΔIΠΛΩΜΑΤιΚΗ ΕΡΓΑΣιΑ: ΠΡΟΣΤΑΣιΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟIΚIΣΜΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑ,ΤΑΠΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΟIΚΟΝΟΜΟΥ Δ.

ΠΗΓΗ: ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΣΥΕ, Ιδία Επεξεργασία

Βό λος, Ι αύνια ς 2009
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑιΊIΑΣ
ΤΜ ΗΜΑ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣΑΝΑmVΞΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

• ΟIΚIΣΜΟI ΣΥΝΕΧΩΣΑΥΞΑΝΟΜΕΝογ ΠΛΗΘΥΣΜογ

• ΟIΚIΣΜΟI ΣΥΝΕΧΩΣ ΦΘΙΝΟΝΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜογ

• ΟIΚIΣΜΟI ΜΕΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑγΞΗΣΗ 1991-2001

ο ΟIΚIΣΜΟI ΜΕΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ 1991-2001

1-

ΔIΠΛΩΜΑΤιΚΗΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟIΚIΣΜΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΤΑΠΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝΚΑΘΗΓΗΤΗΣ OIKONOMOV Δ.

ΠΗΓΗ: ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΣΥΕ,Ιδία Επεξεργασία

Βόλος, lούνιος 2009

*Σιινεχής αύξηση η μείωση για τα όιαστηματα 1961-1981,1981-1991,1991-2001
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣΑΝΑmvΞΗΣ

Ο ΑΥΞΟΝΤΕ Σ1961-1981

Ο ΦΘIΝΟΝΤΕΣ1981-1981

'=... ΑΥΞΟΝΤΕ Σ1981-1991

ΦΘIΝΟΝΤΕΣ1981-1991

ΑΥΞΟΝΤΕ Σ1991-2001

ΦΘIΝΟΝΤΕΣ1991-2001

ΔΙΠΛΩΜΑΤιΚΗ ΕΡΓΑΣιΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΤΑΠΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δ

ΠΗΓΗ: ΥΠΕΧΩΔΕ, Ιδία Επεξεργασία

Βόλος, Ιούνιος 2009
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

~0,2
1940-1961

_ 1961-1981

_ 1981-1991

1991-2001

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟ ΜΙΑ Σ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑmΥΞΗΣ

ΔIΠΛΩΜΑΤιΚΗ ΕΡΓΑΣιΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠAPAΔOΣlAKΩN ΟIΚIΣΜΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΤΑΠΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ι<ΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δ.

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ, Ιδία Επεξεργασία

Βόλος, Ιούνιος 2009
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ΥΠΟΜΝΗΜι1.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ

ΟIΚIΣΜΩΝ

00
1 - 3

4-8

9 - 15
16 - 25

26 - 65

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣΑΝΑmΥΞΗΣ

ΔIΠΛΩΜΑΤιΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΤΑΣιΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟIΚIΣΜΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΠΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΟIΚΟΝΟΜΟΥ Δ

ΠΗΓΗ: ΥΠΕΧΩΔΕ, Ιδία Επεξεργασία

Βόλος, lούνιος 2009
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