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Παπαγιαννίτσης Γεώργιος Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εργασία συζητά τις διαδικασίες, δράσεις και παράγοντες της ανασυγκρότησης 
σε συγκεκριμένη περίπτωση προκειμένου να κατανοήσει και να αποτιμήσει τα αποτε
λέσματα της, στην κοινωνικό -  οικονομική δομή και την αγορά ακινήτων της εξεταζό
μενης περιοχής. Ως περίπτωση μελέτης επιλέγεται η περιοχή των «Παλαιών» στην 
πόλη του Βόλου, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής (ιστορικό κέντρο, 
κεντρική θέση, αρχαιολογικά ευρήματα, κοινωνικό-οικονομικό προφίλ, κ.α.) αλλά και 
των σημαντικών προσπαθειών αστικής ανασυγκρότησης που έχουν λάβει χώρα κατά 
την διάρκεια των τελευταίων ετών. Η εργασία καταλήγει στα εξής συμπεράσματα: 
πρώτον τα έργα και οι δράσεις ανασυγκρότησης, ακόμη και στην περίπτωση που χαρα
κτηρίζονται από αποσμασματικότητα, επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στα δεδομένα 
των περιοχών που εφαρμόζονται και ως εκ τούτου πρέπει κατ’ ελάχιστο να διέπονται 
από ένα σαφές στρατηγικό όραμα, δεύτερον οι παρεμβάσεις στην περιοχή μελέτης δεν 
οδήγησαν στην αναμενόμενη θετική μεταβολή της κοινωνικό -  οικονομικής της δομής 
και τρίτον η αγορά ακινήτων διέπεται από στρεβλώσεις που οφείλονται σε ασάφειες 
του υφιστάμενου πλαισίου.

Λέξεις κλειδιά: αστική ανασυγκρότηση, τοπική ανάπτυξη, αγορά ακινήτων, Παλαιά, 
Βόλος

ABSTRACT

The current research examines the processes of urban regeneration in a specific 
case study to understand and assess its outcomes with regard to the socio-economic 
structure and the local property market. This provides a basis for an overall assessment 
of the urban regeneration programme took place in the area. The case study concerns 
the district of “Palia” in the city of Volos, a historic quarter of unique qualities and the 
locus of various attempts, coming from both the public and the private sector, to revital
ize the area. The study reveals that first, urban regeneration projects even when not 
properly applied result in great changes to the status of an area, second the social -  eco
nomic structure of the specific district has not been effected as expected and third the 
property market presents severe disfuctions.

Keywords: urban regeneration, local development, property market, Palia, Volos

3

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:55 EEST - 54.219.128.100



Παπαγιαννίτσης Γεώργιος Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατάλογοι πινάκων, γραφημάτων, χαρτών & σχημάτων

Αρκτικόλεξα

Ευχαριστίες

7

11

12

1
Εισαγωγή 13

1 Αστική ανασυγκρότηση, αναπλάσεις & ανάπτυξη 16

1.1 Γενικά 16

1.2 Εξέλιξη των επιχειρήσεων αστικής ανασυγκρότησης 16

1.3 Ορισμός, αρχές και διαδικασία της αστικής ανασυγκρότησης 17

1.4 Η αστική ανασυγκρότηση στην Ελλάδα 22

1.5 Διαπιστώσεις και προβληματισμοί 25

1.6 Συμπεράσματα 26

2 Μεθοδολογία 27

2.1 Γενικά 27

2.2 Επιμέρους άξονες, δεδομένα και ερωτηματολόγιο 27

2.3 Συμπεράσματα 32

3 Η συνοικία των «Παλαιών» στην πόλη του Βόλου 33

3.1 Γενικά 33

3.2 Διαχρονική εξέλιξη της περιοχής μελέτης 33

3.3 Το χρονικό της ανασυγκρότησης 44

3.4 Τα «έργα» και οι «δράσεις» 55

3.5 Συμπεράσματα 65

4 Το προφίλ της περιοχής μελέτης 68

4

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:55 EEST - 54.219.128.100



Παπαγιαννίτσης Γεώργιος Περιεχόμενα

4.1 Γενικά 68

4.2 Ανάλυση των στοιχείων της απογραφής του 1991 68

4.3 Ανάλυση των στοιχείων της απογραφής του 2001 75

4.4 Σύγκρισητων στοιχείων & μεταβολές 81

4.5 Συμπεράσματα 87

5 Διαχρονική ανάλυση της οικοδομικής δραστηριότητας 90

5.1 Γενικά 90

5.2 Ανάλυση των στοιχείων της οικοδομικής δραστηριότητας του ΠΣ

Βόλου και της συνοικίας των «Παλαιών» 91

5.3 Πολεοδομικά δεδομένα- Αρχαιολογικός χώρος -  Αγορά ακινήτων 100

5.4 Συμπεράσματα 101

6 Ερωτηματολόγιο 103

6.1 Γενικά 103

6.2 Αποτελέσματακαι ανάλυσητου ερωτηματολογίου 104

6.3 Συμπεράσματα 132

1 7
Συμπεράσματα - Προτάσεις 136

1 Βιβλιογραφία 142

■ Παραρτήματα I

«Α» Ερωτηματολόγιο για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της 
περιοχής των «Παλαιών» Βόλου &
Ερωτηματολόγιο για τους ειδικούς επιστήμονες -  ερευνητές και 
τους εμπλεκόμενους φορείς για την περιοχή των «Παλαιών» Βόλου i

«Β» Η υπ’ αριθμ. 343/2004 απόφαση του Δήμου Βόλου με θέμα: «Τρο
ποποίηση όρων δόμησης και χρήσεων γης στη συνοικία Παλαιά του 
Δήμου Βόλου» x

«Γ» Παλιό Λιμεναρχείο xxiii

5

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:55 EEST - 54.219.128.100



Παπαγιαννίτσης Γεώργιος Περιεχόμενα

«Δ» Αποσπάσματα νομοθεσία xxvi

«Ε» Διαγράμματα οικοδομικής δραστηριότητας της επικράτειας στο
διάστημα 1977 - 2008 xxxix

«ΣΤ» Αγγελίες ακινήτων της περιοχής των «Παλαιών» xliii

6

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:55 EEST - 54.219.128.100



Παπαγιαννίτσης Γεώργιος Κατάλογοι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ, ΧΑΡΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛ.

1 Εςέλιςη των όρων που οδήγησαν στη\· έννοια της αστικής ανασυγκρότησης. 18

2 Εςέλιςη των επεκτάσεων και των όρων δόμησης 1958-1970. 41

3 Το χρονικό της ανασυγκρότησης των «Παλαιών» 50

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛ.

1 Ηλικιακή σύνθεση πληθυσμού το έτος 1991 69

2 Οικογενειακή κατάσταση πληθυσμού το έτος 1991 69

3 Επαγγελματική θέση πληθυσμού το έτος 1991 70

4 Τόπος εργασίας πληθυσμού το έτος 1991 71

5 Καθεστώς ενοίκισης πληθυσμού το έτος 1991 72

6 Επίπεδο εκπαίδευσης πληθυσμού το έτος 1991 7.7

7 Περίοδος κατασκευής κτιρίου· το έτος 1991 74

8 Υπηκοότητα πληθυσμού το έτος 1991 74

9 Ηλικιακή σύνθεση πληθυσμού το έτος 2001 75

10 Οικογενειακή κατάσταση πληθυσμού το έτος 2001 76

11 Επαγγελματική θέση πληθυσμού το έτος 2001 77

12 Τόπος εργασίας πληθυσμού το έτος 2001 78

1.7 Καθεστδις ενοίκισης πληθυσμού το έτος 2001 78

14 Επίπεδο εκπαίδευσης πληθυσμού το έτος 2001 79

15 Περίοδος κατασκευής κτιρίου· το έτος 2001 80

16 Υπηκοότητα πληθυσμού το έτος 2001 80

17 Συγκριτικό ηλικιακής σύνθεση πληθυσμού της συνοικίας των «Παλαιών», ετών
1991-2001 ' ’ ’ 81

18 Συγκριτικό οικογενειακής κατάστασης πληθυσμού της συνοικίας των «Παλαιών».
ετδυ· 1991-2001 - - - - 82

19 Συγκριτικό επαγγελματικής θέσης πληθυσμού της συνοικίας των «Παλαιών», ετών
1991 -2001 83

20 Συγκριτικό τόπου εργασίας πληθυσμού της συνοικίας των «Παλαιών», ετών 1991 -
2001 84

21 Συγκριτικό καθεστώτος ενοίκισης πληθυσμού της συνοικίας των «Παλαιών», ετών
1991-2001 - - - - 84

22 Συγκριτικό επιπέδων εκπαίδευσης πληθυσμού της συνοικίας των «Παλαιών», ετών
1991 - 2001 ’ 85

7

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:55 EEST - 54.219.128.100



Παπαγιαννίτσης Γεώργιος_______________________________________________ Κατάλογοι

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛ.

23 Συγκριτικό περιόδου κατασκευής κτιρίων της συνοικίας των «Παλαιών», ετών 1991 
-2001 86

24 Συγκριτικό υπηκοότητας πληθυσμού της συνοικίας των «Παλαιών», ετών 1991 - 
2001 ’ ’ ’ 86

25 Αριθμός νέων οικοδομών & προσθήκες στο ΠΣ Βόλου 92

26 Αριθμός νέων οικοδομών, προσθηκών & νέων κατοικιών στο ΠΣ Βόλου 92

27 Όγκος νέων οικοδομών, προσθηκών & νέων κατοικιών στο ΠΣ Βόλου 9.3

28 Επιφάνεια νέων οικοδομών, προσθηκών & νέων κατοικιών στο ΠΣ Βόλου 9.3

29 Σύγκριση του όγκου νέων κατοικιών και έργων λοιπού· χρήσεων, στο ΠΣ Βόλου 94

30 Σύγκριση της επιφάνειας νέων κατοικιών και έργων λοιπών χρήσεων, στο ΠΣ Βό
λου 94

31 Αριθμός νέων οικοδομών & προσθήκες στη συνοικία των «Παλαιού·» 95

32 Αριθμός νέων οικοδομών, προσθηκών & νέων κατοικιών στη συνοικία των «Πα
λαιού·» 95

33 Όγκος νέων οικοδομών, προσθηκών & νέων κατοικιών στη συνοικία των «Πα
λαιών» 97

34 Επιφάνεια νέων οικοδομών, προσθηκών & νέων κατοικιών στη συνοικία των «Πα
λαιών» 97

35 Σύγκριση του όγκου νέων κατοικιών και έργων λοιπών χρήσεων, στη συνοικία των 
«Παλαιού·» 98

36 Σύγκριση της επιφάνειας νέων κατοικιών και έργων λοιπών χρήσεων, στη συνοικία 
των «Παλαιού·» 98

37 Αξιολόγηση της συνοικίας των «Πααιών». σε σχέση με το ευρύτερο ΠΣ Βόλου 104

38 Αξιολόγηση της συμβολής φορέων στην αναβάθμιση της συνοικίας των «Παλαιών»

α Δ ή μ ο ς Β όλου 105

Ρ Ν ο μ α ρ χ ια κ ή  Α υ το δ ιο ίκ η σ η  Μ α γνη σ ία ς 106

Ί Π αν; '.πιστή μιο  Θ εσ σ α λ ία ς 106

δ Μ εγά λ ο υ  μ εγ έθ ο υ ς  ιδ ιω τ ικ ές  ε π εν δ ύ σ ε ις  - επ εν δυ τές 107

V, Μ ικ ρ ές  -  μ εσ α ίο υ  μ εγ έθ ο υ ς  ιδ ιω τ ικ ές  επ ιχε ιρ ή σ ε ις 108

σ τ Α ρ χα ιο λο γ ικ ή  Υ π η ρεσ ία 108

Τ ρ α π εζ ικ ο ί ο ρ γα ν ισ μ ο ί 109

η Ο ι ίδ ιο ι ο ι κ ά το ικο ι 109

39 Αξιολόγηση της συμβολής συγκεκριμένων έργων στην αναβάθμιση της συνοικίας 
των «Παλαιού·»

α Μ ετα φ ο ρ ά  το υ  Σ τα θ μ ο ύ  Υ π ερ α σ τ ικ ώ ν  Λ εω φ ο ρ ε ίω ν  (Κ Ί Έ Λ ) 110
Ρ Δ ια μ ό ρ φ ω σ η  τω ν  α θ λ η τικ ώ ν  εγ κ α τ α σ τά σ εω ν  το υ  Μ ιτγνη σ ιακού 111
Υ Κ έν τρ ο  Τ ο υ ρ ισ τ ικ ή ς  Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς  κ α ι κ υ κ λ ο φ ο ρ ια κ ές  ρ υ θ μ ίσ ε ις  επ ί τη ς  Γ ρ η γο ρ ίο υ  Λ α - 

μ πρά κη 112

8

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:55 EEST - 54.219.128.100



Παπαγιαννίτσης Γεώργιος Κατάλογοι

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛ.

δ Α ξ ιο π ο ίη σ η  - επ α ν ά χρ η σ η  τη ς  Μ ετα λ λ ο β ιο μ η χ α ν ία ς  Π α π α ρ ρ ή γ α  (Ε γκ α τα σ τά σ ε ις  Π α ν επ ι
σ τή μ ιο υ  (Θ εσσαλία ; σ το  1 Ιε,δίο του Α ρ ε ω ;) 112

Γ, Α ν α π λ ά σ ε ις  1 Ιλ α τ ε ιώ ν σ ε  όλη τη ν  περ ιοχή 113

στ Σ υ γκ ρ ό τη μ α  1 Ιλ ινΟ οκεραμ οπο ιε ία ς Τ σ α λ α π ά τα 113

L Α ξιοποίησή] - επ α νά χρ η σ η  του  π α λ α ιο ύ  Μ ύ λου  Λ ούλη  (Σ υ γκ ρ ό τη μ α  V illage  C in em as) 114

η Α ξιο πο ίη σ η  - επ α νά χρ η σ η  του  ερ γο σ τα σ ίο υ  1 Ια π α γ εω ρ /ίο υ  (Σ υ γκ ρ ό τη μ α  O ld  C ity ) 114

0 Μ ο υ σ είο  τη ς  Π όλη ς 115

40 Αξιολόγηση της συμβολής του συνόλου των παρεμβάσεων -  έργων σε σχέση με την 
οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση

α Ο ικ ο νο μ ικ ή  α νά π τυξη 116

Ρ Κ οινω νική  συνοχή 117

γ 1 Ιο ιότητα  του π ερ ιβ ά λ λο ντο ς 117

41 Αξιολόγηση προβλημάτων της περιοχής των «Παλαιών·»

α 11 λ ε ιτο υ ρ γ ία  του εμ π ο ρ ικ ο ύ  λ ιμ ένα  &  η μόλυνσ η  π ο υ  σ υ ν επ ά γ ετα ι 118

Ρ 1 Ιρ ο β λή μ α τα  κ υ κ λ ο φ ο ρ ία ς  κ α ι σ τά θ μ ευ σ η ς 119

γ 1 Ιρ ο β λή μ α τα  ε,λλιπούς κ α θ α ρ ιό τη τα ς  κ α ι σ υ ν τή ρ η σ η ς  κ ο ιν ό χρ η σ τω ν  χο ίρω ν κ α ι δ ικ τύ ω ν 119

ό 11 ύ π α ρξη  α νεν ερ γώ ν  κ τ ισ μ ά τω ν  κ α ι ε γ κ α τα σ τά σ εω ν 120

Ο Ο ι π ερ ιο ρ ισ μ ο ί δό μ η σ η ς 121

σ τ 'Ε λλε ιψ η  π ο ιο τ ικ ώ ν  χο ίρω ν π ρ α σ ίν ο υ  &  κο ινόχρη στου· χώ ρ ω ν 121

L 11 ύ π α ρξη  κ α τα σ τη μ ά τω ν  ν υ χ τερ ιν ή ς  δ ια σ κ έδ α σ η ς 122

η Ε1 Λ εοχρόρος Λ α μ π ρ ά κ η , π ο υ  ο υ σ ια σ τ ικ ά  α π ο κ ό π τε ι τη ν  σ υ ν ο ικ ία  σ ε  δύο μέρη 122

θ Ο  σ τα θ μ ό ς τω ν  τρ α ίν ω ν  κ α ι η  ύ π α ρ ξη  τω ν  γρ α μ μ ώ ν  π ο υ  ο υ σ ια σ τ ικ ά  α π ο κ ό π τε ι λ ε ιτο υ ρ γ ικ ά  
τη ν  π ερ ιοχή  α πό  το κ έντρ ο  τ η ;  π ό λ η ;  κ α ι τ ι ;  γ ε ιτ ο ν ικ έ ;  σ υ ν ο ικ ίε ; 123

ι Π έλλε ιψ η  α σ φ ά λ ε ια ς  -  α σ τυ ν ό μ ευ σ η ς τη ς π ερ ιο χ ή ς 124

42 Λόγοι επιλογής της περιοχής των «Παλαιών», ως περιοχής κατοικίας ή άσκησης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας 125

43 Επιλογή μεταξύ της περιοχής των «Παλαιών» ή κάποιας άλλης στο ΠΣ Βόλου 126

44 Υλοποίηση έργου που ()α ωφελούσε περισσότερο στην αναβάθμιση της περιοχής 127

45 Αξιολόγηση της πορείας της αγοράς ακινήτων στην περιοχή των «Παλαιών»

α Α γο ρά  ο ικ ο π έδο υ 128

Ρ Α γο ρά  κ α το ικ ία ς 129

y Α γο ρά  ε π α γ γ ελ μ α τ ικ ή ς  σ τέγη ς 129

ό Ε νοικ ίαση  ο ικ ο π έδο υ 130

ε Ε νο ικ ία σ η  κ α το ικ ία ς 130

σ τ Ε νο ικ ία σ η  επ α γ γελ μ α τ ικ ή ς  σ τέγη ς 131

46 Εκτίμηση της μελλοντικής εξέλιξης της περιοχής των «Παλαιών» 132

9

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:55 EEST - 54.219.128.100



Παπαγιαννίτσης Γεώργιος Κατάλογοι

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛ.

47 Κατανομή της διαφοράς βαθμολόγησης μεταξύ της πρώτης & της τελευταίας ερώ
τησης 132

48 Σύνολο απαντήσεων της δεύτερης ερώτησης, σχετικά με την αξιολόγηση φορέων & 
έργων 133

49 Σύνολο απαντήσεων της τρίτης ερώτησης, σχετικά με την συμβολή των έργων στα 
πεδία της οικονομίας, της κοινωνίας & του περιβάλλοντος 133

50 Σύνολο απαντήσεων της τέταρτης ερώτησης, σχετικά με την αξιολόγηση των προ
βλημάτων στη συνοικία των «Παλαιών» 134

51 Σύνολο απαντήσεων της ερώτησης σχετικά με την αξιολόγηση της πορείας της αγο
ράς ακινήτων 134

ΧΑΡΤΕΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛ.

1 Επικρατούσες χρήσεις γης ισογείου 54

2 Έργα και παρεμβάσεις. Χωρική διάσταση 67

ΣΧΗΜΑΤΑ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛ.

1 Η διαδικασία μετασχηματισμού των αστικού· περιοχών. Διαγραμματική προσέγγιση. 14

2 Ενδεικτική διαδικασία αστικής ανασυγκρότησης κατά Roberts & Sykes. 21

.3 Χρονοδιάγραμμα της ανασυγκρότησης 51

10

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:55 EEST - 54.219.128.100



Παπαγιαννίτσης Γεώργιος Αρκτικόλεξα

ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ

ΓΟΚ Εενικός Οικοδομικός Κανονισμός
ΓΠΣ Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

ΔΕΜΕΚΑΒ Δημοτική Επιχείρηση Μελετών Κατασκευών Ανάπτυξης Βόλου
ΔΕΠΟΣ Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης

ΔΗΚΙ Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας
ΕΣΥΕ Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος
ΖΑΑ Ζώνες Αστικού Αναδασμού
ZEE Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης
ΖΕΚ Ζώνες Ειδικών Κινήτρων
ΖΕΠ Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας
ΖΟΕ Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου
ΙΤΑ Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΚΑΣ Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο
ΚΠΣ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

Ν. Νόμος
Ν.Δ. Νομοθετικό Διάταγμα
ΟΛΒ Οργανισμός Λιμένος Βόλου
ΟΣΕ Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος

ΟΤ Οικοδομικό Τετράγωνο
Π.Δ. Προεδρικό Διάταγμα
ΠΣ Πολεοδομικό Συγκρότημα

ΣΔΙΤ Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα
ΣΟΑΠ Σχεδία Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων

ΣΧΟΟΑΠ Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης
ΣΧΟΠ Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος

ΥΠΕΧΩΔΕ Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
ΦΕΚ Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

11

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:55 EEST - 54.219.128.100



Παπαγιαννίτσης Γεώργιος Ευχαριστίες

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η παρούσα εργασία αποτελεί μεν το επιστέγασμα, είναι όμως κυρίως μια ιδιαί

τερα ελκυστική και ενδιαφέρουσας εκπαιδευτικής πορεία, η οποία ξεκίνησε πριν από 

έναν ακριβώς χρόνο στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Για 

την στήριξη που προσέφεραν σε αυτήν τη «διαδρομή» θα ήθελα να ευχαριστήσω στο 

προοίμιο όλους εκείνους που συνέφεραν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο.

Καταρχήν, ευχαριστώ το σύνολο των διδασκόντων οι οποίοι στάθηκαν αρωγοί 

καθ’ όλη τη διάρκεια φοίτησης συνεισφέροντας με τις γνώσεις και την εμπειρία τους σε 

μια διαφορετική προσέγγιση των ζητημάτων του χώρου. Ιδιαίτερα πρέπει να ευχαριστώ 

τον επιβλέποντα καθηγητή της εργασίας, Λέκτορα του Οικονομικού Τμήματος κ. Πα- 

σχάλη Αρβανιτίδη, για την καθοδήγηση αλλά κυρίως για τις ατελείωτες ώρες ενασχό

λησης του με το θέμα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ απευθύνω επίσης σε όλους όσους συμμετείχαν στις δια

δικασίες συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, καθιστώντας ένα βασικό κομμάτι της 

έρευνα εφικτό, ενώ ιδιαίτερα σημαντική ήταν η βοήθεια των υπαλλήλων της Διεύθυν

σης Πολεοδομίας του Δήμου Βόλου στην συλλογή πρωτογενούς υλικού.

Σας ευχαριστώ όλους.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι αστικές περιοχές ή πόλεις, έχουν ιδωθεί κατά καιρούς ως σύνθετα και δυνα
μικά κοινωνικοοικονομικά και ανθρώπινα οικοσυστήματα (Mega and Pedersen, 1997 
Roberts and Sykes, 2000), ως περιοχές που χαρακτηρίζονται από συγκεντρώσεις οικο
νομικών δραστηριοτήτων κι ανθρώπων (O’ Sullivan, 2007), ως έκφραση της κυριαρχί
ας του ανθρώπου πάνω στη φύση και την απελευθέρωση του απ’ αυτήν (Lavedan, 
1936), ως αντανάκλαση των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών στο χώρο (Αραβαντινός, 
1997/1998). Ανεξαρτήτως όμως του ορισμού και της θεματικής προσέγγισης, οι αστι
κές περιοχές αποτελούν τον τόπο χωροθέτησης ολοένα και περισσότερων ανθρώπων 
στη γη1, καθιστώντας την επιστημονική αυτή περιοχή ιδιαίτερα σημαντική και επίκαι
ρη.

Ειδικότερα, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο υψηλός βαθμός αστικο
ποίησης αποτελεί κάθε άλλο παρά πρόσφατο φαινόμενο. Με βασικό, αλλά όχι μόνο, 
αίτιο την βιομηχανική και τεχνολογική επανάσταση, οι Ευρωπαϊκές χώρες βίωσαν ένα 
ιδιαίτερα σύνθετο σύστημα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταβολών (Ar- 
vanitidis and Petrakos, 2006), με βασικό αποδέκτη τις πόλεις. Συνεπώς, οι πόλεις αλλά
ζουν, εξελίσσονται, αναπτύσσονται ή παρακμάζουν (Πετράκος, 2008) και ως εκ τούτου 
βρίσκονται εντός ενός αέναου κύκλου διεργασιών, ο οποίος ουσιαστικά καθορίζει την 
ιστορική τους διαδρομή (Σχήμα 1). Από την άλλη πλευρά, η πρόσφατη σχετικά αντιμε
τώπιση τους ως πόλους ανάπτυξης, οδήγησε την Ε.Ε. να στρέψει το ενδιαφέρον της 
στον αστικό χώρο και πλέον η δημιουργία και η διατήρηση της οικονομικής ευημερίας 
και της απασχόλησης, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής μέσω 
της αναζωογόνησης των υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, η αντιμετώπιση των πε
ριβαλλοντικών προβλημάτων και η εξεύρεση νέων τρόπων διακυβέρνησης και ενίσχυ
σης του τοπικού δυναμικού, αποτελούν την σύγχρονη πρόκληση και την διατυπωμένη 
πολιτική της (EU, 2006, EU, 2007, Carpenter, 2006). Εντός του παραπάνω πλαισίου, 
κρίσιμο ρόλο καλείται να διαδραματίσει όπως τουλάχιστον έχει διαχρονικά εξελιχθεί, η 
έννοια της αστικής ανασυγκρότησης (urban regeneration).

Σκοπός της εργασίας είναι να αναλύσει τις διαδικασίες και δράσεις της αστικής 
ανασυγκρότησης σε συγκεκριμένη περίπτωση και να αποτιμήσει τα αποτελέσματα της 
στην κοινωνικό -  οικονομική δομή και την αγορά ακινήτων της περιοχής. Ως περίπτω
ση μελέτης έχει επιλεγεί η περιοχή των «Παλαιών» στην πόλη του Βόλου, κυρίως λόγω 
της μοναδικής ποιότητας την οποία ελάχιστες ελληνικές πόλεις διατηρούν σε τόσο κε
ντρικά τμήματα τους (Χαστάογλου, 2009). Πρόσθετοι λόγοι επιλογής της περιοχής α

1 Σύμφωνα με τον UNFPA (2007) από το 2008 και μετά, πάνω από το 50% του πληθυσμού της γης κα
τοικεί σε αστικές περιοχές, ενώ οι μελλοντικές προβολές εκτιμούν την άνοδο του σε 60% έως το 2030.
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ποτελούν οι συνεχιζόμενες επί τριάντα περίπου χρόνια προσπάθειες ανάπλασης, οι ση
μαντικές παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί εντός ή εκτός συγκροτημένων προ
σπαθειών ανασυγκρότησης και τέλος η έντονα αναπτυσσόμενη παραφιλογία σχετικά με 
τις μελλοντικές τάσεις ανάπτυξης.

Η εργασία είναι αποτέλεσμα δευτερογενούς έρευνας σχετικής με τον σκοπό 
και τους στόχους, αλλά κυρίως αποτελεί μια εκτεταμένη αναζήτηση, μελέτη και ανά
λυση εμπειρικών δεδομένων της περιοχής μελέτης και περιλαμβάνει συνολικά επτά κε
φάλαια.

Σχήμα 1. Η διαδικασία μετασχηματισμού των αστικών περιοχών. Διαγραμματική προσέγγιση. 
(Ίδια επεξεργασία)

Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας, σε 
δύο κύρια μέρη. Στο πρώτο γίνεται περιγραφή της έννοιας της αστικής ανασυγκρότη
σης και της εξέλιξης της, καθώς και παρουσίαση των βασικών της αρχών και της διαδι
κασίας σε θεωρητικό επίπεδο. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο 
στην Ελλάδας και διατυπώνονται κάποιοι προβληματισμοί ως προς ορισμένες επιμέ- 
ρους πτυχές του αλλά κυρίως ως προς την αποτελεσματικότητα του. Στο δεύτερο κεφά
λαιο, αναλύεται η ακολουθούμενη μεθοδολογία και αναπτύσσονται οι επιμέρους 
βασικοί άξονες προσέγγισης του θέματος. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται αρχικά η κα
ταγραφή της διαχρονικής εξέλιξης και των σημαντικότερων στοιχείων που επηρέασαν 
τον τρόπο διαμόρφωσης της περιοχής των «Παλαιών», από τις αρχές του 19ου αιώνα 
έως σήμερα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το χρονικό των προσπαθειών ανασυγκρότη
σης μετά το 1980 και αναλύονται τα επιμέρους έργα και οι δράσεις. Τέλος, αναφέρο
νται τα πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής και αξιολογείται η χωρική διάσταση των 
έργων και δράσεων. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η διαχρονική μεταβολή των κοι
νωνικό -  οικονομικών δεδομένων της περιοχής, με τη χρήση στοιχείων από τις απο-
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γραφές της ΕΣΥΕ για τα έτη 1991 και 2001. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται ο ρυθμός 
εξέλιξης της οικοδομικής δραστηριότητας της περιοχής μελέτης και αναζητούνται οι 
πιθανές διασυνδέσεις με τα έργα και τις δράσεις αστικής ανασυγκρότησης. Στο έκτο 
και τελευταίο κεφάλαιο της ανάλυσης, μέσω δημοσκόπησης σε δύο ομάδες πληθυσμού, 
καταγράφονται απόψεις και στάσεις σχετικά με την επιτυχία των έργων αστικής ανασυ
γκρότησης στην περιοχής, τόσο κατά την παρούσα χρονική στιγμή όσο και στο εγγύς 
μέλλον. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται παραθέτοντας μία σειρά από συμπεράσματα 
που απορρέουν από τη μελέτη αναφορικά με την περιοχή των «Παλαιών» και την ε
φαρμογή της αστικής ανασυγκρότησης στην Ελλάδα.
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1 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1.1 ΓΕΝΙΚΑ

Η δυναμική και η πολυπλοκότητα των αστικών περιοχών όπως ειπώθηκε στην 
εισαγωγή, αποτελούν την κύρια γενεσιουργό αιτία των αλλαγών που υφίστανται δια
χρονικά. Η διαντίδραση των ίδιων τους των στοιχείων και αυτών με το εξωτερικό τους 
περιβάλλον δημιουργεί συνθήκες όσμωσης, οδηγώντας σταδιακά σε ανάπτυξη ή υπο- 
βάθμιση και εν συνεχεία σε προκλήσεις, ευκαιρίες ή προβλήματα. Η αστική ανασυ
γκρότηση αποτελεί κατ’ ουσία μια «έξωθεν» - της κανονικής ροής του συστήματος - 
προσπάθεια απόκρισης σε ευκαιρίες και προκλήσεις που εμφανίζονται σε δεδομένο τό
πο και χρόνο (Roberts and Sykes, 2000).

Από την άλλη πλευρά, στο πέρασμα του χρόνου, για την αντιμετώπιση των α
στικών προβλημάτων εισήχθησαν καινοτόμες ιδέες και πολιτικές, που είχαν ως αφετη
ρία την τεχνολογική πρόοδο, νέες οικονομικές ευκαιρίες, την αλλαγή αντιλήψεων σε 
θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος (περιβάλλον, εκ
παίδευση, υγεία κ.α.). Η διαρκής αναθεώρηση των παραπάνω, σε συνδυασμό με την 
δεδομένη ευρύτητα των αστικών ζητημάτων, οδήγησαν σταδιακά στην κυρίαρχη σήμε
ρα άποψη της στρατηγικής προσέγγισης του αστικού χώρου.

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, αρχικά περιγράφεται η εξέλιξη των επιχειρήσεων 
αστικών ανασυγκρότησης διαχρονικά, επιχειρείται η διατύπωση του ορισμού της και 
αναλύονται οι βασικές της αρχές. Στη συνέχεια, εξετάζεται το πλαίσιο που διέπει τις 
επιχειρήσεις αστικής ανασυγκρότησης στην Ελλάδα, αναφέρονται τα βασικά του προ
βλήματα και το κεφάλαιο κλείνει με την παράθεση συμπερασμάτων.

1.2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Η έννοια της αστικής ανασυγκρότησης, όπως εξετάζεται στην παρούσα εργασί
α, υπό το πρίσμα της σύγχρονης πρακτικής είναι σχετικά πρόσφατη. Προφανώς, ανέκα
θεν οι αστικές περιοχές αντιμετώπιζαν προβλήματα και προκλήσεις, τα οποία κυρίως 
κατά το παρελθόν οφείλονταν στις μεγάλες πυκνότητες, την έλλειψη μέτρων για την 
εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής, την ανυπαρξία τεχνικών διευκολύνσεων κ.α., τα οποία 
όμως αντιμετωπίζονταν συνήθως τομεακά. Η διαφοροποίηση της σύγχρονης πρακτικής, 
η οποία ξεκινά τη δεκαετία του ’50, μετά το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου2, 
έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά επιχειρείται μία ολοκληρωμένου τύπου θεώ

2 Οι βομβαρδισμένες κατά την διάρκεια του πολέμου ευρωπαϊκές πόλεις, αποτέλεσαν ιδανική ευκαιρία 
εφαρμογής ριζικών παρεμβάσεων, που ουσιαστικά υλοποιήθηκαν μέσω τεράστιων προγραμμάτων ανοι
κοδόμησης (Αραβαντινός, 1997/1998)
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ρηση της πόλης και ως εκ τούτου απομάκρυνση από τη φιλοσοφία επίλυσης των αστι
κών προβλημάτων με αποκλειστικό εργαλείο τον φυσικό σχεδίασμά.

Η χρησιμοποιούμενη ορολογία, με αρχική την έννοια της «ανοικοδόμησης» 
(reconstruction), είναι κυρίως αντίστοιχη των επιδιωκόμενων στόχων και εξελίχθηκε σε 
«αναζωογόνηση» (revitalization), «ανανέωση» (renewal), «αναμόρφωση»
(redevelopment) έως ότου λάβει από την δεκαετία του 1990 έως σήμερα τον όρο «ανα
συγκρότηση» (regeneration). Η παραπάνω εξέλιξη σε σχέση με τους στρατηγικούς 
σκοπούς, τους πρωταγωνιστές, τη χωρική διάσταση, τα οικονομικά -  κοινωνικά - περι
βαλλοντικά ζητήματα και τις αντιλήψεις περί φυσικού σχεδιασμού, παρουσιάζεται στον 
Πίνακα 1.

Οι συγκρίσεις και οι αναλύσεις του συνόλου των διαδοχικών εξελικτικών στα
δίων ξεφεύγει από το σκοπό της παρούσης και ως εκ τούτου θα αναφερθούν συνοπτικά 
μόνο ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της τελευταίας φάσης, προκειμένου να τεθεί το 
απαραίτητο πλαίσιο. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι, ως προς την βασική τους στρατηγική οι 
επιχειρήσεις ανασυγκρότησης τείνουν να είναι περισσότερο αναλυτικές, τόσο ως προς 
την πολιτική όσο και ως προς την εφαρμοζόμενη τελικά πρακτική, ενώ δίνεται πλέον 
ιδιαίτερη έμφαση στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση (integrated treatments). Το κράτος 
σταδιακά αποστασιοποιείται από τον ολοκληρωτικό έλεγχο και τη χρηματοδότηση των 
προγραμμάτων και οι συμπράξεις δημόσιου -  ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) αποτελούν την 
κυρίαρχη τάση. Ως προς τη χωρική διάσταση των επεμβάσεων, αφενός επανέρχεται η 
αντίληψη της στρατηγικής προσέγγισης αφετέρου αυξάνονται οι περιφερειακές παρεμ
βάσεις. Σε σχέση με τα επιμέρους επίπεδα, στο οικονομικό επιδιώκεται η εξασφάλιση 
ισορροπίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων, στο κοινωνικό δίνεται έμφαση 
στο ρόλο της τοπικής κοινωνίας και στο περιβαλλοντικό εισάγονται οι αρχές της αει
φόρου ανάπτυξης και της βιωσιμότητας. Τέλος, σε ότι αφορά το φυσικό σχεδίασμά πα
ρατηρείται μετριασμός των εκτεταμένων νέων αναπτύξεων και στροφή στην διατήρηση 
και ανάδειξη της κληρονομιάς.

1.3 ΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΧΕΣ & ΔΙΑΔΤΚΔΣΤΔ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Όπως πιθανά γίνεται αντιληπτό από την εξέλιξη της αστικής ανασυγκρότησης ο 
προσδιορισμός ενός διακεκριμένου ορισμού δεν είναι εύκολη υπόθεση. Γενικότερα ό
μως θα μπορούσαμε να δεχτούμε ότι: «Αστική ανασυγκρότηση είναι το αναλυτικό και 
ολοκληρωμένο όραμα για παρέμβαση, η οποία οδηγεί στην επίλυση των αστικών προ
βλημάτων και επιδιώκει την μακροχρόνια βελτίωση των οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής όπου εφαρμόζεται» (Roberts & Sykes, 2000, 
σελ. 17). Ο παραπάνω ορισμός με λιγότερες ή περισσότερες διαφοροποιήσεις ισχύει
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Εξέλιξη των όρων που οδήγησαν στην έννοια της αστικής ανασυγκρότησης.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1950 - 60 1960 - 70 1970 -  80 1980 -  90 1990 - ...

ΟΡΟΣ
ανοικοδόμηση αναζωογόνηση ανανέωση αναμόρφωση ανασυγκρότηση

(reconstruction) (revitalization) (renewal) (redevelopment) (regeneration)

Ανοικοδόμηση 
και επέκταση 
παλαιότερων 

αστικών περιο
χών, συχνά βασι

σμένη σε 
στρατηγικό σχέ
διο. Ανάπτυξη 

προαστίων

Συνέχιση των 
εργασιών της Εστίαση σε επί

Πληθώρα προ
γραμμάτων ανά

πτυξης και 
αναμόρφωσης. 

Έργα «σημαίες» 
και προγράμματα 

εκτός πόλεων

Βασική στρατη
γική & προσανα

τολισμός

προηγούμενης 
περιόδου. Προα- 
στιακή και περι

φερειακή
ανάπτυξη. Πρώτες

τόπου ανανεώσεις 
και σε ζητήματα 
επιπέδου γειτο

νιάς. Εξακολουθεί 
η διάχυση της

Τάσεις προς περισ
σότερο αναλυτικές 

μορφές πολιτικής και 
πρακτικών. Έμφαση 
στην ολοκληρωμένη

απόπειρες αποκα
ταστάσεων (reha

bilitation)

ανάπτυξης στην 
περιφέρεια

αντιμετώπιση

Κύριοι μετέχο- 
ντες και ομάδες 
συμφερόντων

Εθνικές και τοπι
κές κυβερνήσεις. 

Ιδιωτικές ανα
πτυξιακές και 

κατασκευ αστικές 
εταιρίες

Τάσεις προς εξι- 
σορρόπηση των 

σχέσεων δημόσιου 
- ιδιωτικού τομέα

Αύξηση της συμ
μετοχής του ιδιω
τικού τομέα και 

αποκέντρωση 
προς της τοπικές 

κυβερνήσεις

Έμφαση στον 
ιδιωτικό τομέα και 

σε ειδικούς φο
ρείς. Ανάπτυξη 

των συμπράξεων 
δημόσιου -  ιδιω

τικού τομέα

Οι συμπράξεις απο
τελούν την κυρίαρχη 

τάση

Χωρική διάστα
ση των επεμβά

σεων

Έμφαση σε ευρύ
τερο τοπικό και 

επίπεδο περιοχής

Εμφάνιση της 
περιφερειακής 

διάστασης

Περιφερειακή και 
τοπική διάσταση 
αρχικά. Περισσό
τερη έμφαση σε 
τοπικό επίπεδο 
στη συνέχεια

Έμφαση σε επίπε
δο περιοχής αρχι
κά και αργότερα 

σε ευρύτερο τοπι
κό

Επαναφορά της 
στρατηγικής προσέγ

γισης και αύξηση 
των περιφερειακών 

επεμβάσεων

Οικονομική ε
στίαση

Επενδύσεις του 
δημοσίου, με 

μερική εμπλοκή 
του ιδιωτικού 

τομέα

Κυριαρχία των 
δημόσιων επενδύ
σεων, με αυξανό

μενη εισαγωγή 
ιδιωτικών κεφα

λαίων

Περιορισμός των 
δημόσιων επενδύ
σεων και αύξηση 

των ιδιωτικών 
κεφαλαίων

Κυριαρχία των 
ιδιωτικών κεφα
λαίων, με επιλε
κτική συμμετοχή 

του δημοσίου

Ισορροπία μεταξύ 
δημόσιου και ιδιωτι
κού τομέα και εθελο

ντική
χρηματοδότηση

Κοινωνικό περιε
χόμενο

Βελτιώσεις του 
στεγαστικού 

αποθέματος και 
της ποιότητας 

ζωής

Κοινωνικές παρο
χές και σύστημα 

πρόνοιας

Επεμβάσεις βασι
σμένες στις τοπι
κές ανάγκες και 
ενδυνάμωση του 
ρόλου της κοινό

τητας

Αυτό-βοήθεια και 
ελάχιστη κρατική 

συμβολή

Έμφαση στον ρόλο 
της τοπικής κοινωνί

ας

Φυσικός σχεδια- 
σμός

Νέα οικοδόμηση 
στα κέντρα των 

πόλεων και ανά-

Συνέχιση των 
τάσεων της προη
γούμενης περιό-

Εκτεταμένες απο
καταστάσεις των 
παλαιών κεντρί-

Αντικαταστάσε ις 
και νέες αναπτύ
ξεις. Έ ργα «ση-

Μετριασμός της 
προηγούμενης τάσης. 

Διατήρηση ης κλη-

φέρειας αποκαταστάσεις
κών περιοχών μαίες» ρονομιάς

Περιβαλλοντική
προσέγγιση

Αρχιτεκτονική 
τοπίου και εστίες 
χώρων πρασίνου

Επιλεκτικές βελ
τιώσεις

Περιβαλλοντικές 
βελτιώσεις και 

καινοτόμες λύσεις

Αύξηση του εν
διαφέροντος για 

ανάγκη ευρύτερης 
προσέγγισης των 
περιβαλλοντικών 

ζητημάτων

Εισαγωγή της ιδέας 
της αειφόρου ανά

πτυξης και της βιω
σιμότητας του 
περιβάλλοντος

(Προσαρμοσμένο από το Roberts and Sykes, 2000, σελ. 14)
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στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. και ανταποκρίνεται στους στόχους παλαιότερων και 
σύγχρονων προγραμμάτων και πολιτικών3.

Από τον παραπάνω ορισμό προκύπτουν οι βασικές αρχές που ταυτόχρονα ανα
γνωρίζονται ως απαραίτητες προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη παρέμβαση αστικής 
ανασυγκρότησης. Η σημαντικότερη αρχή που διέπει τις επιχειρήσεις αστικής ανασυ
γκρότησης αναφέρεται στη λεπτομερή ανάλυση της αστικής περιοχής. Η ανάλυση διε
ρευνά τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά δεδομένα της περιοχής, καθώς και 
τις μεταξύ τους διασυνδέσεις, με απώτερο σκοπό την κατασκευή ενός ακριβούς προφίλ 
που ουσιαστικά καθορίζει τα επιμέρους προβλήματα και θέτει τους στρατηγικούς στό
χους. Παρά το γεγονός ότι η ανάλυση συνήθως διεξάγεται τμηματικά (οικονομική -  
κοινωνική -  περιβαλλοντική) είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η συνδυασμένη και ταυτόχρονη 
αντιμετώπιση των επιμέρους τμημάτων συνθετικά και όχι αθροιστικά. Η σύνθεση των 
παραμέτρων και των επιμέρους προβλημάτων αποτελεί τη δυσκολότερη ίσως εργασία 
και ως εκ τούτου αρκετοί μελετητές συνιστούν τις ανοικτές διαδικασίες ανατροφοδό
τησης (feedback), που επιτρέπουν τη διαρκή επαναξιολόγηση των δεδομένων, παρά τα 
μειονεκτήματα που παρουσιάζουν ως προς την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμά
των (Αραβαντινός, 1997/1998).

Η εφαρμογή μιας συνεκτικής και ολοκληρωμένης στρατηγικής, η οποία θα α
ντιμετωπίζει την επίλυση των προβλημάτων με ισόρροπο και θετικό τρόπο, είναι ου
σιώδους σημασίας για τη μελλοντική εξέλιξη των προγραμμάτων. Ιδιαίτερα σημαντικό 
στοιχείο αποτελεί η έκφραση της ακολουθούμενης στρατηγικής ως προς το επιδιωκό- 
μενο αποτέλεσμα και η ταυτόχρονη μεγιστοποίηση της αποδοχής της. Κρίσιμη παράμε
τρο αποτελεί η συνάφεια των στρατηγικών στόχων και των προγραμμάτων εφαρμογής 
με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξη. Θετικά επίσης συμβάλλει η τήρηση των αρχών της 
σαφήνειας και της διαφάνειας των επιχειρησιακών προγραμμάτων, όμως η υποστήριξη 
τους μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη θέσπιση κοινά αποδεκτών μετρίσιμων 
στόχων και δεικτών. Η εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης και μέτρησης των 
στόχων πρέπει να αποτελεί βασική επιλογή επειδή αφενός εξασφαλίζουν τη δημιουργία 
αισθήματος καλής διαχείρισης, αφετέρου προσφέρουν σημαντικά δεδομένα του τρόπου 
αλληλεπίδρασης των επιμέρους προγραμμάτων με εσωτερικές και εξωτερικές παραμέ
τρους, τα οποία είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα για μελλοντική εκμετάλλευση.

Η μεγιστοποίηση της χρήσης των φυσικών, οικονομικών και ανθρώπινων πό
ρων και εκμετάλλευση των διαθέσιμων υποδομών, αποτελούν μία ακόμη βασική αρχή 
των προγραμμάτων ανασυγκρότησης. Το παραπάνω συνάδει απόλυτα με τις αρχές της 
βιώσιμης ανάπτυξης και σε συνδυασμό με την εξασφάλιση συμμετοχικών διαδικασιών 
λειτουργεί εκπαιδευτικά προς τους τελικούς χρήστες, οι οποίοι προσλαμβάνουν θετικές

3 Ενδεικτικά αναφέρονται τα προγράμματα: URBAN, URBACT, JESSICA, RESCUE
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παραστάσεις για εξεύρεση τρόπων καθημερινής βελτίωσης των συνθηκών του αστικού 
περιβάλλοντος που διαμένουν, συμβάλλοντας εμμέσως στην επιτυχία του προγράμμα
τος ανασυγκρότησης. Τέλος, η πολυπλοκότητα και οι δυσκολίες αντιμετώπισης των 
αστικών προβλημάτων, καθιστούν επιτακτική ανάγκη την ευκολία προσαρμοστικότη
τας του αρχικού σχεδιασμού και τον υψηλό βαθμό δεκτικότητα πιθανών αλλαγών.

Συνοψίζοντας, οι προτεινόμενες διαδικασίες αστικής ανασυγκρότησης παρά το 
γεγονός ότι παρουσιάζουν μερική ανομοιογένεια ανάλογα με το νομοθετικό πλαίσιο, τις 
κυρίαρχες πολιτικές αντιλήψεις ή τις σχεδιαστικές παραδόσεις, γενικά στηρίζονται υπό 
ενός βασικού κορμού διαδοχικών βημάτων, όπως αυτός που παρουσιάζεται στο Σχήμα 
2. Ο κορμός περιλαμβάνει την ανάλυση των δεδομένων, τη διατύπωση προτάσεων, την 
αξιολόγηση και επιλογή των προτεινόμενων δράσεων και τέλος την εφαρμογή και πα
ρακολούθηση.

Ειδικότερα, η ανάλυση περιλαμβάνει τους επιμέρους τομείς των οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεδομένων, προκειμένου να συγκεντρωθούν τα απα
ραίτητα μετρούμενα στοιχεία και δείκτες και έχει ως βασικό σκοπό να κατανοηθούν οι 
πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στην εξεταζόμενη περιοχή. Στη συνέχεια τα 
προηγούμενα δεδομένα, διερευνώνται προκείμενου να εντοπιστούν πιθανές διασυνδέ
σεις μεταξύ τομέων και τελικά εισάγονται εντός του συγκεκριμένου χωρικού πλαισίου 
έτσι ώστε να προσδιοριστούν τα σημεία εκείνα που χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης, 
καθώς και τα διαθέσιμα μέσα. Τα παραπάνω οδηγούν στον καθορισμό των στόχων και 
στη συνέχεια επιλέγονται οι απαιτούμενες δράσεις. Οι δράσεις κατηγοριοποιούνται σε 
κύρια θεματικά πεδία (στρατηγικές επιπέδου γειτονιάς, εκπαίδευση και επανακατάρτη- 
ση, φυσικές υποδομές, οικονομική ανάπτυξη, περιβαλλοντικές δράσεις κ.α.) αλλά είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να επιδιώκεται συνέργια και αλληλοσυμπλήρωση έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η σπατάλη των περιορισμένων συνήθως πόρων. Σημαντικό είναι βέβαια 
να υιοθετούνται οι απαιτούμενες προσαρμογές για την κάθε μεμονωμένη περίπτωση, 
ενώ δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι παρά την γραμμική πορεία σχεδιασμού 
που φαίνεται να παρουσιάζει η διαδικασία, οι νεώτερες αντιλήψεις υιοθετούν τις πολυ
διάστατες διαρκώς ανατροφοδοτούμενες διαδικασίες (Αραβαντινός, 1997/1998).
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Οικονομική ανάλυση

> Δομή της τοπικής οικονομίας 

' Πηγές εισοδήματος 

' Ποσοστά ανεργίας 

' Παραγωγικοί τομείς 

' Οικονομικές διασυνδέσεις

I

Κοινωνική ανάλυση

■ Δομή της τοπικής κοινωνίας

■ Συνθήκες αποκλεισμού

■ Προσόντα και δυνατότητες του
πληθυσμού

■ Εγκαταστάσεις πρόνοιας

■ Εθνικές ή άλλες μειονότητες

XL

Περιβαλλοντική ανάλυση

■ Φυσικές συνθήκες του αστικού
περιβάλλοντος

■ Χρήση φυσικών πόρων

■ Διαχείριση αποβλήτων

■ Πηγές ρύπανσης

■ Στοιχεία αστικού σχεδιασμού και
τοπίου

XL
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Εξωτερικοί
παράγοντες

' Μακρο-οικονομικά δεδομέ
να

' Ευρωπαϊκές και εθνικές 
πολιτικές

' Στρατηγικές ανταγωνιστι
κών πόλεων

Εφαρμογή σε συγκεκριμέ
νη αστική περιοχή

Εσωτερικοί
παράγοντες

• Υφιστάμενες στρατηγικές

■ Ανάλυση ευρύτερης περιοχής

■ Χαρακτηριστικά περιοχής μελέ
της

■ Υπάρχοντα σχέδια και πολιτικές

■ Τιθέντες στόχοι

■ Μελλοντικές ανάγκες

¥ > Διαθεσιμότητα πόρων 

' Προτιμήσεις των κατοίκων 

' Δίκτυα συνεργασίας 

' Τοπικές αρχές και φορείς

Σχήμα 2. Ενδεικτική διαδικασία αστικής ανασυγκρότησης κατά Roberts & Sykes. 
(Προσαρμοσμένο από το Roberts and Sykes, 2000, σελ. 20)
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1.4 Η ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η αστική ανασυγκρότηση στην Ελλάδα προσδιορίζεται κυρίως από την χρήση 
του όρου της ανάπλασης, ο οποίος αναφέρεται για πρώτη φορά ως έννοια με νομικό 
περιεχόμενο στη δεκαετία του 1970, όπου ορίζεται ως πολεοδομική εξυγίανση και εκ
συγχρονισμός συνόλου ή μέρους ενός οικισμού. Μετά την ψήφιση του Συντάγματος 
του 1975 και τη θεσμοθέτηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, το 
Ν.Δ.1003/71 καταργείται και αντικαθίσταται από το Ν. 947/1979 «περί οικιστικών πε
ριοχών», οπότε και εισάγονται οι θεσμοί των Ζωνών Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) και 
Αστικού Αναδασμού (ΖΑΑ), οι οποίοι παρέμειναν όμως ανενεργοί έως την ψήφιση του 
Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές 
ρυθμίσεις». Ο τελευταίος τροποποιώντας ορισμένες διαδικασίες διευκολύνει τη συ
γκρότηση εταιριών μικτής οικονομίας, προωθώντας τα παραπάνω εργαλεία σχεδια- 
σμού, απαγορεύοντας όμως σε αμιγώς ιδιωτικούς φορείς την ανάληψη έργων Ενεργού 
Πολεοδομίας. Επιπρόσθετα, με το άρθρο 11 εισάγονται δύο νέοι πολεοδομικοί μηχανι
σμοί, οι Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης (ZEE) και Ειδικών Κινήτρων (ΖΕΚ), με στόχο την 
κάλυψη ειδικών πολεοδομικών και κοινωνικών αναγκών και την ανάπλαση κεντρικών 
περιοχών πολεοδομικών ενοτήτων, αντίστοιχα. Σημαντική καινοτομία αποτέλεσε επί
σης, η σύσταση της Πολεοδομικής Επιτροπής Εειτονιάς, παρά το γεγονός ότι ο θεσμός 
δεν λειτούργησε έως σήμερα. Τέλος, ως προς τα διατιθέμενα πολεοδομικά εργαλεία 
πρέπει να αναφερθεί και ο Ν.1577/85 (ΕΟΚ), ο οποίος στο άρθρο 13 καθιερώνει την 
έννοια του ενεργού οικοδομικού τετραγώνου4.

Τα παραπάνω καταδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο ότι στην χώρα μας η προ
σέγγιση των αναπλάσεων, τουλάχιστον από την πλευρά του κράτους υπήρξε ιδιαίτερα 
«χαλαρή» (Οικονόμου, 2006). Λαμβάνοντας υπόψη την συνολικότερη κοινωνική και 
οικονομική κατάσταση της χώρας μετά το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου 
έως και την μεταπολίτευση, σε συνδυασμό με την πληθώρα των προβλημάτων που έ
πρεπε να αντιμετωπιστούν άμεσα, με κυρίαρχο το στεγαστικό, προφανώς η άναρχη ε
πέκταση των πόλεων αποτελούσε την πλέον «αποδοτική λύση». Η είσοδος όμως της 
χώρας στην Ε.Ε., η αναδιάρθρωση της παγκόσμιας οικονομίας και η έντονη αστικοποί
ηση, δημιούργησαν νέα προβλήματα στις πόλεις, τα οποία επιτείνονται από την προη- 
γηθείσα αστική εξάπλωση.

Η πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια εισαγωγής του όρου «ανάπλαση» επιχει- 
ρείται το 1997 με την ψήφιση του νέου οικιστικού νόμου. Ο Ν. 2508/1997 «Βιώσιμη 
οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
124 Α713.6.1997) εισήγαγε με τα άρθρα 8 - 17, το πρώτο συγκροτημένο σώμα διατά

4 Ο χαρακτηρισμός οικοδομικού τετραγώνου αποβλέπει είτε στην οργάνωση της δόμησης μέσω ενιαίας 
μελέτης ή στην ανάπλαση του οικοδομικού τετραγώνου. (Βλ, Παράρτημα «Δ»)___________________
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ξεων για τις αστικές αναπλάσεις και τις περιοχές υποδοχής τους. Έως τότε το σύνολο 
των διατάξεων χαρακτηρίζονταν από αποσπασματικότητα και έλλειψη μεθοδολογικής 
και ουσιαστικής συνοχής (ΙΤΑ, 2006).

Σύμφωνα με τον ορισμό των αναπλάσεων στο κείμενο του παραπάνω νόμου: 
«ανάπλαση περιοχής είναι το σύνολο των κατευθύνσεων, μέτρων, παρεμβάσεων και 
διαδικασιών πολεοδομικού, κοινωνικού, οικονομικού, οικιστικού και ειδικού αρχιτε
κτονικού χαρακτήρα, που προκύπτουν από σχετική μελέτη και που αποσκοπούν κυρίως 
στη βελτίωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων, τη βελτίωση του δομημένου περι
βάλλοντος, την προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών, ιστορικών, μορφολογικών 
και αισθητικών στοιχείων και χαρακτηριστικών της περιοχής». Περιοχές ανάπλασης 
θεωρούνται οι περιοχές εκείνες των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή οριοθετημένων 
οικισμών, στις οποίες διαπιστώνονται προβλήματα υποβάθμισης ή αλλοίωσης του οικι
στικού περιβάλλοντος και δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν μόνο με τις συνήθεις πολε- 
οδομικές διαδικασίες της αναθεώρησης του σχεδίου πόλεως και των όρων και 
περιορισμών δόμησης και καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, εφόσον 
η ανάπλαση εναρμονίζεται με τις βασικές κατευθύνσεις του ΕΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ ή του 
Ρυθμιστικού Σχεδίου. Οι διαδικασίες ανάπλασης γίνονται με πρωτοβουλία των οικείων 
ΟΤΑ α' ή β' βαθμού, του ΥΠΕΧΩΔΕ, της ΔΕΠΟΣ ή του οικοδομικού συνεταιρισμού 
(προκειμένου για την έκτασή του), ενώ φορείς ανάπλασης ορίζονται κατεξοχήν οι οι
κείοι δήμοι ή κοινότητες ή οι επιχειρήσεις των οικείων ΟΤΑ α' και β' βαθμού.

Προκείμενου μια περιοχή να χαρακτηρισθεί ως περιοχή ανάπλασης θα πρέπει 
να συντρέχουν μια σειρά προϋποθέσεων, όπως μεγάλες κτιριακές πυκνότητες ή μεγάλες 
ελλείψεις κοινόχρηστων χώρων, συγκρούσεις χρήσεων γης ή ανάγκη ριζικής αναδιάρ
θρωσης των χρήσεων γης, έλλειψη προστασίας και ανάδειξης των πολιτιστικών και αρ
χαιολογικών στοιχείων, υποβαθμισμένη αισθητική του δομημένου περιβάλλοντος ή/και 
σοβαρά προβλήματα στο απόθεμα των κατοικιών, ενώ μία σειρά μελετών είναι προα- 
παιτούμενες. Η προκαταρκτική μελέτη ανάπλασης τεκμηριώνει τη σκοπιμότητα, τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία, τους τρόπους και εκθέτει τα προκαταρκτικά σχέδια του 
προγράμματος. Στο πρόγραμμα της ανάπλασης συστηματοποιείται το χρονοδιάγραμμα, 
ο προϋπολογισμός και όλες οι τεχνικές, πολεοδομικές και ιδιοκτησιακές λεπτομέρειες 
και ανάγκες. Τέλος, την πολεοδομική μελέτη ανάπλασης αποτελούν η οικονομοτεχνική 
και αρχιτεκτονική μελέτη, καθώς και οικτιριακές μελέτες.

Εκτός του παραπάνω νόμου, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2742/1999 
εισάγεται ο θεσμός των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ). 
Πρόκειται για ένα θεσμικό σύστημα αστικού σχεδιασμού σε πόλεις ή τμήματά τους, 
καθώς και σε ευρύτερες αστικές περιοχές που παρουσιάζουν όμως όχι προβλήματα πο- 
λεοδομικού χαρακτήρα αλλά κυρίως προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης, κοινωνικής
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και οικονομικής συνοχής. Ως εκ τούτου ο συγκεκριμένος θεσμός φαίνεται να προσο
μοιάζει περισσότερο την έννοια της αστικής ανασυγκρότησης, αφού ο φυσικός σχεδια- 
σμός δεν αποτελεί στόχο, η δε έννοια της ανάπλασης δεν υφίσταται.

Στόχοι των ΣΟΑΠ σύμφωνα με το κείμενο του νόμου είναι η βελτίωση των υ
ποδομών και των βασικών κοινωνικών εξυπηρετήσεων, η αντιμετώπιση της ανεργίας 
και η δημιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, η ενσωμάτωση των λειτουργιών 
και των κοινωνικών ομάδων στον αστικό ιστό και η καταπολέμηση του κοινωνικού 
διαχωρισμού. Στα παραπάνω προστίθενται, η αρμονική διάρθρωση των χρήσεων γης 
και η διαχείριση του αστικού οικοσυστήματος, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και 
η ανάπτυξη μέσων πρόσβασης και διακίνησης ανθρώπων και αγαθών φιλικών προς το 
περιβάλλον, η διατήρηση και ανάδειξη της αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς, η κοι
νωνική, οικονομική, περιβαλλοντική και πολιτισμική αναζωογόνηση, η διευκόλυνση 
της συμμετοχής των πόλεων και αστικών περιοχών σε προγράμματα και δίκτυα διαπε- 
ριφερειακής και διευρωπαϊκής συνεργασίας, με τα οποία προωθείται η αντιμετώπιση 
κοινών προβλημάτων, η ανταλλαγή της σχετικής εμπειρίας και η ανάπτυξη κοινών με
θόδων και μέσων για την αστική αναγέννηση και την αειφόρο αστική ανάπτυξη.

Σε αντίθεση με τον προηγούμενο νόμο, η διαδικασία κατάρτισης των Σχεδίων 
Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων κινείται κυρίως από το ΥΠΕΧΩΔΕ ή από την 
αρμόδια Περιφέρεια. Οι ΟΤΑ μπορούν επίσης να επιδιώξουν την εκκίνηση της διαδι
κασίας, μόνο όμως στην περίπτωση τήρησης διατυπώσεων της ευρύτερης δυνατής δη
μοσιότητας (συμμετοχικές διαδικασίες πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, 
καταγραφή απόψεων κλπ). Θετικό είναι πάντως ότι σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνεται 
η υποχρέωση γνωμοδοτήσεων από διάφορους δημόσιους φορείς όπως τους οικείους 
ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή άλλους ενδιαφερομένους φο
ρείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η δραστηριότητα των οποίων εκτείνεται στην πε
ριοχή παρέμβασης.

Τα ΣΟΑΠ εγκρίνονται με Υπουργικές Αποφάσεις (ΠΕΧΩΔΕ, Οικονομικών και 
των κατά περίπτωση αρμοδίων), ενώ η αξιολόγηση και η παρακολούθηση της εφαρμο
γής τους γίνεται από τους οικείους ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού. Σημαντική διαφοροποίηση 
αποτελεί το γεγονός ότι τα ΣΟΑΠ θεωρούνται υπερκείμενα των εγκεκριμένων ΓΠΣ - 
ΣΧΟΟΑΠ και ως εκ τούτου τα δεύτερα θα πρέπει να τροποποιούνται και να αναθεω
ρούνται προκειμένου να εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις και τις ρυθμίσεις των 
πρώτων.
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1.5 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Αξιολογώντας την έως σήμερα ιστορική εξέλιξη του πλαισίου των αναπλάσεων, 
διαπιστώνουμε ότι η αρχική προσέγγιση με το ν.δ.1003/71, προσομοιάζει την αντίληψη 
της μεταπολεμικής προσέγγισης στην Ευρώπη, δηλαδή της ριζικής αναδιοργάνωσης 
των πολεοδομικών συγκροτημάτων. Έντονα στοιχεία της παραπάνω αντίληψης είναι οι 
παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας και η ενεργώς συμμετοχή του δημοσίου στον σχεδία
σμά και την εκτέλεση. Δεν είναι άλλωστε τυχαία η ίδρυση της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Α.Ε.5 και 
της ΔΕΠΟΣ, οι οποίες άνηκαν εξ ολοκλήρου στο δημόσιο. Η επόμενη φάση, η οποία 
δικαίως χαρακτηρίζεται «μεταβατική» παραπαίει ανάμεσα στις ριζικές αναπλάσεις ευ- 
ρείας κλίμακας (ΖΕΠ) και τις σημειακές (ZEE και ΖΕΚ), με αποτέλεσμα την περιορι
σμένη εφαρμογή των νέων πολεοδομικών μηχανισμών και την επιστροφή στον τρόπο 
σχεδιασμού του Ν.Δ.17-7/16-8-1923, δηλαδή στις συμβατικές χαράξεις των ρυμοτομι
κών γραμμών, τακτοποιήσεις, προσκυρώσεις και καθορισμό κοινοχρήστων, κοινωφε
λών και ιδιόκτητων χώρων.

Το σύστημα ρυθμίσεων που εισάγει ο Ν. 2508/1997 αποτυπώνει μια πολιτική 
αναπλάσεων, τύπου φυσικού σχεδιασμού, που βασίζεται κυρίαρχα σε πολεοδομικά κρι
τήρια. Οι αναπλάσεις περιορίζονται στις περιοχές των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή 
οριοθετημένων οικισμών, ενώ πρέπει να εναρμονίζονται με τις βασικές κατευθύνσεις 
των εγκεκριμένων ΕΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ ή των Ρυθμιστικών Σχεδίων, χωρίς να μπορούν 
να αποκλίνουν σε περίπτωση που διαπιστώνονται αρχικές παραλείψεις. Επιπλέον, ιδιαί
τερα πολύπλοκη αναδεικνύεται η συγκρότηση και λειτουργία του φορέα ανάπλασης, 
ενώ το σημαντικότερο ίσως πρόβλημα είναι ο τρόπος χρηματοδότησης, αφού στηρίζε
ται αποκλειστικά σε δημόσιου πόρους (ΙΤΑ, 2006) (ΟΚΕ, 2007). Τέλος, το γεγονός ότι 
μέχρι σήμερα ο νόμος έχει τύχει ελάχιστης εφαρμογής (Παλιά Πόλη Ηρακλείου, Ν. 
Λιόσια, περιοχή Ζυγός του Δ.Φιλίππων Καβάλας), γεννά σημαντικές αμφιβολίες ως 
προς την αποτελεσματικότητα του.

Από την άλλη τα ΣΟΑΠ αποτελούν τμήμα της σταδιακά αναδυόμενης, επίση
μης χωροταξικής πολιτικής. Βασίζονται κυρίως σε κοινωνικό-οικονομικές παραμέτρους 
και ανταποκρίνονται περισσότερο στην έννοια των προγραμμάτων αστικής αναβάθμι
σης, όπως αυτά που χρηματοδοτήθηκαν κατά το παρελθόν από τις Κοινοτικές Πρωτο
βουλίες URBAN και το σημερινό JESSICA (ΙΤΑ, 2006). Το γεγονός ότι δεν 
περιορίζονται γεωγραφικά και ουσιαστικά υπερισχύουν των ΕΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ αποτε
λεί πρόσθετο πλεονέκτημα και τα καθιστά περισσότερο ευέλικτα, χωρίς όμως να λαμ
βάνει υπόψη του τα υφιστάμενα προβλήματα συνεργασίας των διαφορετικών επιπέδων 
της Δημόσιας Διοίκησης. Τέλος, ενώ κατά τη διαδικασία κατάρτισής τους προβλέπεται 
ευρύτατη διαδικασία δημοσιότητας (συμμετοχικές διαδικασίες πολιτών, μη κυβερνητι-

5 Θυγατρική εταιρία της Κτηματικής Τράπεζας
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κών οργανώσεων, καταγραφή απόψεων κλπ), δημιουργείται έντονος προβληματισμός 
αναφορικά τόσο ως προς τον απαιτούμενο χρόνο, όσο και ως προς την αποτελεσματι- 
κότητα για την επίλυση προβλημάτων επιτακτικού χαρακτήρα, σε περιοχές κλίμακας 
γειτονιάς ή συνοικίας.

1.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ολοκληρώνοντας το πρώτο κεφάλαιο, το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει εί
ναι ότι ανεξαρτήτως ορισμών, προσέγγισης ή μεθοδολογίας η αστική ανασυγκρότηση α
ποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ενός σύνθετου - δυναμικού συστήματος και ως εκ τούτου 
υφίστανται σημαντικές δυσκολίες στη προσέγγιση ενός βασικού θεωρητικού και πρακτι
κού πλαισίου. Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι τάσεις προσέγγισης του ζητήματος, συναρτώ- 
νται σε σημαντικό βαθμό από τις κυρίαρχες κοινωνικό -  πολιτικές αντιλήψεις, ενώ η 
εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών καθορίζεται από συγκεκριμένα προβλήματα που 
πρέπει να αναζητούν λύσεις μέσα από υπάρχουσες δυνατότητες. Τέλος, η τάση προς την 
υιοθέτηση ολοκληρωμένων και αναλυτικών προσεγγίσεων φαίνεται ότι κινείται προς την 
σωστή κατεύθυνση (Roberts and Sykes, 2000), ενώ το καίριο ζήτημα του προσδιορισμού 
της κατάλληλης χωρικής ενότητας τείνει να αντιμετωπίζεται πλέον μέσω της λογικής των 
ολοκληρωμένων σημειακών παρεμβάσεων, με την έννοια του ολοκληρωμένου να έχει δύο 
όψεις. Πρώτον, της κάλυψης του συνόλου των τομέων παρέμβασης και δεύτερον της έ
νταξης τους σε σχετικά ευέλικτα προγράμματα επιπέδου ευρύτερης κλίμακας (master 
plan) με σκοπό την επίτευξη των μέγιστων δυνατών συνεργιών (Πατρίκιος, κ.α., 2006).

Σε ότι αφορά την προσέγγιση της αστικής ανασυγκρότησης σε εθνικό επίπεδο, 
διαπιστώθηκε ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ειδικότερα όπως εξελίχθηκε τα τε
λευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι υιοθετεί καινοτόμες για τα ελληνικά δεδομένα πρα
κτικές και κρινόμενο αποκλειστικά από την σχεδόν μηδενική έκταση εφαρμογής του, 
φαίνεται ότι παρουσιάζει αδυναμίες. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι 
οι παραπάνω αδυναμίες δεν προκύπτουν ως αποτέλεσμα λανθασμένης προσέγγισης του 
ζητήματος της αστικής ανασυγκρότησης αλλά κυρίως λόγω των ευρύτερων προβλημάτων 
σχεδιασμού του χώρου που διαπιστώνονται στην Ελλάδα (ΟΚΕ, 2007).
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2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Η απάντηση στο βασικό ερώτημα της εργασίας σχετικά με το αν οι πραγματο
ποιημένες παρεμβάσεις συνέβαλαν τελικά στην αναβάθμιση της περιοχής, είναι ιδιαίτε
ρα δύσκολο να απαντηθεί μονοσήμαντα, τόσο λόγω της πολυπλοκότητα των 
προγραμμάτων αστικής ανασυγκρότησης, όσο κυρίως επειδή η απάντηση καθορίζεται 
σε μεγάλο βαθμό από τις αντιλήψεις εκείνων που είναι τελικά δέκτες των αποτελεσμά
των. Προφανώς, η διερεύνηση συγκεκριμένων δεικτών και κριτηρίων, παράγει σημα
ντικά μετρούμενα στοιχεία ικανά να προσδιορίσουν το επίπεδο επιτυχία ή αποτυχίας 
των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Από την άλλη πλευρά όμως η σχετικότητα με την ο
ποία αντιλαμβάνεται ο καθένας -  ανάλογα με το προσωπικό του κυρίως συμφέρον ή 
την τηρούμενη στάση ζωής -  την επίδραση συγκεκριμένων έργων ή δράσεων, καθιστά 
σχεδόν αδύνατη την διατύπωση μίας μοναδικής και καθολικά αποδεκτής απάντησης.

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να απαντήσει στο παραπάνω ερώτημα αναπτύσ
σοντας μια μεθοδολογία που στηρίζεται επί τεσσάρων βασικών αξόνων καθένας εκ των 
οποίων προσδίδει μια διαφορετική οπτική γωνία για το εν λόγω θέμα. Ο πρώτος άξονας 
εξετάζει τη διαχρονική μεταβολή των πολεοδομικών δεδομένων της περιοχής μελέτης 
και της ευρύτερης περιοχής και αναλύει το χρονικό της ανασυγκρότησης, αξιολογώντας 
έργα και δράσεις, με στόχο τον χωρο-χρονικό προσδιορισμό των επιμέρους παρεμβά
σεων. Ο δεύτερος άξονας μέσω της ανάλυσης συγκεκριμένων δεδομένων κοινωνικό -  
οικονομικής υφής εστιάζει στην δημιουργία του προφίλ της περιοχής μελέτης και τον 
προσδιορισμό των σχηματιζόμενων διαχρονικά τάσεων. Ο τρίτος άξονας αναλύει την 
οικοδομική δραστηριότητα της περιοχής και τη συγκρίνει με την αντίστοιχη του ευρύ
τερου περιβάλλοντος (ΠΣ Βόλου), έτσι ώστε να εντοπιστούν πιθανά σημεία καμπής -  
διαφορετικότητας της περιοχής. Τέλος, ο τέταρτος άξονας διερευνά και συγκρίνει τις 
απόψεις των εμπλεκόμενων, σχετικά με την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και 
την έως σήμερα εξέλιξη της περιοχής.

2.2 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ο πρώτος άξονας της μεθοδολογίας έχει ως σκοπό την εισαγωγή του αναγνώστη 
στα βασικά ιστορικά δεδομένα αλλά κυρίως στην διαχρονική πολεοδομική εξέλιξη της 
περιοχής μελέτης, θέτοντας ουσιαστικά το πλαίσιο της εργασίας. Τα παρατιθέμενα 
στοιχεία, αντλούνται κυρίως από δευτερογενής πηγές, συμπεριλαμβανομένου του έντυ
που και ηλεκτρονικού τύπου. Τέλος, η ανάλυση περιλαμβάνει την διαχρονική εξέλιξη
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της περιοχής, το χρονικό της ανασυγκρότησης στο διάστημα από το 1980 έως σήμερα 
και την παρουσίαση των σημαντικότερων έργων και δράσεων.

Ο δεύτερος άξονας εξετάζει την διαχρονική μεταβολή του κοινωνικό -  οικονο
μικού προφίλ της περιοχής και αποτελεί ουσιαστικά τον πρώτο χρησιμοποιούμενο δεί
κτη αξιολόγησης της επίδρασης των παρεμβάσεων. Τα δεδομένα της επεξεργασίας 
είναι στατιστικά στοιχεία της ΕΣΥΕ και αποτελούνται από πίνακες δημογραφικό - κοι
νωνικό -  οικονομικών δεδομένων στην αρχική τους μορφή καταγραφής, δηλαδή αριθ
μός ατόμων ανά κατηγορία και ανά απογραφικό τομέα, για το σύνολο του ΠΣ Βόλου, 
των απογραφών που διεξήχθησαν τα έτη 1991 και 2001 (Εικ. 1). Οι πίνακες αφορούν 
την ηλικιακή σύνθεση, την οικογενειακή κατάσταση, την επαγγελματική θέση, τον τό
πο εργασίας, το καθεστώς ενοίκισης, το επίπεδο εκπαίδευσης, τη χρονολογία κατα
σκευής των κτιρίων και την υπηκοότητα του πληθυσμού. Τα παραπάνω στοιχεία 
χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να σχηματιστεί το κοινωνικό -  οικονομικό προφίλ της 
περιοχής και να διαπιστωθούν τυχόν μεταβολές του στο εξεταζόμενο διάστημα. Δυστυ
χώς, δεν υπήρχαν διαθέσιμα τα αντίστοιχα στοιχεία του 1981, ενώ ιδιαίτερα χρήσιμη 
για το σκοπό παρόμοιου τύπου εργασιών θα είναι η απογραφή που αναμένεται να 
πραγματοποιηθεί το 2011.

a  Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Εισαγωγή Μορφή Εργαλεία Δεδομένα Παράθυρο Βοήθεια

jj[§ β e a e  oYy IPlfcBi - Ίϋ ■■■■■ % υ* ϋ si | ια ̂  ΜΒ* - © · Arid ■> > u ψ -= g s
R250 -  ft $2:

A Β  0 D Ε F G Η i J κ ; L Μ Ν Ο Ρ

217
218 Perif N o m o s  Eparxia dk Oik APOGR LEID1 S u m 0-18. 19-24. 25-34. 35-44. 45-54. 5 5 -6 4 . 65-74. 75 κ α ι άνω
219 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ  Μ Α Γ Ν Η Σ Ι Α Σ  Ε Π Α Ρ Χ Ι Α  ( Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ Β ό λ ο ς  ,ο ί)145 5178 1023 217 68 146 111 120 161 125 75
220 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α :.Υ 'ΐ . ι . . | ·  · φ _ * Β ό λ ο ς  ,ο Μ # 4299 1068 306 64 124 164 108 135 84 83
221 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α S S m A vI / O T S K E  ΕΡ1ΑΪ>Χ(Α(ΔΗΜΘΕ ΒΟΛΟ® Β ό λ ο ς  ,ο [D139 14074 839 225 53 140 115 74 112 71 49
222 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ  Μ Α Γ Ν Η Σ Ι Α Σ  Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ Β ό λ ο ς  ,ο •5148 16707 1092 324 85 144 126 126 136 95 56
223 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α SOM QEW ArNiSff ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΓ.ΒΟΑί* Β ό λ ο ς  ,ο ιδοοο 17313 2777 736 236 542 413 313 298 155 84
224 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ  Μ Α Γ Ν Η Σ Ι Α Σ  Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ Β ό λ ο ς  ,ο 1454 1041 260 56 138 162 101 143 102 79
225 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ  Μ Α Γ Ν Η Σ Ι Α Σ  Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ Β ό λ ο ς  ,ο ι5ΐ 33 8784 1214 260 103 168 116 149 195 133 90
226 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ  Μ Α Γ Ν Η Σ Ι Α Σ  Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ Β ό λ ο ς  ,ο |Ε)134 14142 1074 274 88 140 137 116 151 105 63
227 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ  Μ Α Γ Ν Η Σ Ι Α Σ  Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ Β ό λ ο ς  ,ο ι5104 9922 1085 297 73 150 152 123 128 109 53
228 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ  Μ Α Γ Ν Η Σ Ι Α Σ  Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ Β ό λ ο ς  ,ο p e t 14608 1196 373 143 139 146 144 132 70 49
229 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ  Μ Α Γ Ν Η Σ Ι Α Σ  Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ Β ό λ ο ς  ,ο in  21 9631 1123 276 76 144 138 146 162 119 62
230 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ  Μ Α Γ Ν Η Σ Ι Α Σ  Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ Β ό λ ο ς  ,ο ΐ)107 7096 966 270 81 120 117 131 121 81 45
231 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ  Μ Α Γ Ν Η Σ Ι Α Σ  Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ Β ό λ ο ς  ,ο γΒ ι ο ο 12494 832 223 70 89 115 121 108 61 45
232 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ  Μ Α Γ Ν Η Σ Ι Α Σ  Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ Β ό λ ο ς  ,ο tugE 1707 859 210 72 132 95 97 161 61 31
233 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ  Μ Α Γ Ν Η Σ Ι Α Σ  Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ Β ό λ ο ς  ,ο ρ ® 17225 1042 263 77 136 126 111 157 111 61
m · Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α ia e w a B w a a E Β ό λ ο ς  ,ο ϊΐ)151 11895 613 167 51 77 75 80 92 46 25
235 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ  Μ Α Γ Ν Η Σ Ι Α Σ  Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ Β ό λ ο ς  ,ο [5119 317 1151 328 96 163 132 141 158 92 41
£§s Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ  Μ Α Γ Ν Η Σ Ι Α Σ  Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ Β ό λ ο ς  ,ο ρ Μ 1215 1049 261 86 110 128 146 158 79 81
237 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α EFWPXIA: δμμθς i m m Β ό λ ο ς  ,ο [5116 8985 971 254 65 115 153 120 109 84 71
238 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α ΝΟΜΟΐ ΙνΙΛΓΝΗΕΙΑΕ ΕΠΑΡΧΙΑ ■ ■ - , ν  -l-iVo; ; · Β ό λ ο ς  ,ο p113 11086 992 278 58 151 150 82 113 99 61
239 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α S o  Μ : : ■■■. ■ lire Β ό λ ο ς  ,ο [5117 12991 1182 275 83 141 135 140 170 149 89
240 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ  Μ Α Γ Ν Η Σ Ι Α Σ  Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ Β ό λ ο ς  ,ο D129 7544 1022 269 63 123 160 106 108 99 94
241 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ  Μ Α Γ Ν Η Σ Ι Α Σ  Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ Β ό λ ο ς  ,ο [5126 14855 759 190 42 95 111 81 102 83 55
242 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α » ι  ■ . ν.. S M C S i B O A Q i Β ό λ ο ς  ,ο [5111 3066 1242 292 90 162 145 153 185 139 76
243 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ  Μ Α Γ Ν Η Σ Ι Α Σ  Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ Β ό λ ο ς  ,ο !Ε)105 13882 1049 263 77 146 114 138 167 87 57
244 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ  Μ Α Γ Ν Η Σ Ι Α Σ  Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ Β ό λ ο ς  ,ο .1)180 10469 1104 285 82 144 153 128 146 109 57
245 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ  Μ Α Γ Ν Η Σ Ι Α Σ  Ε Π Α Ρ Χ Ι Α  ( Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ Β ό λ ο ς  ,ο in  53 3716 755 219 61 96 117 95 94 50 23
246 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ  Μ Α Γ Ν Η Σ Ι Α Σ  Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ Β ό λ ο ς  ,ο Ι&114 16496 1171 259 65 141 138 136 185 139 108
S ? Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ  Μ Α Γ Ν Η Σ Ι Α Σ  Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ Β ό λ ο ς  ,ο |ΰΐ50 6553 870 240 77 99 114 125 114 59 42

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ  Μ Α Γ Ν Η Σ Ι Α Σ  Ε Π Α Ρ Χ Ι Α  ( Λ Η Μ Ο Σ  R O A O Y Β ό λ ο ι:  .ο ΓΙ144 25R4 797 23Π 50 1Π9 117 69 1Π6 66 50

Εικ 1. Πρωτογενής μορφή των στατιστικών στοιχείων της ΕΣΥΕ. Ο συγκεκριμένος πίνακας 
αφορά την κατανομή της ηλικιακής σύνθεσης του πληθυσμού κατά την απογραφή του 1991 
(πηγή: ΕΣΥΕ, ίδια επεξεργασία)

Τόσο η επεξεργασία των δεδομένων όσο και η παραγωγή των διαγραμμάτων 
που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο, πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση λογι
σμικού επεξεργασίας λογιστικών φύλλων (EXCEL), μετά από τις απαραίτητες τροπο
ποιήσεις ορισμένων κατηγοριών δεδομένων λόγω της διαφοροποίησης τους ανά
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περίοδο απογραφής. Το σύνολο των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας παρουσιάζεται 
ως ποσοστό επί της εκατό του αντίστοιχου πληθυσμού, ενώ σε ελάχιστα σημεία αναφέ
ρονται απόλυτα νούμερα κυρίως για λόγους σύγκρισης τάξης μεγεθών. Η ανάλυση πε
ριλαμβάνει αφενός συγκρίσεις των δεδομένων της περιοχής μελέτης, σε σχέση με το 
Δήμο Βόλου και το ΠΣ Βόλου για τις περιόδους 1991 και 2001 αντίστοιχα, αφετέρου 
την διαχρονική εξέλιξη της περιοχής αυτής καθεαυτής.

Σκοπός του τρίτου άξονα της μεθοδολογίας είναι ο προσδιορισμός της επίδρα
σης των έργων και των δράσεων, στην νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα της περιοχής 
μελέτης, ενός δηλαδή από τους σημαντικότερους δείκτες αξιολόγησης των προγραμμά
των αστικής ανασυγκρότησης6 (Roberts and Sykes, 2000, RICS, 2003, Adair, 2005). Τα 
πρωτογενή στοιχεία για το ΠΣ Βόλου, προέκυψαν μετά από επεξεργασία των έντυπων 
και ψηφιακών ετήσιων εκδόσεων της ΕΣΥΕ για την οικοδομική δραστηριότητας των 
ετών 1977 έως 2008 (Εικ. 2), ενώ τα αντίστοιχα σε επίπεδο συνοικίας, μέσω της αναζή
τησης τους στη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Βόλου και τελικά τη μελέτη των 
φακέλων -  από το Αρχείο της Πολεοδομίας - κάθε μεμονωμένου έργου που πραγματο
ποιήθηκε με έκδοση οικοδομικής άδειας στο διάστημα 1981 έως 2008. Τα υπόψη στοι
χεία περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με την ανέγερση νέων οικοδομών (αριθμός, 
όροφοι, όγκος, επιφάνεια, αξία), τις προσθήκες (αριθμός, όροφοι, όγκος, επιφάνεια, α
ξία), τις νέες κατοικίες (αριθμός, κατοικήσιμα δωμάτια, όγκος, επιφάνεια) καθώς και 
τις περιπτώσεις βελτιώσεων (νέα κατοικήσιμα δωμάτια, όγκος).

Στην περίπτωση της σύγκρισης δεδομένων κοινωνικό -  οικονομικού χαρακτήρα 
η διαδικασία της επεξεργασίας είναι σχετικά απλοποιημένη επειδή τα μεγέθη εξαρτώ- 
νται ουσιαστικά από μία μόνο παράμετρο, τον πληθυσμό. Σε αντίθεση με το παραπάνω, 
η επιχειρούμενη σύγκριση των στοιχείων της οικοδομικής δραστηριότητας παρουσιάζει 
πολλαπλές δυσκολίες ως προς την προσέγγιση της, δεδομένου ότι επηρεάζεται από 
πολλές παραμέτρους όπως μέγεθος πληθυσμού, χωρική έκταση, αδόμητος χώρος κ.α. Η 
επιλογή λοιπόν συγκεκριμένων δεικτών (π.χ. αριθμός νέων οικοδομών ανά άτομο ή ανά 
μονάδα επιφάνειας) για την συγκριτική ανάλυση της οικοδομικής δραστηριότητας της 
εν λόγω περιοχής είναι κρίσιμη, καθώς κάθε δυνητικός δείκτης παρουσιάζει μίας συ
γκεκριμένη εικόνα της πραγματικότητας με πιθανά διαφορετικά συμπεράσματα Συνε
πώς, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται 
ανεξάρτητα για τις δύο συγκρινόμενες χωρικές ενότητες (ΠΣ Βόλου - συνοικία των 
«Παλαιών») κατά απόλυτα νούμερα και ποσοστιαίες αναλογίες και τα επιμέρους απο
τελέσματα συγκρίνονται περιγραφικά. Η επεξεργασία των δεδομένων και η παραγωγή

6 Άλλοι προτεινόμενοι δείκτες αφορούν τη δημιουργίανέων επιχειρήσεων, τη μέτρηση της αποτελεσμα- 
τικότητας προγραμμάτων εκπαίδευσης ή επανακατάρτησης, διακύμανση της αξίας της έγγειος ιδιοκτησί
ας, αριθμός χρηστών ή επισκεπτών νέων ή επαναχρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων (Roberts and 
Sykes, 2000)
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των διαγραμμάτων που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο, πραγματοποιήθηκαν 
επίσης με τη χρήση λογισμικού επεξεργασίας λογιστικών φύλλων (EXCEL).
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Πίνακας 1. Νέες οικοδομές, όροφο 
επιφάνεια και αξία αυτών κατά όιε 

περιφέρεια και νομό.

όγκος,
κητικη

Πίνακας 2. Προσθήκες οικοδομών, όροφοι, όγκος, 
επιφάνεια και αξία αυτών κατά διοικητική 

περιφέρεια και νομό. (Στις προσθήκες 
συμπεριλαμβάνονται αναπαλαιώ σεις, 

νομιμοποιήσεις, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις 
οικοδομών)

Πίνακας 3. Νέες κατοικίες κατά 
αριθμό δωματίων, διοικητική 

περιφέρεια και 
νομό.(περιλαμβάνονται και οι 

κατοικίες που προέρχονται από 
προσθήκες, αναπαλαιώσεις, 

νομιμοποιήσεις, αναθεωρήσεις και 
τροποποιήσεις)

Πίνακας 4. Νέες κατοικίες και βελτιώσεις κατοικιών, αριθμός 
κατοικήσιμων δωματίων, όγκος και επιφάνεις αυτών.

2
3 Νέες Οικοδομές Προσθήκες Κατοικίες με δωμάτια: Νέες κατοικίες Βελτιώσεις

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Περιφέρια και
Ογκος Επιφάνεια Αξία Ογκος Επιφάνεια Αξία Αριθμός Ογκος

4
κατοικήσιμα

5 1977 ΠΣ ΒΟΛΟΥ 589 156 891521 428682000 535 338 193460 2291 280 17400
6 1978 ΠΣ ΒΟΛΟΥ 683 628 1305724 538208000 579 390 186156 3611 277 17943
7 1979 ΠΣ ΒΟΛΟΥ 782 427 1154638 486027000 651 479 259030 2522 279 23103
8 1980 ΠΣ ΒΟΛΟΥ 489 801 615030 318198000 458 297 154963 1209 216 15118
9 1981 ΠΣ ΒΟΛΟΥ 553 899 574432 347542000 556 357 232834 1318 194 16403
10 1982 ΠΣ ΒΟΛΟΥ 326 555 361851 286417000 467 296 144813 922 133 14044
11 1983 ΠΣ ΒΟΛΟΥ 430 816 526785 449786000 498 402 150496 1296 458516 158 15897
12 1984 ΠΣ ΒΟΛΟΥ 232 418 251417 362348000 252 163 63641 678 52 6226
13 1985 ΠΣ ΒΟΛΟΥ 247 465 3RRRGP 451330000 327 234 128243 776 7R4R1R 13 48011
14 1986 ΠΣ ΒΟΛΟΥ 347 659 493726 766512000 346 234 121174 1085 7 27822
15 1987 ΠΣ ΒΟΛΟΥ 359 706 397768 735288000 326 255 109659 1066 10 15000
16 1988 ΠΣ ΒΟΛΟΥ 421 796 486497 729775000 359 263 136217 1157 29 38000
17 1989 ΠΣ ΒΟΛΟΥ 573 116 659501 1106931000 330 269 135396 1526 20 30000
18 1990 ΠΣ ΒΟΛΟΥ 521 159 718834 1305696000 346 359 137649 1684 17 2000
19 1991 ΠΣ ΒΟΛΟΥ 441 946 539563 157789 1618395000 335 329 156517 1324 20 3000
20 1992 ΠΣ ΒΟΛΟΥ 365 875 560430 161956 2957729000 315 305 138341 174 35 1301 16 4000
21 1993 ΠΣ ΒΟΛΟΥ 345 930 575100 166848 3747998000 372 371 150000 44000 189 27 1437 00 24 6000
22 1994 ΠΣ ΒΟΛΟΥ 2.72 623 364245 103311 1217836000 293 331 121000 33000 00 7 4000
23 1995 ΠΣ ΒΟΛΟΥ 240 520 294940 86383 934016000 250 246 100000 25000 279000000 690 00 14 8000
24 1996 ΠΣ ΒΟΛΟΥ 243 555 406931 103425 1239010000 238 238 115000 28000 257000000 856 00 15 12000
25 1997 ΠΣ ΒΟΛΟΥ 244 534 477715 106261 1340071000 247 244 147640 34310 1212374000 69 118 195 221 149 27 779 89 7 3593
26 1998 ΠΣ ΒΟΛΟΥ 282 691 469472 141217 1769289000 243 257 135534 37417 821637000 60 166 360 293 134 39 1052 59 16 2669
27 1999 ΠΣ ΒΟΛΟΥ 263 635 460082 140313 1546174000 222 237 108262 23425 905487000 88 141 255 323 197 26 1030 88 0 3087
28 2000 ΠΣ ΒΟΛΟΥ 236 524 473195 102197 1181906000 230 241 173196 44439 390336000 116 136 191 219 129 26 817 66 1 3388
29
30
31
32

2001 ΠΣ ΒΟΛΟΥ
2002 ΠΣ ΒΟΛΟΥ
2003 ΠΣ ΒΟΛΟΥ
2004 ΠΣ ΒΟΛΟΥ

451
421

418
150
217

353669
715634
870506
626523

226221
266503

1017594000
6164000
7296000
9270602

141
224
240
245

254
273
286

341303
89765

136019
182037

52794
27052
32626
55161

533476000
759000
582000

2566653

77 113 
446 413 
431 515 
284 376

217
471
556
490

193
356
418
353

91 15
147 51
126 38
159 41

706

1703

76 3
97 7
21 1
14 2

2466
3244
3196
8139

33 2005 ΠΣ ΒΟΛΟΥ 605 864 1313441 411113 18562885 261 301 179076 41045 1957444 37.9 782 997 737 222 54 3171 41 1 2284
34
35
36

2006 ΠΣ ΒΟΛΟΥ
2007 ΠΣ ΒΟΛΟΥ
2008 ΠΣ ΒΟΛΟΥ

446

279

134

717

791023
657182
382229

242795

118013

13911618
9999092

247
272

276
334
187

168374
74031

37691
44088
22124

2411558
2146676
1060319

133 384 
145 301 
69 162

438
362
286

362
303
210

174 42
125 45
87 30

1533
1281
844

12 0
10 0
27 0

2564
3236
2229

Εικ 2. Δευτερογενής μορφή των δεδομένων της οικοδομικής δραστηριότητας του ΠΣ Βόλου -
Ν. Ιωνίας μετά από επεξεργασία (πηγή: ΕΣΥΕ, ίδια επεξεργασία)

Τέλος, ο τέταρτος άξονας της μεθοδολογίας έχει στόχο την διερεύνηση των α
ντιλήψεων και της στάσης συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού ως προς τις παρεμβάσεις 
που πραγματοποιήθηκαν και τα προγράμματα ανασυγκρότησης γενικά. Για την εκπλή
ρωση του παραπάνω στόχου, η μελέτη χρησιμοποίησε ως βασικό εργαλείο ένα ερωτη
ματολόγιο απευθυνόμενο σε δύο κύριες κατηγορίες πληθυσμού. Η πρώτη αφορά τους 
τελικούς χρήστες του χώρου, δηλαδή τους κατοίκους και τους επαγγελματίες που δια
μένουν ή δραστηριοποιούνται στην περιοχή αντίστοιχα, ενώ η δεύτερη απευθύνθηκε σε 
ειδικούς ζητημάτων σχεδιασμού του χώρου, δηλαδή σε ειδικούς επιστήμονες και ερευ
νητές και τους εμπλεκόμενους φορείς τμημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου καταρτίστηκαν αρχικά με βάση την ίδια 
γνώση της περιοχής και την μελέτη των βασικών βιβλιογραφικών πηγών. Στη συνέχεια, 
διανεμήθηκε πιλοτικός αριθμός ερωτηματολογίων, με στόχο τον έλεγχο της ορθότητας 
των ερωτήσεων και τη διαπίστωση τυχόν ελλείψεων. Τελικά, μετά τις απαραίτητες 
διορθώσεις συντάχθηκε το τελικό ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελείται από τρία ου
σιαστικά μέρη. Στο πρώτο μέρος περιγράφεται εν συντομία το πλαίσιο και επισημαίνο- 
νται οι στόχοι της έρευνας. Το δεύτερο μέρος, αποτελεί το κυρίως τμήμα του 
ερωτηματολογίου και περιέχει τρεις υποκατηγορίες ερωτήσεων σχετικά με γενικότερες 
αντιλήψεις -  ευρύτερες απόψεις για την περιοχή και τις παρεμβάσεις, εστιασμένες ερω
τήσεις επί συγκεκριμένων φορέων -  έργων -  προβλημάτων -  θεμάτων και τέλος ερω
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τήσεις αναφορικά με τους λόγους επιλογής και την πρόθεση παραμονής στην περιοχή ή 
μετακίνησης σε άλλη τοποθεσία. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι για λόγους καλύτε
ρης ροής του ερωτηματολογίου οι παραπάνω υποκατηγορίες ερωτήσεων δεν είναι ομα- 
δοποιημένες και ότι το ερωτηματολόγιο προς τους ειδικούς επιστήμονες και τους 
εμπλεκόμενους φορείς δεν περιελάμβανε την τελευταία υποκατηγορία. Στο τρίτο και 
τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου συλλέχθηκαν στοιχεία για την κοινωνικό -  οι
κονομική κατάσταση των ερωτώμενων.

Η διακίνηση του ερωτηματολογίου που αφορούσε τους κατοίκους και τους ε- 
παγγελματίες της συνοικίας πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 13 Αυγούστου 2009 
έως 20 Σεπτεμβρίου 2009. Για λόγους εγκυρότητας των απαντήσεων, δεδομένης της 
εξειδικευμένης υφής του ερωτηματολογίου και του κοινωνικό -  οικονομικού προφίλ 
της περιοχής, προτιμήθηκε η μέθοδος της προσωπικής συνέντευξης. Ο χρόνος συμπλή
ρωσης του, κυμάνθηκε από 15 έως 40 λεπτά, ενώ η παραπάνω διακύμανση διαπιστώ
θηκε ότι συσχετιζόταν με παραμέτρους όπως η ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης. 
Συνολικά συγκεντρώθηκαν 100 ερωτηματολόγια.

Το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο σε ειδικούς επιστήμονες και εμπλεκόμενους φο
ρείς διακινήθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα. Για την συμπλήρωση του επιλέχθηκε το 
διδακτικό προσωπικό τεσσάρων τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που θεωρή
θηκε ότι εμπλέκονται με ζητήματα σχετικού περιεχομένου (Τμήμα Μηχανικών Χωρο
ταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) και το ερωτηματολό
γιο τους απεστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ως εμπλεκόμενοι φορείς θεωρή
θηκαν, οι εργαζόμενοι στη Διεύθυνση Πολεοδομίας και την Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου Βόλου, καθώς και οι συνάδελφοί τους στην ΔΕΜΕΚΑΒ. Στους παραπάνω τα 
ερωτηματολόγια παραδόθηκαν προς συμπλήρωση και συλλέχθηκαν εκ των υστέρων. 
Συνολικά συγκεντρώθηκαν 35 ερωτηματολόγια, εκ των οποίων τα 10 από τις απαντή
σεις του διδακτικού προσωπικού και τα υπόλοιπα από τις υπηρεσίες του Δήμου Βόλου.

Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε επίσης με τη χρήση 
λογισμικού επεξεργασίας λογιστικών φύλλων. Τα αποτελέσματα παρατίθενται ανά ε
ρώτημα, σε μορφή πινάκων και διαγραμμάτων, στηριζόμενα στην βασική αρχική δια
φοροποίηση (κάτοικοι και επαγγελματίες / ειδικοί επιστήμονες και εμπλεκόμενοι 
φορείς) ενώ συνοδεύονται από αντίστοιχο σχολιασμό. Σε όποια περίπτωση αναφέρο
νται συνδυαστικά αποτελέσματα ερωτήσεων, οι επιλεχθέντες συνδυασμοί προέκυψαν 
αποκλειστικά από παρατήρηση χωρίς να γίνει χρήση εξειδικευμένου λογισμικού στατι
στικής επεξεργασίας.

Τέλος, σε ότι αφορά την ακρίβεια των αποτελεσμάτων της έρευνας, τουλάχι
στον ως προς τους κατοίκους και τους επαγγελματίες, θεωρώντας ότι το σύνολο του
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πληθυσμού αποτελείται από 1100 άτομα και το δείγμα από 100, προκύπτει ότι για 90% 
εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμα το επίπεδο λάθους είναι 7,9%, για 95% είναι 9,3% και 
για 99% είναι 12,3%. Ο πληθυσμός των 1100 ατόμων προέκυψε ως άθροισμα του πλη
θυσμού της περιοχής κατά την απογραφή του 2001 και των στοιχείων πρόσφατης έρευ
νας σχετικά με τον αριθμό των επαγγελματιών της περιοχής (Παπαδήμα, 2006).

2.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ακολουθούμενη μεθοδολογία συνολικά, διαπιστώθηκε ότι καλύπτει ένα ση
μαντικό τμήμα μίας ολοκληρωμένης αξιολόγησης προγραμμάτων αστικής ανασυγκρό
τησης (Roberts and Sykes, 2006, p. 219). Προφανώς, η αναζήτηση πρόσθετων 
στοιχείων από διαφορετικές πηγές, θα συνέβαλε στη διερεύνηση πρόσθετων παραμέ
τρων και ως εκ τούτου στη διαμόρφωση πιο ολοκληρωμένης εικόνας, όμως μια τέτοιου 
τύπου προσέγγιση θα απαιτούσε σημαντικά περισσότερο χρόνο, ενώ αβέβαιη είναι η 
δυνατότητα εξεύρεσης αξιόπιστων δεδομένων. Ενδεικτικά πάντως αναφέρεται ότι πρό
σθετα στοιχεία θα μπορούσαν να αποτελούν η διαχρονική φυσική κίνηση του πληθυ
σμού (στοιχεία δημοτολογίου), στοιχεία του εμπορικού επιμελητηρίου, στοιχεία 
περιβαλλοντικών συνθηκών (μετρήσεις ρύπων, φόρτοι κυκλοφορίας κ.α.), στοιχεία της 
έγγειας ιδιοκτησίας (κτηματολόγιο, περιουσιολόγιο, υποθηκοφυλακείο) αλλά και στοι
χεία της απόδοσης των εφαρμοζόμενων δράσεων και έργων αυτών καθαυτών.

Σε ότι αφορά τα επιμέρους τμήματα της, διαπιστώθηκε ότι η μεθοδολογία α
παιτεί σημαντική χρονική ενασχόληση στον τομέα της συγκέντρωσης των απαιτούμε- 
νων πρωτογενών στοιχείων, ενώ σημαντικό τμήμα του χρόνου καταναλώνεται επίσης 
στη διακίνηση των ερωτηματολογίων όταν αυτά διακινούνται με τη μέθοδο της προσω
πικής συνέντευξης. Σε ότι αφορά την επεξεργασία των δεδομένων διαπιστώνεται ότι η 
χρήση λογιστικών φύλλων αποτελεί ιδανική λύση στην περίπτωση που οι ανάγκες πε
ριορίζονται στην τμηματική παράθεση των αποτελεσμάτων και δεν απαιτούνται πολύ
πλοκοι συνδυασμοί.
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3 Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΩΝ «ΠΑΛΑΙΩΝ» ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

3.1 ΓΕΝΙΚΑ

Η μελέτη της ιστορικής εξέλιξης των πόλεων αποτελεί συνήθως αναπόσπαστο 
κομμάτι κάθε μεθοδολογικής προσπάθειας ανάλυσης των παραγόντων που επέδρασαν 
διαχρονικά στην σχηματοποίηση τους. Μέσα από την διερεύνηση ιστορικών στοιχείων 
προκύπτουν συχνά ιδιαίτερα σημαντικά δεδομένα, η άγνοια των οποίων μπορεί να οδη
γήσει σε λανθασμένες εκτιμήσεις και συμπεράσματα, τα οποία ανάλογα με την βαρύτη
τα τους επηρεάζουν τελικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Προφανώς, η πλήρης 
επίγνωση του συνόλου των συνθηκών και των αποφάσεων που επέδρασαν διαχρονικά 
στη διαμόρφωση της εκάστοτε περιοχής είναι μάλλον αδύνατη και ως εκ τούτου οι α
ναλύσεις συνήθως περιορίζονται στην παράθεση των σημαντικότερων γεγονότων και 
διεργασιών, εκείνων δηλαδή των στοιχείων που καθόρισαν σημαντικά τη σημερινή κα
τάσταση, αναφορικά πάντα με τον αρχικό σκοπό της ανάλυσης.

Εντός του παραπάνω πλαισίου, σε αυτό το κεφάλαιο επιχειρείται αρχικά η κα
ταγραφή της διαχρονικής εξέλιξης και των σημαντικότερων στοιχείων που επηρέασαν 
τον τρόπο διαμόρφωσης της περιοχής των «Παλαιών», από τις αρχές του 19ου αιώνα 
έως σήμερα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το χρονικό των προσπαθειών ανασυγκρότη
σης μετά το 1980 και αναλύονται τα επιμέρους έργα και οι δράσεις. Τέλος, αναφέρο
νται τα πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής και αξιολογείται η χωρική διάσταση των 
έργων και δράσεων, ενώ το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παράθεση των συμπερα
σμάτων.

3.2 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τ α σ το ιχ ε ία  το υ  κε ιμ ένο υ  π ο υ  α κ ο λ ο υ θ ε ί κα ι π ερ ιγρ ά φ ει τη ν  ισ το ρ ικ ή  εξέλ ιξη  τη ς  π ερ ιο 

χή ς , α ν τλο ύντα ι κ υ ρ ίω ς  α π ό  το  β ιβ λ ίο  τη ς  Χ α σ τά γλ ο υ , Β, (2007), «Β όλος, το  Π ο ρ τρ α ίτο  τη ς  Π ό 

λ η ς  α π ό  το ν  19° α ιώ ν α  έω ς  σ ή μ ερ α » ,Β ό λο ς: Ε κ δ ό σ ε ις  Β όλος.

Η συνοικία των «Παλαιών» αποτελεί περιοχή αδιάλειπτης κατοίκησης από τους 
προϊστορικούς χρόνους (3η χιλιετία π.Χ.) έως και σήμερα. Στη συνοικία υπάρχει πλη
θώρα ευρημάτων από την Προϊστορική και Αρχαία Πόλη, το ορατό μέχρι και σήμερα 
Κάστρο του Βόλου και Διατηρητέα Νεότερα Μνημεία. Συγκεκριμένα οι αρχαιολογικές 
ανασκαφές έχουν αποκαλύψει έναν Προϊστορικό οργανωμένο οικισμό της 3ης χιλιετίας 
π.Χ., χωρίς να αποκλείεται η ύπαρξη αρχαιότερων νεολιθικών εγκαταστάσεων σε με
γαλύτερα βάθη, οικισμό της Μέσης Εποχής του Χαλκού (1900 -  1550 π.Χ.) με σύνθετη 
αρχιτεκτονική οργάνωση και κοινωνικές δομές, σημάδια σημαντικής Πόλης της Μυκη
ναϊκής Περιόδου (1550 -  1000 π.Χ.), εκτεταμένη πόλη της Εποχής του Σιδήρου (1000 -
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600 π.Χ.) και Πόλη Κλασσικών, Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών χρόνων (600 -  300 π.Χ.). 
Επιπρόσθετα, υπάρχει το Κάστρο του Βόλου, το οποίο χρονολογείται από τους Παλαι
οχριστιανικούς και Βυζαντινούς χρόνους και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, ενώ 
τα τελευταία χρόνια διαδοχικές κηρύξεις Διατηρητέων Νεότερων Μνημείων έχει απο
δώσει στην περιοχή πληθώρα κτισμάτων διαφόρων χρήσεων -  κυρίως βιομηχανικών, 
εμπορικών και παραδοσιακών λειτουργιών - που σταδιακά έτειναν να εξαφανιστούν.

Στις αρχές του 19ου αιώνα η περιοχή αποτελούσε ουσιαστικά την πόλη του Βό
λου (Εικ. 3). Μια μικρή πόλη, οριοθετημένη από το μικρό Κάστρο και ελάχιστα ακόμη 
κτίσματα περιμετρικά και κυρίως προς την πλευρά της θάλασσας και ανατολικά. Το 
Κάστρο αποτελούσε έδρα και τόπο κατοικίας των τουρκικών αρχών και των τουρκικών 
οικογενειών, ενώ κανένας χριστιανός ή εβραίος δεν διέμενε εντός της συνοικίας. Παρά 
το γεγονός ότι το λιμάνι ήταν το σημαντικότερο σε όλη τη Θεσσαλία, η ανάπτυξη του 
και η συνεπακόλουθη ανάπτυξη της πόλης προσέκρουαν στην αδιαφορία της οθωμανι
κής διοίκησης και ως εκ τούτου η μορφή της πόλης διατηρήθηκε αμετάβλητη μέχρι το 
1840, παρά την έντονη οικονομική λειτουργία της.

Εικ 3. Το Κάστρο και η συνοικία των «Παλαιών» στις αρχές του 19 αιώνα 
(πηγή: Χαστάογλου,2007, σελ. 17)

Η διαχρονικά αυξανόμενη εμπορική και οικονομική δραστηριότητα της πόλης 
οδήγησε σταδιακά από το 1830 στην μετακίνηση χριστιανών εμπόρων στη ζώνη μεταξύ
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του Κάστρου και της παραλίας όπου κατασκεύασαν μερικά νέα μαγαζιά, αποθήκες και 
εργαστήρια σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του θαλάσσιου εμπορίου. Οι 
νέες όμως εμπορικές απαιτήσεις κατάφεραν να βρουν διέξοδο μετά το 1840, οπότε α- 
ποφασίστηκε η ίδρυση της νέας πόλης, ανατολικά του Κάστρου και σε απόσταση από 
αυτό. Παρά τα τεράστια διοικητικά κωλύματα και εμπόδια, η νέα πόλη οικοδομήθηκε 
ακαριαία, κυρίως με αποθήκες και μαγαζιά. Στο Νέο Βόλο εγκαταστάθηκαν εβραίοι και 
χριστιανοί οι οποίοι στην πλειοψηφία αρχικώς διέμεναν αλλού και διατηρούσαν εκεί 
μόνο την εμπορική τους δραστηριότητα. Πολεοδομικά, η νέα πόλη αναπτύχθηκε με το 
μέτωπο διατεταγμένο στην προκυμαία και λιτή ορθολογική οργάνωση του ιστού, με 
στόχο την εξυπηρέτηση των εμπορικών ροών και του λιμανιού. Η δυναμική της νέας 
πόλης, μετασχημάτισε την περιοχή μέσα σε μόλις σαράντα χρόνια σε ακμαία εμπορική 
πόλη -  λιμάνι. Η δραματικές αλλαγές της περιόδου (1841 -  1881) κληροδότησαν στο 
Βόλο τη μοναδική ιδιοτυπία της «διπλής» πόλης (Εικ. 4). Σύντομα, η αρχική πόλη του 
Κάστρου και η συνοικία των «Παλαιών», θα αποτελούσαν προάστιο της ταχύτατα ανα
πτυσσόμενης εμπορικής συνοικίας.

Η προσάρτηση του Βόλου στο ελληνικό κράτος πραγματοποιήθηκε με την προ
σάρτηση ολόκληρης της Θεσσαλίας το 1881 και συνέπεσε με την περίοδο διακυβέρνη
σης του Χαρίλαου Τρικούπη και την επιχείρηση τεχνικής και οικονομικής 
ανασυγκρότησης της χώρας. Έως το 1920 μία σειρά σημαντικών έργων μετασχημάτισε 
την πόλη, ανασυγκρότησε τη δομή του χώρου και του πληθυσμού και τελικά ενοποίησε 
τους δύο πυρήνες -  τα «Παλαιά» και τη Νέα Πόλη. Οι σιδηρόδρομοι, το λιμάνι, νέοι

Εικ 4. Το Κάστρο, η συνοικία των «Παλαιών» και η Νέα Πόλη το 1881 
(πηγή: Χαστάογλου,2007, σελ. 27)
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οδικοί άξονες, δημόσια και ιδιωτικά κτίρια και επενδύσεις, εκτόξευσαν τις αναπτυξια
κές προοπτικές της πόλης. Αστικοποίηση και εκβιομηχάνιση συνδέθηκαν στενά και τε
λικά διαμόρφωσαν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της.

Εικ 5. Το πολεοδομικό σχέδιο του 1882. Η περιοχή του Κάστρου δεν ρυμοτομήθηκε. 
(πηγή: Χαστάογλου,2007, σελ. 55)

Σε ότι αφορά τον πολεοδομικό σχεδίασμά, το 1882 εγκρίθηκε το πρώτο πολεο
δομικό σχέδιο της πόλης (Εικ. 5), στο οποίο διακρίνεται ως βασικό στόχος η μετατροπή 
της διπλής πόλης σε ενιαίο συγκρότημα. Παρά το γεγονός ότι ο προτεινόμενος σχεδια- 
σμός για την επέκταση του αστικού χώρου ήταν σημαντικά μεγαλύτερος του ήδη δομη
μένου, το σχέδιο ήταν εντελώς ανεπαρκές σε πρόβλεψη κοινόχρηστων και κοινωφελών 
χώρων. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι το σχέδιο της περιόδου εκείνης δεν ρυ
μοτομούσε την περιοχή εντός του Κάστρου των «Παλαιών», κυρίως λόγω της εκεί πα
ραμονής Τούρκων κατοίκων. Το 1887, με τη σταδιακή αποχώρηση των Τούρκων 
κατοίκων και την εκποίηση των ιδιοκτησιών τους, αποφασίστηκε η ρυμοτόμηση της 
συνοικίας και συντάχθηκε σχέδιο για το σκοπό αυτό7 (Εικ. 6), το οποίο ως κυρίαρχη 
λογική υπαγόρευε την ελαχιστοποίηση του κόστους των αποζημιώσεων. Το δημοτικό 
συμβούλιο όμως έκρινε ομόφωνα το σχέδιο ακατάλληλο από υγιεινής και αισθητικής 
άποψης και έδωσε εντολή για τη σύνταξη νέου σχεδίου, το οποίο τελικώς εγκρίθηκε 
από το υπουργείο το 1888 και ετέθη σε εφαρμογή (Εικ. 7). Το σχέδιο προέβλεπε την 
πλήρη ρυμοτόμηση της συνοικίας σε κανονικά οικοδομικά τετράγωνα -  στο πρότυπο 
της Νέας Πόλης -  απαλείφοντας τη διάταξη του παλιού ιστού και μαζί του, τις μνήμες 
των κατακτητών.

7 Το «Διάγραμμα ευθυορίας του φρουρίου της πόλεως Βόλου», προέβλεπε την κατεδάφιση της 
περιτοίχισης, την πλήρωση της περιμετρικής τάφρου και την ευθυγράμμιση και διαπλάτυνση 
των δρόμων, εκλογικεύοντας τις υφιστάμενες οικοδομικές γραμμές και διαιρώντας την συνοι
κία σε ακανόνιστα οικοδομικά τετράγωνα.______________________________________
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Εικ 6. Το «Διάγραμμα ευθυορίας του φρουρίου της πόλεως του Βόλου». Το σχέδιο τελικά δεν 
εφαρμόστηκε. (πηγή: Χαστάογλου,2007, σελ. 62)

Έως το τέλος της περιόδου, η επέκταση της πόλης δυτικά του Κάστρου δεν είχε 
πραγματοποιηθεί και ο ιστός σταματούσε στο φυσικό όριο του Κραυσίδωνα, ενώ το 
Κάστρο ρυμοτομήθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος. Η πρότερα αδόμητη ζώνη μεταξύ 
των δύο οικιστικών κέντρων έχει πλέον οικοδομηθεί, ενώ ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη 
παρουσιάζεται η ζώνη των οικοπέδων της επιχωμάτωσης του 1881 στην προκυμαία. Η 
συνολική εικόνα αναδεικνύει το Βόλο του 1920 στη σημαντικότερη θεσσαλική πόλη με 
σημαντική δημογραφική καιοικονομική ανάπτυξη.

Στα χρόνια του μεσοπολέμου το γεγονός που σημαδεύει την ιστορία της πόλης 
είναι η σημαντική αύξηση του πληθυσμού της, λόγω της εγκατάστασης των προσφύγων 
της μικρασιατικής καταστροφής. Συνολικά, η πόλη υποδέχτηκε 13.773 πρόσφυγες, αυ
ξάνοντας τον πληθυσμό της σε 47.892 κατοίκους το 1928. Οι νέοι κάτοικοι εγκαταστά
θηκαν στις περιφερειακές συνοικίες, πυκνώνοντας τον αστικό ιστό, αλλά κυρίως στην 
περιοχή του Ξηρόκαμπου, όπου και δημιουργήθηκε ο συνοικισμός της Ν. Ιωνίας. Τα 
άφθονα εργατικά χέρια αναθέρμαναν την βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή και 
σε συνδυασμό με τη θέσπιση κινήτρων, δημιουργήθηκαν νέες βιομηχανικές μονάδες 
κυρίως κατά μήκος του Κραυσίδωνα και στις συνοικίες γύρω από το Κάστρο, ενώ ση
μαντικές ήταν οι επεκτάσεις και των ήδη υφιστάμενων μονάδων. Στο ζήτημα των υπο
δομών, παρά το γεγονός ότι εκπονήθηκαν σημαντικές μελέτες ιδιαίτερα για το μέλλον 
του λιμανιού, ελάχιστα έργα πραγματοποιήθηκαν πιθανά λόγω έλλειψης επαρκών κον-
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δυλίων. Παρά ταύτα, το λιμάνι του Βόλου αποτελούσε στα τέλη της δεκαετίας του '30, 
το τρίτο κατά σειρά σπουδαιότητας λιμάνι της χώρας.

(πηγή: Χαστάογλου,2007, σελ. 64)
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Εικ 8. Το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως Βόλου το 1939 , από το αρχείο σχεδίων ΔΗ.Κ.Ι. 
(πηγή: Χαστάογλου,2007, σελ. 93)

Το πολεοδομικό σχέδιο της πόλης, λόγω των νέων οικιστικών και θεσμικών δε
δομένων8, επεκτάθηκε προς όλες τις κατευθύνσεις σε διαδοχικές φάσεις. Ειδικότερα, η 
βορειοανατολική επέκταση εγκρίθηκε το 1926, αλλά τροποποιήθηκε το 1927, η νοτιο
δυτική επέκταση εγκρίθηκε το 1927, ενώ η ένταξη των οικοδομημένων τμημάτων της 
Ν. Ιωνίας εγκρίθηκε τελικά το 1939 (Εικ. 8). Συνολικά, το αναθεωρημένο ρυμοτομικό 
σχέδιο πρόσθεσε 104,7 εκτάρια γης, και η πόλη καταλάμβανε πλέον έκταση 331,3 ε
κταρίων. Παρά το γεγονός ότι η αναθεώρηση αποτελούσε σημαντική ευκαιρία για τη 
διεύρυνση των δημόσιων χώρων και για ρύθμιση των αστικών λειτουργιών, περιορί
στηκε στη λογική της προηγούμενης περιόδου, προσθέτοντας οικοδομικά τετράγωνα 
στην περίμετρο του υφιστάμενου σχεδίου, αποδίδοντας ουσιαστικά υπεραξίες στις ι
διωτικές ιδιοκτησίες. Σε αυτή την περίοδο η περιοχή του Κάστρου και οι γειτονικές της 
συνοικίες αποτέλεσαν τόπο εγκατάστασης των προσφύγων και των νέων βιομηχανιών.

Η περίοδος μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και του Εμφυλίου, απο
τελεί για την πόλη ένα από τα σημαντικότερα εξελικτικά της στάδια. Μία σειρά φυσι
κών καταστροφών που ξεκίνησαν το 1954, ισοπέδωσαν κυριολεκτικά την πόλη, η 
οποία έπρεπε ουσιαστικά να ανοικοδομηθεί εκ βάθρων. Δυστυχώς, οι έντονες αντιπα
ραθέσεις μεταξύ του ισχυρού κεντρικού κράτους και των φορέων της πόλης, σε συν
δυασμό με τις επιτακτικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας για άμεση επίλυση των

8 Διάταγμα του 1923 «περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του κράτους και οικοδο
μής αυτών», νόμος 3741 «περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους» και ο ΓΟΚ του 1929._________
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στεγαστικών τους προβλημάτων, οδήγησαν στην αξιολόγηση του προγράμματος ανοι
κοδόμησης με αποκλειστικά βραχυπρόθεσμους οικονομικούς όρους, με συνέπεια να 
χαθεί η μεγαλύτερη ευκαιρία ουσιαστικής αναθεώρησης της πόλης ως σύγχρονου αστι
κού -  βιομηχανικού κέντρου. Η επιλογή της αυτό -  στέγασης, σε συνδυασμό με τη 
χρήση παρωχημένων τεχνικών οικοδόμησης, οδήγησαν στην αύξηση της επιφάνειας 
της πόλης σε 442 εκτάρια (Εικ. 9), διογκώνοντας τις ανάγκες σε έργα υποδομής και υ
ποβιβάζοντας των αστικό χαρακτήρα της πόλης, με την μείωση της πυκνότητας και τα 
χαμηλά διάσπαρτα οικοδομήματα, τα οποία προσέδιδαν αγροτικό χαρακτήρα σε πολλές 
από τις περιφερειακές ιδιαίτερα συνοικίες της. Ιδιαίτερα παραστατικά αποδίδουν της 
επιλογές της ανοικοδόμησης, τα διαγράμματα του Πίνακα 2, αναφορικά με τις συνεχι
ζόμενες επεκτάσεις και την διαφοροποίηση των όρων δόμησης στο διάστημα 1958 - 
1970. Χαρακτηριστικά της περιόδου σε χωροταξικό και πολεοδομικό επίπεδο αποτε
λούν, οι πρώτες συνεταιριστικές κυρίως πολυκατοικίες, η δημιουργία της βιομηχανικής 
ζώνης, οι προσπάθειες βελτίωσης των λιμενικών υποδομών, η ανέγερση σημαντικών 
δημόσιων κτιρίων και τέλος η έναρξη των προσπαθειών ρύθμισης του χώρου σε χωρο
ταξικό και ρυθμιστικό επίπεδο.

Εικ 9. Το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως Βόλου το 1956 (αρχείο Πολεοδομίας Βόλου) 
(πηγή: Χαστάογλου,2007, σελ. 125)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Εξέλιξη των επεκτάσεων και των όρων δόμησης 1958-1970.

Όροι δόμησης Βόλου -  Οικοδομικός Κανονισμός 1958

Μέγιστος 
Τομέας αριθμός 

ορόφων

Μέγιστο ύψος Μέγιστο ποσοστό 
οικοδομής οικοπ. κάλυψης

A 4 14,50μ. 80%

Β 2 8,50μ. 70%

Γ 2 8,50μ. 50%

Όροι δόμησης Βόλου & Ν. Ιωνίας -  Οικοδομικός Κανονισμός 1962

Μέγιστος 
Τομέας αριθμός 

ορόφων

Μέγιστο ύψος Μέγιστο ποσοστό 
οικοδομής οικοπ. κάλυψης

A 5 17,00μ. 80%

Β 4 14,00μ. 70%

Γ 3 10,50μ. 70%

Δ 2 7,50μ. 80%

Τομέας

Όροι δόμησης Βόλου & Ν. Ιωνίας -  Οικοδομικός Κανονισμός 1966

Μέγιστος
αριθμός
ορόφων

Μέγιστο ύψος 
οικοδομής

Μέγιστο ποσοστό 
οικοπ. κάλυψης

A 6 20,00μ. 80%
Β 5 17,00μ. 70%
Γ 4 14,00μ. 70%
Δ 3 10,80μ. 80%
Ε 2 7,50μ. 80%
Α' 3 11,00μ. 70%
Β' 2 8,0μ. 50%

Όροι δόμησης Βόλου & Ν. Ιωνίας -  Οικοδομικός Κανονισμός 1970

Μέγιστος 
Τομέας αριθμός 

ορόφων

Μέγιστο ύψος Μέγιστο ποσοστό 
οικοδομής οικοπ. κάλυψης

A 6 20,20μ. 80%
Β 5 20,20μ. 70%
Γ 4 17,00μ. 70%
Δ 3 13,80μ. 80%
Ε 2 10,60μ. 80%
Ζ 2 8,50μ. 60%
Α' 3 11,00μ. 70%
Β ' 2 8,0μ. 50%

(Προσαρμοσμένο από το Χαστάογλου,2007, σελ. 141)
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Η περιοχή των «Παλαιών», εξακολουθεί να παραμένει χώρος εμπορικής και 
βιομηχανικής δραστηριότητας και περιοχή κατοικίας των προσφύγων. Το 1957, λίγο 
μετά τους καταστροφικούς σεισμούς, με απόφαση του υπουργείου Κοινωνικής Πρό
νοιας, εγκρίνεται το τοπογραφικό σχέδιο του Παλαιού Λιμεναρχείου και τα οικόπεδα 
δίνονται με κλήρωση στους δικαιούχος πρόσφυγες έναντι κάποιου τιμήματος9. Τέλος, 
σημαντικό χρονικό ορόσημο για την περιοχή αποτελεί ο χαρακτηρισμός του λόφου του 
Κάστρου ως αρχαιολογικού χώρου σε δύο φάσεις το 195610 11 12 και το I96011,12.

Μετά 1980 η πόλη εισέρχεται σε μία νέα περίοδο. Παρά το γεγονός ότι ο πλη
θυσμός της έχει αυξηθεί σημαντικά, η βιομηχανική ύφεση και η συνεπαγόμενη απώλεια 
θέσεων εργασίας, οδηγούν στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού της ταυτότητάς της. Κα
θοριστικό ρόλο καλείται πλέον να διαδραματίσει η ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσα
λίας, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες βελτίωσης των αναπτυξιακών υποδομών και 
τον προσανατολισμό των τοπικών αρχών στην ανάγκη βελτίωσης και ανανέωσης της 
εικόνας της πόλης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του αστικού σχεδιασμού. Σε καθαρά 
πολεοδομικό επίπεδο, χαρακτηριστικά της περιόδου αποτελούν οι επεκτάσεις του Γενι
κού Πολεοδομικού Σχεδίου και η μείωση των υψηλών συντελεστών δόμησης. Το έτος 
2000, η έκταση του πολεοδομικού συγκροτήματος ήταν 1734 εκτάρια, δηλαδή υπερδι
πλάσια του εγκεκριμένου σχεδίου του 1956 (Εικ. 10).

Ο ιστορικός πυρήνας της πόλης, δηλαδή η συνοικία των «Παλαιών», παρά το 
γεγονός ότι από την προηγούμενη ακόμη περίοδο, αποτελούσε σημείο αναφοράς13, δεν 
κατάφερε μέχρι και σήμερα να αντιμετωπιστεί ενιαία. Οι όποιες προσπάθειες χαρακτη
ρίζονται ατελής και ασυνεχής, χωρίς στρατηγικό όραμα και σαφείς σκοπούς για την 
επιθυμητή πορεία εξέλιξης της περιοχής. Παρακάτω αναλύονται τα σημαντικότερα γε
γονότα της περιόδου μετά το 1980 έως σήμερα, τα οποία σχετίζονται με τις προανα- 
φερθείσες προσπάθειες ανάπλασης της περιοχή των «Παλαιών».

9 Βλέπε παράρτημα «Γ»
10 ΥΑ 97272/4554/15-11-1956, στο ΦΕΚ 248/Α/24-11-1956. Το κείμενο αναφέρει; «Χαρακτηρίζομεν 
αρχαιολογικόν χώρον την περιοχήν της Ιωλκού Μαγνησίας, την σημειούμενη εν τω καταρτισθέντι υπό 
του Επιμελητού Κλασσικών Αρχαιοτήτων Θ' Περιφερείας (Βόλου) τοπογραφικό σχεδίω».
11 ΥΑ 87608/5453/11-8-1960, στο ΦΕΚ 404/Β/13-9-1960. Το κείμενο αναφέρει: «Χαρακτηρίζομεν ως 
αρχαιολογικόν χώρον την περιοχήν του Ανακτόρου Ιωλκού (Βόλου), ως διαγράφεται κατόπιν των αρξα- 
μένων ερευνών και με όρια ασφαλείας: 1. Βορείως: μέχρι των ακραίων προς Βορρά ορίων της πλατείας 
μεταξύ των εργοστασίων Τσαλαπάτα και Λούλη μη συμπεριλαμβανομένων, 2. Ανατολικώς: δια της οδού 
Φερών, 3. Δυτικώς: από το εργοστάσιον Τσαλαπάτα χώρος 'Κιούπη' (τέως στρατόπεδο ΕΟΜΑ), μέχρι 
των ορίων του εις το επίσημον και συγκεκριμένον σχέδιον πόλεως του Βόλου προβλεπόμενον Δημοτικού 
Άλσους και 4. Νοτίως: δια της οδού Σουλίου».
12 Βλέπε Παράρτημα «Δ»
13 Βλέπε: Παπαγιάννης, θ . (1977), Χωροταξική και Ρυθμιστική Μελέτη Βόλου_____________________
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__
ΐνκ 10. Χάρτης του πολεοδομικού συγκροτήματος το 2004 (πηγή: Χαστάογλου,2007, σελ. 262)
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3.3 ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η περιοχή των Παλαιών αποτελεί τον αρχαιότερο οικι
στικό πυρήνα της πόλης του Βόλου. Η διαχρονική όμως εξέλιξη και η αλματώδης ανά
πτυξη της πόλης κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα σε συνδυασμό με τη μεταφορά και 
συγκέντρωση των σημαντικότερων δραστηριοτήτων στο σημερινό κέντρο, είχε ως απο
τέλεσμα την σταδιακή υποβάθμιση της περιοχής και την λειτουργική της απομόνωση. 
Οι πρώτες απόπειρες ανάπλασης της περιοχής ξεκινούν το 1977 με τις προτάσεις που 
περιλαμβάνονται στο κείμενο της Χωροταξικής και Ρυθμιστικής Μελέτης Βόλου, ενώ 
στο διάστημα που ακολούθησε μία σειρά προτάσεων και έργων στόχευαν στην ανασυ
γκρότηση της. Παρακάτω, περιγράφονται με χρονολογική σειρά τα σημαντικότερα γε
γονότα της περιόδου 1980 έως σήμερα, τα οποία επέδρασαν ή εξακολουθούν να 
επιδρούν στην περιοχή των Παλαιών άμεσα ή έμμεσα.

Η πρώτη ευκαιρία ανασυγκρότησης, παρουσιάζεται τον Οκτώβριο του 1983 ό
ταν ανατέθηκε η μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) για το πολεοδομικό 
συγκρότημα Βόλου, η οποία τελικά κατατέθηκε και εγκρίθηκε το 198514. Σημαντικά 
στοιχεία της μελέτης ήταν η πρόβλεψη της κήρυξης της περιοχής του Κάστρου ως ζώ
νης ανάπλασης, η χωροθέτηση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων στη δυτική πλευ
ρά της πόλης και η διεύρυνση του κέντρου προς τα δυτικά -  στο όριο με την περιοχή 
των Παλαιών -  με τη χωροθέτηση διοικητικών υπηρεσιών. Μικρότερης σημασίας, πο- 
λεοδομικού χαρακτήρα, δεδομένο αποτελεί η έγκριση της ΖΟΕ το 1986. Τέλος, ιδιαίτε
ρα σημαντικό στοιχείο, παρά το γεγονός ότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν είχε 
χωρική υπόσταση, αποτελεί η ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το 1984 με το ΠΔ 
83/20-3-1984, που τροποποιήθηκε στη συνέχεια με το Π.Δ. 302/1985 και το Π.Δ. 
107/8615.

Πριν ακόμη την έγκριση του ΓΠΣ, η περιοχή μελέτης κηρύχθηκε περιοχή υπό 
ανάπλαση16 σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 1337/8317. Σχεδόν ταυτόχρονα18 διενερ- 
γήθηκε ο πρώτος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός στην πόλη και ένας από τους πλέον πρώ
ιμους σε επίπεδο αστικού σχεδιασμού στη χώρα, με αντικείμενο την περιοχή του 
Κάστρου και των Παλαιών καθώς και ο ευρύτερος αυτών χώρος (Εικ. 11, 12). Διατυ
πωμένοι στόχοι του διαγωνισμού ήταν η ανάδειξη του περιγράμματος του Κάστρου και 
των λοιπών ιστορικών στοιχείων, η εκτεταμένη διαμόρφωση δημόσιων χώρων και η 
διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής βάσης (Χαστάογλου, 2007). Τελικά, η σχε-

14 ΦΕΚ 566/Δ/31-10-1985, Έκγριση Π ολεοδομικού Σχεδίου Δ ήμων Βόλου, Ν έας Ιω νίας και κοινοτήτων 
Ανακασιάς, Άνω  Βόλου, Δημινίου, Ά λλης Μ εριάς, Α γρ ιά ς και Α γίου  Ουνουφρίου
15 Δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ 31/Α/20-3-1984, ΦΕΚ 113/Α/31-5-1985 και ΦΕΚ 40/Α/9-4-1986 αντίστοιχα
16 ΦΕΚ 271/Δ/31-5-1985
17 ΦΕΚ 33/Α/14-3-1983, Επέκταση τω ν πολεοδομικώ ν σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις
18 Η προκήρυξη του διαγωνισμού έγινε στις 23-4-1985 και η προθεσμία υποβολής ήταν τον Οκτώβριο 
του ίδιου έτους. Η κρίση των προτάσεων έγινε τον Νοέμβριο και η δημόσια παρουσίαση των αποτελε
σμάτων το Φεβρουάριο του 1986

44

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:55 EEST - 54.219.128.100



Παπαγιαννίτσης Γεώργιος Η συνοικία των «Παλαιών» στην πόλη του Βόλου

τική μελέτη ανάπλασης, λόγω της προαναφερθείσας κήρυξης της περιοχής «υπό ανά
πλαση», συντάχθηκε από το γραφείο μελετών Παπαγιάννη και προέβλεπε εκτός των 
άλλων, την εισφορά σε γη των ακινήτων που βρίσκονταν εντός των ορίων της ανάπλα
σης. Δυστυχώς, μετά τη σύνταξη της μελέτης και την έγκριση της από το Δημοτικό 
Συμβούλιο και το κεντρικό ΣΧΟΠ, η μελέτη επέστρεψε στο Δήμο Βόλου το 1997, μετά 
από αίτημα του Δήμου, δηλαδή η μελέτη, τελικά δεν εφαρμόστηκε.

Εικ 11. Διαγωνισμός ανάπλασης «Παλαιών, Α' Βραβείο. Κοσμάκη Τζ. , Λουκόπουλος Δ., και 
Μπαντίδος Γ. (πηγή: Χαστάαγλου,2007, σελ. 204)

Εικ 12. Διαγωνισμός ανάπλασης «Παλαιών, Β' Βραβείο. Ηλία Α., Κοντογιάννη Μ. καιΠαπα-
δοπούλου Α. (πηγή: Χαστάογλου,2007, σελ. 204)

Η ίδρυση του Πανεπιστημίου και η επιλογή χωροθέτησης της διοικητικής και 
ουσιαστικής έδρας του στην πόλη του Βόλου, αναμφισβήτητα αποτελεί ένα από τα ση
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μαντικότερα γεγονότα της περιόδου. Ως προς την επιρροή του στην περιοχή μελέτης, 
καθοριστικό ρόλο είχε η απόφαση αγοράς 58 στρεμμάτων στο Πεδίο του Άρεως το 
1987, σε έκταση της πρώην μεταλλοβιομηχανίας Παπαρήγα. Η συγκεκριμένη απόφαση 
αφενός προσδιόρισε τη χωρική υπόσταση σημαντικού αριθμού τμημάτων, αφετέρου 
δημιούργησε νέα δεδομένα για τις παρακείμενες συνοικίες και ειδικότερα για την πε
ριοχή των «Παλαιών», ως συνδετικού χώρου με το κέντρο της πόλης. Το πρώτο κτίριο 
της παλιάς βιομηχανίας ανακαινίστηκε άμεσα και την περίοδο 1988-99 ξεκίνησε η λει
τουργία του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής.

Την ίδια περίοδο η τοπική αυτοδιοίκηση αποφασίζει την ανέγερση ενιαίου 
σταθμού υπεραστικών λεωφορείων (ΚΤΕΛ Μαγνησίας), των έως τότε διάσπαρτων στο 
κέντρο της πόλης επιμέρους σταθμών. Για την εγκατάσταση του νέου σταθμού επιλέγε
ται η περιοχή των Παλαιών και συγκεκριμένα τα οικοδομικά τετράγωνα 19 και 21Α στο 
δυτικό όριο της συνοικίας. Το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης τροποποιείται19 και εντός του 
ίδιου έτους ξεκινάνε οι εργασίες για την κατασκευή του νέου σταθμού σε οικόπεδο έ
κτασης 5000,50 τ.μ.. Μερικά χρόνια αργότερα στο παρακείμενο οικόπεδο θα εγκατα
σταθεί η αφετηρία των αστικών λεωφορείων.

________ _
Εικ 13. Η Δημοτική Φρσυταγορά Βόλου, 1988 (φωτ. Λέων Μσυρτζούκος, αρχείο ΔΗ.Κ.Ι.) 
(πηγή: Εν Βόλω, 2009, 32, σελ. 9)

Το 1990 αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο η κατεδάφιση του κτιρίου 
της Δημοτικής Φρουταγοράς Βόλου, που βρίσκεται στο ΟΤ 36 και περικλείεται από τις

19 ΦΕΚ 315/Δ/24-5-1989
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οδούς Γρ. Λαμπράκη, Μητρ. Γρηγορίου, Φερρών και Σαρανταπόρου, προκειμένου να 
ανεγερθεί υπερτοπική αγορά παραδοσιακής βιοτεχνίας και χειροτεχνίας (Εικ. 13). Το 
έργο αποσκοπούσε στη συγκέντρωση του συνόλου των παλαιών παραδοσιακών μαγα
ζιών της περιοχής υπό ενιαία στέγη, έτσι ώστε να διατηρηθούν στοιχεία της παράδοσης 
που η εξέλιξη της εποχής απειλούσε με αφανισμό. Οι πρώτες μελέτες εγκρίθηκαν και 
ξεκίνησαν οι εκσκαφές, όμως κατά την διάρκεια τους αποκαλύφθηκε η νότιο - ανατολι
κή θεμελίωση των τειχών του Κάστρου. Η αρχική μελέτη αναθεωρήθηκε προκειμένου 
να διατηρηθούν τα ευρήματα και εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο 
(ΚΑΣ), όμως το κτίριο δεν υλοποιήθηκε επειδή όπως αναφέρει η Β. Χαστόγλου: «... η 

πόλη επέλεξε να  διατηρήσει τα ευρήματα ω ς α ρ χα ιολογικόχώ ρο» .

Τρία χρόνια αργότερα, το 1993, η πόλη εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
LIFE, με σκοπό την υλοποίηση παρεμβάσεων περιβαλλοντικής και πολεοδομικής ανα
βάθμισης της περιοχής του χειμάρρου Κραυσίδωνα. Οι παρεμβάσεις στόχευαν στη με
τατροπή της εικόνας του φυσικού βιοτόπου, την αισθητική του αναβάθμιση και το 
μετασχηματισμό του σε ζωτικό τμήμα του αστικού ιστού, δεδομένης της βαρύτητας του 
χειμάρρου και του έντονου προβλήματος έλλειψης κοινόχρηστων χώρων. Παρά το γε
γονός ότι οι πραγματοποιηθείσες παρεμβάσεις εκτείνονται πέρα των ορίων της περιο
χής των «Παλαιών» και η επίδραση του δεν ήταν η προσδοκώμενη -  τουλάχιστον στα 
όρια της περιοχής μελέτης20 - δεν παύει να αποτελεί σημαντικό έργο ανάπλασης και ως 
τέτοιο αναφέρεται. Τέλος, την ίδια χρονιά στο πλαίσιο των προτάσεων της οριστικής 
μελέτης αναθεώρησης του σχεδίου πόλης του Δήμου Βόλου που είχε ολοκληρωθεί το 
1992, συντάσσεται από τις υπηρεσίες του Δήμου ειδική μελέτη για την αναθεώρηση 
του ισχύοντος σχεδίου και τον καθορισμό των όρων δόμησης της περιοχή των Πα
λαιών, χωρίς όμως να εφαρμοστεί ούτε αυτή.

Δέκα χρόνια μετά τον πρώτο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του 1985, η ίδια περιο
χή αποτελεί πεδίο των σχεδιαστικών προτάσεων της βιομηχανίας ΑΓΕΤ, οι οποίες όμως 
πλην της διατήρησης της φιλολογίας για την επιτακτική ανάγκη ανασυγκρότησης μάλ
λον δεν προσέφεραν κάτι ουσιαστικότερο. Την ίδια εποχή η νεοσύστατη τότε ΔΕΜΕ- 
ΚΑΒ, αναθέτει μετά από διαγωνισμό την επικαιροποίηση της αρχικής μελέτης 
ανάπλασης, η οποία ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε το 1996 στο αρμόδιο υπουργείο 
προκειμένου να εκδοθεί το απαραίτητο ΠΔ, το οποίο όμως δεν εκδόθηκε ούτε αυτή τη 
φορά, οπότε επεστράφη στο Δήμο, όπως έχειήδη αναφερθείπαραπάνω.

20 Το συμπέρασμα ότι η επίδραση των έργων του προγράμματος στην περιοχή των «Παλαιών» ήταν πε
ριορισμένη, αποτελεί προσωπική εκτίμηση, η οποία συνάγεται από ίδια γνώση της περιοχής εκτέλεσης 
του έργου. Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι την περίοδο εφαρμογής του προγράμματος, στο σύνολο 
σχεδόν του μετώπου εκατέρωθεν του χειμάρρου, παρατηρήθηκε αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα 
(κυρίως συγκροτήματα κατοικιών), η οποίας όμως δεν επεκτάθηκε στο τμήμα της περιοχής των «Πα
λαιών».
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Μια ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία για την ανάπλαση της περιοχής δόθηκε με την 
ένταξη των Δήμων Βόλου -  Ν. Ιωνίας, στην κοινοτική πρωτοβουλία URBAN, το 1994. 
Η πρωτοβουλία απευθύνονταν σε αστικές συνοικίες με ιδιαίτερα έντονα κοινωνικο
οικονομικά προβλήματα. Στόχος του προγράμματος ήταν η στήριξη των περιοχών αυ
τών, η βελτίωση της κοινωνικής υποδομής, η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος 
και η διαμόρφωση προϋποθέσεων οικονομικής ανάκαμψης. Το πρόγραμμα εκτεινόταν 
στις δυτικές συνοικίες εκατέρωθεν του χειμάρρου Κραυσίδωνα και εστίασε κυρίως 
στην αποκατάσταση και επανάχρηση πρώην βιομηχανικών κελυφών και σε ήπιας μορ
φής πολεοδομικές παρεμβάσεις. Τα έργα που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή μελέ
της ήταν η απόκτηση και κατασκευαστικές προσαρμογές σε συνδυασμό με εξοπλισμό 
του πρώην κεραμοποιείου Τσαλαπάτα, η δημιουργία Κέντρου Ενεργειακών Εφαρμο
γών στο πρώην Απεντομωτήριο, υποδομές για ειδικές κοινωνικές ομάδες στο παλιό ερ
γοστάσιο Στρυχνοκάρπου και ορισμένες πολεοδομικές παρεμβάσεις.

Τα Παλαιά αποτελούσαν ανέκαθεν περιοχή έντονης ιδιωτικής πρωτοβουλίας μι
κρότερου ή μεγαλύτερου μεγέθους ως αποτέλεσμα της κομβικής τους θέσης στη δια
χρονική εξέλιξη του πολεοδομικού ιστού. Ως εκ τούτου, στο σύνολο της συνοικίας 
υπάρχει σημαντικός αριθμός πρώην βιομηχανικών - βιοτεχνικών κτισμάτων και αποθη
κών, τα οποία λόγω της αποβιομηχάνισης ή της μεταφοράς των επιχειρήσεων σε άλλη 
τοποθεσία, παρέμεναν ή εξακολουθούν να παραμένουν ανενεργά. Η τάση της δεκαετίας 
του 1990 για επανάχρηση πρώην βιομηχανικών κτιρίων από επιχειρήσεις ψυχαγωγικού 
χαρακτήρα, δεν άφησε αμέτοχους τους τοπικούς επιχειρηματίες. Σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, η περιοχή αποτελούσε επίκεντρο ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της οικονο
μίας της «νύχτας», παρωθούμενο από ισχυρά κίνητρα, όπως τα χαμηλά ενοίκια, η αφ
θονία χώρου, η έλλειψη περιορισμών των χρήσεων γης και η άμεση γειτνίαση με το 
κέντρο της πόλης. Το γεγονός όμως ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα κινήθηκε απο
κλειστικά λόγω της επικρατούσας τάσης, αλλά κυρίως η διαφοροποίηση της, οδήγησε 
σε σταδιακή υποχώρηση του φαινομένου21. Η ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως θα δούμε 
παρακάτω θα επιστρέψει στην περιοχή μερικά χρόνια αργότερα, επενδύοντας σε διαφο
ρετικούς τομείς μέσα από νέα εταιρικά σχήματα.

Η τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και η επιλογή της πόλης για την 
διεξαγωγή συγκεκριμένων αγωνισμάτων, αποτέλεσε μία ακόμη ευκαιρία εκτέλεσης μί
ας σειράς έργων που αφορούσαν τις αθλητικές υποδομές και τη βελτίωση του αστικού 
δημόσιου χώρου. Στην περιοχή των Παλαιών, με στόχο των εξωραϊσμό της εισόδου της 
πόλης, δημιουργήθηκε το Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης, συνδυασμένο με έργα 
διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σε συνέχεια του 
παραπάνω στόχου διαμορφώθηκαν και ανακαινίστηκαν επίσης οι αθλητικές εγκατα

21 Ίδια γνώση των γεγονότων, από πληροφορίες επιχειρηματιών και εργαζομένων στην περιοχή την συ
γκεκριμένη χρονική περίοδο.
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στάσεις του γηπέδου του Μαγνησιακού. Ανεξάρτητα της αιτιολόγησης για την ανάγκη 
εκτέλεσης του έργου -  Ολυμπιακοί Αγώνες, εξωραϊσμός της πύλης εισόδου στην πόλη 
- η δράση απέδωσε έναν χώρο άθλησης και ψυχαγωγίας στην περιοχή, ο οποίος μάλι
στα τυγχάνει σημαντικής χρήσης22. Τέλος, στην περιοχή εκτελέστηκαν ορισμένες ερ
γασίες ανακατασκευής πλατειών και πεζοδρομίων, οι οποίες δυστυχώς ήταν 
αποσπασματικές (Χαστάογλου, 2007) και δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν την απα
ραίτητη αίσθηση στάσης και κίνησης αντίστοιχα.

Λίγο μετά την έλευση της νέας χιλιετίας, στην περιοχή έχουν ολοκληρωθεί μία 
σειρά έργων με άμεσο ή έμμεσο στόχο την αναβάθμιση της. Οι παλιές εγκαταστάσεις 
της Μεταλλοβιομηχανίας Παπαρήγα στο Πεδίον του Άρεως έχουν ανακαινιστεί και έχει 
κατασκευαστεί ένα νέο κτίριο, ενώ πλέον λειτουργούν εκεί τέσσερα τμήματα της Πο
λυτεχνικής Σχολής. Η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων του ΚΤΕΛ, η μεταφορά του 
τερματικού σταθμού των αστικών λεωφορείων και το Κέντρο Τουριστικής Προβολής 
έχουν ενισχύσει τον ρόλο της, ως πύλη εισόδου και μεταφορικού κόμβου. Η σταδιακή 
ολοκλήρωση των ενταγμένων στο πρόγραμμα URBAN έργων, έχει δημιουργήσει ση
μαντικούς χώρους πολιτισμού, αναψυχής και πρόνοιας, ενώ η κήρυξη σημαντικού α
ριθμού διατηρητέων κτισμάτων σε συνδυασμό με την απομάκρυνση των περισσότερων 
κέντρων νυχτερινής διασκέδασης συνέβαλε στην προσωρινή επαναφορά και διατήρηση 
του αρχικού χαρακτήρα της περιοχής. Δυστυχώς, το τελικώς ζητούμενο, δηλαδή η ε
φαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανασυγκρότησης, εξακολουθεί να παρα
μένει μετέωρο.

Η επικρατούσα αβεβαιότητα για τη μελλοντική εξέλιξη της περιοχής σε συν
δυασμό με την διαφοροποίηση των καταναλωτικών προτύπων, επαναφέρει στο προ
σκήνιο την ιδιωτική πρωτοβουλία, αυτή όμως τη φορά με τη μορφή μεγάλου μεγέθους 
επενδυτικών - εταιρικών σχημάτων. Τα χαμηλά ενοίκια, η αφθονία χώρου, η έλλειψη 
περιορισμών των χρήσεων γης και των όρων δόμησης, καθώς και η άμεση γειτνίαση με 
το κέντρο της πόλης, εξακολουθούν να αποτελούν τα ισχυρά κίνητρα για επένδυση. Ως 
εκ τούτου, δύο νέα εμπορικά και ψυχαγωγικά συγκροτήματα εγκαινιάζονται στην πε
ριοχή, μεταβάλλοντας δραστικά τα πολεοδομικά της δεδομένα λόγω του υπερτοπικού 
χαρακτήρα των επενδύσεων και την προφανή ανάγκη των εταιριών για μεγιστοποίηση 
των κερδών τους μέσω της πλήρους εκμετάλλευσης των όρων δόμησης.

Οι νέες, ανησυχητικές για τον χαρακτήρα της περιοχής εξελίξεις (Χαστάογλου, 
2009) κινητοποίησαν εκ νέου τους εμπλεκόμενους φορείς, κυρίως τις εφορείες αρχαιο
τήτων και τον Δήμο. Από την πλευρά της, η αρχαιολογική υπηρεσία κατάφερε το 2004

22 Σχόλια κατοίκων και επαγγελματιών κατά το χρόνο διακίνησης των ερωτηματολογίων και ίδια εμπει
ρία.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Το χρονικό της ανασυγκρότησης των «Παλαιών»

Έ τος Π εριγραφή γεγονότος

1983 ■ Ανάθεση της μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του ΠΣ Βόλου - Ν. Ιωνίας
1984 ■ Ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
1985 ■ Υπαγωγή της περιοχής των «Παλαιών» υπό ανάπλαση σύμφωνα με το άρθρο 13 του 

Ν.1337/83
■ Έγκριση Γ ενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΠΣ Βόλου- Ν. Ιωνίας
■ Προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την «Ανάπλαση της συνοικίας των Πα- 

ληών»
1986 ■ Έγκριση της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου του ΠΣ Βόλου - Ν. Ιωνίας
1987 ■ Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

■ Αγορά από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έκτασης 58 στρεμμάτων στο Πεδίο του Άρεως
1988 ■ Έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής στις εγκαταστάσεις του 

Πεδίου του Άρεως
1989 ■ Έναρξη εργασιών κατασκευής του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων
1990 ■ Κατεδάφιση του κτιρίου της Δημοτικής Φρουταγοράς Βόλου, για ανέγερση νέου κτιρίου 

υπερτοπικής αγοράς παραδοσιακής βιοτεχνίας και χειροτεχνίας
1992 ■ Κατάθεση της οριστικής μελέτης αναθεώρησης του σχεδίου πόλης του Δήμου Βόλου
1993 ■ Ένταξη του χείμαρρου Κραυσίδωνα στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE

■ Σύνταξη ειδικής μελέτης από τις υπηρεσίες του Δήμου για την αναθεώρηση του ισχύοντος 
σχεδίου και τον καθορισμό των όρων δόμησης της περιοχής των Παλαιών

1994 ■ Ένταξη της περιοχής στην Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN: «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Παραγωγικής - Κοινωνικής Ανασυγκρότησης και Πολεοδομικών Αναπλάσεων Βόλου - Ν. 
Ιωνίας»

1995 ■ Υποβολή σχεδιαστικών προτάσεων για την ανάπλαση της περιοχής των «Παλαιών», από 
την ΑΓΕΤ

1996 ■ Επικαιροποίηση της αρχικής μελέτης ανάπλασης και κατάθεσή της στο αρμόδιο υπουργείο 
για την έκδοση του απαραίτητου Προεδρικού Διατάγματος

2000 ■ Έναρξη των εργασιών κατασκευής του Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης και διαμόρ
φωση του περιβάλλοντος χώρου, σε συνδυασμό με την υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμί
σεων στην είσοδο της πόλης

■ Διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων του Μαγνησιακού
2003 ■ Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου και συνένωση ΟΤ για την επέκταση των εγκατα

στάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εντός των ορίων της συνοικίας των «Παλαιών»
2004 ■ Χαρακτηρισμός όλης της περιοχής ως αρχαιολογικού χώρου

■ Εγκαίνια του νέου εμπορικού κέντρου OLD CITY στην έκταση της πρώην βιομηχανίας Πα- 
παγεωργίου

2005 ■ Εγκαίνια του νέου πολυχώρου ψυχαγωγίας στην έκταση των πρώην κυλινδρόμυλων Λούλη

2006 ■ Ένταξη της περιοχής στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένες Δράσεις Αστικής Ανάπτυξης»
■ Ένταξη της περιοχής στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης 

στις Δυτικές Συνοικίες του Δήμου Βόλου»
2007 ■ Επίσημα εγκαίνια του Μουσείου Πλινθοκεραμοποιίας Τσαλαπάτα

2009 ■ Έναρξη των εργασιών κατασκευής του Μουσείου της Πόλης
■ Εγκαίνια του Σταθμού Αυτοκινήτων Βόλου
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

* τροποπο ίηση του Γ Π Σ

• α γ ορά  έκ τα σ η ς 5 8  σ τρ εμ μ ά τω ν  σ το  Πεδίο του Ά ρ ε ω ς α π ό  το Π Θ

• ένα ρξη  λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  του Τ μ ή μ α τ ο ς Ζ ω ικ ή ς  και Φ υ τ ικ ή ζ  Π α ρ α γ ω γ ή ς  onric εγκατασ τάσ ε ις  του  Π εδίου  του Ά ρ ε ω ς  

__________ _____________________________ * ένα ρξη  ερ γ α σ ιώ ν κατασ κευή ς του σ τα θ μ ο ύ  υ π ερ α σ τικώ ν λεοφ ορείω ν

• έγκριση τ η ς Ζ Ο Ε  του  Π Σ  Βόλο υ _______________

• υ παγω γή τη ς  π ε ρ ιο χ ή ς  τω ν "Π αλαιώ ν", υ π ό  α ν ά π λ α σ η

• έγκριση του Γ Π Σ

• προκή ρυξη αρχιτεκτον ικού  δ ια γω νισ μ ο ύ  ιδεώ ν v ia  την α ν ά π λ α σ η  τω ν "Παλαιών"

> ίδρυση του Π α ν επ ιστη μ ίου  Θ εσ σ α λ ία ς

* ανάθεση τnc  υ ελέτnc του Γ Π Σ  του Π Σ  Β όλο υ

• κατεδάφ ιση του  κτιρίου τη ς  Δ η μ ο τ ικ ή ς Φ ρ ο υ τα γ ο ρ ά ς Β όλο υ , γ ια  την αν έγερ σ η  υ π ερ το π ική ς  

__________ _________________________  α γ ο ρ ά ς  β ιο τεχν ίασ  και χειροτεχνίας

• κατάθ εση  ορ ισ τ ική ς  μ ελέτη ς α ν α θ ε ώ ρ η σ η ς  του σ χεδ ίο υ  π ό λ η ς  του Δ ή μ ο υ  Βόλου

• έντα ξη  του  χ ε ίμ α ρ ρ ο υ  Κ ρ α υ σ ίδ ω ν α  στο π ρόγ ρ α μ μ α  LIF E  

• σ ύνταξη ε ιδ ική ς μελέτη ς γ ια  α ν α θ ε ώ ρ η σ η  του ισ χύ ο ντο ς σ χεδ ίου  και τον 

_____________________________ καθ ορ ισμ ό  ό ρ ω ν  δ ό μ η σ η ς  τ η ς  π ε ρ ιο χ ή ς  τω ν "Π α λαιώ ν"

* ένταξη τη ς π ε ρ ιο χ ή ς  σ την κοινοτική π ρ ω το β ο υ λ ία  U R B A N

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

• υπ οβο λή  σ χεδ ιασ τικώ ν π ροτάσ εω ν  

για  την α ν ά π λ α σ η  τω ν "Π α λα ιώ ν" α π ό  

την Α Γ Ε Τ ________ ___________________ _

• ένα ρξη  τω ν ερ γ α σ ιώ ν κατα σ κευ ή ς του  Μ ουσείου  τη ς  Π ό λ η ς  στην

π ε ρ ιο χ ή

_______________________ « εγκα ίν ια  του Σταθμ ο ύ  Αυ το κ ινή τω ν Β όλου

• επ ικ α ιρ ο π ο ίη σ η  τ η ς  α ρ χ ικ ή ς  μ ελέτης α ν ά π λ α σ η ς και ;

κατάθεση τη ς  γ ια  έκδο ση  Π Δ_________________________ _

* έναρξη εργασ ιώ ν κατα σ κευ ή ς του Κ έντρου  Τ ο υ ρ ισ τ ικ ή ς  Π ρ ο βο λή ς, διαμ όρ φ ω σ η  του π ερ ιβ ά λ λ ο ν το ς  

χώ ρου και κυκλοφ ο ριακές ρ υ θ μ ίσε ις σ την είδοδο τη ς π ό λ η ς

> διαμόρφ ωση αθ λητικώ ν εγ κατασ τάσεω ν του Μ α ννη σ ια κο ύ  _______________________________ _

_________ ___________________ » ε π ίσ η μ α  ε γ κ α ίν ια  του  Μ ο υ σ ε ίο υ  Π λ ιν θο κερ αμ ο π ο ιίαςΤσ αλ απ άτα

* ένταξη  τ η ς  π ε ρ ιο χ ή ς  σ το  π ρ ό γ ρ α μ μ α  "Ο λο κ λ η ρ ω μ ένες  Δ ρ ά σ εις  Α σ τ ική ς Α νάπτυξης"  

• ένταξη  τη ς  π ε ρ ιο χ ή ς  σ το  π ρ ό γ ρ α μ μ α  "Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ε ς  Π αρεμβάσεις Α σ τ ική ς Α ν ά π τ υ ξη ς στις Δυτικές 

____________________ __ ____________________________ __________________________σ υνο ικ ίες  του Δ ή μ ο υ  Βόλου"

> τροπ οπ ο ίηση  ρυμοτομικού σ χεδ ίου  και σ υν έν ω σ η  Ο Τ  v ia  επ έκτα σ η  τω ν εγκατασ τάσεω ν του Π Θ • εγκαίν ια  του νέο υ  π ο λ υ δ ώ ρ ο υ  ψ υ χα γω γ ία ς  σ το υ ς  π α λ ιο ύ ς  κυλο νδ ρ ό μ υ λο υ ςΔ ο ύ λη

• χ α ρ α κ τ η ρ ισ μ ό ς  ό λ η ς  τ η ς  π ε ρ ιο χ ή ς  σ ε  αρχαιολογικό χώ ρο

• εγκαίνια  του νέο υ  εμ π ο ρ ικ ο ύ  κέντρου O L D  C I T Y  στην έκταση της π ρ ώ η ν  β ιο μ η χα ν ία ς Π απ α γεω ρ γίο υ

Σχήμα 3. Χρονοδιάγραμμα ης ανασυγκρότησης (Ιδια επεξεργασία).

Π
απαγιαννίτσης Γεώ

ργιος_______________
Η

 συνοικία τω
ν «Π

αλαιών» στην πόλη του Βόλου
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να αναοριοθετήσει τον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο23, ο οποίος πλέον περιλαμβάνει 
ολόκληρη την συνοικία των «Παλαιών», ενώ ο Δήμος άνοιξε νέο κύκλο συζητήσεων 
για την ανάγκη εξεύρεσης αποτελεσματικού τρόπου ανασυγκρότησης της περιοχής. Τε
λικά, το καλοκαίρι του 2004, εκδόθηκε η υπ’ αρίθμ. 343/2004 απόφαση κατά πλειοψη- 
φία, η οποία ενέκρινε την τροποποίηση των όρων δόμησης και χρήσεως γης στη 
συνοικία «Παλαιά» προτείνοντας πέντε τομείς εφαρμογής με αντίστοιχους όρους και 
χρήσεις. Η απόφαση αναρτήθηκε προκειμένου να υποβληθούν οι προβλεπόμενες από 
το νόμο ενστάσεις και παρέμεινε στην επιτροπή ενστάσεων, η οποία έκτοτε δεν έλαβε 
οριστική απόφαση24.

Τα τελευταία χρόνια, μέσω του συστήματος σύμπραξης δημόσιου - ιδιωτικού 
τομέα, η ιδιωτική πρωτοβουλία εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στην περιοχή, ανα
λαμβάνοντας την κατασκευή και εκμετάλλευση δημόσιων έργων καθώς και έργων λει
τουργικής ανάπτυξης και διαχείρισης χώρων. Οι δραστηριότητες του συγκεκριμένου 
τύπου, εισήχθησαν στην περιοχή όταν το ΠολιτιστικόΊδρυμα του Ομίλου της Τράπεζας 
Πειραιώς ανέλαβε τη λειτουργία του Μουσείου Πλινθοκεραμοποιίας Τσαλαπάτα και οι 
υπόλοιποι στεγασμένοι χώροι παραχωρήθηκαν προς εκμετάλλευση στην εταιρία Ιωλ- 
κός Αναπτυξιακή -  Ψυχαγωγική Α.Ε.. Οι συμβάσεις παραχώρησης υπεγράφησαν το 
2004 αλλά οι όροι τους αποτέλεσαν σημείο τριβής μεταξύ των παρατάξεων του Δημο
τικού Συμβουλίου, ενώ οι προσθήκες νέων κτισμάτων είχαν ως αποτέλεσμα τις έντονες 
διαμαρτυρίες φορέων της πόλης και ιδιωτών. Τέλος, το 2006 υπογράφηκε σύμβαση πα
ραχώρησης μεταξύ της ΔΕΜΕΚΑΒ και της αναδόχου ιδιωτικής εταιρίας για τη δη
μιουργία σταθμού στάθμευσης αυτοκινήτων, στη θέση δίπλα από τις εγκαταστάσεις του 
ΚΤΕΛ. Στο συγκεκριμένο σημείο είχε χωροθετηθεί η αφετηρία των αστικών λεωφο
ρείων, η οποία όμως μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταφέρθηκε πίσω από το πρό
σφατα κατασκευασμένο Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης. Ο σταθμός αυτοκινήτων 
ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα και τα επίσημα εγκαίνια πραγματοποιή
θηκαν στις αρχές του 2009.

Τέλος, στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, η περιοχή επιλέχθηκε να συμμετάσχει σε δύο 
επιχειρησιακά προγράμματα. Το πρόγραμμα ενίσχυσης επενδύσεων μικρομεσαίων επι
χειρήσεων στις περιοχές Νεάπολης και Παλαιών, στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων 
Δράσεων Αστικής Ανάπτυξης του υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και το πρό
γραμμα Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης στις Δυτικές Συνοικίες του 
Δήμου Βόλου. Το πρώτο ενίσχυε υφιστάμενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις σε περιοχές 
που αντιμετώπιζαν μείζονα αναπτυξιακά προβλήματα ή προβλήματα υποβάθμισης, με

23 ΦΕΚ 1047/Β/13-7-2004, Έγκριση αναοριοθέτησης του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώ ρου στη συνοικία 
«Παλαιά» του Δήμου Βόλου, νομού Μ αγνησίας.
24 Το στοιχείο προκύπτει μετά από απάντηση αρμόδιου υπαλλήλου της Πολεοδομίας Βόλου, σχετικά με 
την εξέλιξη της συγκεκριμένης απόφασης.
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αντικείμενο τη μεταποίηση, τον τουρισμό (μόνο για τις υφιστάμενες), το εμπόριο και 
την παροχή υπηρεσιών. Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε στα τέλη του 2006 και διαχειρι
στές του ορίστηκαν η ΔΕΜΕΚΑΒ και η Αναπτυξιακή Εταιρία του Επιμελητηρίου Μα
γνησίας. Οι δράσεις του δεύτερου προγράμματος στόχευαν στους άξονες τοπική 
οικονομία, τοπική κοινωνία και αστικό περιβάλλον. Ειδικότερα στην περιοχή μελέτης, 
δεσμεύτηκαν πιστώσεις για την δημιουργία του Μουσείου της Πόλης, τον εξοπλισμό 
του Μουσείου Τσαλαπάτα και για πολεοδομικές παρεμβάσεις όπως η ανάπλαση εγκα- 
ταλελειμμένων χώρων, πεζοδρομήσεις στον λόφο των Παλαιών, ανάδειξη της δυτικής 
πλευράς του τείχους των Παλαιών και λειτουργική ενοποίηση του συγκροτήματος 
Τσαλαπάτα με την υπόλοιπη περιοχή.

Συνοψίζοντας το χρονικό της ανασυγκρότησης κρίνεται σκόπιμη η αναφορά στα 
βασικά, πολεοδομικού χαρακτήρα, δεδομένα της περιοχής όπως έχουν διαμορφωθεί 
σήμερα μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων που προαναφέρθηκαν. Σήμερα, η πε
ριοχή των «Παλαιών» καλύπτει έκταση 37,2 εκταρίων, ποσοστό της τάξης του 3% επί 
της συνολικής έκτασης του Δήμου Βόλου και 2% επί του συνόλου της έκτασης του ΠΣ 
Βόλου. Βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά της κεντρικής περιοχής της πόλης και οριο- 
θετείται στα βόρεια και δυτικά από τον χείμαρρο Κραυσίδωνα, στα ανατολικά από τις 
γραμμές και τις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ και νότια από τη ζώνη των εγκαταστάσεων του 
Λιμένα Βόλου. Η περιοχή αποτελεί επίσης την κύρια πύλη εισόδου της πόλης και κόμ
βο του συνόλου της μεταφορικής υποδομής (σταθμός υπεραστικών και αστικών συ
γκοινωνιών, εγκαταστάσεις σιδηροδρομικού σταθμού, λιμάνι), ενώ ιδιαίτερα 
σημαντική είναι η θέση της ως προς την σύνδεση των δύο Δήμων του πολεοδομικού 
συγκροτήματος. Τέλος, αναφορικά με τους ισχύοντες όρους δόμησης, η περιοχή έχει 
συντελεστή δόμησης 1,6, κάλυψη 70% και μέγιστο ύψος οικοδομής 16,50μ.

Η πληθυσμιακή πυκνότητα της περιοχής ανέρχεται σε 24 κατοίκους ανά εκτά
ριο, όταν στο ευρύτερο πολεοδομικό οι πυκνότητες κυμαίνονται από 15 έως 175 κατοί
κους ανά εκτάριο (Χαστάογλου, 2007). Πρόσφατη εμβαδομέτρηση της περιοχής 
(Παπαδήμα, 2006) καταγράφει συνολική έκταση δομημένου χώρου 9,40 εκτάρια, συ
νεπώς η σχέση δομημένου -  αδόμητου στην περιοχή είναι της τάξης του 1 προς 4. Κυ
ρίαρχη χρήση στην περιοχή είναι η κατοικία με ποσοστό 31% επί του συνόλου των 
δομημένων επιφανειών. Ακολουθούν οι πολυχώροι με 16%, το εμπόριο με 11%, οι υ
πηρεσίες και η εστίαση -  ψυχαγωγία με 9% αντίστοιχα και τέλος ο πολιτισμός με 2%. 
Άλλες χρήσεις καταλαμβάνουν ποσοστό 12%, ενώ χωρίς χρήση παραμένει το ιδιαίτερα 
υψηλό ποσοστό του 11%, αν αναλογιστούμε τη θέση της περιοχής σε σχέση με το κέ
ντρο της πόλης. Η χωρική διάσταση των χρήσεων ισογείου απεικονίζεται στον Χάρτη 
1, όπου διαπιστώνουμε ότι επί του κεντρικού άξονα βορρά -  νότου, επικρατούσα χρήση 
είναι η κατοικία με την παρεμβολή της ζώνης του εμπορικού κέντρου της συνοικίας.
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ΧΑΡΤΗΣ 1: Επικρατούσες χρήσεις γης ισογείου

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Περιοχή αμιγούς κατοικίας

Περιοχή γενικής κατοικίας

Περιοχή πολεοδομικού κέντρου - κεντρικών λειτουργιών 
πόλης - τοπικού κέντρου συνοικίας - γειτονιάς

Περιοχή μη οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας - 
βιομηχανικού και βιοτεχνικού πάρκου

Περιοχή οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας

Περιοχές χονδρεμπορίου

Περιοχές τουρισμού - αναψυχής

Περιοχές ελεύθερων χώρων - αλτικού πρασίνου

Περιφερειακά, οι χρήσεις ποικίλουν, περιλαμβάνοντας περιοχές κοινωνικών εξυπηρε
τήσεων, τουρισμού και αναψυχής, κεντρικών λειτουργιών πόλης και οχλούσα βιομηχα
νία (αναφέρεται στην εμπορική χρήση της προβλήτας στο νότιο όριο της περιοχής.
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3.4 ΤΑ «ΕΡΓΑ» ΚΑΙ ΟΙ «ΔΡΑΣΕΙΣ»

Διατρέχοντας το χρονικό της ανασυγκρότησης διαπιστώθηκε ότι στο διάστημα 
των τελευταίων τριάντα ετών, η περιοχή μελέτης, υπήρξε αντικείμενο σημαντικών πα
ρεμβάσεων από δημόσιου και ιδιωτικούς φορείς. Παρακάτω περιγράφονται με λεπτο
μέρεια τα σημαντικότερα έργα και οι δράσεις στην περιοχή, με σκοπό την διαμόρφωση 
μίας ολοκληρωμένης εικόνας, η οποία κρίνεται απαραίτητη για το σκοπό της παρούσας 
εργασίας.

Τα πρώτα υλοποιημένα έργα στην περιοχή πραγματοποιήθηκαν από το Πανε
πιστήμιο Θεσσαλίας, σε έκταση στο Πεδίον του Άρεως αμέσως μετά την εξαγορά της 
έκτασης από την μεταλλοβιομηχανία Παπαρήγα . Το οικόπεδο περικλείεται από τις ο
δούς Αθηνών και Σέκερη στη δυτική και βόρεια πλευρά αντίστοιχα, και τα φυσικά όρια 
του χείμαρρου Κραυσίδωνα και της θάλασσας στην ανατολική και νότια (Εικ. 14). Πα
ρά το γεγονός ότι γεωγραφικά, η περιοχή δεν ανήκει στη συνοικία των «Παλαιών» - 
βρίσκεται στο δυτικό όριο του Κραυσίδωνα - η θέση, η εμβέλεια και τα μελλοντικά 
σχέδια επέκτασης των εγκαταστάσεων του στην ανατολική πλευρά του ορίου, δηλαδή 
εντός της συνοικίας, το καθιστούν αναπόσπαστο λειτουργικό τμήμα της.

Εικ 14. Το συγκρότημα της παλιά μεταλλοβιομηχανίας Παπαρήγα. Σήμερα στεγάζει τμήματα 
της Πολυτεχνικής Σχολής. (πηγή: http://maps.google.com/, ίδια επεξεργασία)

Το βιομηχανικό συγκρότημα έκτασης 58 στρεμμάτων -  συμπεριλαμβανομένης 
της χερσαίας ζώνης που παραχωρήθηκε από το Λιμενικό Ταμείο Μαγνησίας - περιε- 
λάμβανε την αποθήκη έτοιμου προϊόντος, το μηχανουργείο (Εικ. 15 και 16) και το χυ
τήριο εμβαδού 4.400τ.μ., 4.300τ.μ. και 750τ.μ. αντίστοιχα. Η μελέτη και η κατασκευή- 
μετατροπή του πρώτου κτηρίου της αποθήκης σε πανεπιστημιακό κτήριο έγινε σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα (Εικ. 17 και 18). Ο τρόπος επέμβασης και η μετατροπή του 
κτηρίου έχει δημοσιευθεί σε αρχιτεκτονικά περιοδικά και έχει παρουσιαστεί αναλυτικά 
σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα, οι εγκαταστάσεις στο Πεδίον του
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Άρεως μετά και την προσθήκη ενός νέου κτιρίου το 1999, στεγάζουν τμήματα της Πο
λυτεχνικής Σχολής. Ήδη από το Πανεπιστήμιο έχουν αγοραστεί, όπως προαναφέρθηκε, 
νέες εκτάσεις σε άμεση συνέχεια της σημερινής ιδιοκτησίας25,26, στις οποίες θα εγκατα
σταθεί το σύνολο των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής καθώς και άλλες υπηρεσίες.

Εικ. 15 & 16. Άποψη του εργοστασίου (κτίριο μηχανουργείου) από την οδό Σέκερη, κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας του και σήμερα.
(πηγή:http://www.diki.gr/museum/EL/city/routes.asp?building=12&route=1)

Εικ. 17 & 18. Άποψη του κτιρίου έτοιμου προϊόντος πριν και μετά την ανακατασκευή του. 
(πηγές:http://www.uth.gr/genika/egkatastaseis/207 & 
http://www.diki.gr/museum/EL/city/routes.asp?building=12&route=1)

Η κατασκευή των εγκαταστάσεων των υπεραστικών λεωφορείων νομού Μα
γνησίας το 1989, παρά το γεγονός ότι δεν είχε το χαρακτήρα έργου ανασυγκρότησης, 
ενίσχυσε σημαντικά τον χαρακτήρα της περιοχής, ως πύλη εισόδου της πόλη και συν
δυασμένου κόμβου μεταφορών -  ειδικότερα μετά την χωροθέτηση στο διπλανό οικόπε
δο της αφετηρίας των αστικών συγκοινωνιών. Σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου 
έκτασης 5000,50 τ.μ., κατασκευάστηκαν με μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας υπόστεγα 
1643,81 τ.μ. και δομημένοι χώροι1075,16τ.μ, εξωραΐζοντας σημαντικά μια εγκαταλε- 
λειμμένη «γωνιά» της συνοικίας (Εικ. 19). 25 26

25Η αναγκαία τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου για την μελλοντική επέκταση των εγκαταστάσεων 
έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 1126/Δ/24-10-2003, Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της 
πόλης του Βόλυ στην περιοχή των 'Παλαιών στα Ο.Τ. που περικλείονται από τις οδούς Ζάχου -  Αλμυρού -  
Λαχανά - Λήμνου
26 Έχουν επίσης συνταχθεί οι πρώτες μελέτες και έχουν εκδοθεί οι οικοδομικές άδειες 409/2006 και 
1079/2009 για την ανέγερση των κτιρίων που θα στεγαστούν τα τμήματα Πολιτικών Μηχανικών και Μη
χανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας αντίστοιχα______________________________________________
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Εικ 19. Τοπογραφικό σκαρίφημα του χώρου των εγκαταστάσεων του ΚΤΕΛ Μαγνησίας. Φω
τογραφία από την εκδοθείσα οικοδομική άδεια. (πηγή: Αρχείο Πολεοδομίας Δήμου Βόλου)

Το πρόγραμμα «Αξιοποίηση και ανάπλαση του χειμάρρου Κραυσίδωνα», χρη
ματοδοτούμενο από την κοινοτική πρωτοβουλία LIFE, αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο 
συγκροτημένο πρόγραμμα ανάπλασης. Δεν αφορά αποκλειστικά την περιοχή των «Πα
λαιών», καλύπτει όμως το σύνολο των βορειοδυτικών ορίων της συνοικίας. Το πρό
γραμμα αφορούσε παρεμβάσεις περιβαλλοντικής και πολεοδομικής αναβάθμισης της 
περιοχής του χειμάρρου. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν σε πρώτη φάση έργα εξυγίαν
σης και προστασίας του βιοτόπου και ολοκλήρωση των αναγκαίων δικτύων υποδομής. 
Στην επόμενη φάση εντάχθηκαν έργα διαμόρφωση των παρόχθιων οδών, χώροι αναψυ
χής και εμπλουτισμός του πράσινου, ώστε η περιοχή να αποτελέσει πόλο έλξης των πο
λιτών και να τονωθεί η πολιτιστική και κοινωνική ζωή, ενώ τέλος ένα μικρό τμήμα των 
παρεμβάσεων αφορούσε την αξιοποίηση των παλαιών βιομηχανικών κτιρίων της πε
ριοχής, την αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος αλλά και την προσέλκυση νέων 
δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα είχε χρονική διάρκεια δύο ετών (1993 - 1995) και 
προϋπολογισμό 527.460.000 δρχ. και συνέβαλε σημαντικά στην αναβάθμιση των πε
ρισσοτέρων περιοχών εκατέρωθεν του χειμάρρου, χωρίς όμως να αποδώσει εξίσου ση
μαντικά αποτελέσματα στο τμήμα που ενέπιπτε στα όρια της συνοικίας των 
«Παλαιών ».

Ένα μόλις χρόνο αργότερα, το 1994, ξεκινά στην Ελλάδα η κοινοτική πρωτο
βουλία για τις αστικές περιοχές, το γνωστό πρόγραμμα URBAN. Βασικός στόχος είναι 
η συμβολή στην αναζήτηση ολοκληρωμένων και βιώσιμων παρεμβάσεων, οι οποίες θα
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αντιμετωπίσουν το ιδιαίτερα οξύ κοινωνικό πρόβλημα της κρίσης των πολυάριθμων 
αστικών κέντρων, με ενέργειες κοινωνικής και οικονομικής εξυγίανσης, ανανέωσης 
των υποδομών και των εξοπλισμών και βελτίωσης του περιβάλλοντος. Η ένταξη περιο
χών στο πρόγραμμα προϋποθέτει την ύπαρξη σημαντικών προβλημάτων αποβιομηχά
νισης, ανεργίας, υποβάθμισης της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος. Ως τέτοια 
εντάσσεται στο πρόγραμμα και η περιοχή μελέτης μαζί με άλλες γειτονικές της συνοι
κίες του πολεοδομικού συγκροτήματος. Τα επιλεγμένα έργα27 εντός των ορίων της συ
νοικίας αφορούν το Πλινθοκεραμοποιείο Τσαλαπάτα, το εργοστάσιο παραγωγής 
δολωμάτων στρυχνοκάρπου, το απεντομωτήριο και πολεοδομικές παρεμβάσεις ήπιας 
μορφής.

Το ατμοκίνητο πλινθοκεραμοποιείο Τσαλαπάτα βρίσκεται στη συνοικία των 
Παλαιών, δυτικά του κάστρου της πόλης του Βόλου. Ιδρύθηκε το 1925 από τους Αφούς 
Τσαλαπάτα και λειτούργησε ως το 1975. Περιλαμβάνει συγκρότημα βιομηχανικών κτι
ρίων 7600 τ.μ. και υπόστεγους χώρους 4900 τ.μ. σε μια έκταση 22,65 στρεμμάτων μέσα 
στον πολεοδομικό ιστό. Το πλινθοκεραμοποιείο Τσαλαπάτα αποτελεί ένα σπάνιο δείγ
μα σωζόμενου βιομηχανικού συγκροτήματος σε ολόκληρο τον κόσμο. Το σύνολο του 
συγκροτήματος έχει κριθεί διατηρητέο με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού28. Η 
θέση του στον πολεοδομικό ιστό, καθώς και η πληρότητα των εγκαταστάσεών του 
προσέλκυσε το ενδιαφέρον του Δήμου Βόλου, ο οποίος το επέλεξε ως πυρήνα των πα- 
ρεμβάσεών του για την αναβάθμιση της συνοικίας των Παλαιών. Τελικά το συγκρότη
μα αγοράστηκε το 1995 και χρηματοδοτήθηκε η αποκατάσταση των κτιρίων και η 
ένταξη σ' αυτά νέων χρήσεων για τη δημιουργία ενός σύγχρονου πολυδύναμου πολιτι
στικού κέντρου, αφιερωμένου στη βιομηχανική και χειροτεχνική παράδοση και την 
καλλιτεχνική δημιουργία.

Αρχικός στόχος της αξιοποίησης ήταν η συγκέντρωση αλληλένδετων χρήσεων 
χειροτεχνίας, βιοτεχνίας, τουρισμού, πολιτισμού και ψυχαγωγίας στο χώρο του παλιού 
κεραμοποιείου, για την τόνωση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την ιστορικότητα και την πολιτιστική κλη
ρονομιά της περιοχής. Οι εργασίες ξεκίνησαν σχετικά γρήγορα όμως το μέγεθος του 
εγχειρήματος και πληθώρα τεχνικών αδυναμιών οδήγησαν σε σταδιακή μετατόπιση των 
χρόνων παράδοσης και σημαντικές υπερβάσεις του αρχικού προϋπολογισμού. Τα πα
ραπάνω, σε συνδυασμό με την άμεση ανάγκη ανάπτυξης και λειτουργία τους συγκρο
τήματος, οδήγησαν το 2004 στην απόφαση σύμπραξης δημόσιου -  ιδιωτικού τομέα. Ως 
αποτέλεσμα τη λειτουργία του Μουσείου Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα, α-

27 Για τα κτιριακά έργα εκδόθηκε το ΦΕΚ 373/Δ/1-6-1998, 'Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού  
σχεδίου Βόλου Ν. Μ αγνησίας για τον χαρακτηρισμό ακινήτων σε συγκεκριμένες χρήσεις στα Ο. Τ. 62,3,2 
και 150
28 ΦΕΚ 593/Β/7-7-1995
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νάλαβε για 50 χρόνια το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ 
την εκμετάλλευση των υπόλοιπων στεγασμένων και μη χώρων ανέλαβε η Ιωλκός Ανα
πτυξιακή -  Ψυχαγωγική Α.Ε. Οι όροι των συμβάσεων αποτέλεσαν και εξακολουθούν 
να αποτελούν σημαντικό σημείο τριβής, μεταξύ των φορέων της πόλης, τόσο ως προς 
τα οικονομικά οφέλη όσο κυρίως λόγω της διαφοροποίησης των αρχικά σχεδιασμένων 
χρήσεων με άλλες περισσότερο προσοδοφόρες, ψυχαγωγικού όμως χαρακτήρα.

Εικ 20. Το συγκρότημα στην περιοχή των Παλαιών από «ψηλά». Νότια σε άμεση γειτνίαση 
βρίσκεται το γήπεδο του Μαγνησιακού, δυτικά ο χείμαρρος Κραυσίδωνας και ανατολικά η πε
ριοχή του «Κάστρου». (πηγή: http://maps.google.com/, ίδια επεξεργασία)

Εικ. 21 & 22. Αριστερά εργάτες του πλινθοκεραμοποιείου και δεξιά οι δεξαμενές καθίζησης 
αργίλου.(πηγή: Αρχείο ΔΗ.Κ.Ι., http://www.diki.gr/museum/EL/city/chronos.asp?year=1924B)

Το εργοστάσιο παραγωγής δολωμάτων στρυχνοκάρπου, αποτελεί επίσης έργο 
ενταγμένο στο πρόγραμμα URBAN. Κτίσθηκε το 1932 από το Υπουργείο Γεωργίας και 
χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή δολωμάτων στρυχνοσίτου (στρυχνίνη και σιτάρι) 
για την εξόντωση των αρουραίων στους αγρούς. Διέκοψε τη λειτουργία του το 1976 
λόγω της απαγόρευσης χρήσης της στρυχνίνης και λειτούργησε ως αποθηκευτικός χώ
ρος ως το 1985. Τελικά, παραχωρήθηκε στο Δήμο Βόλου το 1994 και σήμερα ανακαι
νισμένο λειτουργεί ως χώρος στέγασης του Δημοτικού Οργανισμού Υγείας και
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Κοινωνικών Θεμάτων (ΔΟΥΚ) περιλαμβάνοντας παραγωγικά εργαστήρια για ΑΜΕΑ, 
συμβουλευτική - υποστηρικτική μονάδα για ΑΜΕΑ και ειδικές κοινωνικές ομάδες και 
συνοικιακό Κοινωνικό Κέντρο Παλαιών. Το κτίριο συνολικής δόμησης 767,19 τ.μ. 
βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λήμνου & Παπακυριαζή, σε οικόπεδο έκτασης 
1118,64 τ.μ., με και ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε 126.000.000 δρχ.

Εικ. 20 & 21. Το εργοστάσιο στρυχνοκάρπου πριν και μετά την ανακαίνιση 
(πηγή: http://www.demekav.gr/sryxn.html)

Εικ 22. Το παλιό απεντομωτήριο αριστερά και το πρώην εργοστάσιο στρυχνοκάρπου δεξιά. 
Διακρίνονται επίσης οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου και η απόληξη του χείμαρρου Κραυ- 
σίδωνα στα δυτικά και η ζώνη του λιμένα Βόλου στο νότο 
(πηγή: http://maps.google.com/, ίδια επεξεργασία)

Σε άμεση σχέση με το προηγούμενο κτίριο, επίσης ενταγμένο στο πρόγραμμα 
URBAN, βρίσκεται το πρώην απεντομωτήριο. Κτίσθηκε το 1963 από το Υπουργείο 
Εεωργίας και χρησιμοποιήθηκε για την απεντόμωση οσπρίων και άλλων καρπών. Τα 
τελευταία χρόνια υπολειτουργούσε και τελικά παραχωρήθηκε στο Δήμο Βόλου το 
1994, μετά από αίτημα του τελευταίου. Στο πρόγραμμα εντάχθηκε προκειμένου να ε
γκατασταθεί εκεί το Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Θεσσαλίας. Τελικά, με την ολο
κλήρωση των εργασιών στεγάστηκε στον χώρο η ΔΕΜΕΚΑΒ, η οποία είναι αμιγής 
Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Βόλου και ιδρύθηκε το 198729. Το κτίριο συνολικής

29 ΦΕΚ 64/Β/5-2-1987
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δόμησης 572,39 τ.μ. βρίσκεται σε οικόπεδο 1092,00 τ.μ. και ο προϋπολογισμός του έρ
γου ανήλθε σε 124.000.000 δρχ.

Εικ. 23 & 24. Το απεντομωτήριο πριν και μετά την ανακαίνιση 
(πηγή: http://www.demekav.gr/sryxn.html)

Τέλος, ot αναφερόμενες στο πρόγραμμα ως πολεοδομικές αναπλάσεις ήπιας 
μορφής, περιλαμβάνουν αναπλάσεις πλατειών, χώρους αστικού πρασίνου και διαμόρ
φωση πεζοδρομίων. Συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν δύο πλατείες εκατέρωθεν της οδού 
Λαμπράκη, η πλατεία του βρεφονηπιακού σταθμού απέναντι από το συγκρότημα Τσα- 
λαπάτα , η πλατεία του περιβάλλοντος χώρου της Εκκλησίας των Αγίων Θεοδώρων. 
Επιπρόσθετα, προστέθηκαν δύο περιορισμένης έκτασης χώροι αστικού πρασίνου στα 
όρια του πρώην απεντομωτηρίου και του παλιού εργοστασίου στρυχνοκάρπου, ενώ 
διαμορφώθηκαν τα πεζοδρόμια περιμετρικά των υπαρχόντων αρχαιολογικών χώρων.

Μερικά χρόνια αργότερα, στο πλαίσιο της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώ
νων του 2004, κατασκευάζεται στο ΟΤ που περικλείεται από τις οδούς Λαμπράκη -  
Σέκερη -  Ζάχου -  Σαρανταπόρου το Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης. Το έργο συ
νοδεύεται από εκτεταμένες διαμορφώσεις πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο και κυ- 
κλοφοριακές ρυθμίσεις του βασικού κόμβου εισόδου στην πόλη. Το νέο κτίριο30 
συνολικής δόμησης 436,56 τ.μ, καλύπτει επιφάνεια 291,10 τ.μ. σε έκταση 4024,86 τ.μ., 
και η επιλογή του μικρού μεγέθους και της λιτή του μορφής χαρακτηρίζεται μάλλον 
επιτυχής. Την ίδια επίσης περίοδο ανακαινίζονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Μα- 
γνησιακού. Τα δύο αυτά έργα συνέβαλαν σημαντικά στον εξωραϊσμό της εισόδου της 
πόλης και ειδικότερα το δεύτερο δημιούργησε έναν σημαντικό χώρο άθλησης και ψυ
χαγωγίας ο οποίος έλειπε από την περιοχή.

Οι ιδιωτικές εταιρίες εισήλθαν δυναμικά στην περιοχή μελέτης μετά το έτος 
2000, μέσω της επανάχρησης πρώην βιομηχανικών χώρων για εμπορικές και ψυχαγω
γικές δραστηριότητες. Το εμπορικό κέντρο OLD CITY εγκαινιάστηκε το 2004 στις ε
γκαταστάσεις του πρώην υφαντουργείου Παπαγεωργίου, το οποίο ιδρύθηκε το 1905 και 
ήταν το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής μάλλινων υφασμάτων. Το συγκρότημα έχει συ

30 Στο οικόπεδο προϋπήρχε ένα ακόμη ισόγειο κτίριο εμβαοού 357,96 τ.μ.
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νολική έκταση 15.000,00 τ.μ. και καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό του ΟΤ 68, που πε
ρικλείεται από τις οδούς Μητροπολίτου Γρηγορίου, Παγασών, Φερών & Α. Ζάχου, στο 
βόρειο όριο της συνοικίας. Το κτιριακό πρόγραμμα αποτελούνταν από τρία νέα κτίρια 
και δύο κτίρια του πρώην υφαντουργείου και διαθέτει συνολική κτισμένη επιφάνεια 
33.000,00 τ.μ. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, το έργο προϋπολογισμού άνω 
των 15 εκατ. ευρώ, αναμενόταν να αποφέρει σε ετήσια βάση μικτά έσοδα 2 εκατ. ευρώ 
και θα δημιουργούσε περίπου 200 μόνιμες θέσεις εργασίας. Οι αρχικές όμως προσδοκί
ες για μετεγκατάσταση του λιανικού εμπορίου των μικρών επιχειρήσεων του ιστορικού 
εμπορικού κέντρου (οδός Ερμού) δεν στέφθηκαν από επιτυχία, κυρίως λόγω των πολύ 
υψηλών ενοικίων, τις αντιδράσεις του εμπορικού συλλόγου και τις συνήθειες του τοπι
κού πληθυσμού. Σε επίπεδο τεχνικής μελέτης, διαπιστώνεται ότι η ανακαίνιση των πα
λαιών κτισμάτων διατήρησε μόνο το εξωτερικό περίβλημα, τροποποιώντας πλήρως την 
αρχιτεκτονική των εσωτερικών χώρων, ενώ τα νέα κτίσματα δεν κατάφεραν να συν
δυάσουν με επιτυχία την ένταξη παλαιών και νέων μορφολογικών στοιχείων (Χαστάο- 
γλου, 2007).

Εικ 25. Το πρώην εργοστάσιο Παπαγεωργίου, στο βορειότερο σημείο της συνοικίας των «Πα
λαιών». (πηγή: http://maps.google.com/, ίδια επεξεργασία)

Στις εγκαταστάσεις των πρώην αλευρόμυλων Λούλη, στο ΟΤ 64, που περικλεί
εται από τις οδούς Μητροπολίτου Γρηγορίου, Κρέοντος, Φερών & Γιαννιτσών, εγκαι
νιάστηκε το 2005 ο πολυχώρος ψυχαγωγίας VILLAGE CENTER. Ο πρώτος μύλος του 
Λούλη στη σημερινή του θέση στα Παλιά λειτούργησε από το 1923 έως το 1926, οπότε 
καταστράφηκε από φωτιά. Για την ανοικοδόμηση του νέου κτηρίου των Κυλινδρόμυ
λων χρησιμοποιήθηκε το καινοτόμο υλικό του οπλισμένου σκυροδέματος, το οποίο ε
πέτρεπε την κατασκευή μεγάλων χώρων και πολυώροφων οικοδομημάτων. Το 1977 το 
εργοστάσιο μεταφέρθηκε στη βιομηχανική περιοχή Βόλου και το οικόπεδο με τις δια
τηρητέες εγκαταστάσεις πουλήθηκε στην εταιρία ΓΕΚ. Σήμερα, μετά την προσθήκη
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του νέου κτιρίου οι χώροι ψυχαγωγίας εκτείνονται σε συνολική δομημένη επιφάνεια 
6.100 τ.μ. με υπόγειο χώρο στάθμευσης 2.450 τ.μ. και περιλαμβάνουν τέσσερις κινημα
τογραφικές αίθουσες, χώρο συνάθροισης κοινού, καφετέρια, bowling και καταστήματα. 
Ως προς την αρχιτεκτονική του νέου κτιρίου, οι απόψεις τείνουν να υποστηρίζουν ότι 
ουσιαστικά πρόκειται για εσωστρεφές κτίσμα και ο τεράστιος όγκος του διαταράσσει 
το ήρεμο περιβάλλον της συνοικίας (Χαστάογλου, 2007)

Εικ. 26 & 27.Οι κυλινδρόμυλοι πριν και μετά την αποκατάσταση
(πηγή: Αρχείο ΔΗ.Κ.Ι., http://www.diki.gr/museum/EL/city/routes.asp?building=02&route=1)

Εικ 28. Οι πρώην κυλινδρόμυλοι καταλαμβάνουν ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο στην περιο- 
χή των Παλαιών. Διακρίνονται επίσης το συγκρότημα Τσαλαπάτα και το παλιό εργοστάσιο 
Παπαγεωργίου. (πηγή: http://maps.google.com/, ίδια επεξεργασία)

Η μελέτη της διαχρονική εξέλιξη της περιοχής καταδεικνύει συγκεκριμένους 
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας σχετιζόμενους κυρίως με τη μεταποίηση, το λια
νεμπόριο και τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Ανεξαρτήτως πάντως κλάδου, η περιοχή 
αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης κυρίως λόγω του ανταγωνισμού. Με 
το πρόγραμμα ενίσχυσης επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των 
Ολοκληρωμένων Δράσεων Αστικής Ανάπτυξης, επιχειρήθηκε να αντιμετωπιστούν τα 
μείζονα αναπτυξιακά προβλήματα ή προβλήματα υποβάθμισης της περιοχής και δόθηκε 
έμφαση στα αντικείμενα της μεταποίησης, του τουρισμό (μόνο υφιστάμενες επιχειρή
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σεις), του εμπόριο και της παροχής υπηρεσιών. Η επιλέξιμη αστική ζώνη του Δήμου 
Βόλου περιελάμβανε την περιοχή Νεάπολης και Παλαιών, επιδοτούσε τους παραπάνω 
αναφερόμενους κλάδους και ξεκίνησε στα τέλη του 2006.

Το 2006 παραχωρήθηκε με το σύστημα των ΣΔΙΤ, το οικόπεδο δίπλα στο σταθ
μό υπεραστικών λεωφορείων, προκειμένου να κατασκευαστεί κτίριο στάθμευσης αυτο
κινήτων. Το κτίριο ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα και στις αρχές του 
2009 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια. Το νέο πάρκινγκ, διαθέτει 229 θέσεις στάθμευ
σης σε ορόφους ενώ στο ισόγειο υπάρχουν καταστήματα. Η σύμβαση ορίστηκε σε 25 
χρόνια, το πάγιο ενοίκιο προς το Δήμο σε 44.000 ευρώ ετησίως (αναπροσαρμοζόμενο 
μετά την τριετία) και ποσοστό 1,7% επί του συνολικού τζίρου. Πάντως και σε αυτή 
την περίπτωση υπήρχαν σημαντικές τριβές, κυρίως ως προς την αισθητική του κτιρίου, 
λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του στην είσοδο της πόλης, ενώ ακόμη δεν έχει πείσει για 
τη σκοπιμότητα του.

Τέλος, στο πλαίσιο του προγράμματος Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής 
Ανάπτυξης στις Δυτικές Συνοικίες του Δήμου Βόλου, δεσμεύτηκαν πιστώσεις για την 
δημιουργία του πολυσυζητημένου Μουσείου της Πόλης. Σκοπός του Μουσείου είναι η 
δημιουργία, σε ένα ιστορικό κτίριο της πόλης, ενός σύγχρονου πολυχώρου, ο οποίος θα 
παραπέμπει μέσα από το παράδειγμα της πόλης του Βόλου στις ιδιομορφίες συγκρότη
σης των ελληνικών πόλεων μεσαίου μεγέθους κατά το 19° και 20° αιώνα. Το μουσείο 
θα στεγαστεί τελικά στο κτίριο της πρώην καπναποθήκης Παπαντού, το οποίο βρίσκε
ται επί της οδού Φερών απέναντι από τις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ. Στην αρχική χρημα
τοδότηση των 1.250.000 ευρώ, ο Δήμος καλείται να καταβάλλει επιπλέον 1.350.000 
ευρώ για την ολοκλήρωση τους κτιριολογικού και του μουσειολογικού προγράμματος.

Στο Χάρτη 2 εμφανίζεται η χωροθέτηση και η έκταση του συνόλου των παρα
πάνω έργων, έτσι ώστε να αποκτήσουν την απαραίτητη χωρική διάσταση που εκ των 
πραγμάτων έχουν. Η πρώτη γενικού χαρακτήρα παρατήρηση σχετίζεται με το περίκλει
στο της περιοχής και τα ελάχιστα σημεία επικοινωνίας με της γειτονικές της συνοικίες. 
Επιπρόσθετα διαπιστώνεται ότι το σύνολο σχεδόν των παρεμβάσεων καταλαμβάνουν 
την περιμετρική ζώνη της συνοικίας και ο πυρήνας της παραμένει ουσιαστικά αμετά
βλητος, διατηρώντας την πρωταρχική του μορφή, της συγκεντρωμένης συνοικίας (Α- 
ραβαντινός, 1997), παρά την τροποποίηση του σχεδίου ρυμοτομίας του Κάστρου το 
1888. Αναφορικά με τις παρεμβάσεις, η βασική διαπίστωση είναι ότι παρά τη σημαντι
κή τους έκταση και την άμεση γειτνίαση τους μοιάζουν μεταξύ τους ασύνδετες και α
ποσπασματικές, στοιχείο που φαίνεται εντονότερα στις αναπλάσεις των πλατειών και 
των διαμορφωμένων χώρων πρασίνου. Τέλος, διαπιστώνεται ότι τα έργα κοινωφελούς 
χαρακτήρα τείνουν να συγκεντρώνονται στα νότια -  νοτιοδυτικά όρια, τα έργα τουρι-
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σμού -  αναψυχής και οι παρεμβάσεις των μεγάλων επενδυτών στα βόρεια, ενώ οι μι- 
κρομεσαίες επιχειρήσεις διατηρούν την αρχική τους θέση στην κεντρική περιοχή.

3.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η μελέτη και ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης της συνοικίας των «Παλαιών» 
και της ευρύτερης αυτής περιοχής (ΠΣ Βόλου), αναδεικνύει μία σειρά κρίσιμων συμπε
ρασμάτων γενικότερου και ειδικότερου χαρακτήρα. Σε γενικότερο επίπεδο διαπιστώθη
κε ότι η πολεοδομική εξέλιξη μίας περιοχής, συναρτάται κυρίως από αποφάσεις που 
δεν σχετίζονται άμεσα με τη ίδια την περιοχή. Η απόφαση για παράδειγμα της μεταφο
ράς της εμπορικής δραστηριότητας ανατολικά του Κάστρου και σε απόσταση από αυτό, 
η οποία μπορεί να σχετίζεται με πληθώρα διαφορετικών λόγων, οδήγησε αρχικά στη 
δημιουργία μιας «διπλής» πόλης και εν συνεχεία στην σταδιακή υποβάθμιση του αρχι
κού πυρήνα. Ακόμη κι η μετέπειτα ρυμοτόμηση της συνοικίας, προκειμένου να αντα- 
ποκρίνεται στις απαιτήσεις υγιεινής και αισθητικής δεν κατάφερε να αναστρέψει την 
κατάσταση.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι μεγάλης κλίμακας φυσικές υποδομές και οι επιλογές 
χωροθέτησης τους χαρακτηρίζουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα τις περιοχές υποδο
χής. Βέβαια η προσέγγιση και ενσωμάτωση του παλιού βιομηχανικού κτιριακού δυνα
μικού στις δομές της περιοχής31, διαφυλάσσοντας την ανάγκη της ιστορικής μνήμης με 
την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση σύγχρονων αστικών λειτουργιών αποτελεί επίτευγμα και 
παράδειγμα προς μίμηση. Καταδεικνύει επίσης τις δυνατότητες και τα πολλαπλασια
στικά αποτελέσματα της συνεργασίας των φορέων σε τοπικό επίπεδο, ενώ εξίσου ση
μαντικό στοιχείο αποτελεί το αίσθημα κοινής ταυτότητας που δημιουργούν τέτοιου 
είδους συλλογικές προσπάθειες (Χαστάογλου, 2007), ειδικότερα όταν έχουν άμεσο α
ντίκτυπο στο φυσικό χώρο. Όμως, παρά τις σημαντικές και εκτεταμένες σημειακές πα
ρεμβάσεις, διαπιστώνεται έλλειμμα στον τρόπο ενσωμάτωσης τους τόσο στο ευρύτερο 
πολεοδομικό περιβάλλον τους μεμονωμένα, όσο και στις προσπάθειες μεταξύ τους δια
σύνδεσης. Ο βασικός αντίλογος των πρακτικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τέτοιου 
είδους εγχειρήματα (αντιδράσεις κατοίκων, ιδιοκτησιακά δικαιώματα κ.α.) σε συνδυα
σμό με τις υφιστάμενες χρήσεις του ενδιάμεσου χώρου και την μεγάλη απόσταση που 
πιθανά χωρίζει δύο σημειακές παρεμβάσεις, οπωσδήποτε είναι ιδιαίτερα ισχυρός. Ακό
μη, όμως και στην περίπτωση συγκεντρωμένων σημειακών παρεμβάσεων, τα αποτελέ
σματα δεν είναι καλύτερα, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η άποψη ότι οι πραγματικές

31 Η συγκεκριμένη προσέγγιση χαρακτηρίζει το σύνολο της πόλης, και ως εκ τούτου δεν αποτελεί ιδιαι
τερότητα των «Παλαιών», όμως το γεγονός ότι η περιοχή αποτέλεσε περιοχή βιομηχανικής συγκέντρω
σης, είχε ως αποτέλεσμα πολλά από τα κτίρια αυτά να ενταχθούν στη λογική της επανάχρησης_______
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δυσκολίες οφείλονται στην ύπαρξη αντικρουόμενων συμφερόντων και ελλειμμάτων 
πολιτικής βούλησης παρά στην τεχνική πολυπλοκότητα.

Όμως, τα πλέον κρίσιμα συμπεράσματα ως προς τους σκοπούς της παρούσας 
εργασίας, εξάγονται από την αξιολόγηση του χρονικού της περιοχής των Παλαιών. 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η θέση της περιοχής στον σύγχρονο ιστό του πολεοδομικού 
συγκροτήματος της προσδίδει εξέχουσα βαρύτητα και θα μπορούσε κανείς να υποθέσει 
ότι το παραπάνω αποτελεί κοινή πεποίθηση πολιτών, ειδικών και εμπλεκόμενων φορέ
ων, τουλάχιστον τα τελευταία τριάντα χρόνια κυρίως λόγω των προβλέψεων της Χωρο
ταξικής και Ρυθμιστικής Μελέτης Βόλου (1977) και της υπαγωγής της, ως περιοχής 
ανάπλασης ήδη από το 1985. Ανεξάρτητα από την πορεία των αρχικών μελετών και την 
επιστροφή τους, χωρίς την έκδοση των αντίστοιχων ΠΔ, μετά από αίτηση του Δήμου 
Βόλου το 1997 -  η επιστροφή πιθανά σχετίζεται άμεσα με την έκδοση του ν. 2508/1997 
-  διαπιστώνεται ότι, η δημοτική αρχή αντί να επαναπροωθήσει την ίδια ή νέα προμελέ
τη ανάπλασης σύμφωνα με τις επιταγές του νέου νόμου, καταφεύγει στην εύκολη λύση 
της τροποποίησης των όρων δόμησης και των χρήσεων γης, επικροτώντας -  έστω εν 
αγνοία της - την επί χρόνια επικρατούσα στη χώρα μας laissez-faire λογική για τον τρό
πο αξιοποίησης της έγγειας ιδιοκτησίας. Πιθανότατα η λογική της αλλαγής των όρων 
δόμησης και των χρήσεων γης να βασίστηκε σε προτροπές των εμπλεκόμενων αρχαιο
λογικών εφορειών, για την ανάγκη άμεσης δημιουργίας ενός πλέγματος προστασίας της 
περιοχής. Σε αυτή την περίπτωση όμως καταδεικνύεται μία τάση των διοικητικών ορ
γάνων να θεσπίζουν κανόνες απαγόρευσης, αποφεύγοντας την επίπονη διερεύνηση δη
μιουργικών τρόπων αντιμετώπισης δεδομένων πολεοδομικών προβλημάτων. Τέλος, 
διαφαίνεται η αδυναμία αξιοποίησης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και η έλλει
ψη πολιτικής βούλησης ικανής να ανταποκριθεί καθοριστικά σε πολεοδομικά ζητήματα 
τα οποία εκτείνονται σε επίπεδο γειτονιάς ή συνοικίας.
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ΧΑΡΤΗΣ 2: Έ ργα  και παρεμβάσεις. Χωρική διάσταση
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4 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

4.1 ΓΕΝΙΚΑ

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφερθήκαμε στη διαχρονική εξέλιξη της περιο
χής, εστιάζοντας κυρίως στο χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα ετών, την περί
οδο δηλαδή εκείνη κατά την οποία, κατέστη σαφές ότι η περιοχή παρουσιάζει 
προβλήματα υποβάθμισης και λειτουργικής απομόνωσης και ως εκ τούτου έπρεπε να 
ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση τους. Παρουσιάστηκαν επίσης αναλυτικά τα ση
μαντικότερα έργα και οι δράσεις της περιόδου και τέλος επιχειρήθηκε μία συνοπτική 
ανάλυση της χωρικής τους διάστασης.

Σε αυτό το κεφάλαιο επιδιώκεται η αποτύπωση του κοινωνικό -  οικονομικού 
προφίλ της περιοχής μέσα από την ανάλυση αντίστοιχων δεδομένων. Τα στοιχεία προ
έρχονται από τις απογραφές της ΕΣΥΕ για τα έτη 1991 και 2001. Αρχικά, αναλύονται 
και συγκρίνονται τα δημογραφικά δεδομένα της περιοχής των «Παλαιών», σε σχέση με 
τα αντίστοιχα του Δήμου Βόλου και του ΠΣ Βόλου στις αντίστοιχες περιόδους και στη 
συνέχεια συγκρίνονται οι μεταβολές της περιοχής στο εξεταζόμενο διάστημα.

4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ 1991

Η ανάλυση ξεκινά με το διάγραμμα 1, όπου παρατηρούμε ότι η ηλικιακή σύν
θεση του πληθυσμού της συνοικίας των «Παλαιών» το έτος 1991, παρουσιάζεται ανε
στραμμένη σε σχέση τόσο με τον πληθυσμό του Δήμου Βόλου, όσο και με το συνολικό 
πληθυσμό του πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου -  Ν. Ιωνίας. Ειδικότερα διαπιστώ
νεται ότι στις ηλικίες έως 44 ετών, η υπό εξέταση συνοικία παρουσιάζει σαφή υστέρη
ση με ποσοστό πληθυσμού 52,90%, έναντι 60,21% και 61,17% στο Δήμο Βόλου και το 
πολεοδομικό συγκρότημα αντίστοιχα. Η παραπάνω διαφορά εντοπίζεται κυρίως στις 
ηλικίες 0-18 ετών (5% περίπου), αναδεικνύοντας τη σημαντικότητα του δημογραφικού 
προβλήματος στην περιοχή. Επιπρόσθετα, σημαντική είναι η υστέρηση της περιοχής 
και στις ηλικίες 25-55 ετών (παραγωγικές ηλικίες), με τα «Παλαιά» να συγκεντρώνουν 
36,49% έναντι 38,50% και 38,46% στο Δήμο Βόλου και το πολεοδομικό συγκρότημα 
αντίστοιχα. Η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων κατέδειξε επίσης ότι τα «Πα- 
λαιά» αποτελούσαν κατά το χρόνο απογραφής, την τρίτη γηραιότερη συνοικία με μέσο 
όρο ηλικίας τα 41 Ά έτη περίπου. Τέλος, ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 951 
κατοίκους, ποσοστό της τάξης του 1,69%, του συνόλου του πληθυσμού του Δήμου Βό
λου (56.901 κάτοικοι).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 1991
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 1991
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Το διάγραμμα 2, παρουσιάζει την οικογενειακή κατάσταση του πληθυσμού το 
έτος 1991. Παρατηρούμε ότι μάλλον υπάρχει ταύτιση των ποσοστών της περιοχής με
λέτης σε σχέση με το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα, ενώ οι όποιες διαφορές ε
ντοπίζονται στο Δήμο Βόλου επικεντρώνονται σε καταστάσεις χηρείας ή διαζυγίου.

Ομοιότητες παρά διαφορές εντοπίζονται επίσης στο διάγραμμα 3, όπου αναλύε
ται η επαγγελματική θέση του πληθυσμού. Προκύπτει ότι χωρίς ιδιαίτερες αποκλίσεις 
μόνο το 30% του πληθυσμού διαθέτει απασχόληση έναντι του 70% που είναι συντα
ξιούχοι, μαθητές, νοικοκυρές ή εισοδηματίες.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 1991
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Στο διάγραμμα 4, παρουσιάζεται ο τόπος εργασίας του πληθυσμού σε σχέση με 
την περιοχή κατοικίας. Διαπιστώνεται γενικά μικρή κινητικότητα του πληθυσμού τόσο 
στην περιοχή των «Παλαιών» όσο και στο Δήμο Βόλου, ενώ σχετικά αυξημένη εμφανί
ζεται στο σύνολο του πολεοδομικού συγκροτήματος.
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Το διάγραμμα 5, εμφανίζει το καθεστώς ενοίκισης του πληθυσμού. Γενικά, δια
πιστώνεται υψηλό επίπεδο ιδιοκατοίκησης (περίπου 75%) στο σύνολο του πολεοδομι- 
κού συγκροτήματος, ενώ η περιοχή των «Παλαιών» εμφανίζει ακόμη μεγαλύτερο 
ποσοστό, σε αντίθεση με το Δήμο Βόλου όπου το ποσοστό πέφτει στο 72%. Η διαφορά 
της περιοχής μελέτης σε σχέση με το Δήμο του Βόλου, οφείλεται κυρίως στην πράξη 
παραχώρησης των εκτάσεων του Παλαιού Λιμεναρχείου στους τότε κατοίκους της πε
ριοχής (κυρίως πρόσφυγες) από το υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας το 1957.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 1991
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Σε αντίθεση με τα αμέσως προηγούμενα, σημαντικές διαφορές παρουσιάζονται 
ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού, που αποτυπώνεται στο διάγραμμα 6. 
Διαπιστώνεται ότι στην υπό εξέταση περιοχή ποσοστό περίπου 70% έχει παρακολου
θήσει το δημοτικό ή κάποιες τάξεις του μόνο ή δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση, ενώ 
το αντίστοιχο ποσοστό στο Δήμο Βόλου και το πολεοδομικό συγκρότημα είναι σημα
ντικά μειωμένο (57,85% και 62,26% αντίστοιχα). Ουσιαστική διαφορά υπάρχει επίσης 
στο ποσοστό των απόφοιτων τμημάτων ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης με το Δήμο 
Βόλου να ξεπερνά το 10%, το πολεοδομικά συγκρότημα να αγγίζει το 9% και την πε
ριοχή των «Παλαιών» να φτάνει μόλις το 4,21%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σκοπό της παρούσας εργασίας παρουσιάζει η ανά
λυση του διαγράμματος 7, σχετικά με την περίοδο κατασκευής του υπάρχοντος κτιρια-
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κού αποθέματος. Η πρώτη σημαντική διαπίστωση είναι ότι στη περιοχή μελέτης πάνω 
από το52% των κτιρίων κατασκευάστηκε την περίοδο 1946-1960. Η περίοδος συμπί
πτει αφενός με τη συγκυρία των σεισμών του 1955, αφετέρου με την παραχώρηση των 
εκτάσεων στο Παλαιό Λιμεναρχείο και τα αντίστοιχα δάνεια ανέγερσης. Η δεύτερη πα
ρατήρηση εστιάζει στο γεγονός ότι κατά το έτος απογραφής, τα ποσοστό κτιρίων ηλικί
ας πάνω από 40 έτη ξεπερνά στην περιοχή των «Παλαιών» το 60%, ενώ το αντίστοιχο 
στο Δήμο Βόλου και το πολεοδομικό συγκρότημα βρίσκεται κάτω από το 30%.

Τέλος, στο διάγραμμα 8 αναφορικά με την υπηκοότητα του πληθυσμού με πο
σοστά πάνω από 99%, η βασική υπηκοότητα είναι η ελληνική.

Συνεπώς, από την ανάλυση των στοιχείων της απογραφής του 1991 προκύπτει 
ότι η περιοχή των «Παλαιών», παρουσιάζει σημαντικά δημογραφικά προβλήματα και 
ως εκ τούτου περιλαμβάνεται στις πλέον γηρασμένες συνοικίες, χωρίς όμως αυτό να 
συνεπάγεται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το ευρύ δημογραφικά πρόβλη
μα της χώρας συνολικά. Η οικογενειακή κατάσταση, η επαγγελματική θέση και ο τόπος 
εργασίας του πληθυσμού ακολουθούν το γενικότερο μοντέλο όλης της πόλης, χωρίς να 
σημειώνονται αποκλίσεις. Ελαφρά υψηλότερο παρουσιάζεται στην περιοχή το ποσοστό 
ιδιοκατοίκησης, ενώ δεν υφίσταται μεταναστευτικό πρόβλημα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΟΙΚΙΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 1991

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ιδιοκτήτης Ενοικιαστής Με άλλη ιδιότητα
ΠΣ ΒΟΛΟΥ 74,77 16,57 3,72
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 72,00 18,45 3,81
ΠΑΛΑΙΑ 77,08 17,56 5,36

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΟΙΚΙΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 1991
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Β  Π Σ  Β Ο Λ Ο Υ  -  Ν . Ι Ω Ν Ι Α Σ  □  Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ  ■  Π Α Λ Α Ι Α

Ιδιοκτήτης Ενοικιαστής Με άλλη ιδιότητα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 1991

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
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ΠΣ ΒΟΛΟΥ 62,26 9,55 18,54 0,67 8,72 0,26
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 57,85 9,79 20,87 0,81 10,37 0,31
ΠΑΛΑΙΑ 69,09 9,46 16,92 0,21 4,21 0,11

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜ ΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 1991

Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο Μεταλυκειακή Α Ε ΙήΤ Ε Ι Μεταπτυχιακές
εκπαίδ ευση σπουδ ές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Β  Π Σ  Β Ο Λ Ο Υ  -  Ν .  Ι Ω Ν Ι Α Σ  □  Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ  ■  Π Α Λ Α Ι Α

Από την άλλη πλευρά σημαντικές διαφοροποιήσεις διαπιστώνονται στους το
μείς του επιπέδου εκπαίδευσης των κατοίκων και των χρονολογιών κατασκευής των 
κτιρίων. Συγκεκριμένα, το επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων είναι αισθητά κατώτερο 
του μέσου όρου, τόσο σε σχέση με το σύνολο του πολεοδομικού συγκροτήματος, πολύ 
δε μάλλον με αυτό του Δήμου Βόλου, ενώ τεράστια είναι η απόκλιση της παλαιότητας 
του κτιριακού αποθέματος.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 1991
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π
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ΠΣ ΒΟΛΟΥ 0,62 4,77 22,82 19,93 29,2 11,92 5,61
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 0,59 3,48 25,18 18,94 28,96 11,56 5,54
ΠΑΛΑΙΑ 1,16 7,15 52,79 13,77 13,56 9,99 1,58

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 1991
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S  ΠΣ ΒΟΛΟΥ - Ν. ΙΩΝΙΑΣ □ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ □ ΠΑΛΑΙΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8: ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 1991

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ελληνική Αλβανική Άλλη

ΠΣ ΒΟΛΟΥ 99,46 0,00 0,54
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 99,39 0,00 0,61
ΠΑΛΑΙΑ 99,16 0,00 0,84

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 1991
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Άλλη

S  ΠΣ ΒΟΛΟΥ - Ν. ΙΩΝΙΑΣ □ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ □ ΠΑΛΑΙΑ
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4.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ 2001

Στο διάγραμμα 9 (ηλικιακή σύνθεση πληθυσμού το έτος 2001), παρατηρούμε 

ότι η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού της συνοικίας των «Παλαιών», εξακολουθεί να 

παρουσιάζεται ανεστραμμένη σε σχέση τόσο με τον πληθυσμό του Δήμου Βόλου, όσο 

και με το συνολικό πληθυσμό του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου -  Ν. Ιωνίας. 

Ειδικότερα διαπιστώνεται ότι στις ηλικίες έως 54 ετών, η διαφορά αυξάνεται κατά πε

ρίπου μία ποσοστιαία μονάδα (1%) σε σχέση με την απογραφή του 1991, ενώ η περιοχή 

υπολείπεται πλέον στις πέντε αντί των τεσσάρων πρώτων κατηγοριών. Σε αντιδιαστολή 

με το παραπάνω ενθαρρυντική είναι η μείωση της απόκλισης στις ηλικίες 0-18 ετών. Η 

περιοχή εξακολουθεί να παραμένει πάνω από το μέσο όρο του ορίου ηλικίας της πόλης, 

ενώ σε σχέση με την απογραφή του 1991 ο πληθυσμός μειώθηκε κατά 5% περίπου.

Το διάγραμμα 10, παρουσιάζει την οικογενειακή κατάσταση του πληθυσμού το 

έτος 2001. Παρατηρούμε ότι η συσχέτιση αγάμων -  εγγάμων παραμένει ουσιαστικά 

σταθερή και ελάχιστες μόνο διαφορές σημειώνονται στις καταστάσεις χηρείας ή διαζυ

γίου.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9: ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ
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ΠΣ ΒΟΛΟΥ 23,67 7,15 14,64 14,82 13,28 10,70 10,00 5,74
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 22,78 6,79 14,69 15,16 13,46 10,86 10,18 6,08
ΠΑΛΑΙΑ 21,06 6,65 13,75 13,52 11,97 12,74 13,53 6,78

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ξ ΠΣ ΒΟΛΟΥ - Ν. ΙΩΝΙΑΣ □ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ■ ΠΑΛΑΙΑ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Άγαμος Έγγαμος Χήρος (-α) Διαζευγμένος (-η) Άλλο
ΠΣ ΒΟΛΟΥ 39,44 49,15 7,46 2,85 1,10
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 38,82 48,97 7,74 3,17 1,30
ΠΑΛΑΙΑ 38,58 48,67 9,09 2,66 1,00

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜ ΟΥ ΤΟ ΕΤΟ Σ 2001
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Β  Π Σ  Β Ο Λ Ο Υ  -  Ν .  Ι Ω Μ Α Σ  □  Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ  ■  Π Α Λ Α Ι Α

Ά γαμος Έγγαμος Χήρος (_α) Διαζευγμένος (-η) Ά λλο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Στο διάγραμμα 11 διαπιστώνεται ότι η επαγγελματική θέση του πληθυσμού 
στην περιοχή των «Παλαιών», ακολουθεί τα ποσοστά τόσο του Δήμου Βόλου όσο και 
του πολεοδομικού συγκροτήματος. Μικρές διαφορές εντοπίζονται κυρίως στο ποσοστό 
των εργοδοτών, όπου η υπό εξέταση περιοχή υπολείπεται κατά 2% περίπου. Η σημα
ντική όμως παρατήρηση είναι ότι σε σχέση με την απογραφή του 1991, έχει μειωθεί 
κατά 7% το ποσοστό της πρώτης κατηγορίας (συνταξιούχος, εισοδηματίας, οικιακά, 
μαθητής (-τρία), άλλη περίπτωση), με αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού των μισθωτών.

Στο διάγραμμα 12, αναφορικά με τον τόπο εργασίας του πληθυσμού διαπιστώ
νεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται μειωμένη κινητικότητα του πληθυσμού, ενώ η αύ
ξηση του ποσοστού των μισθωτών απορροφήθηκε κυρίως εντός του Δήμου Βόλου. Μία 
προσεκτικότερη εξέταση των διαγραμμάτων οδηγεί επίσης στο συμπέρασμα ότι ενώ η 
αύξηση της απασχόλησης εστιάζεται κυρίως στο Δήμο Βόλου, η κατανομή της στην 
περιοχή των «Παλαιών», υπολείπεται των άλλων συνοικιών του Δήμου.

Το διάγραμμα 13, εμφανίζει το καθεστώς ενοίκισης του πληθυσμού το έτος 
2001. Η πρώτη διαπίστωση αφορά το γεγονός ότι το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην πε
ριοχή των «Παλαιών» είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το αντίστοιχο στο Δήμο 
Βόλου και ακόμη περισσότερο με το σύνολο του πολεοδομικού συγκροτήματος. Η 
δεύτερη παρατήρηση σχετίζεται με την τεράστια διαφορά του ποσοστού των ενοικια
στών στην περιοχή μελέτης (30,16%) σε σχέση με το Δήμο Βόλου (20,32%) και το πο-
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λεοδομικό συγκρότημα (18,49%). Η σύγκριση με το αντίστοιχο διάγραμμα της περιό
δου 1991, οδηγεί σε ιδιαίτερα αποκαλυπτικά συμπεράσματα σχετικά με τη διαχρονική 
εξέλιξη της περιοχής, αφού διαπιστώνεται ότι το ποσοστό ιδιοκατοίκησης μειώθηκε 
εντός της δεκαετίας κατά 12% περίπου, γεγονός που αναδεικνύει μία σημαντική τάση 
μετακίνησης του τοπικού πληθυσμού και εισροής νέων κατοίκων, κυρίως ενοικιαστών.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001
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ΠΣ ΒΟΛΟΥ 62,90 4,97 4,56 26,69 0,88
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 62,04 5,26 4,61 27,25 0,84
ΠΑΛΑΙΑ 63,97 3,55 4,32 27,49 0,67

ΕΠΑΓΓΕΛΜ ΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜ ΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Β ΠΣ ΒΟΛΟΥ - Ν. ΙΩΝΙΑΣ □ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΛΛΙΑ

Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού το έτος 2001, το οποίο αποτυ
πώνεται στο διάγραμμα 14, διαπιστώνουμε ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντι
κές αποκλίσεις μεταξύ της περιοχής και του ευρύτερου περιβάλλοντος. Συνολικά, σε 
σχέση με το Δήμο Βόλου και το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα, η βελτίωση του 
επιπέδου εκπαίδευσης στην περιοχή μελέτης ακολουθεί τη γενικότερη εξέλιξη, όμως το 
ποσοστό των αποφοίτων δημοτικού εξακολουθεί να παραμένει υψηλό στην περιοχή 
των «Παλαιών», παρά τη σχετική του μείωση κατά 16,43% ως προς την απογραφή του 
1991. Σημαντικό στοιχείο μπορείνα θεωρηθεί επίσης ο διπλασιασμός του ποσοστού
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12: ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣτονΔημοηΚοινοτητατης „  , ,' Σε άλλο Δήμο η Κοινότητασυνήθους κατοικίας

ΠΣ ΒΟΛΟΥ 28,44 8,65
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 32,08 5,88
ΠΑΛΑΙΑ 31,37 4,65

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Μ ΠΣ ΒΟΛΟΥ - Ν. ΙΩΝΙΑΣ □ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ □ ΠΑΛΑΙΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13: ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΟΪΚΙΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ιδιοκτήτης Ενοικιαστής Με άλλη ιδιότητα

ΠΣ ΒΟΛΟΥ 71,10 18,49 3,96
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 68,54 20,32 3,80
ΠΑΛΑΙΑ 65,19 30,16 4,65

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΟΪΚΙΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

S ΠΣ ΒΟΛΟΥ - Ν. ΙΩΝΙΑΣ □ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ-------------- □  ΠΑΛΑΙΑ
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των αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ στην περιοχή μελέτης, όμως το γεγονός από μόνο του δεν 
διορθώνει της ευρείες διαφοροποιήσεις σε γενικότερο επίπεδο.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14: ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
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ΠΣ ΒΟΛΟΥ 47,37 10,68 25,49 3,40 12,59 0,47
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 43,73 10,52 26,88 3,61 14,69 0,57
ΠΑΛΑΙΑ 52,66 11,86 23,50 3,44 8,43 0,11

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001

Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο Μεταλυκειακή
εκπαίδευση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΕΙ η ΤΕΙ Μεταπτυχιακές
σπουδές

a  ΠΣ ΒΟΛΟΥ - Ν. ΙΩΝΙΑΣ □  ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ □ ΠΑΛΑΙΑ

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σκοπό της παρούσας ερ
γασίας παρουσιάζει η ανάλυση των διαγραμμάτων που αναφέρονται στην περίοδο κα
τασκευής των κτιρίων. Από το διάγραμμα 15, προκύπτει ότι σε ποσοστό πάνω από 62% 
το κτιριακό απόθεμα της περιοχής μελέτης χρονολογείται πριν από το 1960, δηλαδή 
υπερβαίνει την ηλικία των 40 ετών, σε αντίθεση με το Δήμο Βόλου και το πολεοδομικό 
συγκρότημα όπου το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται στο 22%. Διαπιστώνεται επίσης 
ότι το ποσοστό των νεοαναγειρόμενων κτιρίων -  μετά το 1990 -  στα «Παλαιά» είναι 
μόλις 4,54%, όταν στο Δήμο Βόλου και το πολεοδομικό συγκρότημα ξεπερνά το 14%. 
Συνεπώς, η οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή μελέτης δεν φαίνεται να ακολου
θεί την αντίστοιχη τόσο του Δήμου Βόλου όσο και του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Τέλος, σημαντικές διαφοροποιήσεις υφίστανται ως προς την υπηκοότητα του 
πληθυσμού όπως διακρίνεται στο διάγραμμα 16. Συγκεκριμένα διαπιστώνεται ότι σε 
ποσοστό 18% περίπου οι κάτοικοι στην περιοχή μελέτης δεν έχουν ελληνική υπηκοότη
τα,
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕ
ΡΙΟΧΗ Π

ρο το
υ

19
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45 19
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60 19
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70 19
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80 19
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85 19
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90 19
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95

19
96

+

ΠΣ ΒΟΛΟΥ 0,23 3,21 17,75 13,69 25,3 10,56 8,52 8,39 5,89
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 0,18 2,39 19,43 13,13 24,67 10,57 7,92 8,84 5,53
ΠΑΛΑΙΑ 2,88 6,54 53,44 11,2 14,19 2,77 4,43 3,1 1,44

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001

ο

50W
£2 40 
Η

30

Ο
20οW10G

70

60

0
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Β ΠΣ ΒΟΛΟΥ - Ν. ΙΩΝΙΑΣ □ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ □ ΠΑΛΑΙΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16: ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ελληνική Αλβανική Άλλη
ΠΣ ΒΟΛΟΥ 95,71 2,97 1,32
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 95,35 3,15 1,50
ΠΑΛΑΙΑ 81,93 16,41 1,66

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001

£
ο
Η
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Η

Ο
ΗW
ΟW
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Ελληνική Αλ βανική

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Άλλη

Β ΠΣ ΒΟΛΟΥ - Ν. ΙΩΝΙΑΣ □ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ □ ΠΑΛΑΙΑ
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όταν το αντίστοιχο ποσοστό στο Δήμο Βόλου και το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότη
μα δεν ξεπερνά το 5%. Η αύξηση των αλλοδαπών συμβαδίζει με το γενικότερο μετανα- 
στευτικό ρεύμα της δεκαετίας του '90 σε όλη τη χώρα, όμως η συγκέντρωση του στα 
«Παλαιά» εξηγείται κυρίως από την παλαιότητα των κτιρίων στην περιοχή και ως εκ 
τούτου στα χαμηλά ενοίκια.

4.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Παρακάτω, πραγματοποιείται σύγκριση των βασικών κοινωνικό -  οικονομικών 
δεικτών σε σχέση με το χρόνο. Αρχικά, καταγράφονται οι μεταβολές και αναλύονται οι 
αναπτυσσόμενες τάσεις στην περιοχή μελέτης, ενώ στη συνέχεια συγκρίνονται με τις 
αντίστοιχες στο Δήμο Βόλου και το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα. Η ταύτιση των 
τάσεων συνεπάγεται ότι η περιοχή μελέτης ακολουθεί διαχρονικά την εξέλιξη του ευ
ρύτερου περιβάλλον της, ενώ η διαφοροποίηση καταδεικνύει ιδιαιτερότητες που πιθανά 
χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ «ΠΑΛΑΙΩΝ», ΕΤΩΝ 1991 - 2001

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
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1991 21,77 6,94 12,62 11,57 12,30 16,09 11,15 7,56
2001 21,06 6,65 13,75 13,52 11,97 12,74 13,53 6,78

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ "ΠΑΛΑΙΩΝ", ΕΤΩΝ 1991 -2001
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0,00
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0-18 19-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 και άνω

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Το διάγραμμα 17 συγκρίνει την ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού της περιο
χής μελέτης στα έτη 1991 και 2001. Η βασική διαπίστωση σχετίζεται με την εξισορρό- 
πηση των ποσοστών και την καλύτερη κατανομή του πληθυσμού στις διαφορετικές
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ηλικιακές ζώνες. Συγκεκριμένα παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των ηλικιών 25 -  
44 και 65-75, σε συνδυασμό με ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού στις ζώνες 55 -  64 
και 75 ετών και άνω. Ο μέσος όρος ηλικίας παραμένει διαχρονικά σταθερός ενώ αρνη
τική εξέλιξη αποτελεί η μείωση του συνολικού πληθυσμού της περιοχής. Τέλος, διαπι
στώνεται ταύτιση των τάσεων μεταξύ της περιοχής μελέτης και του ευρύτερου 
περιβάλλοντος της (Δήμος Βόλου -  ΠΣ Βόλου- Ν. Ιωνίας).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΗΘΥ-
ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ «ΠΑΛΑΙΩΝ», ΕΤΩΝ 1991 - 2001

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Άγαμος Έγγαμος Χήρος (-α) Διαζευγμένος (-η) Άλλο

1991 39,16 51,28 7,88 1,69 0,00
2001 38,58 48,67 9,09 2,66 1,00

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ "ΠΑΛΑΙΩΝ", ΕΤΩΝ 1991 -2001

Άγαμος Έγγαμος Χήρος (-α) Διαζευγμένος (-η) Άλλο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Β 1991 ■ 2001

Η συσχέτιση των στοιχείων της οικογενειακής κατάστασης (διάγραμμα 18) στη 
συνοικία των «Παλαιών», αναδεικνύει μία τάση μείωσης του ποσοστού κυρίως των εγ
γάμων και λιγότερο των αγάμων ενώ αυξητικές είναι οι τάσεις των ποσοστών χηρείας 
και διαζευγμένων. Σε σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον διαπιστώνεται ότι η αύξηση 
του ποσοστού των διαζευγμένων αποτελεί συνολικότερο φαινόμενο, ενώ σε αντίθεση 
με την περιοχή μελέτης τα ποσοστά χηρείας τείνουν να μειώνονται. Σε ότι αφορά τα 
ποσοστά αγάμων και έγγαμων, η περιοχή φαίνεται να παρακολουθεί τις τάσεις στο ευ
ρύτερο πολεοδομικό αλλά υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με την αυξητική τάση που 
διαπιστώνεται στο Δήμο Βόλου.

Στο διάγραμμα 19 εμφανίζεται η διαχρονική εξέλιξη της επαγγελματικής θέσης 
του πληθυσμού της υπό εξέτασης συνοικίας. Διαπιστώνεται μείωση των ποσοστών των 
τριών πρώτων κατηγοριών και σημαντική αύξηση των μισθωτών. Με εξαίρεση τη δια
φοροποίηση στην κατηγορία των εργοδοτών, η σύγκριση με το ευρύτερο περιβάλλον
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καταδεικνύει ταύτιση των σχηματιζόμενών τάσεων και συνεπώς εξάρτηση των κατοί
κων της περιοχής στα γενικότερα φαινόμενα της απασχόλησης.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 19: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ «ΠΑΛΑΙΩΝ», ΕΤΩΝ 1991 - 2001

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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1991 69,93 3,68 5,78 20,08 0,53
2001 63,97 3,55 4,32 27,49 0,67

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ "ΠΑΛΑΙΩΝ", ΕΤΩΝ 1991 -2001

Εισοδηματίας, Οικιακά, επιχείρηση
Μ αθητής (-τρία), Άλλη 

περίπτωση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Β 1991 ■ 2001

Η διαχρονική σύγκριση του τόπου εργασίας που εμφανίζεται στο διάγραμμα 
20, βασικά καταδεικνύει την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που διαπιστώθηκε 
και στο προηγούμενο διάγραμμα. Αυτό που δεν παρουσιάζεται, αλλά προκύπτει από τη 
σύγκριση των αντίστοιχων στοιχείων είναι ότι η περιοχή παρουσιάζει διπλασιασμό της 
κινητικότητας σε σχέση με τον Δήμο Βόλου και τετραπλασιασμό σε σχέση με το ευρύ
τερο πολεοδομικό συγκρότημα.

Το διάγραμμα 21 παρουσιάζει τη σύγκριση του καθεστώτος ενοίκισης του πλη
θυσμού στα έτη 1991 και 2001. Παρατηρούμε ότι το σχετικά υψηλό ποσοστό ιδιοκα
τοίκησης της περιόδου 1991 υποχωρεί σημαντικά μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, ενώ 
αντίστοιχα αυξάνει ο αριθμός των ενοικιαστών. Παρά το γεγονός ότι ανάλογες τάσεις 
εμφανίζονται στο σύνολο της ευρύτερης περιοχής, η ένταση του φαινομένου εγείρει
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ερωτήματα και ως εκ τούτου απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση και συσχέτιση με άλλα δε
δομένα προκειμένου να εξαχθούν ορθά συμπεράσματα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 20: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΤΟΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ «ΠΑΛΑΙΩΝ», ΕΤΩΝ 1991 - 2001

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣτονΔημοηΚοινοτητατης „  , , ,  , ,η. , Σε άλλο Δήμο η Κοινότητασυνήθους κατοικίας

1991 25,45 3,15
2001 31,37 4,65

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΤΟΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ "ΠΑΛΑΙΩΝ", ΕΤΩΝ 1991 -2001
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S  1991 ■ 2001

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ «ΠΑΛΑΙΩΝ», ΕΤΩΝ 1991 - 2001

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ιδιοκτήτης Ενοικιαστής Με άλλη ιδιότητα

1991 77,08 17,56 5,36
2001 65,19 30,16 4,65

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ "ΠΑΛΑΙΩΝ", ΕΤΩΝ 1991 -2001
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Σημαντική διαφοροποίηση του επιπέδου εκπαίδευσης καταδεικνύει το διάγραμ
μα 22. Διαπιστώνεται μείωση του ποσοστού των αποφοίτων δημοτικού κατά 16,50% 
περίπου, η οποία διαμοιράζεται σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες με σημαντικότερες 
διαφοροποιήσεις του ποσοστού των αποφοίτων λυκείου και ΑΕΙ -  ΤΕΙ (αύξηση 6,58% 
και 4,22% αντίστοιχα). Οι τάσεις ακολουθούν τις αντίστοιχες του ευρύτερου περιβάλ
λοντος, όμως το επίπεδο εξακολουθεί να παραμένει χαμηλό, γεγονός το οποίο αποτελεί 
ζήτημα προς περαιτέρω διερεύνηση καθώς επηρεάζει σημαντικά το σύνολο σχεδόν των 
παραμέτρων που καθορίζουν το προφίλ μιας περιοχής.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ»ΠΑΛΑΙΩΝ», ΕΤΩΝ 1991 - 2001
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1991 69,09 9,46 16,92 0,21 4,21 0,11
2001 52,66 11,86 23,50 3,44 8,43 0,11

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ "ΠΑΛΑΙΩΝ", ΕΤΩΝ 1991 -2001

Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο Μεταλυκειακή ΑΕΙ ή ΤΕΙ Μεταπτυχιακές
εκπαίδ ευση σπουδ ές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Β 1991 ■ 2001

Το διάγραμμα 23, συγκρίνει την κατανομή της ηλικίας των κτιρίων στις περιό
δους των απογραφών. Οι διαπιστώσεις αναφορικά με την παλαιότητα του κτιριακού 
αποθέματος έχουν αναφερθεί παραπάνω και ως εκ τούτου σε αυτό το σημείο θα μας 
απασχολήσει μόνο ο ρυθμός ανανέωσης του. Κατά την απογραφή του 1991, ο ρυθμός 
ανανέωσης του κτιριακού αποθέματος είναι της τάξης του 11,5% ενώ ο αντίστοιχος της 
απογραφής του 2001 μόλις 4,5%. Η σύγκριση των στοιχείων σε σχέση με τα αντίστοιχα 
στο Δήμο Βόλου και το ΠΣ δείχνει επίσης πτωτικούς ρυθμούς ανανέωσης (από 17% σε 
14%), όμως η απόκλιση είναι σημαντική και συνεπώς αποτελεί παράμετρο διαφοροποί
ησης.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23 : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ «ΠΑΛΑΙΩΝ», ΕΤΩΝ 1991 - 2001

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
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2001 2,88 6,54 53,44 11,2 14,19 2,77 4,43 3,1 1,44

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙ-
ΚΙΑΣ ΤΩΝ «ΠΑΛΑΙΩΝ», ΕΤΩΝ 1991 - 2001

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ελληνική Αλβανική Άλλη

1991 99,16 0,00 0,84
2001 81,93 16,41 1,66

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ "ΠΑΛΑΙΩΝ", ΕΤΩΝ 1991 -2001
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Τέλος, η διαχρονική εξέλιξη των ποσοστών της υπηκοότητας του πληθυσμού 
του διαγράμματος 24, αποτελεί τη σημαντικότερη ίσως διαφοροποίηση των χαρακτηρι
στικών της περιοχής. Έτσι, κατά την απογραφή του 2001 στην περιοχή διαμένουν αλ
λοδαποί σε ποσοστό 18,07% του συνολικού της πληθυσμού, όταν το αντίστοιχο 
ποσοστό το 1991 δεν ξεπερνούσε το 1%. Συνεπώς, ο αμιγής ελληνικός πληθυσμός της 
απογραφής του 1991, περιορίστηκε κατά 1/5 λόγω της εγκατάστασης οικονομικών με
ταναστών και η περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων δείχνει ότι αλλοιώθηκε η συσχέ- 
τιση ελλήνων -  αλλοδαπών σε ποσοστό τουλάχιστον διπλάσιο σε σχέση με 
οποιαδήποτε άλλη συνοικία του πολεοδομικού συγκροτήματος. Το παραπάνω στοιχείο 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό και εισαγωγή του στην συνολική εκτίμηση του προφίλ της 
περιοχής μελέτης οδηγεί σε εξίσου σημαντικά συμπεράσματα.

4.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ανάλυση και η σύγκριση των στατιστικών δεδομένων της περιοχής σε σχέση 
με τους αντίστοιχους δείκτες του Δήμου Βόλου και του ΠΣ Βόλου, σε συνδυασμό με 
την καταγραφή των τάσεων διαχρονικά οδήγησε έως αυτό το σημείο στην εξαγωγή ι
διαίτερα χρήσιμων στοιχείων, σχετικά με την ηλικιακή σύνθεση, την οικογενειακή κα
τάσταση, την επαγγελματική θέση, τον τόπο εργασίας, το καθεστώς ενοίκισης, το 
επίπεδο εκπαίδευσης, το κτιριακό απόθεμα και την υπηκοότητα του πληθυσμού. Παρα
κάτω, τα στοιχεία αυτά συνοψίζονται και επιχειρείται η σύνθεση τους με σκοπό τη δη
μιουργία μίας ολοκληρωμένης εικόνας για την περιοχή μελέτης και την εξαγωγή 
συμπερασμάτων.

Η πρώτη παρατήρηση αναφορικά με την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού της 
περιοχής μελέτης, σχετίζεται με την απώλεια τμήματος του πληθυσμού της κατά 5%, 
όταν στο ίδιο διάστημα ο πληθυσμός της ευρύτερης περιοχής αυξήθηκε κατά 45%. Από 
την άλλη πλευρά, η περιοχή διατήρησε το μέσο όρο ηλικίας, μείωσε την απόκλιση στις 
ηλικίες κάτω των 18 ετών και βελτίωσε το ποσοστό της χαμηλή κλίμακα των παραγω
γικών ηλικιών. Η παραπάνω εικόνα, κατά τα άλλα ουδέτερη ως προς την εξέλιξη της 
περιοχής, καθίσταται ιδιαιτέρως δυσμενής αν συνυπολογίσουμε ότι η διατήρηση του 
πληθυσμού στα επίπεδα της προηγούμενης απογραφής, οφείλεται αποκλειστικά στην 
εισροή και εγκατάσταση υπερβολικά υψηλού αριθμού οικονομικών μεταναστών. Λαμ- 
βάνοντας επίσης υπόψη ότι οι οικονομικοί μετανάστες στην πλειοψηφία τους αποτε
λούνται από νεαρά άτομα ή ζευγάρια που αναζητούν εργασία, μπορούμε να 
εξηγήσουμε την παρατηρούμενη βελτίωση της χαμηλής κλίμακας των παραγωγικών 
ηλικιών, ενώ σε μεγάλο βαθμό εξηγείται και η βελτίωση του ποσοστού των ανηλίκων.

Σε ότι αφορά την οικογενειακή κατάσταση του πληθυσμού, οι γενικές διαπι
στώσεις αφορούν κάποια τάση μείωσης του ποσοστού κυρίως των εγγάμων και λιγότε
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ρο των αγάμων, ενώ αυξητικές είναι οι τάσεις των ποσοστών χηρείας και διαζευγμέ
νων. Ο συσχετισμός με τους υπόλοιπες δείκτες -  κυρίως το καθεστώς ενοίκισης, την 
περίοδο κατασκευής κτιρίων και την υπηκοότητα - καταδεικνύει προς την άποψη ότι η 
περιοχή μάλλον δεν αποτελούσε τόπο εγκατάστασης νέων ζευγαριών ελληνικής τουλά
χιστον υπηκοότητας. Οι αυξητικές τάσεις των ποσοστών χηρείας και των διαζευγμέ
νων, εξηγούνται για τις μεν πρώτες από τη μείωση του ποσοστού των ατόμων ηλικίας 
άνω των 75 ετών, για τις δεύτερες από τη γενικότερα αυξητική τάση των αντίστοιχων 
ποσοστών.

Η επαγγελματική θέση του πληθυσμού της περιοχής μελέτης ακολουθεί τα γε
νικότερα φαινόμενα της απασχόλησης, με μόνη εξαίρεση την μείωση του ποσοστού 
των εργοδοτών, γεγονός που μάλλον οφείλεται στη σημαντική μείωση του απόλυτου 
αριθμού των κατοίκων με ελληνική υπηκοότητα, αν υποθέσουμε ότι έως τότε οι μετα
νάστες ασχολούνταν αποκλειστικά ως μισθωτοί ή ημερομίσθιοι. Η αμέσως προηγούμε
νη υπόθεση δικαιολογεί επίσης την αύξηση της κινητικότητας ως προς τον τόπο 
εργασίας και ως εκ τούτου ενισχύεται ακόμη περισσότερο.

Σχετικά με το καθεστώς ενοίκισης παρατηρείται ότι ενώ έως το 1991 η συνοικία 
των «Παλαιών» διατηρούσε υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης, ξεπερνώντας το μέσο όρο 
της ευρύτερης περιοχής, το 2001 το ποσοστό μειώθηκε κατά 12%. Το συγκεκριμένο 
στοιχείο ενισχύει την άποψη ότι η περιοχή δεν αποτελούσε επιλογή εγκατάστασης των 
ιδιοκτητών, είτε επειδή παρουσίαζε σημαντικά προβλήματα υποβάθμισης ή λόγω της 
γενικότερης αναβάθμισης της κοινωνικό -  οικονομικής τους κατάστασης, που επέτρεπε 
ή επέβαλε την μετακίνηση τους σε άλλες περισσότερο αναβαθμισμένες περιοχές κατοι
κίας.

Το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού της περιοχής, διαπιστώθηκε ότι ενώ 
παρουσιάζει σημαντική βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή εξακολου
θεί να παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό. Αυτό, το δεδομένο σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 
το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο επηρεάζει σημαντικά κρίσιμες παραμέτρους όπως, την 
ευκολία αναζήτησης καλύτερων συνθηκών εργασίας και κατ’ επέκταση καλύτερο εισό
δημα, το μέγεθος του νοικοκυριού και τις απαιτήσεις μεγαλύτερων και ποιοτικότερων 
χώρων διαβίωσης, την πρόσβαση στις διαδικασίες λήψεις αποφάσεων κ.α. καθιστά την 
περιοχή σε μειονεκτική θέση έναντι άλλων και μερικώς εξηγεί την σημερινή μορφή της 
-  σε πολεοδομικό και κτιριακό επίπεδο - και την ένταση συγκεκριμένων χρόνιων προ
βλημάτων.

Η ανάλυση των διαγραμμάτων που σχετίζονται με την περίοδο κατασκευής των 
κτιρίων κατοικίας, πέραν της διακεκριμένης βαρύτητας τους για το σύνολο της μελέτης, 
αποτελούν επιπρόσθετα το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της περιοχής και ουσιαστικό πα
ράγοντα διαμόρφωσης της διαχρονικής εξέλιξης των περισσοτέρων δεικτών. Τα γενικά
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συμπεράσματα όπως, το γεγονός ότι πάνω από το 62% του κτιριακού αποθέματος χρο
νολογείται πριν από 1960 και ότι ο περιοχή διαθέτει έναν από τους χαμηλότερους δεί
κτες ανανέωσης του, προφανώς αποτελούν σημαντικά στοιχεία, όμως ακόμη πιο 
σημαντική είναιη επίδραση τους στους υπόλοιπους δείκτες. Το αρχικό πρόβλημα εντο
πίζεται στην σταδιακή απομάκρυνση των ιδιοκτητών από την περιοχή, για λόγους που 
έχουν ήδη αναφερθεί -  προβλήματα υποβάθμισης της περιοχής ή αναβάθμιση της κοι
νωνικό -  οικονομικής κατάσταση των ιδιοκτητών. Το φαινόμενο αυτό σε συνδυασμό 
με την ένδεια της πλειοψηφία των κτιρίων κατοικίας και ως εκ τούτου τα χαμηλά ενοί
κια και τη στρατηγικής σημασίας θέση της περιοχής -  δίπλα στο κέντρο, κόμβος μετα
φορών, χαμηλή πυκνότητα κατοίκων -  κατέστησε τη συνοικία των «Παλαιών», ιδανικό 
τόπο εγκατάστασης των πρώτων οικονομικών μεταναστών της περιόδου. Για πολιτιστι
κούς και οικονομικούς λόγους που κυρίαρχα καθορίζουν τα μοντέλα χωροθέτησης των 
μεταναστών, η αρχική συγκέντρωση σταδιακά επεκτεινόταν, δημιουργώντας πρόσθετες 
συνθήκες υποβάθμισης και νέα κύματα φυγής ιδιοκτητών κ.ο.κ.

Ολοκληρώνοντας τα συμπεράσματα της ανάλυση των δεδομένων της ΕΣΥΕ, 

των βασικών δηλαδή κοινωνικό -  οικονομικών δεικτών, η βασική διαπίστωση είναι ότι 

στο καλυπτόμενο από τις δύο απογραφές διάστημα, η περιοχή μελέτης φαίνεται ότι α

ντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα υποβάθμισης και ως εκ τούτου απαιτούνται δρα

στικά μέτρα για την αντιμετώπισή τους.
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5 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

5.1 ΓΕΝΙΚΑ

Η οικοδομική δραστηριότητα και η διαχρονική της ανάλυση, αποτελούν ένα 
ακόμη από τα εξεταζόμενα στοιχεία της παρούσας μελέτης, το οποίο κρίνεται ιδιαίτερα 
σημαντικό για τρεις κυρίως λόγους. Πρώτον, αποτελεί σημαντικό κριτήριο μέτρησης - 
αξιολόγησης των προγραμμάτων αστικής ανασυγκρότησης (Roberts and Sykes, 2000; 
Adair e t al, 2005) καλύπτοντας τους τομείς τόσο των νέων ή ανακατασκευασμένων ε
παγγελματικών κτιρίων όσο και των νέων ή βελτιωμένων κατοικιών. Δεύτερον, τα δια
θέσιμα στοιχεία αφενός καλύπτουν το σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου ανά έτος 
αφετέρου προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες ανά μεμονωμένο έργο. Τέλος, σε συν
δυασμό με το χρονικό της ανασυγκρότησης οδηγούν σε κρίσιμα συμπεράσματα, ανα
φορικά με τις επιμέρους ή τις ευρύτερες συσχετίσεις.

Στην ανάλυση που ακολουθεί, τα συσχετιζόμενα δεδομένα αναφέρονται απο
κλειστικά στην καταγεγραμμένη, νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα, και αφορούν νέες 
οικοδομές, προσθήκες, το σύνολο της οικοδομική δραστηριότητας, τις νέες κατοικίες 
καθώς και συσχετίσεις όγκου και επιφάνειας των προηγούμενων. Ειδικότερα αναφέρε
ται ότι, οι νέες οικοδομές περιλαμβάνουν κάθε οικοδομή που κτίζεται από την αρχή σε 
ακάλυπτο έδαφος ή στη θέση παλιάς οικοδομής που κατεδαφίστηκε. Οι προσθήκες εί
ναι κάθε μόνιμη οικοδομική κατασκευή που προσθέτει οικοδομικό όγκο (χώρο) σε υ- 
πάρχουσα οικοδομή, είτε σε έκταση είτε σε ύψος είτε και με τους δύο τρόπους 
συγχρόνως και δημιουργεί κατοικία ή κατάστημα ή και τα δύο. Περιλαμβάνονται, επί
σης αναπαλαιώσεις, νομιμοποιήσεις, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις οικοδομών. Το 
σύνολο της οικοδομικής δραστηριότητας αναφέρεται στο άθροισμα των δύο προηγού
μενων κατηγοριών. Νέα κατοικία θεωρείται κάθε μόνιμη και αυτοτελής στεγαστική μο
νάδα που αποτελείται από ένα τουλάχιστον κατοικήσιμο δωμάτιο και προορίζεται από 
την κατασκευή του ως χώρος συστηματικής διαμονής ενός νοικοκυριού. Τέλος, κατοι
κήσιμο δωμάτιο θεωρείται κάθε χώρος της κατοικίας που έχει επιφάνεια τουλάχιστον 
7τ.μ., ύψος 2,7μ., σχήμα τέτοιο που να μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτό έναν κανονικό 
κρεβάτι, να προορίζεται για κατοίκηση και να έχει παράθυρο ή τζαμόπορτα, για να φω
τίζεται από το ύπαιθρο. (ΕΣΥΕ, 1998)

Με σκοπό την ευχερέστερη κατανόηση της συνολικής προσέγγισης, το παρόν 
κεφάλαιο επιμερίζεται σε τρία τμήματα. Στο πρώτο πραγματοποιείται η ανάλυση των 
απόλυτων στοιχείων της οικοδομικής δραστηριότητας του ΠΣ Βόλου και της συνοικίας 
των «Παλαιών» εστιάζοντας στα αποτελέσματα της επεξεργασίας, χωρίς να εισάγεται
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Παπαγιαννίτσης Γεώργιος Διαχρονική ανάλυση της οικοδομικής δραστηριότητας

στις διαπιστώσεις το αντίστοιχο πολεοδομικό πλαίσιο32. Στο δεύτερο μέρος εισάγεται 
το πολεοδομικό πλαίσιο της περιοχής των «Παλαιών» - όροι και περιορισμοί δόμησης 
και επιτρεπόμενες χρήσεις γης - και επανεξετάζονται οι αρχικές διαπιστώσεις και τέλος 
παρατίθενται τα συμπεράσματα του κεφαλαίου.

5.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΠΣ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ «ΠΑΛΑΙΩΝ»

Το διάγραμμα 25, απεικονίζει τον αριθμό των νέων οικοδομών και τις προσθή
κες στο ΠΣ Βόλου το διάστημα 1977 - 2008. Παρατηρείται ότι στο εξεταζόμενο διά
στημα, δηλαδή μετά το 1981 έως σήμερα, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα 
παρουσιάζει τη μέγιστη τιμή της το έτος 1981, ως αποτέλεσμα της σημαντικής οικοδο
μικής δραστηριότητας της προηγούμενης περιόδου, η οποία πυροδοτήθηκε από την ση
μαντική αύξηση του πληθυσμού των αστικών κέντρων γενικά. Ειδικότερα, στο ΠΣ 
Βόλου, μεταξύ των ετών 1971 και 1981, ο πληθυσμός αυξήθηκε από 71245 σε 97811 
κατοίκους. Αντίθετα, η ελάχιστη τιμή εμφανίζεται το 2001, πιθανά λόγω της αναμονής 
της αλλαγής του νομίσματος (από δραχμές σε ευρώ). Τα τοπικά μέγιστα των ετών 1989 
και 2005, όπως και τα αντίστοιχα ελάχιστα το 1984 και το 2008, συνδέονται επίσης με 
γεγονότα του ευρύτερου περιβάλλοντος και ως τούτου δεν εντοπίζονται συνδέσεις με 
τις πολιτικές ή πολεοδομικές εξελίξεις σε τοπικό επίπεδο. Διαπιστώνεται επίσης, ότι ο 
ρυθμός της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας συναρτάται κυρίως με το ρυθμό 
κατασκευής νέων οικοδομών, δεδομένου ότι οι προσθήκες διαχρονικά παραμένουν 
σχετικά σταθερές, ειδικότερα μετά το 1984. Τέλος, οι προσθήκες παρουσιάζονται αυ
ξημένες στις περιόδους 1981-1985 και 1993-1997, συμπίπτοντας ουσιαστικά με τις πε
ριόδους ύφεσης του κατασκευαστικού κλάδου της επικράτεια.33

Σε ότι αφορά τον αριθμό των νέων κατοικιών που εμφανίζονται στο διάγραμμα 
26, παρατηρείται ότι γενικά ακολουθούν το ρυθμό της συνολικής οικοδομικής δραστη
ριότητας, ενώ οι έντονες διαφοροποιήσεις στα απόλυτα νούμερα σχετίζονται με περιό
δους κάλυψης έντονων στεγαστικών αναγκών των νοικοκυριών και ως εκ τούτου την 
καθ’ ύψος εκμετάλλευση. Περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων καταδεικνύει επίσης 
ότι ενώ κατά την περίοδο 1977 -  1981, οι περισσότερες νέες κατοικίες αποτελούνταν 
από 3 -  4 δωμάτια, την περίοδο 2002 -  2006 παρουσιάζεται μια σημαντική στροφή 
προς μικρότερα διαμερίσματα, η οποία σχετίζεται άμεσα και με την μείωση του μεγέ-

32 Με τον όρο «πολεοδομικό πλαίσιο», εννοούνται παράμετροι όπως επεκτάσεις του σχεδίου πόλης, όροι 
δόμησης ή περιορισμοί, επιτρεπόμενες χρήσεις γης κ.α. Στο εύρος του ΠΣ οι πιθανές μεταβολές των πα
ραπάνω στοιχείων δεν καθορίζουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης, όμως δεν ισχύει το ίδιο στην περί
πτωση διακεκριμένων περιοχών, όπως είναι η περιοχή μελέτης.
33 Βλέπε Παράρτημα «Δ»
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θους του τυπικού ελληνικού νοικοκυριού (λιγότερα παιδιά, μονογονεικές οικογένειες, 
ζευγάρια κτλ.)

i> i> i> c o c o c o c o c o c o c o c o c o c o < ^ < ^ < ^ < ^ < ^ < ^ < ^ < ^ < ^ < ^ o o o o o o o o o
< ^ < ^ < ^ < ^ < ^ < ^ < ^ < ^ < ^ < ^ < ^ < ^ < ^ < ^ < ^ < ^ < ^ < ^ < ^ < ^ < ^ < ^ < ^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΕΤΟΣ

---- · ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ . . . . . . .  ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ — Δ— ΣΎΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 26: ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ & 
ΝΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΣΤΟ ΠΣ ΒΟΛΟΥ

---- · ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ - - - - - - -  ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ — ώ— ΣΎΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. - - Χ -  - ΝΕΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Στα διαγράμματα 27 και 28 παρουσιάζεται αντίστοιχα, ο όγκος και η επιφάνεια 
των νέων οικοδομών, των προσθηκών και των νέων κατοικιών στο ΠΣ Βόλου. Η πρώτη 
παρατήρηση ενισχύει της προηγούμενες θέσεις αναφορικά με τη συνεισφορά των προ
σθηκών στο συνολικό ρυθμό της οικοδομικής δραστηριότητας (ποσοστό 20% περίπου 
επί του συνόλου) και την διαχρονική σταθερότητα της. Διαπιστώνεται επίσης ότι ο μέ
σος όρος του λόγου όγκος προς επιφάνεια, δηλαδή το μέσο ύψος ορόφου και ως εκ τού-
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του η χρήση του χώρου, προσδιορίζεται στα 4μ., κυμαινόμενος από 3,3μ. έως 6,4μ. α
νάλογα με την συμμετοχή της κατοικίας στη συνολική οικοδομική δραστηριότητα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 27: ΟΓΚΟΣ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ & 
ΝΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΣΤΟ ΠΣ ΒΟΛΟΥ

— ♦— ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ···■·· · ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ — Δ— ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ — - X- - ΝΕΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 28: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ & 
ΝΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΣΤΟ ΠΣ ΒΟΛΟΥ

— ♦— ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ - - - - - -  ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ —  Δ—ΣΥΝΟΛΟΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ — -X - - ΝΕΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Περισσότερο διαφωτιστικά αναφορικά με τον ρόλο της κατοικίας στη συνολική 
οικοδομική δραστηριότητα είναι τα διαγράμματα 29 και 30, από τα οποία προκύπτει ότι 
η κατοικία διαχρονικά αποτελεί κατά μέσο όρο το 68% επί του συνολικά παραγόμενου 
οικοδομικού όγκου (κυμαινόμενο από 52% έως 84%) και το 79% επί των αντίστοιχων 
επιφανειών (κυμαινόμενο από 62% έως 96%). Διαπιστώνεται επίσης ότι η ποσοστιαία 
αναλογία μεταξύ κατοικίας και έργων λοιπών χρήσεων τείνει να βελτιώνεται υπέρ των
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δεύτερων τα έτη 1979 -  1981, 1985, 1997, 2000 και 2001, δηλαδή της περιόδους ύφε
σης της οικοδομικής δραστηριότητας.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 29: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΝΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΣΤΟ ΠΣ ΒΟΛΟΥ
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Ε3 ΟΓΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ■ ΟΓΚΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 30: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΣΤΟ ΠΣ ΒΟΛΟΥ
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Ξ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ■ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Συνοψίζοντας, τις διαπιστώσεις αναφορικά με την οικοδομική δραστηριότητα 
στο ΠΣ Βόλου, φαίνεται ότι η τελευταία ακολουθεί το γενικό μοτίβο εξέλιξης του συ
νόλου της επικράτειας34, επηρεαζόμενη κυρίως από το ευρύτερο περιβάλλον και τις με

34 Βλέπε Παράρτημα «Ε»
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ταβολές του συνόλου της οικονομίας. Επιμέρους χαρακτηριστικά του παραπάνω μοτί- 
βου είναι η σημαντική συμβολή του κλάδου της κατοικίας, η οποία συνδέεται άμεσα με 
τις περιόδους ανάκαμψης της οικονομίας και η στροφή των κατασκευαστών προς τη 
δημιουργία μικρότερων διαμερισμάτων τα τελευταία χρόνια, λόγω της διαφοροποίησης 
του προφίλ των νοικοκυριών και της αγοράς β' κατοικίας με σκοπό την επένδυση (π.χ 
ενοικίαση σε φοιτητές).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31: ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ &
ΝΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΩΝ «ΠΑΛΑΙΩΝ»

ΕΤΟΣ

-ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ -ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣΠΡΟΣΘΚΕΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 32: ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ &
ΝΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΩΝ «ΠΑΛΑΙΩΝ»
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Στα διαγράμματα 31 και 32 παρουσιάζεται ο αριθμός των νέων οικοδομών, των 
προσθηκών και των νέων κατοικιών που κατασκευάστηκαν στο διάστημα 1981 έως 
2008, στη συνοικία των «Παλαιών». Η αρχική εικόνα επιβεβαιώνει με τον καλύτερο 
τρόπο το γεγονός ότι η πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας στην περιοχή δεν πα
ρουσιάζει καμία ομοιότητα με την αντίστοιχη του ΠΣ Βόλου, συνεπώς η δραστηριότη
τα ρυθμίζεται από παράγοντες, οι οποίοι μάλλον δεν σχετίζονται με το ευρύτερο 
περιβάλλον της περιοχής και την οικονομική δραστηριότητα εν γένει. Επίσης, διαπι
στώνεται ότι σε αντίθεση με τον σταθερό και περιορισμένο ρόλο που είχαν οι προσθή
κες στη συνολική οικοδομική δραστηριότητα του ΠΣ, στη συνοικία των «Παλαιών» 
ουσιαστικά την καθορίζουν κατά το μεγαλύτερο μέρος του εξεταζόμενου χρονικού δια
στήματος. Τέλος, ως προς τις νέες κατοικίες, με εξαίρεση το έτος 2001, όπου κατα
σκευάστηκαν τεσσερα πενταοροφα συγκροτήματα μικρών κυρίως κατοικιών35, 
διαπιστώνεται ότι οι περισσότερες νέες οικοδομές και προσθήκες αποτελούν χαμηλά 
κτίρια ενός ή δύο και σπανιότερα τριών διακριτών κατοικιών. Η κατασκευή των παρα
πάνω συγκροτημάτων, ενισχύει ακόμη περισσότερο την αρχική εικόνα της διαφοροποί
ησης της περιοχής από το κυρίαρχο μοντέλο, ειδικότερα αν συνυπολογίσουμε το 
γεγονός ότι το έτος 2001, αποτελεί το χαμηλότερο σημείο της οικοδομικής δραστηριό
τητας στο ΠΣ Βόλου. Οι παραπάνω κατασκευές, με την δεδομένη κατανομή διαμερι
σμάτων, προφανώς οδηγήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την άμεση γειτνίαση του 
Πανεπιστήμιου και την συνεπακόλουθη ευκολία ενοικίασης. Όμως είναι σημαντικό να 
τονιστεί ότι την δεδομένη περίοδο πολλά από τα έργα ανάπλασης είχαν ήδη υλοποιηθεί 
και αρκετά ακόμη προγραμματίζονταν, συνεπώς οι συνθήκες για πώληση ή ενοικίαση 
ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές και συνεπακόλουθα τα περιθώρια κερδοφορίας μεγαλύτερα .

Περισσότερο αποκαλυπτικά της οικοδομικής δραστηριότητας στη συνοικία των 
«Παλαιών» είναι τα διαγράμματα 33 και 34, όπου παρουσιάζεται ο όγκος και η επιφά
νεια των νέων οικοδομών, των προσθηκών και των νέων κατοικιών, καθώς και τα δια
γράμματα 35 και 36, στα οποία συγκρίνονται όγκος και επιφάνεια αντίστοιχα, νέων 
κατοικιών και έργων λοιπών χρήσεων. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι σε αντίθεση με την 
σχετικά ομαλή πορεία του συνόλου της οικοδομικής δραστηριότητας τα διαγράμματα 
όγκου και επιφάνειας παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις, γεγονός που σημαίνει 
ότι στην περιοχή μελέτης, κατά τις περιόδους που τα διαγράμματα παρουσιάζουν τοπι
κά μέγιστα, εκτελέστηκαν έργα μεγάλης κλίμακας, τα οποία ως επί το πλείστον δεν α
φορούν νέες κατοικίες αλλά λοιπές χρήσεις (διαγράμματα 35 και 36). Η παραπάνω 
διαπίστωση τυγχάνει ιδιαίτερη βαρύτητας για το σκοπό της παρούσας μελέτης, επειδή 
σχετίζεται άμεσα με το χρονικό των παρεμβάσεων και ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η

35 Η κατανομή των διαμερισμάτων περιελάμβανε 73 διαμερίσματα ενός δωματίου, 31 διαμερίσματα δύο 
δωματίων, 13 διαμερίσματα τριών δωματίων και 9 διαμερίσματατεσσάρων δωματίων______________
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λεπτομερής περιγραφή των διαγραμμάτων με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από 
το αρχείο της πολεοδομίας του Δήμου Βόλου.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 33: ΟΓΚΟΣ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ &
ΝΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΩΝ «ΠΑΛΑΙΩΝ»
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Η πρώτη σημαντική αύξηση του όγκου και της επιφάνειας εμφανίζεται το 1985, 
λόγω της κατασκευή ενός κτιρίου εντός του χώρου των εγκαταστάσεων του ΟΣΕ, το 
οποίο ενώ δεν σχετίζεται με τα προγράμματα ανασυγκρότησης, καταδεικνύει τάση επέ
κτασης των δραστηριοτήτων του οργανισμού. Το 1986 και 1987 οι διαφοροποιήσεις
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οφείλονται στην κατασκευή ιδιωτικού βιοτεχνικού κτιρίου σε χώρο δίπλα από τις εγκα
ταστάσεις του πρώην υφαντουργείο Παπαγεωργίου (Γερμανικό) και ιδιωτικής οικοδο
μής για τη στέγαση γραφείων και καταστημάτων επί της Λεωφόρου Λαμπράκη. Το 
1989 κατασκευάζονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΤΕΛ, οι οποίες παρότι υπερ
τοπικής σημασίας είχαν σημαντικές επιπτώσεις στις διαδικασίες ανασυγκρότησης των 
«Παλαιών». Έως το 1996 δεν παρατηρούνται αποκλίσεις στα διαγράμματα, επειδή 
πράγματι η δραστηριότητα περιορίζεται σε κατασκευές ή προσθήκες μικρής κλίμακας.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 35: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΝΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΩΝ «ΠΑΛΑΙΩΝ»
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 36: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΩΝ «ΠΑΛΑΙΩΝ»
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Το 1997 κατασκευάζονται το 9° Δημοτικό Σχολείο και ανακαινίζεται στο πλαίσιο του 
προγράμματος «URBAN» το κτίριο του πρώην εργοστασίου στρυχνοκάρπου, έργα τα 
οποία είχαν άμεση σχέση με την ανασυγκρότηση της περιοχής. Τον επόμενο χρόνο στις 
εγκαταστάσεις του ΟΣΕ κατασκευάζεται ένα ακόμη κτίριο προκειμένου να εγκαταστα
θεί το νέο εργοστάσιο επισκευής φορταμαξών, νομιμοποιούνται πρώην βιοτεχνικά κτί
ρια και κατασκευάζεται στο ίδιο Ο.Τ. υπεραγορά τροφίμων από ιδιώτες. Το 1999 
νομιμοποιούνται πρώην αποθήκες και αλλάζουν οι χρήσεις του ισογείου σε καταστήμα
τα, επί των οδών Λαχανά και Λήμνου. Το 2000 νομιμοποιούνται από την ΕΤΒΑ Α.Ε. οι 
εγκαταστάσεις του πρώην υφαντουργείου Παπαγεωργίου και κατασκευάζεται το Κέ
ντρο Τουριστικής Πληροφόρησης, ενώ το 2001 κατασκευάζονται τα τέσσερα πενταό- 
ροφα συγκροτήματα κατοικιών. Το έτος 200436 αποτελεί αφενός το σημείο της 
μέγιστης τιμής ως προς τον όγκο της οικοδομικής δραστηριότητας αφετέρου την τελευ
ταία περίοδο αυξημένης οικοδομικής δραστηριότητας και περιλαμβάνει τις εγκαταστά
σεις του Πλινθοκεραμοποιείου Τσαλαπάτα37 και τις ανακατασκευές και προσθήκες 
στους πρώην κυλινδρόμυλους Λούλη. Τέλος, η αυξημένη δραστηριότητα που εμφανί
ζεται το έτος 2006 αφορά τις νέες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 
περιοχή, για τις οποίες όμως δεν έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα καμία εργασία, ενώ 
δεν ήταν διαθέσιμη στον ερευνητή η οικοδομική άδεια του νέου χώρου στάθμευσης που 
εγκαινιάστηκε στις αρχές του 2009.

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση της οικοδομικής δραστηριότητας στη συνοικία 
των «Παλαιών», οι γενικές παρατηρήσεις εστιάζουν σε τρία κυρίως σημεία. Πρώτον, η 
η συνολική οικοδομική δραστηριότητα της περιοχής είναι ανεξάρτητη και συνεπώς δεν 
επηρεάζεται από τα δεδομένα και τις εξελίξεις που καθορίζουν την αντίστοιχη του ΠΣ 
Βόλου. Δεύτερον, σημαντική θέση στη διαμόρφωση της οικοδομικής δραστηριότητας, 
διαδραμάτισαν οι προσθήκες κάθε τύπου -  αναπαλαιώσεις, νομιμοποιήσεις, επεκτάσεις 
- και όχι οι κατασκευές νέων οικοδομών. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι σε αντίθεση με το 
ρόλο που κατέχει διαχρονικά η κατοικία στο ΠΣ Βόλου, στη συνοικία των «Παλαιών» 
κυριαρχούν οι λοιπές χρήσεις. Σχετικά με την αμέσως προηγούμενη εκτεταμένη ανά
λυση των μεμονωμένων έργων, οι απαραίτητες συσχετίσεις πραγματοποιούνται στα 
συμπεράσματα του κεφαλαίου.

36 Το 2004 εγκαινιάζεται επίσης το συγκρότημα εμπορικών χώρων OLD CITY. Ο λόγος για τον οποίο 
δεν γίνεται αναφορά στην κανονική ροή του κειμένου σχετίζεται με το γεγονός ότι οι παρεμβάσεις για 
την ολοκλήρωση του είναι τμηματικές και ως εκ τούτου δεν συνιστούν ένα ενιαίο σύνολο, πλην την νο
μιμοποίησης που έγινε το 2000 από την ΕΤΒΑ για τις εγκαταστάσεις του πρώην υφαντουργείου Παπα
γεωργίου, ο όγκος και η έκταση των οποίων έχει ήδη υπολογιστεί.
37 Οι εργασίες για την ανακαίνιση του χώρου, όπως έχει ήδη αναφερθεί ξεκίνησαν όταν το εργοστάσιο 
εντάχθηκε στο πρόγραμμα «URBAN». Ο ένταξη του έργου στο έτος 2004 κρίθηκε σκόπιμη επειδή αφε
νός συμπίπτει με τις συμβάσεις παραχώρησης αφετέρου με την αναθεώρηση της αρχικής άδειας ως προς 
τη χρήση των χώρων
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5.3 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ-ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Τα τελευταία χρόνια ένα από τα σημαντικότερα σημεία τριβής στην περιοχή με
ταξύ κατοίκων και φορέων σχετίζεται με τους ισχύοντες όρους δόμησης και τις επιτρε
πόμενες χρήσεις γης. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, η οικονομική δυσπραγία των 
κατοίκων και τα γενικότερα προβλήματα υποβάθμισης στην περιοχή, δεν συνέβαλλαν 
θετικά στην ανοικοδόμηση και ως εκ τούτου τα περισσότερα κτίρια δεν ξεπερνούσαν 
τους τρεις ορόφους, ενώ και οι χρήσεις παρέμεναν ως επί το πλείστον ήπιες -  μικρά ε
μπορικά μαγαζιά ή παραδοσιακά εργαστήρια. Η γενικότερη όμως οικονομική ανάπτυξη 
της χώρας, σε συνδυασμό με τις λειτουργικές ανάγκες, την άμεση γειτνίαση της περιο
χής με το κέντρο της πόλης, την κατακόρυφη άνοδο των αξιών της γης (Χαστάογλου, 
2009) και τέλος η ζήτηση για νέες χρήσεις γης από τις μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις 
στην περιοχή, επανέφερε στην επιφάνεια το μείζον αλλά επιτακτικό ως προς την επίλυ
ση του, ζήτημα της ανάπλασης.

Τα σχετικά με την εμπλοκή της αρχαιολογικής υπηρεσίας στην περιοχή, τις δια
δοχικές κηρύξεις αρχαιολογικών χώρων και την απόπειρα τροποποίησης των όρων δό
μησης38 έχουν ήδη αναφερθεί (βλέπε Κεφάλαιο 3). Ενώ όμως η τροποποίηση των όρων 
δόμησης δεν βρίσκεται εν ισχύει39, καθόσον το απαραίτητο ΠΔ δεν έχει μέχρι σήμερα 
εκδοθεί, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις εφαρμόζονται ήδη από τις αρμόδιες Εφορείες 
Αρχαιοτήτων κατ’ επίκληση «παγίως τηρούμενης πρακτικής»40, διατηρώντας την πε
ριοχή σε ένα ιδιότυπο καθεστώς «ομηρίας»41. Προφανώς, κανείς δεν μέμφεται τις υπο- 
στηριζόμενες από τις υπηρεσίες πολιτισμού θέσεις, τίθενται όμως ζητήματα 
«υπέρβασης» της νομοθεσίας τα οποία δύναται να επηρεάσουν σημαντικά τις αναπτυ
ξιακές προοπτικές της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, οι ασάφειες στον προσδιορισμό και 
ο αυθαίρετος περιορισμός (δηλ. κατ’ υπέρβαση του νόμου) των περιουσιακών δικαιω
μάτων (property rights) στην περιοχή έρχεται να δημιουργήσει νέες στρεβλώσεις στην 
αγορά ακινήτων της περιοχής.

Τα παραπάνω γίνονται έκδηλα αν κανείς μελετήσει42 τις αγγελίες πώλησης ακι
νήτων στην περιοχή43. Παρατηρείται ότι οι τιμές πώλησης ακινήτων κυμαίνονται από

38 Οι ισχύοντες έως και σήμερα όροι δόμησης στην περιοχή, προβλέπουν συντελεστή δόμησης 1,6, κά
λυψη οικοπέδου 70% και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 16,5 μέτρα.
39 Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 14 του ν. 3028/2002, απαιτείται η έκδοση ΠΔ, στο οποίο να 
καθορίζονται ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά τους περιορισμούς της ιδιοκτησίας, τις χρήσεις γης ή κτιρί
ων, τους όρους δόμησης ή τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες.
40 Η συγκεκριμένη θέση αναδείχθηκε μετά από προσωπική τηλεφωνική συνομιλία του ερευνητή με υ
παλλήλους των αρμόδιων εφορειών αρχαιοτήτων.
41 Ενδεικτική του μεγέθους του προβλήματος είναι η Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη: «Απαλ
λοτρίωση, Στέρηση, Περιορισμοί της Ιδιοκτησίας & Αποζημίωση. Προβλήματα Διοικητικής Δράσης», 
(2005).
42 Η διερεύνηση των αγγελιών πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2009, και αναφέρεται σε αγγελίες 
αναρτημένες από μεσιτικά γραφεία στο διαδικτύο και έρευνα αγοράς στην περιοχή.
43 Βλέπε Παράρτημα «ΣΤ»
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555€/τ.μ. έως 3000€/τ.μ. για αγορά οικοπέδου (ορισμένα περιέχουν εντός παλιές κατοι
κίες), διακύμανση ιδιαίτερα υψηλή, ειδικότερα για συνοικίες περιορισμένης έκτασης. 
Περαιτέρω επεξεργασία των χαρακτηριστικών των ακινήτων καταδεικνύει το γεγονός 
ότι οι τιμές επηρεάζονται από δύο κυρίως παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος σχετίζε
ται με το συνολικό μέγεθος του οικοπέδου -  κατ’ επέκταση το είδος της πιθανής χρή
σης (κατοικία -  εμπορικός χώρος)- αλλά η δεύτερη σχετίζεται με το σημείο που 
βρίσκεται το ακίνητο. Διαπιστώθηκε δηλαδή ότι σε οικόπεδα εντός του Τομέα «Α»44 οι 
τιμές είναι χαμηλές ενώ στους υπόλοιπους τομείς είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Επανεξετάζοντας την οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή των «Παλαιών», 
υπό το πρίσμα των περιορισμών διαπιστώνουμε ότι η παρατηρούμενη αυξητική τάση 
των προσθηκών έναντι των νέων οικοδομών, σε μεγάλο βαθμό δικαιολογείται από τους 
αρχαιολογικούς περιορισμούς που υφίσταται η δόμηση στην περιοχή. Να επισημάνου- 
με ότι οι ανασκαφές γίνονται υπό την επίβλεψη φύλακα αρχαιοτήτων, όπου πιθανή εύ
ρεση αρχαιοτήτων συνεπάγεται διακοπή των οικοδομικών εργασιών και δέσμευση του 
οικοπέδου από την αρχαιολογική υπηρεσία. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι το κόστος για 
την προσθήκη κάποιου χώρου είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με την ανέγερση 
νέας οικοδομής, εξηγεί επίσης σε ορισμένο βαθμό την διαφοροποίηση των διαγραμμά
των της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας της περιοχής σε σχέση με την αντί
στοιχη του ΠΣ Βόλου. Τέλος, ο σημαντικά μειωμένος αριθμός νέων κατοικιών σε 
σχέση με τις λοιπές χρήσεις, εξηγείται ως ένα βαθμό από την ύπαρξη στην περιοχή δια
τηρητέων βιομηχανικών κελυφών κατάλληλων για χρήσεις διαφορετικών της κατοικί
ας, αλλά ο υψηλός αριθμός των νέων κατοικιών το 2001 (Διάγραμμα 32) και η 
δραματική μείωση του στα επόμενα έτη, υποδηλώνει ότι αυτό πιθανότερα οφείλεται 
στους ισχυρούς περιορισμούς δόμησης που έθεσε η Αρχαιολογική Υπηρεσία μετά το 
2004.

5.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα συμπεράσματα του κεφαλαίου διακρίνονται σε αυτά που αφορούν τον τρόπο 
προσέγγισης στην ανάλυση της οικοδομικής δραστηριότητας και συνεπώς της μεθοδο
λογίας, σε αυτά που αφορούν την εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας συνολικά 
και τέλος σε αυτά που αφορούν τη συσχέτιση της οικοδομικής δραστηριότητας με το 
χρονικό της συγκεκριμένης ανασυγκρότησης και τις επιχειρήσεις ανασυγκρότησης γε
νικά. Σχετικά με την τηρούμενη μεθοδολογία, συμπεραίνεται ότι ακόμη και μία απλή 
περιγραφική ανάλυση επέτρεψε την εξαγωγή πολλαπλών διαπιστώσεων, η σύνθεση των 
οποίων σκιαγραφεί με υψηλή ακρίβεια το προφίλ της περιοχής μελέτης. Επίσης, κρίνε-

44 Αναφέρεται στους προτεινόμενους τομείς της απόφασης 343/2004 του Δήμου Βόλου. Βλέπε Παράρ
τημα «Β».

101

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:55 EEST - 54.219.128.100



Παπαγιαννίτσης Γεώργιος Διαχρονική ανάλυση της οικοδομικής δραστηριότητας

ται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η παράλειψη οποιουδήποτε εκ των διαγραμμάτων, πιθανά 
θα οδηγούσε σε διαφορετικές διαπιστώσεις και ως εκ τούτου τα συγκεκριμένα δια
γράμματα, πρέπει να θεωρούνται ως ελάχιστα προαπαιτούμενα μιας τέτοιου τύπου α
νάλυσης45.

Το βασικό συμπέρασμα ως προς την διαχρονική εξέλιξη της οικοδομικής δρα
στηριότητας είναι ότι ενώ σε επίπεδο ΠΣ η πορεία της δραστηριότητας επηρεάζεται 
από τις ευρύτερες οικονομικές εξελίξεις, ακολουθώντας τις διακυμάνσεις σε εθνικό ε
πίπεδο, δεν παρατηρείται απαραίτητα το ίδιο όταν το πεδίο αναφοράς περιορίζεται σε 
μικρότερες χωρικές ενότητες. Παράμετροι όπως τα κοινωνικό -  οικονομικά χαρακτηρι
στικά των κατοίκων, το πολεοδομικό πλαίσιο, ακόμη και ιστορικά δεδομένα τείνουν να 
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην διαχρονική εξέλιξη της.

Σε ότι αφορά τη συσχέτιση της οικοδομικής δραστηριότητας με το χρονικό της 
ανασυγκρότησης και τις επιχειρήσεις ανασυγκρότησης εν γένει, το κύριο συμπέρασμα 
είναι ότι η αποσπασματική υλοποίηση έργων, χωρίς την ύπαρξη ευρύτερου στρατηγι
κού πλαισίου, οδηγεί σε ανεπιθύμητες εξελίξεις, κυρίως ως προς τις αναπτυσσόμενες 
τάσεις κερδοσκοπίας και την εξωτερίκευση των κερδών. Η ανάλυση της οικοδομικής 
δραστηριότητας της περιοχής μελέτης και ο τρόπος εξέλιξης της καταδεικνύει με τον 
καλύτερο τρόπο το παραπάνω συμπέρασμα. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι η ιδιωτι
κή πρωτοβουλία στην περιοχή έσπευσε αμέσως μετά την υλοποίηση των βασικότερων 
προγραμματισμένων έργων ανασυγκρότησης, δηλαδή μετά το 1998, εκμεταλλευόμενη 
την απουσία του παραπάνω αναφερόμενου πλαισίου. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι 
στο σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου, το 70% του νέου ή του ανακατασκευασμένου 
κτιριακού όγκου δημιουργήθηκε μεταξύ των ετών 1998 -  2004, δηλαδή σε μόλις έξι 
χρόνια. Ο υπαρκτός και καλά θεμελιωμένος αντίλογος στην προηγούμενη θέση, είναι 
ότι οι επιχειρήσεις ανασυγκρότησης, τουλάχιστον όπως τις γνωρίζουμε από την διεθνή 
εμπειρία, στηρίζουν την επιτυχία τους κυρίως στην εισροή κεφαλαίων από τον ιδιωτικό 
τομέα, λόγω των περιορισμένων κρατικών πόρων. Δεν πρέπει όμως να παραβλέπουμε 
το γεγονός ότι η παραπάνω συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, είναι σαφώς προκαθορι
σμένη και τα αντισταθμιστικά οφέλη για την κοινότητα δεδομένα, χωρίς βέβαια αυτό 
να συνοδεύεται απαραίτητα με την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης ή του ίσου επι- 
μερισμού των κερδών. Σε κάθε περίπτωση το συμπέρασμα είναι ότι τα έργα και οι δρά
σεις ανασυγκρότησης, αποσπασματικές ή υπό ενιαίο πλαίσιο, επιφέρουν σημαντικές 
μεταβολές στα δεδομένα των περιοχών που εφαρμόζονται και ως εκ τούτου πρέπει κατ’ 
ελάχιστο να διέπονται από ένα σαφές στρατηγικό όραμα.

45 Τα στοιχεία αυτά αποτελούν άλλωστε το σύνολο των συλλεγόμενων δεδομένων από την ΕΣΥΕ και ως 
εκ τούτου εκτιμάτε ότι παρέχουν μία ολοκληρωμένη εικόνα της οικοδομικής δραστηριότητας._________
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6 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

6.1 ΓΕΝΙΚΑ

Τα ερωτηματολόγια αποτελούν το τελευταίο στοιχείο της πρωτογενούς έρευνας, 
της παρούσας εργασίας. Στόχοι του πρώτου ερωτηματολογίου, που διακινήθηκε σε κα
τοίκους και επαγγελματίες, ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις τους σχετικά με τις έως 
σήμερα παρεμβάσεις, να προσδιορισθούν οι λόγοι επιλογής της συνοικίας των Παλαιών 
ως περιοχή κατοικίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας, να αναδειχθούν τα προβλήμα
τα της περιοχής και να καταγραφούν οι δυναμικές της μελλοντικής της ανάπτυξης. Α
ντίστοιχα ήταν τα ζητούμενα του δεύτερου ερωτηματολογίου σε ειδικούς επιστήμονες 
και εμπλεκόμενους φορείς, αλλά βασικός στόχος ήταν η αντιπαράθεση των απόψεων 
αυτών που σχεδιάζουν και αποφασίζουν για το χώρο σε σχέση με αυτούς που τελικά 
τον βιώνουν, τους τελικούς δηλαδή χρήστες.

Το πρώτο ερωτηματολόγιο διακινήθηκε με τη μέθοδο της προσωπικής συνέ
ντευξης στο διάστημα από 13 Αυγούστου 2009 έως 20 Σεπτεμβρίου 2009. Συνολικά, 
συγκεντρώθηκαν 100 ερωτηματολόγια, εκ των οποίων τα 51 από άντρες και τα 49 από 
γυναίκες. Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης των ερωτούμενων το 20% είναι απόφοιτοι 
δημοτικού, το 9% απόφοιτοι γυμνασίου, το 37% απόφοιτοι λυκείου, το 13% έχουν ο
λοκληρώσει κάποιου είδους μεταλυκειακής εκπαίδευσης, το 19% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ και το 2% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων. Αναφορικά με τη σχέση του 
δείγματος με την περιοχή μελέτης, το 55% είναι μόνιμοι κάτοικοι, το 2% περιστασιακοί 
-  διαμένουν για λόγους εργασίας σε άλλη πόλη και η ιδιοκτησία τους στην περιοχή α
ποτελεί ουσιαστικά δεύτερη κατοικία - και το 43% επαγγελματίες ή εργαζόμενοι. Σχε
τικά με την οικογενειακή κατάσταση, το 53% αποτελείται από πολυμελείς οικογένειες -  
πάνω από τρία άτομα, το 28% από ζευγάρια, το 10% από νοικοκυριά ενός ατόμου και 
το 9% από μονογονεικές οικογένειες. Τέλος, ως προς το καθεστώς ενοίκισης το 61% 
του δείγματος είναι ιδιοκτήτες και το υπόλοιπο ενοικιαστές.

Το δεύτερο ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 35 άτομα, εκ των οποίων τα 22 
άντρες και τα 13 γυναίκες. Ως προς το φορέα απασχόλησης 10 ερωτηματολόγια συγκε
ντρώθηκαν από διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 25 από ε
μπλεκόμενες στο σχεδίασμά υπηρεσίες του Δήμου Βόλου. Τέλος, ως προς τη βασική 
ειδικότητα τους το 68% των ερωτώμενων, αποτελείται από μηχανικούς διαφόρων ειδι
κοτήτων, ενώ οι υπόλοιποι έχουν άλλες ειδικότητες (κυρίως οικονομολόγοι και κοινω
νιολόγοι).

103

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:55 EEST - 54.219.128.100



Παπαγιαννίτσης Γεώργιος Ερωτηματολόγιο

6.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Στο διάγραμμα 37 απεικονίζονται τα αποτελέσματα της πρώτης ερώτησης, ανα
φορικά με την αξιολόγηση της συνοικίας των «Παλαιών», σε σχέση με το ευρύτερο ΠΣ 
Βόλου. Ουσιαστικά, το ζητούμενο της ερώτησης ήταν μέσω της συνολικής αξιολόγη
σης έργων και παρεμβάσεων να διατυπωθεί η εκτίμηση των ερωτώμενων, σχετικά με 
την εξέλιξη της περιοχής μελέτης τα τελευταία 20 -  30 χρόνια ως προς την αντίστοιχη 
του ΠΣ Βόλου. Υπέρ της άποψης ότι η περιοχή έχει αναβαθμιστεί γενικά, τάσσεται το 
69,00% των κατοίκων και των επαγγελματιών και το 94,29% των φορέων,

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 37: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΩΝ «ΠΑΛΑΙΩΝ», ΣΕ ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΣ ΒΟΛΟΥ

Ερώτηση 1:____________________________________________________________
Αναμφισβήτητα τα τελευταία 20 -  30 χρόνια στην περιοχή των Παλαιών έχουν πραγματοποιηθεί σημα
ντικές παρεμβάσεις από πληθώρα φορέων. Πόσο πιστεύεται ότι έχει αναβαθαιστεί ύ υποβαθαιστεί η πε
ριοχή σε σχέση με το ευρύτερο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου:
Δώστε μηδέν (0) σε απόλυτα αρνητική απάντηση (η περιοχή έχει υποβαθμιστεί) και δέκα (10) σε απόλυτα θετική (η περιοχή έχει 
αναβαθμιστεί πολύ περισσότερο)
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

□ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος είναι 5,94 και 6,62 (σε κλίμακα αξιολόγησης από το 0 
έως το 10, όπου το 0 δηλώνει αρνητική και το 10 θετική τοποθέτηση). Η περαιτέρω ε
πεξεργασία καταδεικνύει ότι το ποσοστό εκείνο που θεωρεί ότι η περιοχή εξελίσσεται 
όπως το υπόλοιπο ΠΣ ή ακόμη ότι έχει υποβαθμιστεί αποτελείται κυρίως από επαγγελ- 
ματίες και λιγότερο από κατοίκους (μέσος όρος κατοίκων 6,38 και επαγγελματιών 
5,34). Τέλος, η συνολική εικόνα του διαγράμματος είναι ότι οι παρεμβάσεις και τα έργα 
είχαν θετική επιρροή στις απόψεις του συνόλου, το οποίο θεωρεί ότι η περιοχή έστω 
και οριακά, έχει αναβαθμιστεί σε σχέση με το ΠΣ.

Η επόμενη ερώτηση ζητούσε την αξιολόγηση της συμβολής συγκεκριμένων φο
ρέων και έργων στην εξέλιξη της συνοικίας. Η σειρά των διαγραμμάτων 38α έως 38η
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παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των φορέων και η σειρά 39α έως 
39Θ την αξιολόγηση της συμβολής συγκεκριμένων έργων. Στο διάγραμμα 38α, απεικο
νίζεται η αξιολόγηση του Δήμου Βόλου, δηλαδή του καθ’ ύλην αρμόδιου φορέα για 
ζητήματα ανασυγκρότησης. Σε αντίθεση με το προηγούμενο διάγραμμα, οι απόψεις κα
τοίκων και επαγγελματιών παρουσιάζουν διαφορετικού τύπου κατανομή. Ειδικότερα, 
διαπιστώνεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό κατοίκων και επαγγελματιών, της τάξης του 
25,00%, εκτιμά ότι ο Δήμος έχει συμβάλει πολύ αρνητικά στην εξέλιξη της περιοχής, 
το 66,00°% θεωρεί ότι η επίδραση του ήταν μάλλον αδιάφορη και μόλις το 9,00%ο πι
στεύει ότι υπήρχε θετική συμβολή, οδηγώντας το μέση βαθμολογία στο 4,37 (η κλίμα
κα ορίζεται από 0-3 πολύ αρνητικά, 4-6 μάλλον αδιάφορος και 7-10 πολύ θετικά). Σε 
αντίθεση με τους παραπάνω, οι φορείς κρίνουν ως ιδιαίτερα σημαντική την συνεισφορά 
του Δήμου στην αναβάθμιση της συνοικίας δίνοντας μέσο όρο βαθμολογίας 6,79, που 
αντιστοιχεί στην υψηλότερη βαθμολογία από το σύνολο των αξιολογούμενων φορέων.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 38α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘ
ΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ

Ερώτηση 2:____________________________________________________________
Βαθμολογήστε τη συμβολή των παρακάτω φορέων ή ιδιωτών και των συγκεκριμένων έργων στην ανα- 
βάθμιση της περιοχής των Παλαιών:
Συμπληρώστε μηδέν (0) σε απόλυτα αρνητική απάντηση (έχει συμβάλλει πάρα πολύ αρνητικά) έως δέκα (10) σε απόλυτα θετική 
(έχει συμβάλλει πάρα πολύ θετικά)
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

■ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Η ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Σε αντίθεση με την προηγούμενη διαφοροποίηση, στο διάγραμμα 38β, οι από
ψεις σχεδόν ταυτίζονται, με τους κατοίκους και τους επαγγελματίες να είναι κατ’ ελά
χιστο πιο αρνητικοί. Η γενική εικόνα είναι ότι η συμβολή της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας κρίνεται βασικά αδιάφορη με τάσης αρνητικής συμβολής.

Στο διάγραμμα 38γ, παρουσιάζεται η αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλί
ας, κυρίως ως φορέα εισηγήσεων και προτάσεων. Διαπιστώνεται ότι η συμβολή του
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κρίνεται θετική τόσο από τους κατοίκους και τους επαγγελματίες όσο και από τους φο
ρείς, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό (29% κάτοικοι και επαγγελ
ματίες, 21% φορείς) που πιστεύει ότι η συμβολή του ήταν αδιάφορη ως αρνητική.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 38β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘ
ΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ

Ερώτηση 2: όπως παραπάνω________________________________________________
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

□ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 38γ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘ
ΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ

Ερώτηση 2: όπως παραπάνω________________________________________________
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

■ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Η ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Η αξιολόγηση των μεγάλου μεγέθους ιδιωτικών επενδύσεων (διάγραμμα 38δ), 
καταλαμβάνει το σύνολο σχεδόν του εύρους της βαθμολογικής κλίμακας, από όλους
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τους ερωτώμενους. Η γενική εικόνα είναι ότι έχουν συμβάλει θετικά στην αναβάθμιση 
της περιοχής, με μέσο όρο βαθμολογίας 6,09 από κατοίκους και επαγγελματίες και 6,15 
από τους φορείς.

Περισσότερο θετική είναι η εκτίμηση του συνόλου για τις μικρές και μεσαίου 
μεγέθους επιχειρήσεις (διάγραμμα 38ε). Ειδικότερα, οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες 
αξιολογούν τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, ως το βασικότερο παράγοντα αναβάθμισης 
στην διαχρονική εξέλιξη της περιοχής με μέσο όρο 7,18, ενώ παρόμοια άποψη εκφρά
ζεται και από τους φορείς.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 38δ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘ
ΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ

Ερώτηση 2: όπως παραπάνω________________________________________________
ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

100,00

90.00

80.00
ο

70,00

60,00
a

50,00
a

40.00Ο
Η

30.00ΟΜ
20,00

Β
10,00

0,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

□  Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Ι  &  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Ε Σ  a  Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ε Σ  &  Ε Μ Π Λ Ε Κ Ο Μ Ε Ν Ο Ι  Φ Ο Ρ Ε Ι Σ

Στο διάγραμμα 38στ, παρουσιάζεται η αξιολόγηση της αρχαιολογικής υπηρεσί
ας ως σημαντικά εμπλεκόμενου φορέα τόσο ως προς το κομμάτι που αφορά την ανά
δειξη και προβολή των μνημείων όσο και ως προς τους περιορισμούς δόμησης που 
επιβάλλει στην περιοχή. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι κάτοικοι και οι επαγγελματί
ες θεωρούν τη συμβολή της, την πλέον αρνητική για την αναβάθμιση της περιοχής με 
μέσο όρο 3,38. Πρέπει όμως να αναφερθεί ότι οι βαθμολογίες καλύπτουν το εύρος της 
βαθμολογικής κλίμακας και ότι ποσοστό 39,00% πιστεύει ότι η παρουσία είναι από ου
δέτερη έως θετική. Παρότι μικρότερης έντασης, αρνητική θεωρείται η συμβολή της και 
από τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι σχεδόν ένας 
στους πέντε ερωτώμενους άφησε το πεδίο ασυμπλήρωτο.

Η αξιολόγηση της συνεισφοράς των τραπεζικών οργανισμών στην αναβάθμιση 
της περιοχής (διάγραμμα 38ζ), καταδεικνύει κυρίως την άποψη ότι η θέση τους ήταν 
μάλλον ουδέτερη, με τους κατοίκους και τους επαγγελματίες να την βαθμολογούν στο
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Παπαγιαννίτσης Γεώργιος Ερωτηματολόγιο

4,57. Οι φορείς είναι περισσότερο κριτικοί απέναντι τους και ο μέσος όρος βαθμολογί
ας αποτελεί τον χαμηλότερο όλων αφού φτάνει το 4,13. Πάντως και σε αυτή την περί
πτωση η ερώτηση παρέμενε ασυμπλήρωτη από το 15% των ερωτώμενων φορέων και 
επιστημόνων.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 38ε: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘ
ΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ

Ερώτηση 2: όπως παραπάνω________________________________________________
ΜΙΚΡΕΣ - ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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■  ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ S  ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΗΓΣ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 38στ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘ
ΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ

Ερώτηση 2: όπως παραπάνω________________________________________________
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

□ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
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Τέλος, σε ότι αφορά τους ίδιους τους κατοίκους της περιοχής και τη συμβολή 
τους στην αναβάθμιση, οι απόψεις διαφοροποιούνται. Κάτοικοι και επαγγελματίες πι
στεύουν ότι η συμβολή τους είναι μάλλον θετική (58%) ενώ σημαντικό ποσοστό των 
φορέων κρίνουν την συμβολή τους ουδέτερη (67,759%) ως και αρνητική (19,36%). Α
νεξαρτήτως, της βαθμολογίας η γενική εικόνα που σχηματίστηκε από την επιτόπια

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 38ζ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘ
ΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ

Ερώτηση 2: όπως παραπάνω________________________________________________
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

■ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Η ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 38η: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘ
ΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ

Ερώτηση 2: όπως παραπάνω________________________________________________
ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

■ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
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έρευνα και τις συνεντεύξεις είναι ότι οι κάτοικοι αδυνατούν να συμβάλλουν στις εξελί
ξεις της περιοχής κυρίως λόγω του αυξημένου μέσου όρου ηλικίας και του χαμηλού 
μορφωτικού επιπέδου.

Στην σειρά των διαγραμμάτων 39, αξιολογούνται συγκεκριμένα έργα τα οποία 
πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή, κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα καιτα οποία 
συνέβαλλαν ή αναμένεται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της. Στο διάγραμμα 39α α
ξιολογείται η μεταφορά του σταθμού των υπεραστικών λεωφορείων, το 1989, εντός της 
περιοχής. Το έργο κρίνεται από την συντριπτική πλειοψηφία κατοίκων και επαγγελμα- 
τιών θετικά ως προς την συμβολή του στην αναβάθμιση της περιοχής με μέσο όρο 7,63. 
Περισσότερο, επιφυλακτικοί ως προς τις επιπτώσεις του στην περιοχή είναι οι εμπλε
κόμενοι φορείς, οι οποίοι παρά το γεγονός της συνολικά θετικής βαθμολόγησης με 
5,50, θεωρούν ότι το έργο είχε την μικρότερη επίδραση από όλα τα υπόλοιπα στην α
ναβάθμιση της περιοχής.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 39α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ

Ερώτηση 2:_____________________________________________________________
Βαθμολογήστε τη συμβολή των παρακάτω φορέων ή ιδιωτών και των συγκεκριμένων έργων στην ανα- 
βάθμιση της περιοχής των Παλαιών:
Συμπληρώστε μηδέν (0) σε απόλυτα αρνητική απάντηση (έχει συμβάλλει πάρα πολύ αρνητικά) έως δέκα (10) σε απόλυτα θετική 
(έχει συμβάλλει πάρα πολύ θετικά)

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

■ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Απόλυτα θετικό έργο για κατοίκους και επαγγελματίες θεωρείται η διαμόρφωση 
των αθλητικών εγκαταστάσεων του Μαγνησιακού, οι οποίοι σε ποσοστό 92,00% βαθ
μολόγησαν στη θετική πλευρά της κλίμακας, ενώ το υπόλοιπο 8% απλά το θεώρησε 
ουδέτερο. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν οι φορείς αν εξαιρεθεί το 12,12% που βαθ
μολόγησε το έργο μάλλον αρνητικά.
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Το Κέντρο Τουριστικής Προβολής και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί τις Γρη- 
γορίου Λαμπράκη βαθμολογήθηκαν οριακά πάνω από το 5 από κατοίκους και επαγγελ- 
ματίες, θεωρώντας ότι το έργο είχε την μικρότερη συμβολή στην αναβάθμιση της 
περιοχής, ενώ είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η πλειονότητα το αναγνώριζε μόνο ως 
κτίσμα, χωρίς να γνωρίζει της παρεχόμενες υπηρεσίες. Σημαντικό είναι πάντως ότι το 
19% που απάντησε εντελώς αρνητικά αναφέρεται κυρίως στις κυκλοφοριακές ρυθμί
σεις, οι οποίες θεωρεί ότι εντείνουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Σε αντίθεση με τους 
κατοίκους οι φορείς θεωρούν ότι το έργο συνέβαλε στην αναβάθμιση και ως εκ τούτου 
βαθμολογήθηκε με μέσο όρο 6,30.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 39β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ

Ερώτηση 2: όπως παραπάνω________________________________________________
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΥ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

■ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Η ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Οι χωροθέτηση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας στο Πεδίο 
του Άρεως, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 39δ, αποτελεί για τους κατοίκους και τους 
επαγγελματίες το έργο με την μεγαλύτερη συνεισφορά στην αναβάθμιση, συγκεντρώ
νοντας μέσο όρο βαθμολογίας 8,01. Θετικά κρίνεται επίσης το έργο από τους φορείς με 
μέσο όρο 6,59, παρά το γεγονός ότι ποσοστό της τάξης του 12% κρίνει το έργο αρνητι
κά κυρίως επειδή θεωρεί ότι τέτοιου τύπου εγκαταστάσεις θα έπρεπε να βρίσκονται ε
κτός πόλεως.

Στο διάγραμμα 39ε παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των α
ναπλάσεων πλατειών που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή. Τα έργα κρίνονται θε
τικά από το σύνολο, όμως κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων η γενική εικόνα ήταν 
ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει πολύ περισσότερα έργα στο συγκεκριμένο τομέα. Το αρ
νητικό ποσοστό από την πλευρά του πρώτου ερωτηματολόγιου προέρχεται κυρίως από 
διαμαρτυρόμενους επαγγελματίες, σχετικά με τους χρόνους υλοποίησης των έργων,
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ενώ το αντίστοιχο από την πλευρά των ειδικών σχετίζεται αποκλειστικά με ζητήματα 
σχεδιασμού.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 39γ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ

Ερώτηση 2: όπως παραπάνω________________________________________________
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

■ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Η ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 39δ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ

Ερώτηση 2: όπως παραπάνω________________________________________________
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ -  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (ΕΓΚΑΤΑ

ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ)
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

□ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ S  ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Το συγκρότημα Τσαλαπάτα, αποτελεί για τους φορείς το έργο με την μεγαλύτε
ρη σημασία στις διαδικασίες και τις προσπάθειες ανασυγκρότησης. Βαθμολογείται με
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8,26 -  τη μεγαλύτερη βαθμολογία που καταγράφηκε -  και δεν υπάρχει καμία αρνητική 
βαθμολογία. Θετικά, κρίνουν το έργο και οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες θεωρώντας 
ότι αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο έργο μετά το πανεπιστήμιο, ενώ οι ελάχιστες 
αρνητικές απόψεις σχετίζονται κυρίως με ζητήματα λειτουργίας και ειδικότερα τους 
όρους παραχώρησης στην ιδιωτική εταιρία που ανέλαβε την εκμετάλλευση του έργου.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 39ε: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ

Ερώτηση 2: όπως παραπάνω_________________________________________________
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

■ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 39στ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ

Ερώτηση 2: όπως παραπάνω________________________________________________
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
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Παπαγιαννίτσης Γεώργιος Ερωτηματολόγιο

Σε ότι αφορά τα δύο σημαντικής έκτασης έργα που πραγματοποιήθηκαν από τον 
ιδιωτικό τομέα και παρουσιάζονται στα διαγράμματα 39η και 39ζ, οι απόψεις τείνουν 
να είναι παρόμοιες. Συγκεκριμένα διαπιστώνεται ότι η αξιοποίηση και επανάχρηση του 
παλιού μύλου Λούλη για ψυχαγωγικούς σκοπούς τυγχάνει μάλλον γενικής αποδοχής 
και θεωρείται ότι συνέβαλε στην αναβάθμιση της περιοχής, ενώ επίσης θετικά κρίνεται 
και το συγκρότημα OLD CITY, όμως η συνολική βαθμολόγηση του υπολείπεται. κατά 
μία περίπου μονάδα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 39ζ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ

Ερώτηση 2: όπως παραπάνω________________________________________________
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ -  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΛΟΥΛΗ 

(ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ VILLAGE CINEMAS)
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Τέλος, σε ότι αφορά την αναμενόμενη συμβολή του υπό κατασκευή Μουσείου 
της Πόλης (διάγραμμα 39Θ), διαπιστώνεται ότι οι προσδοκίες είναι ιδιαίτερα υψηλές 
και το έργο θεωρείται σημαντικό, όμως οι κάτοικοι τείνουν να είναι περισσότερο επι
φυλακτικοί, ενώ το μικρό ποσοστό που απάντησε αρνητικά τόνισε την έλλειψη δημο
σιότητας του έργου αλλά κυρίως την πλήρη απουσία σχεδιασμού του τρόπο λειτουργίας 
του.

Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα της δεύτερης ερώτησης του ερωτηματολογίου, 
η γενική εικόνα συνάδει με τα αποτελέσματα της πρώτης ερώτησης. Διαπιστώνεται ε
πίσης ότι η αξιολόγηση των φορέων συνολικά (Δήμος, Ν.Α., Πανεπιστήμιο κτ.λ.) τείνει 
να λαμβάνει χαμηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με την αρχική εκτίμηση για την ανα
βάθμιση της περιοχής, ενώ τα μεμονωμένα έργα αξιολογούνται με πολύ θετικότερο 
τρόπο. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες θεωρούν ως σημαντικότερο φορέα της ανα
βάθμισης, τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, ενώ ως φορέας με αρνητική 
συμβολή καταδεικνύεται η αρχαιολογική υπηρεσία. Επίσης, επικρατεί η άποψη ότι
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Παπαγιαννίτσης Γεώργιος Ερωτηματολόγιο

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 39η: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ

Ερώτηση 2: όπως παραπάνω________________________________________________
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ -  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (OLD CITY)
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

■ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 39Θ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ

Ερώτηση 2: όπως παραπάνω________________________________________________
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

■ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

κανένα από τα συγκεκριμένα έργα δεν υποβάθμισε την περιοχή, κρίνεται όμως ως ση
μαντικότερο η χωροθέτηση του Πανεπιστημίου στο Πεδίο του Άρεως. Από την πλευρά 
των ειδικών επιστημόνων και των εμπλεκόμενων φορέων, σημαντικότερη όλων θεω
ρείται η συμβολή του Δήμου Βόλου, ενώ υποστηρίχθηκε ότι οι τραπεζικοί οργανισμοί
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Παπαγιαννίτσης Γεώργιος Ερωτηματολόγιο

ήταν αυτοί που συνέβαλαν κυρίως στην υποβάθμιση. Τέλος, σημαντικότερο έργο θεω
ρείται η επανάχρηση του πλινθοκεραμοποιείου Τσαλαπάτα.

Η τρίτη ερώτηση ζητούσε να αξιολογηθούν τα έργα και οι παρεμβάσεις στην 
περιοχή μελέτης, σε σχέση με την συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη, την κοι
νωνική συνοχή και την ποιότητα του περιβάλλοντος της συνοικίας. Ως προς την οικο
νομική ανάπτυξη, οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες πιστεύουν σε ποσοστό 26% ότι 
συνολικά τα έργα και οι παρεμβάσεις έχουν συμβάλλει πολύ θετικά, παρά το γεγονός 
ότι ποσοστό 11% εκφράζει πολύ αρνητική άποψη, ενώ οι περισσότεροι (63%) τα θεω
ρούν μάλλον αδιάφορα. Σε αντίθεση με τους προηγούμενους, ειδικοί επιστήμονες και 
εμπλεκόμενοι φορείς πιστεύουν σε ποσοστό 71,43% ότι τα έργα συνέβαλαν πολύ θετι
κά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, ενώ ακόμη και οι υπόλοιποι δεν εξέφρα- 
σαν αρνητική άποψη.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 40α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΑ
ΡΕΜΒΑΣΕΩΝ -ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

Ερώτηση 3:____________________________________________________________
Βαθμολογήστε τη συμβολή του συνόλου των παρεμβάσεων -  έργων που αναφέρθηκαν παραπάνω, σε 
σχέση με:
Δώστε μηδέν (0) σε απόλυτα αρνητική απάντηση (συνέβαλαν αρνητικά) και δέκα (10) σε απόλυτα θετική (συνέβαλαν θετικά)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

■ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Η ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Σε ότι αφορά την κοινωνική συνοχή, το 71% των κατοίκων και των επαγγελμα- 
τιών εκτιμά ότι τα έργα μάλλον δεν εμπεριείχαν τέτοιου τύπου διάσταση, ενώ η συνο
λική εικόνα είναι οριακά αρνητική. Από την άλλη πλευρά οι εμπλεκόμενοι φορείς 
εμφανίζονται μάλλον διχασμένοι επί του συγκεκριμένου ζητήματος, με τους εκφραστές 
θετικής άποψης να αγγίζουν το 31,43%, ποσοστό 51,44% να θεωρεί τις παρεμβάσεις 
μάλλον ουδέτερες και τους υπόλοιπους να τις κρίνουν από πάρα πολύ έως λιγότερο αρ
νητικές. Τέλος, σχετικά με την ποιότητα του περιβάλλοντος το σύνολο πιστεύει ότι οι
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παρεμβάσεις δεν είχαν περιβαλλοντικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου οι μέσες βαθμολο
γίες κυμαίνονται οριακά σε αρνητικό επίπεδο.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 40β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΑ
ΡΕΜΒΑΣΕΩΝ -ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Ερώτηση 3: όπως παραπάνω______________________________________________
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

■ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Η ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 40γ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΑ
ΡΕΜΒΑΣΕΩΝ -ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Ερώτηση 3: όπως παραπάνω______________________________________________
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

■ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Ξ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Στα διαγράμματα 41α έως 411, παρουσιάζονται οι απαντήσεις της τέταρτης ερώ
τησης, η οποία ζητούσε να αξιολογηθούν ως προς την σημαντικότητα τους συγκεκριμέ
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να προβλήματα της περιοχής. Η βαθμολογική κλίμακα είναι διαφοροποιημένη σε σχέση 
με τις υπόλοιπες ερωτήσεις, δεδομένου ότι η έννοια του προβλήματος δεν έχει θετική 
πλευρά και ως εκ τούτου με μηδέν (0) χαρακτηρίζονται τα ζητήματα που θεωρείται ότι 
δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα και με δέκα (10) εκείνα που η επίλυση τους αποτε
λεί επιτακτική ανάγκη. Η περιγραφική κλίμακα αναφοράς αποτελείται από έξι κατηγο
ρίες αντίστοιχες της αριθμητικής και περιλαμβάνει τα: καθόλου πρόβλημα (0), μάλλον 
δεν είναι σημαντικό πρόβλημα (1-2), όχι ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα (3-4), σημα
ντικό πρόβλημα (5-6), πολύ σημαντικό πρόβλημα (7-8) και η επίλυση του είναι επιτα
κτική ανάγκη (9-10).

Η λειτουργία του εμπορικού λιμένα και η μόλυνση που συνεπάγεται η συγκε
κριμένη δραστηριότητα, κυρίως λόγω της φορτοεκφόρτωσης με συσκευασμένων προϊ
όντων, αποτελεί για το σύνολο των ερωτηθέντων το μεγαλύτερο πρόβλημα της 
συνοικίας και βαθμολογείται με μέσο όρο 8,77 και 7,03 από κατοίκους - επαγγελματίες 
και εμπλεκόμενους φορείς - επιστήμονες αντίστοιχα. Περαιτέρω επεξεργασία έδειξε ότι 
το πρόβλημα είναι περισσότερο σημαντικό για τους κατοίκους (μ.ο. 9,40) παρά για τους 
επαγγελματίες (μ.ο. 7,95).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 41α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΝ «ΠΑ
ΛΑΙΩΝ»

Ερώτηση 4:_____________________________________________________________
Βαθμολογήστε τη σημαντικότητα των παρακάτω προβλημάτων στην περιοχή των Παλαιών:
Δώστε μηδέν (0) σε απόλυτα αρνητική απάντηση (δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα) και δέκα (10) σε απόλυτα θετική (η επίλυση
του είναι επιτακτική ανάγκη)

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ & Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

■ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Ξ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Τα προβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης κρίνονται επίσης ως πολύ σημα
ντικά από το σύνολο, όμως φαίνεται ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τους ε
παγγελματίες της περιοχής. Οι κάτοικοι το θεωρούν λιγότερο σημαντικό (5° στη
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συνολική κατάταξη), ενώ οι φορείς πιστεύουν ότι αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο 
πρόβλημα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 41β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΝ «ΠΑ
ΛΑΙΩΝ»

Ερώτηση 4: όπως παραπάνω________________________________________________
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

■ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Ξ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 41γ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΝ «ΠΑ
ΛΑΙΩΝ»

Ερώτηση 4: όπως παραπάνω_______________________________________________
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΛΙΠΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

■ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Ξ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Τα προβλήματα ελλιπούς καθαριότητας και συντήρησης κοινόχρηστων χώρων 
και δικτύων, αποτελούν για τους επαγγελματίες τα κυριότερα και για τους κατοίκους τα 
δεύτερα σημαντικότερα προβλήματα και βαθμολογούνται με 8,23 και 8,43 αντίστοιχα.
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Σε αντίθεση οι φορείς, παρά το γεγονός ότι το θεωρούν σημαντικό πρόβλημα, το κατα
τάσσουν στην πέμπτη θέση.

Η ύπαρξη ανενεργών κτισμάτων και εγκαταστάσεων εκτιμάται συνολικά ως 
σημαντικό πρόβλημα τόσο από τους κατοίκους -  επαγγελματίες όσο και από τους φο
ρείς και κατατάσσεται στην πέμπτη και την τέταρτη θέση αντίστοιχα.

Οι περιορισμοί δόμησης συγκαταλέγονται στα λιγότερο σημαντικά προβλήματα 
της περιοχής. Ενδεικτικό είναι ότι 35,00% των κατοίκων -  επαγγελματιών το βαθμολο
γούν από μηδέν έως τέσσερα, δηλαδή από καθόλου έως όχι ιδιαίτερα σημαντικό, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό των εμπλεκόμενων φορέων ανέρχεται στο 60,00%. Το ζήτημα κα
τατάσσεται έβδομο στην σειρά των προβλημάτων από τους κατοίκους, ένατο από τους 
επαγγελματίες και τελευταίο από τους εμπλεκόμενους φορείς. Η εν λόγω θέση, ουσια
στικά συμπληρώνει την άποψη που εκφράστηκε παραπάνω σχετικά με τη συμβολή της 
αρχαιολογικής υπηρεσίας, στην ανάπτυξη της περιοχής. Όπως έγινε κατανοητό και από 
τις επιτόπιες συνεντεύξεις η αρνητική τοποθέτηση των κατοίκων - επαγγελματιών δεν 
αφορά αποκλειστικά τους περιορισμούς δόμησης αλλά και την ελλιπή ανάδειξη των 
αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 41δ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΝ «ΠΑ
ΛΑΙΩΝ»

Ερώτηση 4: όπως παραπάνω________________________________________________
Η ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

0 1  2 3 4 5 6 7 8 9  10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

□  Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Ι  &  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Ε Σ  S Ε ΙΔ ΙΚ Ο Ι  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ε Σ  &  Ε Μ Π Λ Ε Κ Ο Μ Ε Ν Ο Ι  Φ Ο Ρ Ε ΙΣ

Η έλλειψη ποιοτικών χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων βαθμολογείται 
διαφορετικά από τους κατοίκους -  επαγγελματίες σε σχέση με τους εμπλεκόμενους φο
ρείς (βλέπε Διάγραμμα 41 στ). Παρά το γεγονός ότι ο μέσος όρος βαθμολογίας ουσια
στικά συμπίπτει, η τελική κατάταξη διαφέρει. Οι φορείς το κατατάσσουν στην τρίτη
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θέση, ενώ κάτοικοι και επαγγελματίες το θεωρούν λιγότερο σημαντικό και ως εκ τού
του καταλαμβάνει την έκτη θέση.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 41ε: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΝ «ΠΑ
ΛΑΙΩΝ»

Ερώτηση 4: όπως παραπάνω_______________________________________________
ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

■ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Ξ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 41στ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΝ 
«ΠΑΛΑΙΩΝ»

Ερώτηση 4: όπως παραπάνω___________________________________________
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

0 1  2 3 4 5 6 7 8 9  10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

■ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ S  ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Οι απαντήσεις σχετικά με την ύπαρξη καταστημάτων νυχτερινής διασκέδασης, βρί
σκουν κατοίκους και επαγγελματίες να μοιράζονται ως σύνολο διαφορετικές απόψεις, 
διαχωρίζοντας ουσιαστικά το δείγμα σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία το θεω
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ρεί εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα, η δεύτερη ως μειωμένης σημασίας, ενώ στην τρί
τη δεν το θεωρεί καν πρόβλημα. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των 
εμπλεκόμενων φορέων, παρά το γεγονός ότι ως προς το μέσο όρο της βαθμολογίας θε
ωρείται σημαντικότερο σε σχέση με τον αντίστοιχο των κατοίκων.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 41ζ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΝ «ΠΑ
ΛΑΙΩΝ»

Ερώτηση 4: όπως παραπάνω______________________________________________
Η ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

■ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Β ΗΑΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 41η: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΝ «ΠΑ
ΛΑΙΩΝ»

Ερώτηση 4: όπως παραπάνω_______________________________________________
Η ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΚΟΠΤΕΙ 

ΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΣΕ ΔΥΟ ΜΕΡΗ
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■  Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Ι  &  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Ε Σ  θ  Ε ΙΔ ΙΚ Ο Ι  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ε Σ  &  Ε Μ Π Λ Ε Κ Ο Μ Ε Ν Ο Ι  Φ Ο Ρ Ε ΙΣ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
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Την ίδια σχεδόν διακύμανση με το προηγούμενο παρουσιάζει το Διάγραμμα 
41η, σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργεί στη συνοικία η κεντρική αρτηρία της 
Λεωφόρου Λαμπράκη. Συνολικά το δείγμα κατανέμεται σε αυτούς που το θεωρούν ι
διαίτερα σημαντικό πρόβλημα, σε εκείνους που πιστεύουν ότι πρόβλημα παρουσιάζει 
περιορισμένη σημαντικότητα και τέλος σε όσους δεν το θεωρούν πρόβλημα.

Ο σταθμός των τραίνων και η ύπαρξη των γραμμών που ουσιαστικά αποκό- 
πτουν τη συνοικία από το κέντρο του Βόλου και τις γειτονικές περιοχές θεωρείται από 
το 1/3 των κατοίκων- επαγγελματιών ότι δεν αποτελεί πρόβλημα (Διάγραμμα 41 θ). Το 
υπόλοιπο δείγμα είναι εξίσου μοιρασμένο σε όλο το εύρος της βαθμολογικής κλίμακας 
και ως συνέπεια της δεδομένης κατανομής αποτελεί το τελευταίο σε σημαντικότητα 
πρόβλημα. Ίδια εικόνα παρουσιάζεται και από τους εμπλεκόμενους φορείς, παρά το 
γεγονός ότι φαίνεται να του αποδίδουν μεγαλύτερη σημαντικότητα.

Τέλος, η έλλειψη ασφάλειας και αστυνόμευσης αποτελούν το τέταρτο σημαντι
κότερο πρόβλημα για κατοίκους -  επαγγελματίες, ενώ δεν του αποδίδεται η ίδια σημα
ντικότητα από τους εμπλεκόμενους φορείς. (μέσοι όροι 7,49 και 5,82 αντίστοιχα)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 41Θ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΝ «ΠΑ
ΛΑΙΩΝ»

Ερώτηση 4: όπως παραπάνω______________________________________________
Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΙΝΩΝ ΚΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 

ΠΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΚΟΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ
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■ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Β ΕΙΔΙΚΟΊ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Με την ολοκλήρωση την ανάλυση των αποτελεσμάτων της τέταρτης ερώτησης, 
σχετικά με την αξιολόγηση συγκεκριμένων προβλημάτων της περιοχής μελέτης, διαπι
στώθηκε ότι το σύνολο των ερωτηθέντων αξιολογεί ως σημαντικότερο πρόβλημα την 
λειτουργία του εμπορικού λιμένα. Κάτοικοι και επαγγελματίες θεωρούν εξίσου σημα
ντικά προβλήματα την κυκλοφορία και τη στάθμευση, καθώς και τα ζητήματα καθαριό
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τητας και συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων και δικτύων. Από την πλευρά τους οι 
εμπλεκόμενοι φορείς κατατάσσουν δεύτερα τα προβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευ
σης ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει η έλλειψη ποιοτικών χώρων πρασίνου και κοινό
χρηστων χώρων.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 41ι: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΝ «ΠΑ
ΛΑΙΩΝ»

Ερώτηση 4: όπως παραπάνω______________________________________________
Η ΕΛΛΕΙΨΗ -  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
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■ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙΕΣ 5  ΗΑΚ Ο Ι ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Οι ερωτήσεις 5 και 6 απευθύνθηκαν μόνο στους κατοίκους και τους επαγγελμα- 
τίες της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθούν οι λόγοι επιλογής της συνοικίας ως 
περιοχή κατοικίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας καθώς και το επίπεδο της επιθυ
μίας μετακίνησης σε διαφορετική συνοικία. Επειδή, συνήθως οι λόγοι επιλογής κατοι
κίας διαφέρουν σημαντικά από αυτούς που σχετίζονται με τις επιλογές επαγγελματικής 
στέγης, κρίθηκε σκόπιμος ο διαχωρισμός των απαντήσεων και έτσι στα διαγράμματα 42 
και 43, τα αποτελέσματα των απαντήσεων των κατοίκων και των επαγγελματιών πα
ρουσιάζονται διακριτά.

Ως προς τους λόγους επιλογής της συνοικίας για τόπο κατοικίας, διαπιστώθηκε 
ότι το 62,00% βρέθηκε στα «Παλαιά», επειδή προϋπήρχαν το οικόπεδο ή το κτίσμα. Το 
23% επέλεξε την περιοχή επειδή είτε επρόκειτο για οικονομική αγορά ή επειδή το ενοί
κιο ήταν χαμηλό. Το 7% αποφάσισε να εγκατασταθεί στην περιοχή επειδή θεώρησε τις 
παρεχόμενες εξυπηρετήσεις (σχολεία, καταστήματα, συγκοινωνίες κ.α.) ιδιαίτερα ικα
νοποιητικές, ενώ τέλος το υπόλοιπο 8% για άλλους λόγους, όπως η ύπαρξη ευνοϊκών 
όρων δόμησης, η άμεση γειτνίαση της περιοχής με το κέντρο, η προσδοκία αύξησης 
των αξιών γης κ.α.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 42: ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ «ΠΑΛΑΙΩΝ», ΩΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η' ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ερώτηση 5:___________________________________________________________
Ποιος είναι ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο επιλέξατε την περιοχή των Παλαιών ως περιοχή κα
τοικίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας ή γενικότερα τόπο εργασίας:
Κυκλώστε μόνο μία απάντηση

A Προϋπήρχε το οικόπεδο
B Προϋπήρχε το κτίσμα
C Οικονομική αγορά (φθηνό οικόπεδο ή φθηνή κατοικία) ή χαμηλό ενοίκιο, σε σχέση με τηνποιότητα της κατασκευής 

και τα πλεονεκτήματα της περιοχής 
D Κυνοϊκοί όροι δόμησης στην περιοχή 
E Αμεση γειτνίαση με το κέντρο
F Ύπαρξη ικανοποιητικών εξυπηρετήσεων (σχολεία, καταστήματα, συγκοινωνίες, κ.α.)
G Προσδοκία αύξησης των αξιών γης, λόγω αναβάθμισης της περιοχής και μελλοντική εκμετάλλευση
H Ποιότητα ζωής
I Άλλοι λόγοι

ΚΑΤΟΙΚΟΙ

F E

ώ

ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΙΕΣ

A

0%

Από την πλευρά των επαγγελματιών η κατανομή είναι αρκετά διαφορετική σε 
σχέση με τους κατοίκους, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη δεδομένου των διαφορών 
στην οπτική και τα συμφέροντα μεταξύ των δύο ομάδων. Η ύπαρξη του κτίσματος απο- 
τέλεσε λόγο επιλογής μόνο για το 17%. Η οικονομική αγορά ή το χαμηλό ενοίκιο ήταν 
ο σημαντικότερος λόγος επιλογής για το 24%, ενώ σημαντικό ρόλο κατέχει και η γειτ- 
νίαση με το κέντρο (17%). Ένα μεγάλο επίσης ποσοστό επέλεξε την περιοχή για άλλους
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λόγους οι οποίοι σχετίζονται κυρίως με στοιχεία παράδοσης και γραφικότητας (5%), 
την ύπαρξη εξειδικευμένου κοινού -  πελατολογίου (7%), την προσμονή αναβάθμισης 
της περιοχής (2%) ή άλλους επαγγελματικούς λόγους (7%).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 43: ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ «ΠΑΛΑΙΩΝ» Η'
ΚΑΠΟΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΣ ΒΟΛΟΥ 

Ερώτηση 6:_____________________________________________________________
Αν μπορούσατε σήμερα, ανεξαρτήτως οικονομικού κόστους, να επιλέξετε περιοχή κατοικίας ή άσκησης 
εμπορικής δραστηριότητας στο ευρύτερο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου:

A Θα επέλεγα την περιοχή των «Παλαιών»
B Θα επέλεγα άλλη περιοχή

ΚΑΤΟΙΚΟΙ

A

ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΙΕΣ

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των απαντήσεων 
της έκτης ερώτησης. Διαπιστώνεται ότι ακόμη και αν δεν υπήρχε περιορισμός οικονο
μικού κόστους, το 75% των κατοίκων θα επέλεγαν ακόμη και σήμερα να παραμείνει 
στην περιοχή των «Παλαιών». Η περαιτέρω επεξεργασία καταδεικνύει επίσης ότι ο βα
σικότερος λόγος για τον οποίο το υπόλοιπο 25% θα επιθυμούσε να μετακινηθεί, είναι η 
υποβαθμισμένη ποιότητα του περιβάλλοντος. Από την πλευρά τους οι επαγγελματίες θα 
επέλεγαν σε ποσοστό 71% να παραμείνουν στην περιοχή , ενώ η επιθυμία μετακίνησης 
σχετίζεται αποκλειστικά με επαγγελματικούς λόγους (κεντρικότερες θέσεις, μεγαλύτε
ροι χώροι κ.α.).
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Συνολικά, η σχηματισθείσα εικόνα από τα ερωτηματολόγια και τις συνεντεύξεις 
είναι ότι, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, ορισμένες ποιότητες που 
την χαρακτηρίζουν αλλά κυρίως η αίσθηση «γειτονιάς» που αποπνέει, την καθιστούν 
ιδιαίτερα ελκυστική ειδικότερα στο φάσμα των μεγαλυτέρων ηλικιών.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 44: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΩΦΕΛΟΥΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ερώτηση 7:____________________________________________________________
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, του Εθνικού Χωροταξικού και της Υλοποίησης των Μεσογειακών Αγώνων το 
2013, συζητούνται μία σειρά σημαντικών έργων τα οποία επηρεάζουν άμεσα την περιοχή των Παλαιών. 
Ποιο από τα παρακάτω έργα θεωρείται ότι θα ωφελούσε περισσότερο την περιοχή:
Δώστε μόνο μία απάντηση

A Η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην περιοχή
B Η μετεγκατάσταση του συνόλου των εμπορικών λιμενικών εγκαταστάσεων σε άλλη τοποθεσία πλησίον της πόλης του 

Βόλου και η ταυτόχρονη ανάπλαση του παραλιακού μετώπου 
C Η απομάκρυνση μόνο των δραστηριοτήτων του εμπορικού λιμένα που επιβαρύνουν περιβαλλοντικά την περιοχή

(σκραπ, κτλ)
D Η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων καιτων διατηρητέων κτισμάτων
E Οι εκτεταμένες αναπλάσεις των κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρομήσεις, νέοι χώροι πρασίνου, ποδηλατοδρόμοι)
F Η υπογειοποίηση της Λεωφόρου Λαμπράκη
G Κίνητρα για την επέκταση ήπιας μορφής εμπορικών - επαγγελματικών δραστηριοτήτων 
H Κίνητρα για την επέκταση δραστηριοτήτων εστίασης, τουρισμού και νυχτερινής διασκέδασης
I Η άρση των περιορισμών δόμησης από πλευράς της αρχαιολογικής υπηρεσίας και η περαιτέρω οικιστική ανάπτυξη της 

περιοχής, (αύξηση της πυκνότητας των κατοικούν και της οικονομικής δραστηριότητας γενικά)
J Άλλο
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

■ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Στο διάγραμμα 44 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έβδομης ερώτησης 
σχετικά με το ποιο έργο, η υλοποίηση του οποίου θα ωφελούσε περισσότερο την περιο
χή. Με ποσοστά 72% και 60% αντίστοιχα, κάτοικοι -  επαγγελματίες και εμπλεκόμενοι 
φορείς κατέδειξαν την ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος που δημιουργεί η λει
τουργία του εμπορικού λιμένα. Περαιτέρω επεξεργασία των απαντήσεων καταδεικνύει 
ότι το ποσοστό των κατοίκων, που προβάλλουν ως σημαντικότερο έργο την λύση του 
συγκεκριμένου προβλήματος, ανέρχεται στο 80%. Τα υπόλοιπα έργα υπολείπονται κα
τά πολύ και ως εκ τούτου δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνει ιδιαίτερη αναφορά. Οι εμπλε
κόμενοι φορείς από την άλλη πλευρά θεωρούν επίσης σημαντικά την ανάδειξη των
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αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, καθώς και τις εκτεταμένες αναπλάσεις των κοινό
χρηστων χώρων.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 45α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΝ «ΠΑΛΑΙΩΝ»

Ερώτηση 8:_____________________________________________________________
Τα τελευταία χρόνια, ως προς την αγορά των ακινήτων στην περιοχή των Παλαιών, σε σχέση με την 
πόλη του Βόλου, πιστεύεται ότι οι τιμές:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

■ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Ξ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Η σειρά των διαγραμμάτων 45α έως 45στ, παρουσιάζει τα αποτελέσματα της 
όγδοης ερώτησης σχετικά με την αξιολόγηση της αγοράς ακινήτων στην περιοχή των 
«Παλαιών». Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι η επικρατούσα άποψη σχετικά με την πο
ρεία των τιμών για την αγορά οικοπέδου είναι ότι παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με 
τις αντίστοιχες της πόλης του Βόλου. Παρόμοια είναι η άποψη για την αγορά κατοικίας, 
παρά το γεγονός ότι ο μέσος όρος εμφανίζεται ελαφρά μειωμένος, ενώ σε ότι αφορά 
την αγορά επαγγελματικής στέγης παρατηρούμε τις πλέον αυξημένες βαθμολογήσεις 
υπέρ της ανόδου των τιμών. Σε ότι αφορά την ενοικίαση οικοπέδου, σημαντικό ποσο
στό των κατοίκων θεωρεί ότι δεν υφίσταται διαφοροποίηση με άλλες περιοχές, ενώ α
ντίθετα οι εμπλεκόμενοι φορείς θεωρούν ότι υπάρχει αύξηση και μάλιστα σημαντική. Η 
ενοικίαση κατοικίας και επαγγελματικής στέγης παρουσιάζουν τις ίδιες περίπου διακυ
μάνσεις αλλά η δεύτερη θεωρείται ότι έχει αυξηθεί περισσότερο σε σχέση με την πρώ
τη.

Η τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου αναφέρεται στην εκτίμηση του συ
νόλου του δείγματος για την μελλοντική εξέλιξη της περιοχής μέσα στα επόμενα δέκα 
χρόνια. Κάτοικοι και επαγγελματίες θεωρούν οριακά ότι η περιοχή θα αναβαθμιστεί 
βαθμολογώντας με μέσο όρο 5,86. Σημαντικό είναι το ποσοστό (34%) εκείνων που θε
ωρούν ότι η περιοχή θα παραμείνει ουσιαστικά η ίδια, ενώ δεν λείπουν και εκείνοι που
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υποστηρίζουν ότι θα υποβαθμιστεί. Οι ειδικοί επιστήμονες και οι εμπλεκόμενοι φορείς 
εμφανίζονται περισσότερο αισιόδοξοι με ποσοστό πάνω από 85% να υποστηρίζει ότι η 
περιοχή θα αναβαθμιστεί.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 45β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΝ «ΠΑΛΑΙΩΝ»

Ερώτηση 8: όπως παραπάνω_______________________________________________
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

□ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 5  ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 45γ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΝ «ΠΑΛΑΙΩΝ»

Ερώτηση 8: όπως παραπάνω___________________________________________
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

5 6 7 8 9 10

□ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Ξ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 45δ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΝ «ΠΑΛΑΙΩΝ»

Ερώτηση 8: όπως παραπάνω___________________________________________
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

(ΠΧ. ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, Κ.Α.)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

□ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Η ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 45ε: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΝ «ΠΑΛΑΙΩΝ»

Ερώτηση 8: όπως παραπάνω___________________________________________
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

0 1  2 3 4 5 6 7 8 9  10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

□ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Η ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει το διάγραμμα 47, στο οποίο καταγράφεται η 
κατανομή των διαφορών στις απαντήσεις του δείγματος μεταξύ της εισαγωγικής ερώ
τησης αναφορικά με την έως σήμερα εξέλιξη της περιοχής και της τελευταίας σχετικά 
με την μελλοντική της εξέλιξη. Διαπιστώνεται ότι το δείγμα των κάτοικων και των ε-
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παγγελματιών είναι κανονικά κατανεμημένο ενώ το αντίστοιχο των ειδικών επιστημό
νων και των εμπλεκόμενων φορέων τείνει να είναι ελαφρά ανισοβαρές, δηλαδή οι πρώ
τοι χαρακτηρίζονται μετριοπαθής, ενώ οι δεύτεροι περισσότερο αισιόδοξοι σχετικά με 
την εξέλιξη της περιοχής.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 45στ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΝ «ΠΑΛΑΙΩΝ»

Ερώτηση 8: όπως παραπάνω_____________________________________________
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

□ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 46: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ
ΧΗΣ ΤΩΝ «ΠΑΛΑΙΩΝ»

Ερώτηση 9:__________________________________________________________
Πιστεύεται ότι εντός της επόμενης 10ετίας η περιοχή των Παλαιών:

□ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΓΑΞΥΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ & ΤΗΣ ΤΤΛΙΛΤΛΙΛΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

---- ·---- ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ -  - ■ - ■ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

6.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Βάσει της ανάλυσης των ερωτηματολογίων αλλά και των απόψεων που εκφρά
στηκαν κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων, επιχειρείται παρακάτω η διατύπωση ορι
σμένων βασικών συμπερασμάτων, τα οποία συμβάλλουν στην κατανόηση τμήματος 
του σκοπού της παρούσας εργασίας. Τα συμπεράσματα αφορούν σε αρχικό επίπεδο της 
αντιλήψεις των κατοίκων -  επαγγελματιών, δηλαδή των ανθρώπων που βιώνουν καθη
μερινά έναν δεδομένο χώρο, τις μεταβολές που λαμβάνουν χώρα μέσα σε αυτόν και τον 
τρόπο που τους επηρεάζουν. Σε ένα δεύτερο επίπεδο προκύπτουν συμπεράσματα ανα
φορικά με τους εμπλεκόμενους φορείς σε αποφάσεις που σχετίζονται με το χώρο και τις 
απόψεις τους για τον τρόπο που εκτιμούν ότι επηρεάζουν αυτές τους τελικούς αποδέ
κτες. Τέλος, συζητούνται οι διαφορές στις απόψεις των δύο ομάδων.

Η κατανομή των απαντήσεων στην εισαγωγική ερώτηση οδηγεί ευθέως στο συ
μπέρασμα ότι, οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι ειδικοί επιστήμονες υπερεκτιμούν την α- 
ποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, ενώ οι χρήστες έχουν μία πιο μετριοπαθή 
άποψη επί του θέματος. Διαπιστώνεται επίσης (βλέπε διάγραμμα 48), ότι τόσο οι χρή
στες όσο και οι ειδικοί, τείνουν να αξιολογούν τους φορείς υλοποίησης των έργων με 
επιφυλακτικότητα, ενώ φαίνεται ότι τα έργα αυτά καθαυτά τυγχάνουν θετικότερης 
προσέγγισης. Παρά το γεγονός ότι το παραπάνω συμπέρασμα μοιάζει παράδοξο -  αφού 
τα έργα τα εκτέλεσε κάποιος φορέας -  πιθανά απορρέει λόγω της έλλειψης συνεχούς 
παρουσίας του φορέα σε αντιδιαστολή με τη μονιμότητα του έργου ή και την καχυπο
ψία των πολιτών ως προς την ποιότητα και αξιοπιστία των δράσεων των φορέων (Ar- 
vanitidis et al 2009).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 48: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΣΧΕ
ΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Σε επίπεδο ουσιαστικής συμβολής των έργων στα πεδία της οικονομικής ανά
πτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας του περιβάλλοντος, διαπιστώθηκε 
ότι το σύνολο των έργων είχε κυρίως οικονομικό χαρακτήρα και τα άλλα δύο ζητούμε
να των επιχειρήσεων ανασυγκρότησης δεν έτυχαν αντίστοιχης προσοχής, ή τουλάχι
στον έτσι έγινε αντιληπτό (βλέπε διάγραμμα 49).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 49: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΣΧΕΤΙ
ΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟ
ΝΟΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

—ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ —ΚΟΙΝΩΝΙΑ —.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σε αντίθεση με το πρώτο συμπέρασμα όπου οι φορείς τείνουν να υπερεκτιμούν 
την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, σε ότι αφορά την αξιολόγηση των προ
βλημάτων η εικόνα αντιστρέφεται. Οι χρήστες εμφανίζουν συγκεντρώσεις, κυρίως στα
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άκρα της βαθμολογικής κλίμακας, ενώ οι απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων διατάσ
σονται ως επί το πλείστον σε όλο το φάσμα της (βλέπε διάγραμμα 50). Η διαφοροποίη
ση αυτή εμφανίζεται επειδή η γνώση ύπαρξης ενός προβλήματος -  από την πλευράς 
των εμπλεκόμενων φορέων - συνήθως είναι τελείως διαφορετική υπόθεση από την κα
θημερινή αντιμετώπιση του. Το παραπάνω συμπέρασμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί 
η επίλυση των προβλημάτων συνήθως ιεραρχείται ως προς την κρισιμότητα τους, συ
νεπώς λανθασμένη εικόνα της έντασης του, μπορεί να σημαίνει κατ’ επέκταση εφαρμο
γή λανθασμένων πολιτικών.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 50: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ,
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ «ΠΑΛΑΙΩΝ»

ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Σε ότι αφορά τις αξίες των ακινήτων και την πορεία της αγοράς φαίνεται να 
κερδίζει η άποψη ότι τα έργα ανασυγκρότησης οδηγούν στην άνοδο των τιμών των ακι
νήτων στην περιοχή (βλέπε διάγραμμα 51). Ωστόσο περισσότερο οι εμπλεκόμενοι φο
ρείς και λιγότερο οι ίδιοι οι κάτοικοι ή οι επαγγελματίες της περιοχής εκτιμούν οι τιμές 
έχουν αυξηθεί σε σχέση με τον υπόλοιπο Βόλο.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 51: ΣΥΝΟΛΟΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Τέλος, σε σχέση με την τελευταία ερώτηση αναφορικά με την μελλοντική εξέ
λιξη της περιοχής, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα παρακάτω. Οι απόψεις των 
κατοίκων παρά το γεγονός ότι είναι περισσότερο συγκρατημένες από τις αντίστοιχες
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των εμπλεκόμενων φορέων, κυρίως λόγω της μη επίλυσης των προβλημάτων που τους 
απασχολούν, συχνά επηρεάζονται από παραμέτρους όπως οι επιθυμίες σε προσωπικό 
επίπεδο και προσδοκίες που στηρίζονται σε φήμες παρά σε πραγματικά γεγονότα. Από 
την άλλη πλευρά, οι εμπλεκόμενοι φορείς, όπως φάνηκε και παραπάνω συχνά υπερε
κτιμούν την δράση των προγραμμάτων, συνεπώς χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην 
ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
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7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η παρούσα εργασία εξέτασε το ζήτημα της αστικής ανασυγκρότησης μέσα από 
την μελέτη της περιοχής των «Παλαιών» στην πόλη του Βόλου. Ο βασικός σκοπός της 
εργασίας ήταν να αναλύσει τις διαδικασίες και δράσεις της αστικής ανασυγκρότησης σε 
συγκεκριμένη περίπτωση και να αποτιμήσει τα αποτελέσματα της, στην κοινωνικό -  
οικονομική δομή και την αγορά ακινήτων της περιοχής. Κεντρικό ερευνητικό ερώτημα 
ήταν κατά πόσο οι παρεμβάσεις στην περιοχή μελέτης συνέβαλαν στην αναβάθμιση 
της.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων, η εργασία βασίστηκε επί τεσσάρων 
βασικών αξόνων. Την μελέτη του χρονικού της ανασυγκρότησης και των μεμονωμένων 
έργων -  δράσεων, την διαχρονική διαφοροποίηση των κοινωνικό -  οικονομικών χαρα
κτηριστικών της περιοχής, την εξέλιξη του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομικής δρα
στηριότητας και τέλος στις απόψεις και στάσεις του υπό διερεύνηση ζητήματος από 
δύο διακριτές ομάδες πληθυσμού μέσω της έρευνας πεδίου με χρήση ερωτηματολογίου.

Μέσω της μελέτης και ανάλυσης του χρονικού της ανασυγκρότησης και των 
μεμονωμένων έργων και δράσεων, του πρώτου δηλαδή άξονα της μεθοδολογία, το βα
σικό, γενικού χαρακτήρα, συμπέρασμα είναι ότι η διαχρονική εξέλιξη κάθε περιοχής 
καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από εξωγενής παράγοντες και αποφάσεις, η δυναμική 
των οποίων είναι συνήθως πολύ μεγαλύτερη των αντίστοιχων ενδογενών και ως εκ τού
του ο συνυπολογισμός της βαρύτητάς τους στην διαδικασία των εκτιμήσεων πρέπει να 
τυγχάνει ανάλογης προσοχής. Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι επιλογές χωροθέτησης μεγά
λης κλίμακας φυσικών υποδομών, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της 
μορφή και τον χαρακτήρα του χώρου, ενώ ακόμη και η χρονική τους επιρροή δεν είναι 
καθόλου αμελητέα.

Από την άλλη πλευρά, στην περιοχή μελέτης, η ενσωμάτωση του εγκαταλε- 
λειμμένου βιομηχανικού κτιριακού αποθέματος, στις δομές της περιοχής και κατ’ επέ
κταση της πόλης, σε συνδυασμό με την συλλογικότητα της προσπάθειας και το 
δη μιουργούμενο αίσθημα κοινής ιστορικής μνήμης και ταυτότητας (Χαστάο- 
γλου,2007), αποτελεί σημαντικό επίτευγμα και παράδειγμα προς μίμηση, ιδιαίτερα λό
γω του άμεσου αντίκτυπου που έχουν οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο χώρο. 
Δυστυχώς, οι παραπάνω σημαντικές και εκτεταμένες σημειακές παρεμβάσεις, παρου
σιάζονται ασύνδετες, με αποτέλεσμα να χάνουν σημαντικό κομμάτι των πολλαπλασια
στικών τους δυνατοτήτων.

Τέλος, η διερεύνηση και αξιολόγηση του χρονικού της ανασυγκρότησης της πε
ριοχής, σε συνδυασμό με τα παραπάνω και τις επικρίσεις για αδυναμία της πόλης να
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αναλάβει καινοτόμους πολεοδομικούς σχεδιασμούς, να υλοποιήσει σύγχρονες υποδο
μές και να διατυπώσει ένα τολμηρό όραμα για το μέλλον (Χαστάγλου, 2002), παράγει 
τα σημαντικότερα ίσως συμπεράσματα. Αρχικά, επανεμφανίζεται το συμπέρασμα (ΙΤΑ, 
2006, Οικονόμου, 2006, ΟΚΕ, 2007) ότι το υφιστάμενο σύστημα σχεδιασμού - παρα
γωγής δομημένου χώρου και η εφαρμοζόμενη πολιτική γης, παρουσιάζει γενικότερα 
προβλήματα, τα οποία δυσχεραίνουν την εφαρμογή επιμέρους, ορθών κατά τα λοιπά 
νομοθετημάτων.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, διαπιστώνεται ότι η διαφορετική προσέγγιση του χώ
ρου, μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών συμφερόντων κυρίως ως προς τα περιουσιακά δι
καιώματα επί της έγγειας ιδιοκτησία, οδηγεί συνήθως σε αντιπαραθέσεις, οι οποίες 
ανεξαρτήτως της τελικής τους έκβασης χαρακτηρίζονται ως επί το πλείστον, από ιδιαί
τερα μακροχρόνιες διαδικασίες εξαιτίας του αναξιόπιστου χρονικού και οικονομικού 
προγραμματισμού των διοικητικών οργάνων (Γιαννακούρου, 2005). Προφανώς τα πα
ραπάνω ακυρώνουν κατ’ ουσία κάθε προσπάθεια παρέμβασης ακόμη και σε επίπεδο 
περιορισμένων χωρικών ενοτήτων, όμως το πρόβλημα που αναδεικνύεται στην συγκε
κριμένη περίπτωση είναι διαφορετικό. Η εξέταση το χρονικού καταδεικνύει ότι ακόμη 
και για πράξεις που δεν συνεπάγονται άμεσο οικονομικό κόστος46, και ως εκ τούτου 
υπερβαίνουν τις προαναφερθείσες δυσκολίες, η εφαρμογή τους εξακολουθεί να μην κα
θίσταται δυνατή για άλλους όμως λόγους, αυτή τη φορά σχετικούς με ελλείμματα πολι
τικής βούλησης.

Τέλος, σε ένα τρίτο επίπεδο εκτίμησης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η α
πόφαση τροποποίησης των όρων δόμησης και χρήσεων γης, λαμβάνοντας υπόψη την 
ιδιαιτερότητα της περιοχής -  κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος. Διαπιστώνεται λοιπόν 
ότι αντί το δεδομένο πολιτιστικό αγαθό να αποτελέσει το εφαλτήριο πάνω στο οποίο θα 
στηριχθεί ένα στρατηγικό όραμα για την υλοποίηση ενός συγκροτημένου προγράμμα
τος αστικής ανασυγκρότησης (cultural led urban regeneration), αποφασίστηκε η εφαρ
μογή ενός νέου, περιοριστικού κατά βάση, κανονιστικού πλαισίου47. Η συγκεκριμένη 
όμως επιλογή πέραν της όποιας «συμβολής», στην προστασίας του χαρακτήρα της πε
ριοχής από τις λειτουργικές και οικοδομικές πιέσεις (Χαστάογλου, 2009), δεν μπορού
σε να προσφέρει τίποτα παραπάνω, αφού δεν εξασφάλιζε το βασικό ζητούμενο, τον 
επιδιωκόμενο δηλαδή μελλοντικό τρόπο ανάπτυξης της περιοχής. Τα παραπάνω, σε 
συνδυασμό με το γεγονός ότι η έκδοση του απαραίτητου για την εφαρμογή Π.Δ/τος δεν 
έχει έως σήμερα πραγματοποιηθεί καθώς και τη θέση των αρμόδιων εφορειών αρχαιο
τήτων επί του θέματος, μάλλον έχει επιδράσει αρνητικά, κυρίως λόγω της αβεβαιότητας 
που έχει δημιουργήσει.

46 Βλέπε Κεφάλαιο 3, σχετικά με την εξέλιξη της υπ’ αριθμ. 343/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβου
λίου με θέμα: «Τροποποίηση όρων δόμησης και χρήσεων γης στη συνοικία Παλαιά του Δήμου Βόλου»
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Ο δεύτερος άξονας της μεθοδολογίας, δηλαδή η μελέτη της διαχρονικής διαφο
ροποίησης των κοινωνικό -  οικονομικών χαρακτηριστικών της περιοχής, αναφέρεται 
ευθέως στο κεντρικό ερευνητικό ερώτημα, συνεπώς τα συμπεράσματα έχουν ιδιαίτερη 
βαρύτητα. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι σημαντικό ποσοστό του αρχικού πληθυσμού 
της περιοχής φαίνεται μέσα στο πέρασμα των 10 χρόνων να μετακινήθηκε σε άλλες 
περιοχές και το δημιουργούμενο κενό καλύφθηκε από την εισροή χαμηλού εισοδήματος 
οικονομικών μεταναστών. Συνεπώς, στο εξεταζόμενο διάστημα η ελκυστικότητα της 
περιοχής τουλάχιστον ως τόπος κατοικίας για τους γηγενής κρίνεται ιδιαίτερα αρνητι
κή. Δεύτερον, διαπιστώθηκε ότι η περιοχή εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις πλέον 
γερασμένες συνοικίες του ΠΣ Βόλου και ως εκ τούτου δεν φαίνεται να εμφανίζει σημά
δια κατάλληλης δυναμικής που θα την οδηγήσουν σε νέους αναπτυξιακούς δρόμους. 
Τρίτον, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο της πρώτης περιόδου (1991) εξακολουθεί να εμ
φανίζεται και στην δεύτερη (2001), οπότε ούτε ο συγκεκριμένος παράγοντας μπορεί να 
θεωρηθεί ικανός να συνδράμει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της περιοχής. Τέλος, ο 
εξαιρετικά χαμηλός ρυθμός ανανέωσης του κτιριακού αποθέματος κατοικίας, καταδει
κνύει χαμηλή εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων στην περιοχή -  τουλάχιστον ως προς το συ
γκεκριμένο τμήμα της αγοράς ακινήτων - συνεπώς θεωρείται ότι αντίστοιχα χαμηλή 
παραμένει η ποιότητα τους και κατ’ επέκταση οι τιμές των ενοικίων με αποτέλεσμα να 
ευνοείται η εισροή μεταναστών. Ως εκ τούτου θεωρώντας ως δείκτη επιτυχίας της α
στικής ανασυγκρότησης την βελτίωση του κτιριακού αποθέματος και την συνεπακό- 
λουθη προσέλκυση νέων κατοίκων μεσαίων ή υψηλότερων κοινωνικό -  οικονομικών 
στρωμάτων, διαπιστώνεται ότι κάτι τέτοιο δεν έχει επιτευχθεί έως σήμερα Συνοψίζο
ντας, το κύριο συμπέρασμα του δεύτερου άξονα της ανάλυσης είναι ότι παρά την υλο
ποίηση σημαντικού ποσοστού των παρεμβάσεων έως την απογραφή του 2001, η 
περιοχή εμφανίζει σημάδια περαιτέρω υποβάθμισης.

Ως προς την διαχρονική εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας, το πρώτο 
συμπέρασμα γενικού χαρακτήρα είναι ότι οι μεγάλες χωρικές ενότητες (π.χ. ΠΣ Βό
λου), τείνουν να επηρεάζονται από τις ευρύτερες οικονομικές εξελίξεις και ακολουθούν 
τις διακυμάνσεις σε εθνικό επίπεδο, ενώ δεν συμβαίνει απαραίτητα το ίδιο όταν το εξε
ταζόμενο πεδίο αναφοράς περιορίζεται σε μικρότερες χωρικές ενότητες. Το δεύτερο 
συμπέρασμα σχετικά με τις διασυνδέσεις οικοδομικής δραστηριότητας - επιχειρήσεων 
αστικής ανασυγκρότησης είναι ότι η αποσπασματική υλοποίηση έργων, χωρίς την ύ
παρξη ευρύτερου στρατηγικού πλαισίου, οδηγεί σε ανεπιθύμητες εξελίξεις, κυρίως ως 
προς τις αναπτυσσόμενες τάσεις κερδοσκοπίας και την εξωτερίκευση των κερδών. Το 
τρίτο συμπέρασμα αφορά τη σχέση δημόσιων -  ιδιωτικών πόρων στην αστική ανασυ
γκρότηση και καταδεικνύει πρώτον ότι ο ιδιωτικός τομέας συνήθως δραστηριοποιείται 
εφόσον έχουν προηγηθεί σημαντικές δημόσιες επενδύσεις και δεύτερον ότι τα ιδιωτικά 
κεφάλαια μπορεί να είναι σημαντικά μεγαλύτερα σε σχέση με τα αντίστοιχα δημόσια.
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Τέταρτον διαπιστώθηκε ότι οι ασάφειες στον προσδιορισμό και οι αυθαίρετοι περιορι
σμοί (δηλ. κατ’ υπέρβαση του νόμου) των περιουσιακών δικαιωμάτων (property rights) 
δημιουργούν σημαντικές στρεβλώσεις στην αγορά ακινήτων, γεγονός που συνεπάγεται 
αντίστοιχες στρεβλώσεις στις ακολουθούμενες αναπτυξιακές προοπτικές. Τέλος, σε κά
θε περίπτωση το βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι τα έργα και οι δράσεις 
ανασυγκρότησης, ακόμη και αν είναι αποσπασματικές, επιφέρουν σημαντικές μεταβο
λές στα δεδομένα των περιοχών που εφαρμόζονται και ως εκ τούτου πρέπει κατ’ ελάχι
στο να διέπονται από ένα σαφές στρατηγικό όραμα.

Η ανάλυση των ερωτηματολογίων αποτελεί τον τελευταίο άξονα της ακολου
θούμενης μεθοδολογίας συνεισφέροντας σημαντικά στην ολοκλήρωση της παρούσας 
μελέτης καθώς τα αποτελέσματα ενισχύουν πολλά από τα προηγούμενα συμπεράσμα
τα. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι, οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι ειδικοί επιστήμονες 
υπερεκτιμούν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ανασυ
γκρότηση μιας περιοχής, ενώ οι χρήστες από την πλευρά τους παρουσιάζουν περισσό
τερο μετριοπαθείς απόψεις. Ιδιαίτερα χρήσιμο είναι το δεύτερο συμπέρασμα καθώς 
φαίνεται ότι τόσο οι χρήστες όσο και οι ειδικοί, τείνουν να αξιολογούν τους φορείς υ
λοποίησης των έργων με επιφυλακτικότητα, ενώ φαίνεται ότι τα έργα αυτά καθαυτά 
τυγχάνουν θετικότερης προσέγγισης, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την έλλειψη συ
νεχούς παρουσίας του φορέα σε αντιδιαστολή με τη μονιμότητα των έργων και την κα
χυποψία των πολιτών ως προς την ποιότητα και αξιοπιστία των δράσεων των φορέων. 
Διαπιστώθηκε επίσης ή τουλάχιστον έτσι έγινε αντιληπτό από τους ερωτώμενους ότι τα 
έργα τείνουν να δίνουν βαρύτητα στο πεδίο της οικονομικής ανάπτυξης, αγνοώντας την 
σημαντική συμβολή των παραμέτρων της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, συνεπώς δεν υπάρχει σύμπτωση μεταξύ πρόσφατων τάσεων της αστι
κής ανασυγκρότησης και της εφαρμοζόμενης πρακτικής.

Επιπρόσθετα, σε αντίθεση με το πρώτο συμπέρασμα όπου οι φορείς τείνουν να 
υπερεκτιμούν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, διαπιστώθηκε ότι σε ότι α
φορά την αξιολόγηση των προβλημάτων η εικόνα αντιστρέφεται και ως εκ τούτου η 
ιεράρχηση των προβλημάτων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να αποφευχθεί 
τελικά η εφαρμογή λανθασμένων πολιτικών. Σε ότι αφορά τις αντιλήψεις σχετικά με τις 
αξίες των ακινήτων και την πορεία της αγοράς διαπιστώθηκε ότι τα έργα ανασυγκρό
τησης συνήθως οδηγούν στην άνοδο των τιμών των ακινήτων στις αντίστοιχες περιο
χές. Το τελευταίο συμπέρασμα σχετίζεται με το γεγονός ότι οι απόψεις των κατοίκων 
συχνά επηρεάζονται από παραμέτρους όπως οι επιθυμίες σε προσωπικό επίπεδο και 
προσδοκίες που στηρίζονται σε φήμες παρά σε πραγματικά γεγονότα, ενώ αυτές των 
εμπλεκόμενων φορέων τείνουν να υπερεκτιμούν τις καταστάσεις. Έτσι από τη μια οι 
κάτοικοι υποστηρίζουν συγκεκριμένες απόψεις, χωρίς όμως να γνωρίζουν τα πραγματι
κά δεδομένα και συχνά επιμένουν στην εφαρμογή τους, ενώ από την άλλη η υπερεκτί-

139

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:55 EEST - 54.219.128.100



Παπαγιαννίτσης Γεώργιος Συμπεράσματα - Προτάσεις

μηση των αποτελεσμάτων κάποιων δράσεων καθιστά τους φορείς αρνητικούς στην ε
πανεξέταση ζητημάτων που θεωρούν ότι έχουν λυθεί. Το σύνολο των παραπάνω παρα
τηρήσεων καταδεικνύει την ανάγκη εισαγωγής σε οποίο βαθμό απαιτείται των 
δυνατοτήτων που προσφέρουν οι διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού οι οποίες αφε
νός προβλέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο αφετέρου συμβάλλουν στην μεγαλύτερη 
αποδοχή των αποφάσεων.

Τελικά, σε ότι αφορά το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα, το βασικό 
συμπέρασμα είναι ότι η ύπαρξη ευρύτερα διαμορφωμένων καταστάσεων σχετιζόμενων 
με την αποτελεσματικότητα της διοίκησης και τη θεώρηση του πολιτικού συστήματος 
(λαϊκισμός, πελατειακές σχέσης κ.α.), δεν ευνοεί την αξιοποίηση της πληθώρας των 
σχεδιαστικών χωρικών εργαλείων, ανεξάρτητα της αποτελεσματικότητα ή των προβλη
μάτων που μπορεί να παρουσιάζει το καθένα από αυτά μεμονωμένα. Η περιορισμένη 
εφαρμογή τους, αποτελεί τη σημαντικότερη ίσως απόδειξη του παραπάνω ισχυρισμού 
και ως εκ τούτου αν δεν διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους, οι επιχειρή
σεις αστικής ανασυγκρότησης θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται αποσπασματικά, με 
ότι αυτό συνεπάγεται για την αποτελεσματικότητα, το κόστος, την ανάπτυξη.

Αναφορικά με την συσχέτιση της διεθνούς εμπειρίας και των τελικώς εφαρμο
ζόμενων πολιτικών και πρακτικών στην Ελλάδα, η κύρια διαπίστωση είναι ότι δεν πα
ρατηρήθηκε συνάφεια, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στις προαναφερθείσες 
ευρύτερα διαμορφωμένες απόψεις και αντιλήψεις, αλλά και στις δυσκολίες εφαρμογής 
των προσεγγίσεων που έχουν προταθεί σε διεθνές επίπεδο. Η έλλειψη εμπειρίας, οι 
χρονοβόρες διαδικασίες, η πληθώρα των επιπέδων σχεδιασμού, η έλλειψη διαδικασιών 
αξιολόγησης και διαβούλευσης, η έλλειψη ασφάλειας δικαίου (ΙΤΑ, 2006, ΟΚΕ, 2007), 
αλλά κυρίως οι ασυνέχειες της δημόσιας διοίκησης, αποτελούν τροχοπέδη στον εκσυγ
χρονισμό του ευρύτερου συστήματος παραγωγής του χώρου και κατ’ επέκταση των ε
πιχειρήσεων αστικής ανασυγκρότησης .

Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι τα προγράμματα και οι δράσεις αστικής ανασυγκρό
τησης, ανεξάρτητα από την αποσπασματικότητα των δράσεων ή των έργων, σχετίζο
νται άμεσα τόσο με την οικονομική ανάπτυξη όσο και με την αγορά ακινήτων. Σε ότι 
αφορά το πρώτο οι ενδείξεις προέρχονται από την αθρόα προσέλευση του ιδιωτικού 
τομέα στην περιοχή μελέτης, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, αλλά και από τις απόψεις 
που εκφράστηκαν στα ερωτηματολόγια. Η αγορά ακινήτων από την άλλη σχετίζεται 
επίσης με τα έργα και τις δράσεις ανασυγκρότησης, αλλά οι ιδιαιτερότητες της περιο
χής μελέτης δεν επέτρεψαν, στο πλαίσιο της παρούσας τουλάχιστον εργασίας, να μελε
τηθεί σε περισσότερο βάθος.

Κλείνοντας, το συμπέρασμα από την ανάλυση των έργων και δράσεων στην πε
ριοχή μελέτης είναι ότι κάθε προσπάθεια αστικής ανασυγκρότησης ανεξάρτητα της συ
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νολικής ή όχι προσέγγισης που μπορεί να έχει,, επιφέρει σημαντικές μεταβολές στα δε
δομένα των περιοχών που εφαρμόζεται και ως εκ τούτου πρέπει κατ’ ελάχιστο να διέ- 
πεται από ένα σαφές στρατηγικό όραμα. Ως προς την αποτίμηση των αποτελεσμάτων 
στην κοινωνικό -  οικονομική δομή της περιοχής το συμπέρασμα είναι ότι οι παρεμβά
σεις δεν οδήγησαν σε θετική μεταβολή του, γεγονός που σχετίζεται άμεσα τόσο με την 
μη επίλυση χρόνιων προβλημάτων και ως εκ τούτου καταδεικνύεται η ανάγκη εφαρμο
γής ολοκληρωμένων -  κατ’ ουσία -  προγραμμάτων ανασυγκρότησης. Τέλος, ως προς 
την αγορά ακινήτων διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις που οφείλο
νται σε ασάφειες του υφιστάμενου πλαισίου, οι οποίες επιτείνονται κυρίως λόγω του 
ελλείμματος συγκεκριμένου οράματος για την περιοχή.
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Σελίδα 1

1ι
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

«Αστική ανασυγκρότηση, οικονομική ανάπτυξη και αγορά ακινήτων. Η συνοικία των Παλαιών στο Βόλο»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ & ΤΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΒΟΛΟΥ

A . Πληροφοριακά Στοιχεία Υπεύθυνων Ερωτηματολογίου:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1
Παπαγιαννίτσης Γ εώργιος

Αρχιτέκτων Μηχανικός
Τηλ.: 24210 22953 

e-mail: papagiannitsis@prd.uth.gr

Δρ. Αρβανιτίδης Πασχάλης
Τηλ.: 24210 74914Λέκτορας

2 Οικονομικής Ανάλυσης των Θεσμών 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας -Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

e-mail: parvanit@uth.gr

Β . Εισαγωγικά Στοιχεία - Στόχοι του Ερωτηματολογίου:
Η περιοχή των Παλαιών αποτελεί τον αρχαιότερο οικιστικό πυρήνα της πόλης του 

Βόλου. Η αλματώδης ανάπτυξη της πόλης του Βόλου κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα και η 
συγκέντρωση των σημαντικότερων δραστηριοτήτων στο σημερινό κέντρο της πόλης, είχε ως 
αποτέλεσμα την σταδιακή υποβάθμιση της περιοχής και την λειτουργική της απομόνωση.

Σήμερα, μια σειρά παρεμβάσεων φορέων και ιδιωτών (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
συγκρότημα Τσαλαπάτα, Old City, Village Cinemas, Μουσείου της πόλης, κ.α.), καθιστούν τα 
Παλαιά μια ταχύτατα μεταβαλλόμενη ως προς τη μορφή και τη χρήση του χώρου περιοχή.

Στόχοι της παρούσας έρευνας είναι:

J  h , < \  .·; \ :  ■ Να διερευνηθούν οι απόψεις κατοίκων, επαγγελματιών και
' ^  V ' ■ εργαζομένων σχετικά με τις έως σήμερα παρεμβάσεις των

■ \  , φορέων και των ιδιωτών,
.. \  V - ο ' ■ Να αξιολογηθούν οι λόγοι επιλογής της συνοικίας των

- < ' ν Παλαιών ως περιοχή κατοικίας και επαγγελματικής
.  ̂ ‘ ' δραστηριότητας,

r 'I # ' “  \  · ’ ■ Να αναδειχθούν τα προβλήματα της περιοχής,
■ Να καταγραφούν διαχρονικές τάσεις εξέλιξης της περιοχής

μ. ΐ  W "  και
/  ■ Να αξιοποιηθούν οι απόψεις των άμεσα εμπλεκόμενων

: (κατοίκων -  επαγγελματιών -  εργαζομένων) στο
, μελλοντικό ανασχηματισμό της περιοχής.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συνεργασία σας.

Με εκτίμηση,

Παπαγιαννίτσης Γεώργιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δρ. Αρβανιτίδης Πασχάλης
Λέκτορας Οικονομικής Ανάλυσης των Θεσμών 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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■

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
«Αστική ανασυγκρότηση, οικονομική ανάπτυξη και αγορά ακινήτων. Η συνοικία των Παλαιών στο Βόλο»

4. Βαθμολογήστε τη σημαντικότητα των παρακάτω προβλημάτων στην περιοχή των Παλαιών:
Δώστε μηδέν (0) σε απόλυτα αρνητική απάντηση (δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα) και δέκα (10) σε απόλυτα θετική (η επίλυση
ro u  είναι επιτακιική ανάγκη) . ----  - —  —  ----- — ------ —— —

Καθόλου
πρόβλημα

Μάλλον δεν είναι Όχι ιδιαίτερα Σημανιικό πρόβλημα mTOKwVavawn
σημαντικό πρόβλημα σημαντικό πρόβλημα ΙΜ πρόβλημα επιτακτική αναγκη

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

α. Η  λειτουργία του εμπορικού λιμένα και συνεπακόλουϋη μόλυνση που συνεπάγεται αυτή η 
δραστηριότητα (σκραπ. θόρυβος, κινήσεις βαρέων οχημάτων κ.α ) ..

β· Ιροβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης

Υ Προβλήματα ελλιπούς καθαριότητας και συντήρησης κοινόχρηστων χώρων και δικτύων (ελλιπής 
φωτισμός δίκτυα ύδρευσης -  αποχέτευσης, συντήρηση οδών και πεζοδρόμων κ α )

δ Η ύπαρξη ανενεργών κτισμάτων και εγκαταστάσεων που συχνά αποιελούν εστίες μόλυνσης ή

ε. Οι περιορισμοί δόμησης
στ. Η έλλειψη ποιοτικών χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων

ζ Η ύπαρξη καταστημάτων νυχτερινής διασκέδασης

Π Η  Λεωφόρος Λαμπράκη, που ουσιαστικά αποκόπτει την συνοικία σε δύο μέρη

θ 0  σταθμός των ιραίνων (ΟΣΕ) και η ύπαρξη των γραμμών που ουσιαστικά αποκόπτει λειτουργικά την 
περιοχή από το κέντρο ιης πόλης και τις γειτονικές συνοικίες
Η έλλειψη ασφάλειας αστυνόμευσης της περιοχής

κ. Αλλο...............................................................................................................................

5. Ποιος είναι ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο επιλέξατε την περιοχή των Παλαιών ως περιοχή 
κατοικίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας ή γενικότερα τόπο εργασίας:
Κυκλώστε υόνο μία απάντηση _ —
α. Προύπήρχε το οικόπεδο

β Προυπήρχε το κτίσμα

Υ Οικονομική αγορά (φθηνό οικόπεδο ή φθηνή κατοικία) ή χαμηλό ενοίκιο, σε σχέση με την ποιότητα της 
κατασκευής και τα πλεονεκτήματα της περιοχής .....

δ

ε.

οτ

ζ
Π

Ευνοϊκοί όροι δόμησης στην περιοχή 

Άμεση γειτνίαση με το κέντρο
Ύπαρξη ικανοποιητικών εξυπηρετήσεων (σχολεία, καταστήματα, συγκοινωνίες, κ.α.)

Προσδοκία αύξησης των αξιών γης. λόγω αναβάθμισης της περιοχής και μελλονιική εκμετάλλευση 

Ποιότητα ζωής
θ Αλλοι λόγοι..................................................................................  .........

6 . Αν μπορούσατε σήμερα, ανεξαρτήτως οικονομικού κόστους, να επιλέξετε περιοχή κατοικίας ή άσκησης 
ευποοικτκ δραστηριότητας στο ευρύτερο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου -  Ν. Ιωνίας:

α Θα επιλέγατε την περιοχή των Παλαιών

β. Θα επιλέγατε άλλη περιοχή και ποια

I Ιοιος βασικός παράγοντας θα συντελούσε στην απόφασή σας αυτή

7. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, του Εθνικού Χωροταξικού και της Υλοποίησης των Μεσογειακών Αγώνων το 2013, 
συζητουνται μία σειρά σημαντικών έργων τα οποία επηρεάζουν άμεσα την περιοχή των Παλαιών. Ποιο από 
τα παρακάτω έργα θεωρείται ότι θα ωφελούσε περισσότερο την περιοχή:
Δώστε μονο μία απάντηση
α. Η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην περιοχή

β-

Υ

Η μετεγκατάοιαση του συνόλου των εμπορικών λιμενικών εγκαταστάσεων σε άλλη τοποθεσία πλησίον της 
πόλης ιου Βόλου και η ταυτόχρονη ανάπλαση του παραλιακού μετώπου
Η ατιομάκρυνση μόνο των δραστηριοτήτων του εμπορικού λιμένα που επιβαρύνουν περιβαλλοντικά την 
περιοχή (σκραπ. κτλ)

δ Η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων και των διατηρητέων κτισμάτων

IV
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Σελίδα 1

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ - 
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ & ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΒΟΛΟΥ

A . Εισαγωγικά Στοιχεία - Στόχοι τ γ κ  Έρευνας:
Η περιοχή των Παλαιών αποτελεί τον αρχαιότερο οικιστικό πυρήνα της πόλης του 

Βόλου. Η αλματώδης ανάπτυξη της πόλης και η συγκέντρωση των σημαντικότερων 
δραστηριοτήτων στο σημερινό κέντρο της, είχε ως αποτέλεσμα την σταδιακή υποβάθμιση της 
περιοχής και την λειτουργική της απομόνωση.

Σήμερα, μια σειρά παρεμβάσεων φορέων και ιδιωτών (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
συγκρότημα Τσαλαπάτα, Old City, Village Cinemas, Μουσείο της πόλης, κ.α.), καθιστούν τα 
Παλαιά μια ταχύτατα μεταβαλλόμενη ως προς τη μορφή και τη χρήση του χώρου περιοχή.

Στόχοι της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις κατοίκων και ειδικών 
σχετικά με την επιτυχία των πρόσφατων παρεμβάσεων στην περιοχή, και να σκιαγραφηθούν 
τα προβλήματα και οι δυναμικές ανάπτυξης της περιοχής.

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανώνυμα. Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν 
είναι απόλυτα εμπιστευτικές. Τα ερωτηματολόγια θα παραμείνουν στην κατοχή της 
ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου και θα ανακοινωθούν μόνο τα συμπεράσματα μετά 
από στατιστική επεξεργασία.

Β . Στοιχεία Υπεύθυνων Έρευνας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παπαγιαννίτσης Γεώργιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Τηλ.: 24210 22953, 6944 244770 
e-mail: Daoaaiannitsis(®Drd.uth.qr 

Daoaaiannitsis{S>hotmail.com

Αρβανιτίδης Πασχάλης
Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τηλ.: 24210 74914 
e-mail: Darvanit(S>uth.qr

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ
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Η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

«Αστική ανασυγκρότηση, οικονομική ανάπτυξη και αγορά ακινήτων. Η συνοικία των Παλαιών στο Βόλο»

4. Βαθμολογήστε τη σημαντικότητα των παρακάτω προβλημάτων στην περιοχή των Παλαιών:
Δώστε μηδέν (0) σε απόλυτα αρνητική απάντηση (δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα) και δέκα (10) σε απόλυτα θετική (η επίλυση 
του είναι επιτακτική ανάγκη) _ _ _ ===r̂ _  _

Καθόλου
πρόβλημα

Μάλλον δεν είναι 
σημαντικό πρόβλημα

Όχι ιδιαίτερα 
σημαντικό πρόβλημα

Σημαντικό πρόβλημα
Πολύ σημαντικό 

πρόβλημα
Η επίλυση του είναι 
επιτακτική ανάγκη

Η λειτουργία του εμπορικού λιμένα και ουνεπακόλουΟη μόλυνση που συνεπάγεται αυτή η 
δραστηριότητα (σκραπ. θόρυβος, κινήσεις βαρέων οχημάτων κ.α.)
Προβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης
Προβλήματα ελλιπούς καθαριότητας και συντήρησης κοινόχρηστων χώρων και δικτύων (ελλιπής 
φωτισμός, δίκτυα ύδρευσης -  αποχέτευσης, συντήρηση οδών και πεζοδρόμων κ.α)
Η ύπαρξη ανενεργών κτισμάτων και εγκαταστάσεων που συχνά αποτελούν εστίες μόλυνσης ή 
συγκέντρωσης περιθωριακών στοιχείων 

Οι περιορισμοί δόμησης
Η έλλειψη ποιοτικών χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων 

Η ύπαρξη καταστημάτων νυχτερινής διασκέδασης

Η Λεωφόρος Λαμπράκη, που ουσιαστικά αποκότττει την συνοικία σε δύο μέρη
Ο σταθμός των τραίνων (ΟΣΕ) και η ύπαρξη των γραμμών που ουσιαστικά αποκόπτει λειτουργικά την 
περιοχή από το κέντρο της πόλης και τις γειτονικές συνοικίες 
Η έλλειψη ασφάλειας -  αστυνόμευσης της περιοχής

Αλλο................................................................................................................................

5. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, του Εθνικού Χωροταξικού και της Υλοποίησης των Μεσογειακών Αγώνων το 2013, 
συζητούνται μία σειρά σημαντικών έργων τα οποία επηρεάζουν άμεσα την περιοχή των Παλαιών. Ποιο από 
τα παρακάτω έργα θεωρείται ότι θα ωφελούσε περισσότερο την περιοχή:
Κυκλώστε μόνο μία απάντηση
Η δημιουργία νέων εγκαιαστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην περιοχή
Η μετεγκατάσταση του συνόλου των εμπορικών λιμενικών εγκαταστάσεων σε άλλη τοποθεσία πλησίον της πόλης 
του Βόλου και η ταυτόχρονη ανάπλαση του παραλιακού μετώπου
Η απομάκρυνση μόνο των δραστηριοτήτων του εμπορικού λιμένα που επιβαρύνουν περιβαλλοντικά την περιοχή 
(σκραπ. κτλ) ..............
Η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων και των διατηρητέων κτισμάτων
Οι εκτεταμένες αναπλάσεις των κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρομήσεις, νέοι χώροι πρασίνου, ποδηλατοδρόμοι, κτλ) 
Η υπογειοποίηση της Λεωφόρου Λαμπράκη
Κίνητρα για την επέκταση ήπιας μορφής εμπορικών -  επαγγελματικών δραστηριοτήτων 
Κίνητρα για την επέκταση δραστηριοτήτων εστίασης, τουρισμού και νυχτερινής διασκέδασης 
Η άρση των περιορισμών δόμησης από πλευράς της αρχαιολογικής υπηρεσίας και η περαιτέρω οικιστική ανάπτυξη 
της περιοχής (αύξηση της πυκνότητας ιων κατοίκων και της οικονομικής δραστηριότητας γενικά)

Άλλο .

6. Τα τελευταία χρόνια, ως προς την αγορά των ακινήτων στην περιοχή των Παλαιών, σε σχέση με την πόλη 
του Βόλου, πιστεύεται ότι οι τιμές:

Έχουν μειωθεί Είναι ίδιες Έχουν αυξηθεί

πάρα πολύ πολύ λίγο λίγο πολύ πάρα πολύ

0 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10

u Για αγορά οικοπέδου

β· Για αγορά κατοικίας

Υ Για αγορά επαγγελματικής στέγης

δ. Για ενοικίαση οικοπέδου (πχ χώρος στάθμευσης, αποθήκευσης υλικών, κ.α.) 

ϊ · Για ενοικίαση κατοικίας

στ. Για ενοικίαση επαγγελματικής στέγης
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Ερωτηματολόγιο για τους ειδικούς επιστήμονες — ερευνητές & 
τους εμπλεκόμενους φορείς για την περιοχή των «Παλαιών» Βόλου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»

Η  υ π ’ αριθμ. 343/2004 απόφαση του Δήμου Βόλου με θέμα: 
« Τροποποίηση όρων δόμησης και χρήσεων γης στη συνοικία

Παλαιό του Δήμου Βόλου»
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Μήτ ο οι) Κυριάκος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. Α ΥΤ/ΣΗ Σ ΚΑΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Μ ΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΜ Η Μ Α ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:

Η  π α ρ ο ύ σ α  α π ό φ α σ η  ε λ έ γ χ θ η κ ε  κ α ι  β ρ έ θ η κ ε  ν ό μ ιμ η

2004Β ο λ ο ς
Ε.Γ.Γ.Π.Θ.ΑΝΤΙ' Η ΔιευθύντριαΑΚΡΙΒΕ vfyβόλος λ,-ϊ=λΑFT.OY^ηΜΑΤΟΪrot *ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ οϊίΚΟΥ εργοτ

?ΕΙΑ Θ Ε ^  
ΜΑΒΝΊΘΕΗΜ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ riFOX̂S©
Ν Ο Μ Ο Σ
Δ Η Μ Ο Σ ΒθΜθ1$ -Π

Α ριθ. Απόφασης : 343/2004ΤΗΛ. 24210 2

πΡΟΕΛΡΟΣΤΓαλτίκτΐ€ Δαιιιανος ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΑΣ : Aauvroc Ιωάννης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Π ρ α κ τ ικ ο ύ  τ η ς  11η ς Τ Α Κ Τ ΙΚ Η Σ  Σ υ ν ε δ ρ ία σ η ς  το υ  Δ η μ ο τ ικ ο ύ  Σ υ μ β ο υ λ ίο υ , τη ς  

3 0 /8 /2 0 0 4
Σ το  Β Ο Λ Ο  σ ή μ ε ρ α  τη ν  3 0 η  το υ  μ η ν ά ς  Α υ γ ο ύ σ το υ  τ ο υ  έ το υ ς  2 0 0 4  η μ έ ρ α  τη ς  

εβ δ ο μ ά δ α ς Δ ευ τέρ α  κ α ι ώ ρ α  1 8 :00  σ υ ν ή λ θ ε  το  Δ η μ ο τ ικ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ιο  το υ  Δ ή μ ο υ  Β ό λ ο υ  σε 
Δ η μ ό σ ια  Τ Α Κ Τ ΙΚ Η  Σ υ ν ε δ ρ ία σ η  σ το  Δ η μ α ρ χ ε ίο  Β ό λ ο υ , ύ σ τ ε ρ α  α πό τ η ν  α ρ ιθμ . 
1 3 2 2 5 /2 6 /8 /2 0 0 4  έγγ ρ α φ η  π ρ ό σ κ λ η σ η  το υ  Π ρ ο έδ ρ ο υ  π ο υ  ε π ιδ ό θ η κ ε  σ το ν  κ α θ έν α  χ ω ρ ισ τά  
σ ύ μ β ο υ λ ο , Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ις  δ ια τ ά ξ ε ις  το υ  α ρ θ .1 0 8  του  Π .Δ /το ς  4 1 0 /9 5 ..

Π ρ ιν  α πό  τη ν  έν α ρ ξη  τ η ς  σ υ ν ε δ ρ ία σ η ς  ο Π ρ ό εδ ρ ο ς  δ ια π ίσ τ ω σ ε  ό τ ι α πό  τα  μ έλη  ή τα ν :

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
Γ ο ύ σ ιο ς  Ε υ ά γ γελ ο ς , Δ α μ ίγ ο ς  Ιω ά ν ν η ς , Δ α ν η λ ό π ο υ λ ο ς  Γ ε ώ ρ γ ιο ς , Δ ο υ λ ό π ο υ λ ο ς  Α ρ ισ το τέλ η ς , 
Κ α π ο ύ λ α ς Ε υ ά γ γελ ο ς , Κ α ρ α β ά ς  Ο δ υ σ σ έα ς , Κ ο π ά ν α ς  Α ρ γ ύ ρ ιο ς , Κ ο υ ν τ ο υ ρ ά ς  Α θ α ν ά σ ιο ς , 
Κ ο υ ρ τ ίν α ς  Ιω ά ννη ς , Κ ο υ τσ ό ς  Δ η μ ή τρ ιο ς , Μ α ρ ιν ά γ η ς  Α ν α σ τ ά σ ιο ς , Μ α ρ κ ά κ η ς  Π α ύ λ ο ς , 
Μ η τσ ικ ώ σ τα ς  Σ τα ύ ρ ο ς , Μ π α ζ ια κ α ς  Α ν α σ τά σ ιο ς , Μ π α ρ μ π ο υ δ ά κ η  Α ικ α τε ρ ίν η , Π α π α δ ρ ό σ ο ς  
Β α σ ίλ ε ιο ς , Π α π π ά ς Α ν τώ ν ιο ς , Π α τ ε λ ο δ ή μ ο ς  Γ εώ ρ γ ιο ς ,-  Π ο υ λ τ σ ίδ η ς  Α ν α σ τά σ ιο ς , Σ α λ τ ίκ η ς  
Δ α μ ια νό ς , Σ κ ο τ ιν ιώ τ η ς  Π α ν α γ ιώ τ η ς , Σ τ α θ ό π ο υ λ ο ς  Χ ρ ή σ το ς , Σ τ ρ α τ η γ ό π ο υ λ ο ς  Α ν α σ τά σ ιο ς , 
Τ σ α μ π ρ ιν ό ς  Χ ρ ή σ τ ο ς , Τ σ ιώ λ η ς  Ιω ά ν ν η ς , Φ ο ιν ικ ό π ο υ λ ο ς  Α π ό σ το λ ο ς

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  '■
Α δ α μ ά κ η ς Κ ω ν /ν ο ς ,Ζ ιά κ ά ς  Μ ιλ τ ιά δ η ς , Κ α φ ρ ίτσ α ς  Α ν τ .,Κ ρ ο μ ύ δ α ς  Ε υ σ τρ ά τ ιο ς , Λ α ζα ρ ίδ η ς  

Π α ντελ ή ς

Α Π Ο Φ Α Σ Η  3 4 3 /2 0 0 4  .
'  Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Η

Τ ρ ο π ο π ο ίη σ η  ό ρ ω ν  δ ό μ η σ η ς  κ α ι  χ ρ ή σ ε ω ν  γ η ς  σ τη  σ υ ν ο ικ ία  Π α λ α ιά  τ ο υ  Δ ή μ ο υ  Β ό λ ο υ .
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Ο  κ . Π ρ ό ε δ ρ ο ς  ε ισ η γ ο ύ μ ε ν ο ς  το  17ο θ έ μ α  τ η ς  η μ ε ρ ή σ ια ς  δ ιά τ α ξ η ς  έ θ ε σ ε  υ π ό ψ η  του  
Δ η μ ο τ ικ ο ύ  Σ υ μ β ο υ λ ίο υ  τ η ν  α π ό  2 5 /8 /2 0 4  ε ισ ή γ η σ η  τ η ς  Π ο λ ε ο δ ο μ ία ς  ,το  π ρ α κ τ ικ ό  τη ς  

Ε .Π .Ρ .Θ . κ α ι τ η ν  Υ π ο υ ρ γ ικ ή  Α π ό φ α σ η .

ΔΗΜΟΣ ·
Βόλου

Ο Δήμαρχος

Βόλος 25/8/2004 
Αριθμ.Πρωτ.:4245

ΠΡΟΣ:
Τον Δήμαρχο Βόλου 
κ. Κυρ.Μήτρου

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση όρων δόμησης και χρήσεων γης στη Συνοικία «ΠΑΛΑΙΑ» του Δήμου Βόλου.
Υποβάλλω την απόφαση -πρόταση της Επιτροπής Πολεοδομικών Θεμάτων του Δήμου μας που 

αφορά το αντικείμενο του θέματος. -
Παρακαλώ στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο να θέσετε το θέμα για συζήτηση και εισηγηθείτε 

την λήψη σχετικής απόφασης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΏΝ 
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Η

1. Α  ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ( Τ.Υ.) 6. Α. ΛΟΥΚΙΔΟΥ

2. . Μ.ΓΑΚΗ 7. Γ. ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ (Τ.Υ.)

3. Γ. ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΣ 8. Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Τ.Υ.)

4. Α. ΔΟΥΜΠΙΩΤΗΣ (Τ.Υ.) 9. Κ. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (Τ.Υ.)

5. Ν. ΚΟΥΒΑΤΑΣ 10. Ε. ΤΖΑΒΕΛΑ

11.Μ.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ (παρέστη ως
εκπρόσωπος του ΤΕΕ μέχρι την αντι
κατάστασή της) (Τ.Υ.)

Συνεδρίαση της 19-8 - 2004

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση όρων δόμησης και χρήσεων γης στη συνοικία «Παλαιό» του 
Δήμου Βόλου.

ΣΧΕΤ: α) Εισήγηση της Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 3792/1619/26-7-2004. —
Η Επιτροπή μετά από μελέτη του θέματος αποφασίζει:

Συμφωνεί κατ’ αρχήν με την εισήγηση της Υπηρεσίας με τις κάτωθι παρατηρήσεις:
1) Να ληφθεί υπόψη ότι η περιοχή ολόκληρη των Παλαιών έχει χαρακτηριστεί ως 

αρχαιολογικός χώρος^πδ'όπχει ''ε/κρίθέΎ' με “ Υπουργική Απόφαση η οποία 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1047/Β713-7-2004.

2) Τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής θα προκόψουν μετά από μελέτη 
επιτροπής η οποία θα καθορίσει το πλαίσιο και θα προβεί σε καταγραφή των υπό 
διατήρηση κτιρίων και η πρόταση της οποίας θα οριστικοποιηθεί με Απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου.

xii
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. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

ΠΛΗΡΟΦ. ΑΙΚ. Μ. ΒΑΜΒΑΤΗΡΑ 
ΤΗΛ. 24210271 44

ΒΟΛΟΣ 23. 7. 2004 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

Προς τον Ανηδήμαρχο 
κ. Αναστάσιο Στρατηγόπουλο

ΘΕΜΑ : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ.Κλ,ί χΡΗΣΜΥΗ YHL Ϊ,ΤΛΪΝΝΟΤΚΙΑ τ Ια ι λ τ λ ’ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ π υ ΐ κ ί Α  ΠΑΛΑΙΑ

Εν συνεχεία των συσκέψεων με την Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας και τον Σύλλογο Αογιτεκτόνων 
Μαγνησίας , αποφασιστηκε να κατατεθούν έγγραφες προτάσεις των Φορέων αυτών στην Υπίοεσία του

π Γ ϊ “ :;  5„θ; ^ ; . οψ’’ ιελική ”ρό̂  ™ν ̂  “ "■ *  -  ™ -,χ ™
Σ»Μ9 ·>ν« με τα ,αραμάν» κατά την σύσκεψη της 14OT04 η αρχική εισήγηση διαμορφώθηκε ως 8ζής ; 

Α) ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Η Συνοικία των Παλαιών της πόλης του Βόλου ,όπως αυτή διαμορφώθυκε αέσα ™ -
α π ο τελείμοναδικό μνημειακό χώρο όχι μόν0 γ1α τη , ,,όΐη του ΒόΧο» , S m  κα, γ , Γ ο χ Γ ί η Γ ™  

Θεσσαλία με διαχρονική ανθρώπινη κατοίκηση χωρίς διακοπή από  τους προΙσε„ρ,κο& γ ο ο ν ο Γ  ,Τ Ι  
χιλιετία π .Χ .) μέχρι και σήμερα ( είναι ένα από τα σπάνια δείγματα στον Κόσμο ) .  ^  ζ ^

Στΐ| ctuvoikiol Παλαιών υπίζρχουν * 1} Π Ποοιοτοοικυ κ η ι π nvrrfnr π λ ι-π ,. ,
^τοχή του Χαλκού και Σιδήρου που συνεχίζει να κατοικείται κατά τους ^
Ρω μαϊκούς  χρόνους . 2) Το ορστό μέχρι κά. σήμερα Κάστρο του ΒύΧου Π α ' 

χρόνων και κατα την περίοδο της Τουρκοκρατίας ( Παλαιό™ι™ ™ ™  « ,!Γ  - Βυζαντινών
ψηφιδωτά , παλαιοχριστιανικό 
καστρόπορτες , πύργους , προτείχισμα

νεκροταφείο , παλαιοχριστιανικά μέλη , οχυρωματικά' - Λ * * ' τείχη με

Διατηρητέα Νεότερα Μνημεία ( βιομηχανικά κτήρια Τι^οοικάαανσΓ ’ πυΡιτιδα*°θήπη )■ 3 )
™ ; va ε , α „  , σ τ ά β Χ α ™

Και συγκεκριμένα:
α) Προϊστορικός οργανωμένος οικισμός της 3η5
άρΧαιόΤερης νεολιθικής εγκατάστασης στις βαθύτερες επιχώσεις ^  ^  Π
β) Οικισμός της Μέσης Εποχής Χαλκού (1900-1550 π.Χ.) με σύνθετη 
κοινωνικές δομές. υυνυετη

ύπαρξη

αρχιτεκτονική οργάνωση kq\

γ) Σημανηκή Πόλη μυκηναϊκής εποχής (1550- 1000 π.Χ.) με οργανωμένο νεκροταφείο
πέραν της σημερινής συνοικίας των Παλαιών στη συνοικία^ , ^ μ υ τ α ψ ε ι ο  που εκτείνεται 
δ) Πόλη εκτεταμένη με νεκροταφείο ^ ς  ε Τ ο ^  τ Τ ^ ρ α υ  ^  Αν“ ^ Ρ“ ν και ™  *to>  *  Ιωνίας.
αιώνας π.Χ. ) που εκτείνεται σε όλη την συνοικία Παλαιών και με το ί ί Τ ο ^ Φ ε Γ ^ Τ  ^  ^
Αγ. Ανάργυρων και το Δήμο Ν. Ιωνίας μ εκροταφειο στην περιοχή των
ε) Πόλη κλασσικών , Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών χρόνων ( 5° αυ π X gmc κ-m d° m υ  
νεκροταφείο. . ‘ " ’ εω >̂ και  ̂ au 4- X. με οργανωμένο

ISo", ^ Γ ^ Τ ^ Γ ί μ ^ Γ π ^ Γ , ^ υ Χ 07' 10 ° ί72ΡΟνης
έχουν διενεργηθεί δ,ερευνητικές ανασκα^ές κα, έ χ Χ Τ ο κ Ξ ΰ ρ Μ 5 “,«αρούς του 1955 ,
πρωτογεωμετρικών και μυκηναϊκών γοόνων Επί,-™Γ α > φθ τμηματα κτηρίων
- *  και κάτωαπό τ„ Π ο ι ν ι κ ό  “  «
της εποχής του Χαλκού. · . υρατα και επισκεψιμα τα κτήρια

Β) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ r d a o v

Στα ανωτέρω πρέπει να επισημανθεί ότι ο Δήμος Βόλου έγει επέαδει ™  ™  ·_-
με πολλούς τρόπους : Α μρ /  α την ανα^λ-αση της συνοικίας

α) Μέ την διαμόρφωση των παρακάτω επεμβάσεων που έχουν αποπεοατωθεί-
1) Κεραμοποιειο Τσαλαπάτα. ‘ ’
2) Το κτίριο του στριχνοκάρπου.
3) Το απενταμωτήριο .

xiii

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:55 EEST - 54.219.128.100



Παπαγιαννίτσης Γεώργιος Παραρτήματα

4) Ανάπλαση Πλατειών
4“) Πλατεία Παπακυριαζή ( συντριβάνι)
4β) Πλατεία Παπακυριαζή ( Ασυλο)

5) Αθλητικήν υγματαστάαεων τρυ Μαγνη,.ακού καθώς κ „  των χαρακωμένων

οδών Ζάχου και Λαμπράκη. „ .  „
6) Κέντρο Τουριστικής Προβολής επί των οδών Λαμπρακη καιΣεκερη.
7) Σταθμός υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ. επί των οδών Σεκερη και Ζοχού.

» ί  των ,δώ ν Φερρών, Σουλίυυ, ά ο ,ρ ά ν ,, κ„,

^ Τ ά ^ Χ τ Ϊ ' ς  Λαμπράκη ατο κέντρα τον  'Π « έ α » ν ’ των οδών Λαμπράκη,
Μπταοπολίτου Γρηγορίου, Σαρανταπόρου, και Φερρων (Παλαια Λαχαναγορα).
” ηκ Γ ά α ^ ή  ™ Ρά>ύ οτάθμευοης αυτοκίνητων ατην αυμβοΧή των οδών Σεκερη, Λάχανα, ( Χωράς 

Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ.).

η  ΕΓΚ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ & ΙΔΙΩΤΩΝ

1) Επέκταση κτηηακών εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επί των οδών Λαχανά, μεταξύ 

Γ ϊ “ κ ^ μ ^ ^ Γ Λ ^ Μ » ρ ί · -  Πολυκαταστημάτων επί των οδών Μητροπολίτου

6”m ?,>ίσκετ“ τ0 ' “ Τ " * ’ κτίρ“ °”4 ™ ™ΠΟ ’ ^2 4 η  “ o w t a  συγκροτήματος κυματογράφων , χώρο» άθλησης γραφείων, κέντρου αναφυχης.
5  λημμ,υργία πολυκαταστήματος επί των οδών Λαμπρακη & Σουλεου.

Δ)
1)
2)

3)

4)

5)
6) 

7)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Κ Α Ι  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ , ,
Το υπ’ αριθμόν πρωτ. 3879/1789/28-8-2003 έγγραψο της Πολεοδομίας ,προς τις Εφορείες ΊΓ ,7  & 
3π του ΥΤΠΚ), περί καθορισμού όρων δόμησης και χρήσεων γης στη συνοικία των ΠαΧαιων .
Την υ«’ αριθμόν πρωτ. 5300 /2-1Q-2003 απαντητική επιστολή της ΓΓ Εφορείας Προϊστορικών
και Κλασσικών Αρχαιοτήτων στο παραπάνω έγγραφο (1). . „  _ ,
Την υπ1 αριθμόν πρωτ. 8132/13-11-2003 απαντητική επιστολή της 7 Εφορείας Βυζαντινών

^ ° τ Γ ™ 2 ΐ ( Τ Ε Τ ΐ 5 (3/λ/28.09.02 ) «Για την προστασία

Την 98038/7^3 Π°(λ% ΐκ 8 0 /Δ 7 9 -2 -9 3  )Απόφαση του ΥΠΕΧΏΔΕ περί

« τ».

του Λημοτ,κοί, « « γ
η,κη,Χη,ιικά τετράγωνα (Ο.Τ.) 68, 62, 1, 4, ο, iu, u ,  , , , ,

8)
9)
10)

οικοδομικά τετρά γω να  (Ο.Τ.)

Το’ Π Δ της 23. 2/6.3.1987 ( Φ.Ε.Κ.166 Δ') Περί κατηγοριών και περιεχόμενο χρήσεων γης 
Την Μελέτη της ομάδας Τριποδάκη μετά από διαγωνισμό που οιενηργησε η Δ.Ε.Μ.Ε.Κ.Α.Β 
Την ΜS S  Ανάπλασης Συνοικίας Παλαιών του Δήμου. Βόλου, το ιστορικό της. οποίας, εχει ως

Η^συνοικία των Παλαιών είχε υπαχθεί σε περιοχή υπό ανάπλαση σύμφωνα με το άρθρο 13 του

Ν* Π? Γ τ ο ( σκοπό"(^τ^συντϊχθηκε η σχετική μελέτη από το γραφείο Μ εντώ ν Παπαγιάννη, που 
σύμφωνα με αυτή προβλέπεται και η εισφορά σε γη των ακινήτων που βρίσκονται στην υπο

ανάπΜ ε Τ ^ ν ; α ς η  της μελέτης και την έγκρισή της από το Α.Σ. Βόλου και το κε^ρικό Σ.Χ.Ο.Π. 
η ιιελέτη επεσιράφη στο Δήμο Βόλου την 5-12-97 ύστερα απο αίτημα του Δήμου .
11) Τις χρήσεις γης που υπάρχουν σήμερα στο σύνολο της Συνοικίας που είναι οι έξης .

1) Κατοικία
2 )  £στιατόρια- Ταβέρνες
3) Εμπορικά καταστήματα . .
4)  Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών
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συν

- 5)Παραδοσιακά εργαστήρια( Βαρελοποιεία, .Σαμαροποιεία, πεταλωτήρια , εργαστήρια
επεξεργασίας παραγωγής και πώλησης μούστου) ·

6) Βυρσοδεψείο
7) Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης ( Εργαστήρια σιδήρου, χαλκού, πυλού

μπρουτζου) ’
8) Αποθήκες - χονδρεμπόριο
9) Αλευρόμυλος

10) Σούπερ μάρκετ.
11) Πανεπιστημιακή εγκατάσταση
13) Σχολεία
14) Κτίρια πολιτιστικών εγκαταστάσεων
15) Γραφεία '
16) Αναψυκτήρια - καφέ - μπαρ
17) Κέντρα διασκέδασης

18) Θρησκευτικοί χώροι
19) Γήπεδο στάθμευσης
20) Αθλητικές εγκαταστάσεις
21) Εγκαταστάσεις μέσων μεταφοράς
22) Εγκαταστάσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης
23) Πρατήρια βενζίνης

Σε συναντήσεις εκπροσώπων της υπηρεσίας μας με εκπροσώπους των Εφορειών ΙΓ’ 
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνημείων 
εκφράστηκαν διάφορες απόψεις σχετικές με τους όρους δόμησης και χρήσεις γης για την Συνοικία 
των Παλαιών του Βόλου. Προτείνουμε :

α) Επειδή με τις μέχρι σήμερα επεμβάσεις στη συνοικία , και με τον παρόντα αιτούμενο 
καθορισμό χρήσεων γης ,ανατρέπεται το αίτημα της ανάπλασης, πρέπει να ζητηθεί, με απόφαση του 
Δ.Σ. Βολου, η ανάκληση της αιτηθείσας ανάπλασης της συνοικίας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν 
1337/83,και να αποφασισθεί η τροποποίηση του σχεδίου πόλης με καθορισμό νέων όρων δόαηωκ καί 
χρήσεων γ η ς . r  ^ 1

β) Προτείνεται να χωριστεί η συνοικία των Παλαιών σε πέντε τομείς ως κάτωθι, ιιε τουε 
αντίστοιχους όρους δόμησης και χρήσεων γης: '

1) Α’ ΤΟΜΕΑΣ
Περικλείεται από τις οδούς Ααχανά Κρέοντος, Φερρών και Λεωφόρου Λαμπράκη .

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ:
Συντελεστής δόμησης 1,6.

\  Κάλυψη κατά Γ.Ο .Κ  70 ο/ο.
Αριθμός ορόφων δύο (2).
Μέγιστο ύψος κτιρίου 7,50μ. 

υποχρεωτική.
1,50μ. ύψος της κεραμοσκεπούς στέγης η οποία είναι

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ:
1. Κατοικία
2. Εμπορικά καταστήματα μικρής κλίμακας, στο ισόγειο κτιρίων έως 100 τ.μ. ( με εξαίρεση 
τα καταστήματα ανταλλακτικών αυτοκινήτων).
3. Γραφεία , Διοίκηση ( έως 200 τ.μ.).
4. Ξενώνες μικρού δυναμικού ( έως 20 κλίνες )
5. .Ασφάλειες , κοινωφελείς οργανισμού ·
6. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας . . .
7. Εστιατόρια (μέχρι 200 μ2 ).
8. Ταβέρνες ( μέχρι 200 μ 2).,
9. Καφενεία ( παραδοσιακά).

10. Ζαχαροπλαστεία ( μέχρι 200 μ2 )
Κατ’ εξαίρεση μπορούν να καθορίζονται τα παρακάτω στοιχεία ειδικών χρήσεων κατά περίπτωση 

εφόσον οι εγκαταστάσεις είναι μικρής κλίμακας,
1. Αίθουσες καλλιτεχνικών εκθέσεων.
2 . Πολιτιστικά κτίρια ( Βιβλιοθήκες μικρής κλίμακας Μ ουσεία , έδρες πολιτιστικών
συλλόγων περιοχής Παλαιών . . , . ... ■: ,
3. Θρησκευτικοί χώρου
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2) Β’ ΤΟΜΕΑΣ. *
Π ερικλείετα ι από τ ις  οδούς Λ αχανά, Λ ήμνου, Π απακυριαζή , Π υμάσσου, Λ αμπράκη, Μ ελούνας, 

Λαμπράκη.

Ο ΡΟ Ι Δ Ο Μ Η Σ Η Σ  .
Συντελεστής δό μ η σ η ς 1,6.

Κ άλυψη κατά Γ .Ο .Κ , 70 ο/ο.
Αριθμός ορόφων τρεις (3).
Μ έγιστο ύψος κτιρ ίου  10,50μ συν 1,50μ ύψ ος τ η ς  κεραμοσκεπούς στέγης η οποία είναι 

υποχρεω τική.

Χ Ρ Η Σ Ε ΙΣ  Γ Η Σ
1. Κ ατο ικ ία
2. Ε μπορικά  κατα στήμ ατα  ( με εξαίρεση τα  κα τα στή μ α τα  ανταλλακτικώ ν αυτοκινήτων).

• . 3. Γ ρ α φ ε ία , Δ ιο ίκηση  ( έως 200μ2 ). '
4. Ξενώνες ( έω ς 30 κλίνες)  _
5 . Ξ ενοδοχεία  ( μ έχρ ι 30 κλίνες).
6. Γ ραφεία , Τ ρά πεζες, Α σφάλειες Κ οινω φελείς Ο ργανισμοί.
7. Ε στια τόρ ια  ( έω ς 200μ2 )
8. Κ αφενεία  ( π α ρ α δ ο σ ια κ ά )
9. Τ αβέρνες ( έως 200 μ2).
10. Ζ αχαροπλασ τεία  ( έω ς 200 μ2 )
11. Ε πα γγελμ α τικά  εργαστήρια , (απασχόλησης του ενός κυρίω ς ατόμου που δεν ενοχλούν 

και τα ιρ ιά ζο υ ν  στο χρ ώ μ α  τ η ς  π ερ ιοχή ς Π αλα ιώ ν ) , όπω ς τα  παραδοσ ιακά που 
υπάρχουν, Β αρελοποιεία  , Σ α μ αράδ ικα  , Π ετα λω τήρια  , Ε ργαστήρια  επεξεργασίας 
μπρούτζου, χαλκού, σ ιδήρου , ξυλογλυπτικής, αλευρόμυλος κα ι άλλα ομοειδή ( πλην 
συνεργείω ν α υ το κ ιν ή τω ν ).

Κ α τ’ εξαίρεση μ πορούν να καθορίζοντα ι τα πα ρα κά τω  στοιχεία ειδ ικώ ν χρήσεω ν κατά περίπτωση 
εφόσον οι εγκαταστάσεις ε ίν α ι μ ικρ ή ς κλίμακας.

1. Κ τίρ ια  κο ινω νικής Π ρόνοιας.
2. Π ολ ιτιστικά  κ τ ίρ ια  ( Β ιβ λ ιο θ ή κ ες , έδρες π ολ ιτισ τικώ ν  συλλόγω ν τη ς  περιοχής Π αλαιών ) .
3 . Θ ρησ κευτικο ί χώ ροι.

3) Γ  Τ Ο Μ Ε Α Σ
Π ερικλείετα ι από τ ις  ο δούς Λ αχανά Λήμνου, Π απακυριαζή , Π υράσσου, Μ ητροπολίτου Γρηγορίου, 
Βότση,

Ο ΡΟ Ι Δ Ο Μ Η Σ Η Σ
Συντελεστής δόμ η σ η ς 1,6.
Κ άλυψη κατά  Γ .Ο .Κ . 70 ο/ο.
Α ριθμός ορόφων τρ ε ις  (3).
Μ έγιστο ύψ ος 10,50μ συν 1,50 μ  ύψος κεραμοσκεπούς στέγης η οποία είναι υποχρεωτική.

Χ ΡΗ ΣΕΙΣ  ΓΗ Σ '
1. Κ ατο ικ ία  .
2. Εμπορικά κ α τα σ τή μ α τα (μ ε  εξαίρεση τα  καταστήματα  ανταλλακτικώ ν αυτοκινήτω ν) έως

Ι00μ2. ■
3 . Γ ραφεία  , Δ ιο ίκησ η  (έω ς 200 μ2).
•ΐ.Ξενώνες (έως 20 κλίνες) .

5. Ε παγγελματικά  εργαστήρ ια  (απασχόλησης του ενός κυρίω ς ατόμου που δεν ενοχλούν και 
τα ιρ ιάζουν στο χ ρ ώ μ α  τω ν Π αλαιώ ν, πλην συνεργείω ν αυτοκινήτω ν μ ο το π ο δ η λ ά τ ω ν ).
6. Ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί
7. Κ τίρ ια  εκπα ίδευσ ης που εξυπηρετούν τ ις  ανάγκες τη ς  περιοχής Π αλαιώ ν.
8. Ε στιατόρια  ( έω ς 200 μ 2 ) .
9. Ταβέρνες ( έω ς 2G-0 μ2 ).

10. Ζ αχαροπλαστεία  ( έως 200 μ2 ). 
ί2 . Καφενεία (π α ρ α δ ο σ ια κ ά ),
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[

ί Κατ εξαίρεση μπορούν να καθορίζονται τα παρακάτω στοινεία ειάικ-ίήν ■ ■
εφόσον οι εγκαταστάσεις είναι μικρής κ λ ίμ α κ α ς . χρήσεων κατα περίπτωση

1. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.
2. Κτίρια -γήπεδα στάθμευσης.
3. Πολιτιστικά κτίρια ( Βιβλιοθήκες , αίθουσες καλλιτεχνικών εκθέσεων Πολιτισ-,™,' ι ι
της περιοχής των Παλαιών). ’ α ° Μτισ^κοι συλνογοι
4. Θρησκευτικοί χώροι.

4) 4.’ ΤΟΜΕΑΣ ( Υποτομείς Δ 1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δό )
Περικλείεται από τις οδούς Βότση, Αρ. Ζάχου, Μελοόνας, Φερρών , Κρέοντος, Λαχανά.

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
Συντελεστής δόμησης 1,6.

Κάλυψη κατά Γ.Ο.Κ. 70 ο/ο.
Αριθμός ορόφων τρεις (3).

Μέγιστο ύψος 10,50μ c
υποχρεωτική. 1,50 μ  ύψος κεραμοσκεπούς στέγης η οποία είναι

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ( Υποτομείς Δ1, Δ4, Δ6 ).
1. Κ ατο ικ ία .

α υ τοκ ινή τω ν), εκτός τω ν  0 1 ) 6 8 , 38  δ ϊ  ι ^ β ^ Τ ξ ϊ ϊ ρ ™  τ Ί β " " ” α" “λ;'“ ,' Γ“ ώ ,

T u ι τ = Λ ^ ζ τ ι
3. Γραφεία , Διοίκηση .
4. Τ ρά πεζες, ασφ άλειες κ ο ιν ω φ ελ ε ίς  οργανισμοί.
5 . Κ τίρ ια  εκπαίδευσης. 
δ .Κ τίρ ια  κο ινω νικής πρόνο ιας.
7.Εστιατόρια.
ΚΤαβέρνες. .
9-Ζαχαροπλαστεία  ( έω ς 200μ2  ).

ΙΘ .Κ αφενεία (πα ραδοσ ιακά  200  μ2 ).

Κ α τ’ εξαίρεση μπορούν να κ α θο ρ ίζο ντα ι τα  παρακάτω  στοιχεία ε ιδ ικ ώ ν  χ ρ ή σ εω ν  κατά περίπτω ση 
Ι.Α Θ λητικες εγκ α τα σ τά σ εις  ( Υ ποτομέας A 3). περίπτω ση.
2. Γ ή π εδα  στάθμευσης- κ τ ίρ ια  στάθμευσης.

ί Θ ρ η ^ Κ ό Γ χ ώ ρ Τ '  EV Φ ί ί  “ λ ™ " ' ' ί ς  ( Υ ιτοτομέας Δ2>.

^-Π α νεπ ισ τημ ιακές Σ χολές- Ε γκ α τα σ τά σ εις  (Υ ποτομ έα ς Δ5)

5) Ε’ΤΟΜΕΑΣ
Π ερ ικ λ ε ίετα ι από τ ις  οδούς Φ ε ρ ρ ώ ν , Ζ άχου , Π απαδιαμ άντη , Λ α μ π ρά κη , Μ ελούνας.

Π εριοχή Ο .Σ .Ε . ( κοινή ω φ έλεια  ).

Κ α τ ’ εία ίοεστι :

Ό ρ ο ι δόμησης και χρ ή σ εις  γη ς σχετ ιζόμ ενες με την λειτουργία  τω ν  σ ιδ η ρ ο δ ρ ό μ ω ν

Α Ρ Χ ΙΤ Ε Κ Τ Ο Ν ΙΚ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Α  Π Ε ΡΙΟ Χ Η Σ Π Α Λ Α ΙΩ Ν

γ) Τ α  χα ρ α κ τη ρ ισ τικ ά  κ α ι η α ρ χ ιτεκ το ν ικ ή  μορφή τω ν  κτιρέων π ρ ο τε ίν  . .
Ε ξω τερ ικά  κ ουφ ώ μ ατα  π α ρ α δο σ ια κά  . α ι α -
Μ παλκόνια  με κ ιγκ λ ιδ ώ μ α τα  σ ιδ η ρ ά  σφ υρή λατα  .
Σ τέγα στρα  πάνω  από π όρτες ισογείου κα ι βεράντες, μ εταλλ ικά  σ φ υ ρή λ α τα  us τ ία α ω τ ή  , m r A i 
Τα α νο ίγμα τα  ( πόρτες , πα ρά θυ ρα ) δύ να ντα ι να είναι το ΐω τά  και τ α  π εο ιθ ώ 0 ι α Μ  Ψη'-

κατασκευασμένα από τούβλα ή με επίχρισμα . ' . Ρ θωριά όυνανται να είναι
Ι τ ε γ η  τετρά  ριχτή με κ ερ α μ ίδ ια  πή λ ινα  όλων τω ν αποχρώ σεω ν τη ς  κεοάαου r, r  - -

παρεμφερούς τύ που  η οπο ία  θα κ α λ ύ π τε ι τουλάχιστον το 70%  του S L i o T  κ Γ  ’ βυζα.ντ1ν0υ Ί 
κα λύπτετα ι μ ε  δώ μ α  , ιρ ιο υ  και το  υπολοιπο θα

Οι περ ιφ ρ ά ξε ις  προτείνετα ι να ε ίν α ι π έτρ ιν ες  ή ε π ό μ ε ν ε ς  πεζούλες μ ε  σ φ υ ρή λα τα  κ ιγκλιδώ μα τα .
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Κ ιγκ λ ιδ ώ μ α τα  κα ι γ εν ικ ό τε ρ α  η μ ορ φ ο λο γία  τω ν  κ τ ιρ ίω ν  ν ’ α ν τα π ο κ ρ ίν ε τα ι στο ύφος κ α ι τον 
χαρα κτήρα  τη ς  π ερ ιο χή ς  κ α ι θα  ελέγχοντα ι από τη ν  Ε.Π.Α.Ε.

Π α ρα κα λού μ ε  γ ια  τη ν  ε ισ α γω γή  του θέματος σ το  Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψ η σχετικής 
απόφασης.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
Ο Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ

Λ. I. ΚΟΛΑΞΗΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εχοντας υπόψη : Υ
1} την αρ. 4245/04 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομίας
2) το από 19/8/04 πρακτικό Επιτροπής Πολεοδομικών και Ρυμοτομικώ ν Θεμάτων
3) την Υπουργική απόφαση κήρυξης αρχαιολογικού χώ ρου στα  παλιά ( ΦΕΚ 1047/BVI3-7- 
2004)
4) Την ΑΡΝΗΤΙΚΗ ψ ήφο των τριών μειοψηφιών και μετά από όιαλογική συζήτηση.

. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγρίνει την τροποποίηση όρων δόμησης και χρήσεω ς γης στη συνοικία "Παλαιά "του 
Δήμου Βόλου και συγκεκριμένα προτείνονται ο ι 5 τομείς ως κάτωθι με το υ ς . αντίστοιχους 
όρους δόμησης και χρήσεω ς γης:

21 - ΑΙ ΤΟ Μ ΕΑΣ
Περικλείεται από τις οδούς Λαχανά Κρέοντος , Φερρών και Λ εω φόρου Λαμπράκη .

ΟΡΟΙ ΔΟΜ ΗΣΗΣ:
Συντελεστής δόμησης 

Κάλυψη κατά Γ.Ο .Κ . 
Αριθμός ορόφων δύο 
Μ έγιστο ύψ ος κτιρίου 

είναι υποχρεωτική.

1,6.
70 ο/ο.
(2). ■

7,50μ. συν 1,50μ. ύψ ος της κεραμοσκεπούς στέγης η οποία

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ:
1. Κ ατοικία  . . .
2. Εμπορικά καταστήματα μικρής κλίμακας, στο ισόγειο κτιρίων έως 100 τ.μ. ( με 
εξαίρεση τα  καταστήματα ανταλλακτικών αυτοκινήτων).
3. Γραφεία , Δ ιοίκηση ( έω ς 200 τ.μ.).
4. Ξενώνες μικρού δυναμικού ( έως 20 κλίνες )
5. Α σφάλειες , κοινωφελείς οργανισμοί.
6. Κτίρια κοινω νικής πρόνοιας .
7. Εστιατόρια (μέχρι 200 μ2 ).
8. Ταβέρνες ( μέχρι 200 μ2). ,
9. Κ αφενεία ( παραδοσιακά).

ί 0. Ζαχαροπλαστεία ( μέχρι 200 μ2 )

xviii
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Παπαγιαννΐτσης Γεώργιος Παραρτήματα

9

Κατ’ εξαίρεση μπορούν να καθορίζονται τα παρακάτω στοιχεία ειδικών χρήσεων κατά 
περίπτωση εφόσον οι εγκαταστάσεις είναι μικρής κλίμακας.

1. Αίθουσες καλλιτεχνικών εκθέσεων.
2. Πολιτιστικά κτίρια ( Βιβλιοθήκες μικρής κλίμακας Μουσεία , έδρες 
πολιτιστικών συλλόγων περιοχής Παλαιών .
3. Θρησκευτικοί χώροι.

2) Β ’ ΤΟΜΕΑΣ
Περικλείεται από τις οδούς Λαχανά, Λήμνου, Παπακυριαζή, Πυράσσου, Λαμπράκη, 

Μελούνας, Λαμπράκη.

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
Συντελεστής δόμησης 1 ,ό .
Κάλυψη κατά Γ.Ο.Κ. 70 ο/ο.
Αριθμός ορόφων τρεις (3).
Μέγιστο ύψος κτιρίου Ι0 ,50μ συν 1,50μ ύψος της κεραμοσκεπούς στέγης η οποία 

είναι υποχρεωτική.

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
1. Κατοικία -
2. Εμπορικά καταστήματα ( με εξαίρεση τα  καταστήματα ανταλλακτικών 

αυτοκινήτων).
3. Γραφεία , Δ ιοίκηση ( έως 200μ2 ).
4. Ξενώνες ( έως 30 κλίνες) .
5. Ξενοδοχεία ( μέχρι 30 κλίνες),
6. Γραφεία , Τράπεζες, Ασφάλειες Κοινωφελείς Οργανισμοί.
7. Εστιατόρια ( έως 200μ2 )
8. Καφενεία ( παραδοσιακά )
9. Ταβέρνες ( έως 200 μ2).
10. Ζαχαροπλαστεία ( έως 200 μ2 )
11. Επαγγελματικά εργαστήρια, (απασχόλησης του ενός κυρίως ατόμου που δεν 

ενοχλούν και ταιριάζουν στο χρώμα της περιοχής Παλαιών ) , όπως τα 
παραδοσιακά που υπάρχουν, Βαρελοποιεία , Σαμαράδικα , Πεταλωτήρια , 
Εργαστήρια επεξεργασίας μπρούτζου, χαλκού, σιδήρου , ξυλογλυπτικής, 
αλευρόμυλος και άλλα ομοειδή ( πλην συνεργείων αυτοκινήτω ν).

Κατ’ εξαίρεση μπορούν να καθορίζονται τα παρακάτω στοιχεία ειδικών χρήσεων 
κατά περίπτωση εφόσον οι εγκαταστάσεις είναι μικρής κλίμακας.

1 .Κτίρια κοινωνικής Πρόνοιας.
2.Πολιτιστικά κτίρια ( Βιβλιοθήκες , έδρες πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής 
Π αλαιώ ν) .

Λήμνου, Παπακυριαζή, Πυράσσου, Μητροπολίτου

3.Θρησκευτικοί χώροι.

3) Γ’ ΤΟΜΕΑΣ
Περικλείεται από τις οδούς Λαχανά 
Γρηγορίου, Βότση.

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ 
Συντελεστής δόμησης 1,6. 
Κάλυψη κατά Γ.Ο.Κ, 70 ο/ο. 
Αριθμός ορόφων τρεις (3).
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Παπαγιαννίτσης Γεώργιος Παραρτήματα

Μέγιστο ύψος 10,50μ 
υποχρεωτικοί.

συν 1,50 μ ύψος κεραμοσκεπούς στέγης η οποία είναι

τα καταστήματα ανταλλακτικών

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
1. Κατοικία .
2. Εμπορικά καταστήματα(με εξαίρεση 

αυτοκινήτων) έως 100μ2.
3. Γραφεία , Διοίκηση (έως 200 μ2).
4. Ξενώνες (έως 20 κ λ ίν ες) .
5. Επαγγελματικά εργαστήρια (απασχόλησης του ενός κυρίως ατόμου που δεν 

ενοχλούν και ταιριάζουν στο χρώμα των Παλαιών, πλην συνεργείων αυτοκινήτων 
,μοτοποδηλάτων ).

ό. Ασφάλειες , κοινωφελείς οργανισμοί.
7. Κτίρια εκπαίδευσης που εξυπηρετούν τις ανάγκες της περιοχής Παλαιών.
8. Εστιατόρια ( έως 200 μ 2 ) .
9. Ταβέρνες ( έως 200 μ2 ),

10. Ζαχαροπλαστεία ( έως 200 μ2 ).
12. Καφενεία (παραδοσιακά)_

Κατ’ εξαίρεση μπορούν να καθορίζονται τα παρακάτω στοιχεία ειδικών χρήσεων κατά 
περίπτωση εφόσον οι εγκαταστάσεις είναι μικρής κλίμακας. '

1 .Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.
2. Κτίρια -γήπεδα στάθμευσης.
3. Πολιτιστικά κτίρια ( Βιβλιοθήκες , αίθουσες καλλιτεχνικών εκθέσεων, Πολιτιστικοί
σύλλογοι'.της περιοχής των Παλαιών). '
4 . Θρησκευτικοί χώροι.

4) Δ1-ΤΟΜ ΕΑΣ ( Υποτομείς Δ1, Δ2, A3, Δ4, Δ5, Δό ),
Περικλείεται από τις οδούς Βότση, Αρ. Ζάχου, Μελούνας, Φερρών 

Λαχανά. '
ΟΡΟΙ ΔΟΜ ΗΣΗΣ

Συντελεστής δόμησης 1,6.
Κάλυψη κατά Γ.Ο.Κ. 70 ο/ο.
Αριθμός ορόφων τρεις (3).
Μέγιστο ύψος 10,50μ συν 

είναι υποχρεωτική. ■
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ( Υποτομείς Δ Ι, Δ4, Δ6 ).

1. Κατοικία.
2. Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση 

ανταλλακτικών αυτοκινήτων), εκτός των Ο.Τ. 68 ,
Ο.Τ. 68 επιτρέπεται επίσης η εγκατάσταση _ _ __ ___ __
εγκαταστάσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3 ϊ 9/28.09.1195 Απόφαση, του Δ.Σ. Βόλου""

3. Γραφεία , Δ ιοίκηση ( έως 200 μ2).
. 4.Τραπεζες, ασφάλειες κοινωφελείς οργανισμοί

5.Κτίρια εκπαίδευσης, 
ό.Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.
Τ.Εστιατόρια. ' '
8.Ταβέρνες.

■’ 9.Ζαχαροπλαστεία ( έως 200μ2 ).
10.Καφενεία (παραδοσιακά 200 μ2 ).

Κρέοντος,

1,50 μ ύψος κεραμοσκεπούς στέγης η οποία

τις υπεραγορές, και τα καταστήματα 
38 & 12 όπου δεν ισχύει η εξαίρεση. Στο 
ραδιοτηλεοπτικών και τυποεκδοτικών
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Παπαγιαννίτσης Γεώργιος Παραρτήματα

εςαιρεση μπορούν να καθορίζονται τα παρακάτω
χρήσεων κατά

/β λητικές εγκαταστάσεις ( Υποτομέι 
Γήπεδα στάθμευσης- κτίρια στάθμευι 
Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτι 
Θρησκευτικοί χώροι. 
Πανεπιστημιακές Σχολές- Εγκαταατά.

ιαμαντη, Λαμπράκη, Μελούνας.

Κατ ’ εξαίρεση ;
Οροι δόμησης και χρήσεις γης σ·

»για των σιδηροδρόμων

Κατ’
περίπτωση.

3. Πολιτιστικά κτίρια

3) ε τ ο μ ε α ς
Περικλείεται από τις οδούς Φερρών

Περιοχή Ο.Σ.Ε. ( κοινή ωφέλεια
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•ρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο

Ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου 

Υπογραφή
Τ α  Μ έ λ η  

Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Βόλος 3 1 Αυγούστου 2004 

Μ Ε ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΟΙΣΤΑΜ ΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜ ΗΜ ΑΤΟΣ 
Τ /ΣΜ Ο Υ Δ Η Μ Ο Τ ίΚ Ο Υ  ΕΡΓΟΥ  
Υλί Ν όΜ ίΚ Ω Μ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η ΠΡΟίΓΤΑΜεΝ-Η 
Ο λη.

η _Α π ό φ α σ η  α υ τ ή  π ή ρ ε  τ ο ν  r rm f t.rn  3 4 3 /2 0 0 4

Τ·'Γ®0Aoir
·£ν 7 0 α ϊ

Κ ΐΑ Τ ξ ρ -^χ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»

Παλιό Λιμεναρχείο

xxiii
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Το τοπογραφικό σχέδιο της συνοικίας του Παλιού Λιμεναρχείου, 13/9/1957
(πηγή: Εν Βάλω, 32, σελ. 55)
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Παπαγιαννίτσης Γεώργιος Παραρτήματα

Παραχωρητήριο συγκεκριμένης έκτασης στην περιοχή Παλιό Λιμεναρχείο
σε πρόσφυγες 

(πηγή: Αρχείο Πολεοδομίας Βόλου)

Άριθ. Παραχωρητηρίου..

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ..

ΚΕΝΤΡΟ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

('Ορισπκίς τίτλος μετχβιβχσεως κυ,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ

Έ χ ο ντεςύπ’ Cil'i'; α) Τάς διατάδεις των άρθρων__
τοΟύπ’ άριθ. 330,60 Β ·. περί κωοικοτοιήσεως τής περί άχοκα·.α- 
στοσεως των Αστών I Ιρυορύγων Νομοθεσίας Νόμος 2044/52»', β) τάς 
δμοίας τοΟ Ί.Λ. 3713/57. γ) τήν σύμφωνον y νώμην τοΟ Νομαρχιακού
ΣυμβουλίουΣτεγάσεως. ληφθείσονv.o:-:t\ ·. :,ν3 \ άριθ. ____*2.1’.. ‘  -2'

ΣυνεδρίανTOD, δ)____χ&ς υ τ ’ΰοι.ϊ·. : I \'·/ 57 η.>ί 41 u f /53. jfio^

συτοοτ*

Παραχωροϋυεν καί μεταβιβάζομεν κατά πλήρη κυριότητα νομήν 
καί Kacc <: > εΙ>· τ  _

<ϊθύλο· r i  i^vor Ιυμίτωνη η Χυμειονι

ιν__ νόμιμα προσόντα τό όπ’ άριθ.______
_οΙκόπεδον του Προσψυγικοϋ Συνοικισμού 
ναρχε tc-yfic περιφέρειας τοΰ Δήμου.______ ;

..A,oyov3 ι;τί3'

ΥΠΟΔΙιΓί'Λ

\ριθ. Προτ.__ 4-397

fcV-YViVU-a-i-

Π Α Ρ Α Χ Ω Ρ Ο Τ Η Ρ Ι Ο Ν

.συνολικοί) έμβαδοϋ μέτρων τετρ^ω νικ ώ ν

UI3 y[rrfr iidtf ΒγιίΒήπί>ντ— e - m e e w i .  
■ ft 1F^ A ?  διαγράμματι τοΟ Μηχανή 

.κατατεθειμένη έν τφ  Ύπουρ- 

Τδ ώς άνω οΐκόπεδον περιήλθεν είς τήν 

υ Κοινωνικής Προνοίας μετά μείζονος

έμφαινόμενον

-7 6Ί / ' ;7  πι α ;

συνορεύει δέ ι **νΛτολι·νικ no
olh6»c5ov Κ . Δ υ τ ίΗωο you εη..ι

8.10 \·Λ όδ6ν ηλότουτ 5
lo t iu c  K&l· C)iC ΐΐροοωίίου μ .  8 ,0 5  υ> ’Ρ&

Τδ τίμημα του παραχωρουμένου οικοπέδου.

Έκ τοΟ ποσού τούτου κατεβλήθη δυνάμει του ύπ’ άριθ. 

■£2— τριπλοτύπου είσπράξεως του. Δημοσίου Ταμείου 
—»*λννύπέΡ του Ταμείου Α.Π.Λ.Π. ή νόμιμος προκαταβολή έκ 
δραχμών^

t>: pc κοντά
Vjtt j  j  -Δυο- ι At

----- ------------------------------- ----------------------- __ύπδλοιπον άπο-

τελεϊ χρέος τ^_ά νω τέοω  πρδς τδ 'Ελληνικόν Δημόσιον καί έν-

τελλόμεθα τήν διά τ ο υ , . ^  Δημοσίου Ταμείου___j
είσπραξίν του, δπέρ τοΰ Προϋπολογισμού Εσόδων του Ταμείου

Α'. Δικαίωμα οΐκήσεως:

Μέλη τής άποκαθισταμένης οίκογενείας, έχοντα δικαίωμα ot- 
κήσεως έν τφ  παρ αχωρουμένω άκινήτω,συμψώνως τφ  άρθρω 
11 τοΟ ύπ’ άρ. 330·60 Β.Λ. «περί κωδικοποιήσεως κλπ.» καί τή 
ύπ’ άριθ. 329/5? άποψάσει τοΰ Άρείου Πάγου.

Με: αβολαί. .Ρά εγγοάφηται μόνον ό άριθμδς τής τροποποι 
kv,c οποφάι *ως καί ΰά σφραγίζηται).

Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»

Αποσπάσματα νομοθεσία 
που αναφέρονται εντός του κειμένου
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Επανακαθορισμός αρχαιολογικού χώρου περιοχής Ανακτόρου της Ιωλκού,
στη συνοικία Παλαιά Βόλου(1960)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΗΡΥΓΜΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ X... Page 1 of 1

Αρ ιθμό ς Υπουργ ική ς Απόφ ασης - Αρ ιθμός ΦΕΚ
ΥΑ 87608/5453/11-8-1960 - ΦΕΚ 404/Β/13-9-1960

Τ ίτλος ΦΕΚ 

Κε ίμενο
"Χαρακτηρίζομεν ως αρχαιολογικόν χώρον την περιοχήν του Ανακτόρου Ιωλκού (Βόλου), ως διαγράφεται 
κατόπιν των αρξαμένων ανασκαφικών ερευνών και με όρια ασφαλείας:
1) Βορείως: μέχρι των ακραίων προς Βορρά ορίων της πλατείας μεταξύ των εργοστασίων Τσαλαπάτα και 
Δούλη μη συμπεριλαμβανομένων,
2) Ανατολικώς: διά της οδού Φερών,
3) Δυτικώς: από το εργοστάσιον Τσαλαπάτα χώρος "Κιούπη" (τέως στρατόπεδο της ΕΟΜΑ), μέχρι των ορίων 
του εις το επίσημον και συγκεκριμένον σχέδιον πάλεως του Βόλου προβλεπόμενον Δημοτικού Άλσους και
4) Νοτίως : δια της οδού Ιουλίου.11

ΚΝ 5351/1932. άρθρο 52
Χάρτες

Παρατηρήσεις 

Τελευτα ία  Ενημέρωση 
00-00-0000

Εκτύπωση Σελίδας

Ονομασ ία

Αονα ιο λον ικο ί Χώ ρο ι και Μνησεια που αντιστριχούν.στ ο ^ Ε Κ  

Νομός Δ ή μος Δ ιαμέρ ισμα  Ο ικ ισμός Θέση
Είδος
Μνημείου

Αρχαιολογικός χώρος Παλαιό Βόλου, 
Συνοικία Αγ. 
Θεοδώρων

Αρχαιολογικές
Θέσειςπεριοχής Ανακτόρου,ms Μαγνησίας Βόλου Βόλου

l/tiAmii Γττη rrnwnmrf 1 1 JΙωλκού. στη συνοικία 
Παλαιά Βόλου

http://listedmonuments.culture.gr/fek_print.php7ID_FEKYA-17979 24/8/2009
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Παπαγιαννίτσης Γεώργιος Παραρτήματα

ΦΕΚ 33/Λ/14-3-1983
Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις

(άρθρο 13, Ν. 1337/1983)

Υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου αυτού τμημάτων σχεδίων πόλεων ή οικισμών προ του 1923

1. Κατά παρέκκλιση από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρ. 1 μπορεί να υπάγονται στις 
διατάξεις των προηγουμένων άρθρων του νόμου αυτού και πολεοδομικά προβληματικές περιο
χές εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών προ του 1923 που απαιτούν αναμόρφωση. Οι περιοχές 
αυτές μπορεί να είναι τμήματα πολεοδομικών ενοτήτων που περιλαμβάνουν και επεκτάσεις του 
νόμου αυτού ή που βρίσκονται στο σύνολό τους μέσα σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεων ή οικι- 
σμούςπρο του 1923.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο υπαγωγή προτείνεται με το γενικό πολεοδομικό σχέδιο και 
γίνεται με το Π.Δ/γμα που εγκρίνει τη σχετική πολεοδομική μελέτη. Η υπαγωγή τέτοιων περιο
χών μπορεί να γίνει και με Π.Δ/γμα ανεξάρτητα από το Π.Δ/γμα έγκρισης της πολεοδομικής με
λέτης και την τυχόν ολοκλήρωση της διαδικασίας για το γενικό πολεοδομικό σχέδιο της 
περιοχής, αν από υπάρχουσες μελέτες προκύπτει η αναγκαιότητα για την ανάπλαση της περιο
χής. Το Π.Δ.γμα υπαγωγής και στην περίπτωση αυτή εκδίδεται με ανάλογη εφαρμογή του άρθρ. 
7 παρ. 1 του νόμου αυτού.

3. Για την εισφορά σε γη στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου αυτού υπολογίζεται πρώτα για 
κάθε ιδιοκτησία η υποχρέωση εισφοράς σε γη σύμφωνα με το άρθρ. 8 παρ. 4 και 5 του νόμου 
αυτού και στη συνέχεια, αντί της εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρ. 8 υπολογίζεται το συνολικό 
εμβαδόν των κοινοχρήστων χώρων του εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού προ του 1923 τμήμα
τος της πολεοδομικής ενότητας για τους οποίους έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους οι πα
ρόδιες ιδιοκτησίες, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις. Η τυχόν επιπλέον διαφορά 
επιμερίζεται σύμμετρα προς την κατά τα παραπάνω λογιζομένη εισφορά σε γη της κάθε ιδιο
κτησίας και τα εμβαδά του επιμερισμού αυτού οφείλονται ως εισφορά της αντίστοιχης ιδιοκτη
σίας. "Ως ιδιοκτησία νοείται το άθροισμα των ιδιοκτησιών γης ενός και του αυτού ιδιοκτήτη, 
που βρίσκεται στα όρια της περιοχής του άρθρου αυτού, κατά την ημερομηνία έκδοσης του κα
τά το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παρ. 2 προεδρικού δ/τος, εφ' όσον αυτό προηγείται, ή 
του προεδρικού δ/τος έγκρισης της σχετικής πολεοδομικής μελέτης".

4. Στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου αυτού δεν οφείλεται εισφορά σε χρήμα. Το δικαίωμα 
προτίμησης με ανάλογη εφαρμογή του άρθρ. 55 του Ν 947/1979 ισχύει και για τις περιπτώσεις 
του άρθρου αυτού.
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Παπαγιαννίτσης Γεώργιος Παραρτήματα

Ενεργό οικοδομικό τετράγωνο 
(άρθρο 13, Ν. 1577/1985)

1. Οικοδομικό τετράγωνο, δομημένο ή μη μπορεί να χαρακτηρίζεται ως ενεργό, με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, εφόσον συντρέχει μία από τις 
εξής προϋποθέσεις:

α) έλλειψη του απαραίτητου τεχνικού και κοινωνικού εξοπλισμού και γενικά υποβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων του οικοδομικού τετραγώνου ή της περιοχής.

β) ειδικές πολεοδομικές, οικιστικές ή περιβαλλοντικές συνθήκες στο οικοδομικό τετράγωνο που 
προκύπτουν ιδίως από την ύπαρξη ακάλυπτων μη οικοδομήσιμων οικοπέδων και διατηρητέων 
κτιρίων.

2. Ο χαρακτηρισμός οικοδομικού τετραγώνου ως ενεργού αποβλέπει:

α) στην οργάνωση της δόμησης με βάση ενιαία μελέτη, ώστε να επιτυγχάνεται η αρμονική έντα
ξη του τετραγώνου στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της περιοχής, η άρση των δυσμενών 
επιπτώσεων που δημιουργεί η μεμονωμένη μελέτη κάθε οικοπέδου, η αξιοποίηση του ακάλυ
πτου χώρου των οικοπέδων και η εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών των κατοίκων του οι
κοδομικού τετραγώνου.

β) στην ανάπλαση του οικοδομικού τετραγώνου, ιδίως με την ενοποίηση των ακάλυπτων χώρων 
των οικοπέδων του, τη διάνοιξη στο ισόγειο των κτιρίων προσβάσεων από τους κοινόχρηστους 
χώρους στον ενοποιημένο ακάλυπτο χώρο του τετραγώνου, την κατασκευή αίθουσας κοινωνι
κών εκδηλώσεων, τη δημιουργία χώρων και εγκαταστάσεων κοινής χρήσης για την εξυπηρέτη
ση των κατοίκων του τετραγώνου, όπως κοινό λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης και χώρο 
απορριμμάτων, την αναμόρφωση του δώματος και των όψεων των κτιρίων και γενικά με επεμ
βάσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων και στην αντιμε
τώπιση των δυσμενών επιδράσεων από τις συνθήκες που αναφέρονται στην παρ.1.

3. Η διαδικασία χαρακτηρισμού οικοδομικού τετραγώνου ως ενεργού κινείται με πρωτοβουλία της 
αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ή του οικείου δήμου ή κοινότητας, μετά από γνώμη της πο- 
λεοδομικής επιτροπής γειτονιάς του άρθρου 228 ή της συνέλευσης των ιδιοκτητών του τετρα
γώνου για την οποία έχει ανάλογη εφαρμογή η παρ. 3 του άρθρου 226.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζεται η 
διαδικασία του χαρακτηρισμού και ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.

4. Με την πράξη χαρακτηρισμού οικοδομικού τετραγώνου ως ενεργού επιτρέπεται να θεσπίζονται 
όροι δόμησης και περιορισμοί χρήσης κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη χωρίς 
υπέρβαση όμως του συντελεστή δόμησης που ισχύει για την περιοχή και του μέγιστου επιτρε
πόμενου ύψους των κτιρίων, καθώς και να επιβάλλονται περιορισμοί, υποχρεώσεις και κάθε εί
δους ρυθμίσεις για την ανάπλαση του τετραγώνου, σύμφωνα με την παρ.3, χωρίς να θίγονται 
δικαιώματα ιδιοκτησίας. Οι επιβαλλόμενοι όροι δόμησης αποσκοπούν ιδίως στην ενιαία αντιμε
τώπιση του οικοδομικού τετραγώνου ως προς το συντελεστή δόμησης, την κάλυψη, τη θέση και 
τη μορφή των κτιρίων. Για τα οικόπεδα του ενεργού οικοδομικού τετραγώνου μπορεί να γίνει 
μεταφορά του συντελεστή δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος I του παρόντος κε
φαλαίου.
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Παπαγιαννίτσης Γεύιργιος Παραρτήματα

Ν  3028/2002
Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜ Ο ΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου ί S3
_______ _______________ 28 Ιουνίου 2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠΆΡΙΘ. 3028

Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομετον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 

Αντικείμενο

1. Στην προστασία που παρέχεται με τις διατάξεις του 
παρόντος νόμου υπάγεται η πολιτιστική κληρονομιά της 
Χώρας από τους αρχαιοτάτους χρόνους μέχρι σήμερα. Η 
προστασία αυτή έχει ως σκοπό τη διατήρηση της ιστορι
κής μνήμης χάριν της παρούσας και των μελλοντικών γε
νεών και την αναβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλο
ντος.

2. Η πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας αποτελείται α
πό τα πολιτιστικά αγαθά που βρίσκονται εντός των ορίων 
της ελληνικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων των 
χωρικών υδάτων, καθώς και εντός άλλων θαλάσσιων ζω
νών στις οποίες η Ελλάδα ασκεί σχετική δικαιοδοσία σύμ
φωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πολιτιστική κληρονομιά πε
ριλαμβάνει και τα άυλαπολπιστικά αγαθά.

3. Στο πλαίσιο των κανόνωντου διεθνούς δικαίου, το Ελ
ληνικό Κράτος μεριμνά και για την προστασία των πολιτι
στικών αγαθών που προέρχονται από την ελληνική επι
κράτεια οποτεδήποτε και αν απομακρύνθηκαν από αυτήν. 
Το Ελληνικό Κράτος μεριμνά επίσης στο πλαίσιο του διε
θνούς δικαίου για την προστασία των πολιτιστικών αγα
θών που συνδέονται ιστορικά με την Ελλάδα οπουδήποτε 
και αν βρίσκονται.

Άρθρο 2 

Έννοια όρων

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου:
α) Ως πολιτιστικά αγαθά νοούνται ο ι μαρτυρίες της ύ

παρξης καιτης ατομικής και συλλογικής δραστηριότητας 
του ανθρώπου.

β) Ως μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που απο

τελούν υλικές μαρτυρίες και ανήκουν στην πολιτιστική 
κληρονομιά της Χώρας και των οποίων επιβάλλεται η ειδι
κότερη προστασία βάσει των εξής διακρίσεων:

αα) Ως αρχαία μνημεία ή αρχαία νοούνται όλα τα πολι
τιστικά αγαθά που ανάγονται στους προϊστορικούς, αρ
χαίους, βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους και 
χρονολογούνται έως και το 1830, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 20. Στα αρχαία μνημεία συμπερι
λαμβάνονται σπήλαια και παλαιοντολογικά κατάλοιπα για 
τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται με την αν
θρώπινη ύπαρξη.

ββ) Ως νεότερα μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά 
που είναι μεταγενέστερα του 1830 και των οποίων η προ
στασία επιβάλλεται λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή 
επιστημονικής σημασίας τους, κατά τις διακρίσεις των 
άρθρων 6 και 20.

γγ) Ως ακίνητα μνημεία νοούνται τα μνημεία που υπήρ
ξαν συνδεδεμένα με το έδαφος και παραμένουν σε αυτό 
ή στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθμένα λιμνών ή ποτα
μών, καθώς και τα μνημεία που βρίσκονται στο έδαφος ή 
στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθμένα λιμνών ή ποτα
μών και δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν χωρίς βλάβη 
της αξίας τους ως μαρτυριών. Στα ακίνητα μνημεία συ
μπεριλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις, ο ι κατασκευές και 
τα διακοσμητικά και λοιπά στοιχεία που αποτελούν ανα
πόσπαστο τμήμα τους, καθώς και το άμεσο περιβάλλον 
τους.

δδ) Ως κινητά μνημεία νοούνται τα μνημεία που δεν θε
ωρούνται ακίνητα.

η) Ως αρχαιολογικοί χώροι νοούνται εκτάσεις στην ξηρά 
ή στη θάλασσα ή στις λίμνες ή στους ποταμούς, οι οποίες 
περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχο- 
νται αρχαία μνημεία ή αποτέλεσαν ή υπάρχουν ενδείξεις 
ότι αποτέλεσαν από τους αρχαιοτάτους χρόνους έως και 
το 1830 μνημειακά, οικιστικά ή ταφικά σύνολα. Οι αρχαιο
λογικοί χώροι περιλαμβάνουν και το απαραίτητο ελεύθε
ρο περιβάλλον που επιτρέπει στα σωζόμενα μνημεία να 
συντίθενται σε ιστορική, αισθητική και λειτουργική ενότη
τα.

δ) Ως ιστορικοί τόποι νοούνται είτε εκτάσεις στην ξηρά 
ή στη θάλασσα  ή στις λίμνες ή στους ποταμούς που απο
τέλεσαν ή που υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν το χώ
ρο εξαίρετων ιστορικών ή μυθικών γεγονότων, ή εκτάσεις 
που περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι πε-
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Παπαγιαννίτσης Γεύιργιος Παραρτήματα

Ν  3028/2002
Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3007

ακινήτου μέσα στο οποίο διατηρείται ακίνητο αρχαίο, ο
φείλει να συνεργάζεται με την Υπηρεσία και να ακολουθεί 
τις υποδείξεις της για τη διατήρηση, την ανάδειξη και εν 
γένει την προστασία του μνημείου. Οφείλει επίσης να επι- 
τρέπειτην περιοδική ή έκτακτη επιθεώρηση του μνημείου 
από την Υπηρεσία μετά από έγγραφη ειδοποίηση και να 
ειδοποιεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την Υπηρεσία για 
κάθε γεγονός που μπορεί να το θέσει σε κίνδυνο.

2 .0  κύριος ή ο νομέας μνημείου υποχρεούται να μερι
μνά για την άμεση εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, 
στερέωσης ή προστασίας ετοιμόρροπου μνημείου χωρίς 
υπαίτια καθυστέρηση, με δική του δαπάνη και υπό την ε- 
ποπτεία καιτις υποδείξειςτης Υπηρεσίας σύμφωνα και με 
τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41. Αν ο κύριος ή ο νομέ
ας αδρανεί, την ίδια υποχρέωση έχει ο κάτοχος, ο οποίος 
μπορεί να αναχθεί κατά του κυρίου ή του νομέα. Αν η Υ
πηρεσία κρίνει ότι καθυστερεί η εκτέλεση των εργασιών 
συντήρησης ή στερέωσης για οποιονδήπστε λόγο ή ότι 
αυτές είναι ανεπαρκείς, μπορεί να λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα, διατηρώντας τη δυνατότητα να καταλογίζεττο σύ
νολο ή μέρος της σχετικής δαπάνης σε βάρος των υπο- 
χρέων κατά τις σχετικές περί εισπράξεως δημοσίων εσό
δων διατάξεις. Το Δημόσιο ή οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να 
καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των δαπανών συντήρησης, 
στερέωσης ή άλλης εργασίας προστασίας μνημείου που 
δεντους ανήκει, εφόσον αυτές αφορούν μνημείο που κρί- 
νεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από 
γνώμη του Συμβουλίου ότι πρέπει να καταστεί επισκέψιμο 
για το κοινό και υπερβαίνουν ένα εύλογο ποσό, ο κύριος, 
ο νομέας ή ο κάτοχος δεν είναι υπαίτιος για τη φθορά που 
το μνημείο έχει υποστεί και η οικονομική κατάσταση του 
υποχρέου δεν του επιτρέπει να καταβάλει τη δαπάνη. 
Στην περίπτωση αυτή ο κύριος, ο νομέας ή ο κάτοχος του 
μνημείου οφείλει να επιτρέπει την πρόσβαση του κοινού 
σε αυτό υπό προϋποθέσεις και για χρονικό διάστημα που 
ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα 
από γνώμη του Συμβουλίου.

3 .0  κύριος, ο νομέας ή ο κάτοχος ακινήτου μνημείου ή 
ακινήτου μέσα στο οποίο διατηρείται αρχαίο οφείλουν να 
διευκολύνουν τη φωτογράφηση και τη μελέτη απάτην Υ
πηρεσία ή από ειδικούς επιστήμονες στους οποίους έχει 
χορηγηθεί σχετική άδεια από την Υπηρεσία.

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρ
μόζονται αναλόγως και ως προς τους δικαιούχους άλλων 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

ΤΜΗΜΑ ΤΡίΤΟ 

ΧΩΡΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 12

Οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων

1. Οι αρχαιολογικοί χώροι κηρύσσονται και οριοθετού- 
νται ή αναοριοθετούνται με βάση τα δεδομένα  αρχαιολο
γικής έρευνας πεδίου και απόφαση του Υπουργού Πολιτι
σμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβου
λίου, συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα και 
δημοσιεύεται μαζί με αυτό στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως.

2. Εάν εντός των περιοχών που πρόκειται να καλύψουν 
υπό εκπόνηση Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέ
δια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 
(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ή άλλα σχέδια χωρικών ρυθμίσεων, δεν έ

χουν οριοθετηθεί αρχαιολογικοί χώροι, αυτοί οριοθετού- 
νται προσωρινά, βάσει σχεδιαγράμματος κλίμακας του
λάχιστον 1:2.000 που καταρτίζεται από την Υπηρεσία, με 
βάση επαρκή επιστημονικά στοιχεία και ιδίως ευρήματα 
που πιθανολογούν την ύπαρξη μνημείων και το οποίο ε- 
γκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού με απόφασή του 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η 
σχετική πράξη με το σχεδιάγραμμα περιέρχεται στην οι
κεία αρχή μέσα σε έξι (6) μήνες απάτην περιέλευση στην 
Υπηρεσία του σχετικού ερωτήματος και ισχύει μέχρις ό- 
του εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 1.

3. Εάν δεν έχει γίνει καθορισμός ορίων νομίμως υφιστα
μένων οικισμών, ο οποίος είναι αναγκαίος για την εφαρ
μογή των άρθρων 13, 14, 16 και 17, ο Υπουργός Πολιτι
σμού ζητεί από το αρμόδιο για την οριοθέτηση του οικι
σμού όργανο, συναποστέλλοντας και σχετικό διάγραμμα, 
να προβεί κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στην οριοθέτησή 
του κατά το μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για την ε
φαρμογή των ανωτέρω άρθρων. Μέχρις ότου αυτό συ- 
ντελεσθεί, με κοινή τους απόφαση, που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι Υπουργοί Πολιτι
σμού και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έρ- 
γωντονοριοθετούνπροσωρινώς κστάτο ανωτέρω μέτρο 
και ρυθμίζουν κάθε θέμα που αφορά την προστασία του 
μέρους του αρχαιολογικού χώρου που εμπίπτει στα προ
σωρινά του όρια, όπως η αναστολή οικοδομικών εργα
σιών και έκδοσης οικοδομικών αδειών ή οι επιτρεπόμενες 
δραστηριότητες.

4. Οι διατάξεις τωνπαραγράφων 1 έως6του άρθρου 10 
εφαρμόζονται αναλόγως και για τους αρχαιολογικούς 
χώρους. Πριν από την έκδοση της απόφασης της παρα
γράφου 1, απαιτείται η γνώμη του καθ’ ύλην αρμόδιου Υ
πουργού για υφιστάμενες δραστηριότητες της αρμοδιό- 
τητάς του, προκειμένου να καθορισθούν οι δυνατότητες 
και οι προϋποθέσεις συνέχισης της λειτουργίας τους στο 
πλαίσιο του άρθρου 10. Η γνώμη αυτή διατυπώνεται μέσα 
σε δύο (2) μήνες από την αποστολή του σχετικού ερωτή
ματος. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, η 
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού εκδίδεται χωρίς τη 
γνώμη αυτή.

1. Στους χερσαίους αρχαιολογικούς χώρους που βρί
σκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων νομίμως υ
φισταμένων οικισμών, η άσκηση γεωργίας, κτηνοτρο
φίας, Θήρας ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων, καθώς 
και η οικοδομική δραστηριότητα είναι δυνατή μετά από ά
δεια, που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτι
σμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. Οι όροι άσκη
σης γεωργίας, κτηνοτροφίας, Θήρας ή άλλων συναφών 
δραστηριοτήτων μπορεί να τίθενται και κανονιστικά με α
πόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκ- 
δίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου και η οποία 
διατυπώνεται ύστερα από την πραγματοποίηση αυτο
ψίας, από κλιμάκιο μελών του ή επιτροπή που συγκροτεί
ται από μέλη του και ειδικούς επιστήμονες, συνοδεύεται 
από σχετικό διάγραμμα και δημοσιεύεται μαζί με αυτό 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να κα
θορίζεται μέσα στους χώρους της προηγούμενης παρα-

Ά ρ θρ ο13

Αρχαιολογικοί χώροι εκτός οικισμών 
Ζώνες προστασίας
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γράφου περιοχή στην οποία απαγορεύεται παντελώς η 
δόμηση (Ζώνη Προστασίας Α'). Στηνπεριοχή αυτή μπορεί 
να επιτρέπεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υ
πουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλί
ου, μόνο η κατασκευή κτισμάτων ή προσθηκών σε υπάρ
χοντα κτίρια που είναι αναγκαία για την ανάδειξη των μνη
μείων ή χώρων καθώς και για την εξυπηρέτηση της 
χρήσης τους. Μετην απόφαση αυτή καθορίζεται και η θέ
ση το υ κτίσματος στην περιοχή ή το μέρος του κτιρίου στο 
οποίο γίνεται η προσθήκη. Με απόφαση του Υπουργού 
Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του 
Συμβουλίου και η οποία διατυπώνεται ύστερα από την 
πραγματοποίηση αυτοψίας από μέλη του ή επιτροπή που 
ορίζεται από αυτό, συνοδεύεται από σχετικό διάγραμμα 
και δημοσιεύεται μαζί με αυτό στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως, είναι δυνατόν να καθορίζεται μέσα στους χώ
ρους της παραγράφου 1, εάν είναι εκτεταμένοι, περιοχή 
σε μέρος ή στο σύνολο της οποίας θα ισχύουν, δυνάμει 
της κοινής απόφασης του επόμενου εδαφίου, ειδικές 
ρυθμίσεις ως προς τους όρους δόμησης ή τις χρήσεις 
γης ή τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες ή και όλους 
τους πιο πάνω περιορισμούς (Ζώνη Προστασίας Β'). Με 
κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του κατά 
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα α
πό γνώμη των οικείων γνωμοδοτικών οργάνων, καθορίζο
νται στη συνέχεια οι ειδικοί όροι δόμησης, οι χρήσεις γης, 
οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες, καθώς και η δυνατό
τητα και οι προϋποθέσεις συνέχισης της λειτουργίας υφι
στάμενων νόμιμων δραστηριοτήτων. Η κοινή αυτή από
φαση εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την αποστο
λή του σχεδίου από το Υπουργείο Πολιτισμού στα 
συναρμόδια Υπουργεία.

3. Τα όρια των ζωνών προστασίας μπορεί να ανακαθο
ρίζονται μετην ίδια διαδικασία με βάση τα δεδομένατης 
αρχαιολογικής έρευνας καιτις συνθήκεςπροστασίαςτων 
αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων. Ακίνητα, στα οποία υ
πάρχουν ορατά αρχαία και εντάσσονται σε Ζώνη Προ
στασίας Α', απαλλοτριώνονται εάν εμπίπτουν στην παρ. 3 
του άρθρου 19.

Άρθρο 14

Αρχαιολογικοί χώροι σε οικισμούς 
Οικισμοί που αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους

1. Στους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται εντός 
σχεδίου πόλεως ή των ορίων νομίμως υφισταμένων ενερ
γών οικισμών είναι δυνατόν να καθορίζονται ζώνες προ
στασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13. Σε μη 
ενεργούς οικισμούς ή σε τμήματά τους που βρίσκονται ε
ντός σχεδίου πόλεως ή των ορίων νομίμως υφισταμένων 
ενεργών οικισμών και αποτελούν αρχαιολογικούς χώ
ρους, υπό την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, α
παγορεύεται η ανέγερση νέων κτιρίων και επιτρέπεται η 
αποκατάσταση ερειπωμένων κτισμάτων, καθώς και η κα
τεδάφιση εκείνωνπου έχουν χαρακτηρισθεί ετοιμόρροπα 
υπό τους όρους των περιπτώσεων β' και γ' αντιστοίχως 
της παραγράφου 2 του παρόντος. Κατά τα λοιπά εφαρ
μόζονται σε αυτούς ο ι υπόλοιπες διατάξεις των παρα
γράφων 2 ,3 ,4  και 5 του παρόντος.

2. Στους ενεργούς οικισμούς ή σε τμήματά τους που α
ποτελούν αρχαιολογικούς χώρους απαγορεύονται οι ε
πεμβάσεις που αλλοιώνουν το χαρακτήρα και τον πολεο- 
δομικό ιστό ή διαταράσσουντη σχέση μεταξύ των κτιρίων

και των υπαίθριων χώρων. Επιτρέπεται μετά από άδεια 
που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η 
οποία εκδίδεται μετά από γνώμη των οικείου γνωμοδοτι- 
κού οργάνου:

α> η ανέγερση νέων κτισμάτων, εφόσον συνάδουν από 
πλευράς όγκου, δομικών υλικών και λειτουργίας μετο χα
ρακτήρα του οικισμού,

β) η αποκατάσταση ερειπωμένων κτισμάτων, εφόσον 
τεκμηριώνεται η αρχική τους μορφή,

γ) η κατεδάφιση υφιστάμενων κτισμάτων, εφόσον δεν 
αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του συνόλου ή χαρακτηρι- 
σθούν ετοιμόρροπα κατά τις διατάξεις του άρθρου 41,

δ) η εκτέλεση οποιουδήποτε έργου στα υφιστάμενα κτί- 
σματα, στους ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους και τους 
κοινόχρηστουςχώρους, λαμβανομένου πάντα υπόψητου 
χαρακτήρατου οικισμού ως αρχαιολογικού χώρου,

ε) η χρήση κτίσματος ή και των ελεύθερων χώρων του, 
εάν εναρμονίζεται με το χαρακτήρα και τη δομή τους.

3. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης για την αποτροπή 
άμεσου κινδύνου είναι δυνατή η  εκτέλεση εργασιών απο
κατάστασης βλάβης χωρίς την παραπάνω άδεια μετά από 
ενημέρωση της Υπηρεσίας, η οποία μπορεί να διακόψει 
τις εργασίες με σήμα της.

4. Η κατάτην προηγούμενη παράγραφο απαιτούμενη ά
δεια εκδίδεται πριν από όλες τις άλλες άδειες άλλων αρ
χών που αφορούν στην εκτέλεση του έργου, σε κάθε πε
ρίπτωση μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή 
της σχετικής αίτησης, τα δε στοιχεία της αναγράφονται 
με ποινή ακυρότητας σε αυτές. Η άδεια αλλαγής της χρή
σης εκδίδεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες.

5. Στους παραπάνω αρχαιολογικούς χώρους απαγο
ρεύονται δραστηριότητες, καθώς και χρήσεις των κτι- 
σμάτων, των ελεύθερων χώρων τους και των κοινόχρη
στων χώρων, οι οποίες δεν εναρμονίζονται μετο χαρα
κτήρα και τη δομή των επί μέρους κτισμάτων ή χώρων 
ή του συνόλου. Για τον καθορισμό της χρήσης κτίσμα
τος ή ελεύθερου χώρου αυτού ή κοινόχρηστου χώρου 
χορηγείται άδεια με απόφαση του Υπουργού Πολιτι
σμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμ
βουλίου.

6. Μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους που είναι ενερ
γοί οικισμοί καθορίζονται, με προεδρικό διάταγμα που εκ- 
δίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού 
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και 
του τυχόν άλλου κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουρ* 
γού, ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά τους περιορισμούς 
της ιδιοκτησίας, τις χρήσεις γης ή κτιρίων, τους όρους δό
μησης ή τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες.

Άρθρο 15

Ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι

1. Στους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους απαγορεύ
εται η αλιεία, η αγκυροβολιά και η υποβρύχια δραστηριό
τητα με αναπνευστικές συσκευές, εκτός αν έχει χορηγη
θεί άδεια του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύ
στερα από γνώμη του Συμβουλίου.

2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καιτουτυχόν 
συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Συμβου
λίου καθορίζονται οι όροι άσκησης των δραστηριοτήτων 
αυτών στους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους.

3. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι όροι άσκησης της υ
ποβρύχιας δραστηριότητας με αναπνευστικές συσκευές,
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βαθυσκάφη ή άλλα μέσα επισκόπησης του βυθού σε θα
λάσσιες περιοχές, λίμνες και ποταμούς, για λόγους προ
στασίας της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

4. Γύρω από ενάλια μνημεία και γύρω από αρχαιολογι
κούς χώρους είναι δυνατόν να ορίζεται περιοχή στην ο
ποία δεν επιτρέπονται ο ι παραπάνω δραστηριότητες χω
ρίς προηγούμενη άδεια (Ζώνη Προστασίας), που χορη
γείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα 
από γνώμη του Συμβουλίου.

5. Απαγορεύεται η εκτέλεση κάθε μορφής λιμενικού έρ
γου χωρίς προηγούμενη άδεια, που χορηγείται με από
φαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του 
Συμβουλίου. Η άδεια αυτή προηγείται από όλες τις άδει
ες που αφορούν στην εκτέλεση του έργου καιτα στοιχεία 
της αναγράφονται με ποινή ακυρότητας στις υπόλοιπες 
άδειες που απαιτούνται.

Άρθρο 16 

Ιστορικοί τόποι

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδί- 
δεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, συνοδεύεται α
πό διάγραμμα οριοθέτησης και δημοσιεύεται μαζί με αυ
τό στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτάσεις ή σύνθε
τα έργα του ανθρώπου και της φύσης σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διακρίσεις του εδαφίου δ ' του άρθρου 2 χα
ρακτηρίζονται ιστορικοί τόποι. Στους ιστορικούς τόπους 
εφαρμόζονται αναλόγως ο ι διατάξεις των άρθρων 12,13, 
14 και 15.

Άρθρο 17

Ζώνες Προστασίας γύρω από μνημεία

1. Γύρω από μνημεία μπορεί να καθορίζεται Ζώνη Προ
στασίας Α', σύμφωνα με το άρθρο 13.

2 .0  καθορισμός χώρου, σε περιοχή εκτός σχεδίου πό- 
λεως ή νομίμως υφισταμένων οικισμών, ως Ζώνης Α', συ- 
νεπάγεταιτην αναγκαστική απαλλοτρίωσή του, εάν αναι
ρείται η κατά προορισμό χρήση του.

3. Γύρω από μνημεία μπορεί να καθορίζεται επίσης Ζώ
νη Προστασίας Β', σύμφωνα με το άρθρο 13.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ

Άρθρο 18 

Απαλλοτριώσεις

1. Το Δημόσιο μπορεί να προβαίνει με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτι
σμού, ύστερα από γνώμη ίο υ  Συμβουλίου, είτε στην ολι
κή ή τη μερική απαλλοτρίωση είτε στην απευθείας εξαγο
ρά μνημείου ή οποιουδήποτε ακινήτου μέσα στο οποίο υ
πάρχουν μνημεία, καθώς και παρακείμενων ακινήτων ή 
μνημείων, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την προστα
σία των μνημείων.

2. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται με την ίδια διαδι
κασία, είναι δυνατή είτε η ολική ή μερική απαλλοτρίωση 
είτε η απευθείας εξαγορά ακινήτου, εάν αυτό κρίνεται α
παραίτητο για την προστασία αρχαιολογικών χώρων ή ι
στορικών τόπων ή για τη διενέργεια ανασκαφών. Η εξα
γορά γίνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 2 του Ν. 
2882/2001, στη δε επιτροπή του άρθρου 15 του ίδιου νό
μου μετέχει αντί του εμπειρογνώμονα, υπάλληλος της Υ

πηρεσίας στηνπερίπτωση που πρέπει να εκτιμηθεί η αξία 
μνημείου.

3. Τα ακίνητα μνημεία που βρίσκονται μέσα σε ακίνητα 
ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α, άλλων Ν.Π.Δ.Δ., εκκλησιαστικών νομι
κών προσώπων διατηρούνται και προστατεύονται με ευ
θύνη της Υπηρεσίας χωρίς το Δημόσιο να υποχρεούται σε 
απαλλοτρίωση.

4. Η απαλλοτρίωση ή η απευθείας εξαγορά γίνεται υπέρ 
του Δημοσίου με δαπάνες αυτού ή άλλου νομικού ή φυσι
κού προσώπου.

5. Κατά της απόφασης της παραγράφου 1 χωρεί ένστα
ση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της 
στον ενδιαφερόμενο, επί της οποίας αποφαίνεται ο Υ
πουργός Πολιτισμού, μετά από γνώμη του Συμβουλίου.

6. Η εισήγηση της Υπηρεσίας για ολική ή μερική απαλ
λοτρίωση ή απευθείας εξαγορά ακινήτου περιλαμβάνει 
την αιτιολογημένη απόρριψη άλλων λύσεων προστασίας 
των μνημείων, αρχαιολογικών χώρων ή ιστορικών τόπων, 
καθώς και τις βασικές κατευθύνσεις για τον τρόπο διατή
ρησης κα\ ανάδειξής τους μέσο στο προς απαλλοτρίωση 
ακίνητο.

7. Το ποσό της αποζημίωσης μπορεί να καταβάλλεται, 
εφόσον συναινεί ο ιδιοκτήτης, σε δόσεις ή σε ομόλογα ή 
σε είδος ή με άλλου είδους διακανονισμό, κατά τα ειδικό
τερα οριζόμενα με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο
νομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού.

8. Εφόσον συναινεί ο ιδιοκτήτης, είναι δυνατή η ανταλ
λαγή ιδιωτικού ακινήτου με ακίνητο ίσης αξίας του Δημο
σίου ή του Ο.Τ.Α. ή η αποζημίωση με άλλο νόμιμο τρόπο. 
Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται κοινή απόφαση των Υ
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, η 
οποία εκτελείται με μέριμνα της Κτηματικής Εταιρίας Δη
μοσίου και είναι δυνατόν να καταβάλλεται τμήμα της τι
μής του ακινήτου ή της αποζημίωσης που καθορίζεται. Η 
διάταξη της παραγράφου 7 εφαρμόζεται αναλόγως. Σε 
περίπτωση έκδοσης ομολόγων οι ειδικότεροι όροι και οι 
προϋποθέσεις έκδοσής τους θα καθορίζονται με απόφα
ση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

9. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της αποζημίωσης σε εί
δος ή των ομολόγων ή της πρώτης δόσης ή του αντικει
μένου του διακανονισμού κατά την παράγραφο 7 ή του 
τμήματος της αποζημίωσης κατά την παράγραφο 8, εξο
μοιώνεται με την έγγραφη συναίνεση.

Άρθρο 19

Αποζημίωση για τη στέρηση χρήσης ακινήτου

1. Για την προστασία μνημείων, αρχαιολογικών χώρων 
ή ιστορικών τόπων ή για τη διενέργεια ανασκαφών, ο Υ
πουργός Πολιτισμού μπορεί να επιβάλλει προσωρινή ή  ο
ριστική στέρηση ή περιορισμό της χρήσης ακινήτου. \

2. Σε περίπτωση ουσιώδους προσωρινού περιορισμού 
ή ουσιώδους προσωρινής στέρησης της κατά προορισμό 
χρήσης του όλου ακινήτου, καταβάλλεται αποζημίωση, η 
οποία υπολογίζεται με βάση τη μέση κατά προορισμό α
πόδοση του ακινήτου πριν τον περιορισμό ή τη στέρηση 
της χρήσης, λαμβανομένης υπόψη και της ιδιότητας του 
ακινήτου ως μνημείου, εφόσον αυτή συντρέχει.

3. Σε περίπτωση ουσιώδους οριστικού περιορισμού ή ο
ριστικής στέρησης της κατά προορισμό χρήσης του όλου 
ακινήτου καταβάλλεται πλήρης αποζημίωση. Και στην πε
ρίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα του ακινήτου 
ως μνημείου, εφόσον αυτή συντρέχει.
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Παπαγιαννίτσης Γεύιργιος Παραρτήματα

Ν  3028/2002
Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

3010 ΕΦΗΜΕΡίΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

4. Σε περίπτωση προσωρινής στέρησης της κατά προο
ρισμό χρήσης του όλου ή μέρους ακινήτου μέσα στο ο
ποίο υπάρχουν μνημεία ή άλλων παρακείμενων ακινήτων, 
εάν κρίνεται απαραίτητο για την προστασία των μνημείων 
αυτών, κάθε θίγόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για α
ποζημίωση, για τον προσδιορισμό της οποίας εφαρμόζο
νται οι διατάξεις της παραγράφου 2.

5. Σε περίπτωση ουσιώδους οριστικού περιορισμού ή ο
ριστικής στέρησης της κατά προορισμό χρήσης τμήμα
τος του ακινήτου, που απαιτείται για την προστασία του 
μνημείου, η αποζημίωση καταβάλλεται γιατο τμήμα αυτό, 
μόνο εάν ο περιορισμός ή η στέρηση δεν επιφέρει ουσιώ
δη οριστικό περιορισμό ή οριστική στέρηση της κατά 
προορισμό χρήσης του όλου ακινήτου, οπότε καταβάλ- 
λεταιη αποζημίωση που προβλέπεται στηνπαράγραφο 3.

6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδε- 
ται ύστερα από γνώμη επιτροπής, διαπιστώνεται εάν συ
ντρέχει περίπτωση καταβολής αποζημίωσης κατά τις πα
ραγράφους 1 έως 5, καθώς και το ύψος της. Με κοινή α
πόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Πολιτισμού καθορίζεται η συγκρότηση και ο ι αρμοδιότη
τες της επιτροπής, η διαδικασία κατά την οποία γνωμο- 
δοτεί, τα στοιχεία που λαμβάνει υπόψη, το είδος και ο τρό
πος καταβολής της αποζημίωσης και κάθε άλλη σχετική 
λεπτομέρεια.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία το ποσό που έχει ή προ- 
βλέπεται να καταβληθεί ως αποζημίωση λόγω στέρησης 
ή περιορισμού χρήσης ακινήτου, προσεγγίζει την αξία 
του ακινήτου τότε αυτό κηρύσσεται απαλλοτριωτέο.

8. Η προστασία ή η ανάδειξη μνημείων που βρίσκονται 
σε ακίνητα ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., εκκλησιαστικών 
νομικών προσώπων, Ν. Π. I .Δ. του ευρύτερου δημόσιου το
μέα και ιδρυμάτων ή αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρει
ών που έχουν μεταξύ άλλων ως σκοπό την ανάδειξη και 
προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, θεωρείται ότι ε
ντάσσεται στην κατά προορισμό χρήση των ακινήτων αυ
τών.

9. Σε περίπτωση επιβολής ουσιωδών περιορισμών 
στους όρους δόμησης ακινήτου για τους οποίους δεν 
προβλέπεται αποζημίωση ή μεταφορά συντελεστή δόμη
σης, μπορεί να καταβάλλεται μη χρηματική αποζημίωση 
στον ιδιοκτήτη, το είδος, οι προϋποθέσεις και η διαδικα
σία καθορισμού της οποίας καθορίζονται με προεδρικό 
διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οι
κονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας, 
και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού.

10. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 
αυτού εφαρμόζονται και στην περίπτωση καθορισμού ζω
νών σύμφωνα μετά άρθρα 13,14,16 και 17.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΚΙΝΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20

Διακρίσεις κινητών μνημείων - Χαρακτηρισμός

1. Στα κινητά μνημεία περιλαμβάνονται:
α) αυτά που χρονολογούνται έως και το 1453,
β) τα μεταγενέστερα του 1453, που χρονολογούνται έ

ως καιτο 1830 και αποτελούν ευρήματα ανασκαφών ή άλ
λης αρχαιολογικής έρευνας ή που αποσπάσθηκαν από α
κίνητα μνημεία, καθώς και οι θρησκευτικές εικόνες και 
λειτουργικά αντικείμενα της ίδιας περιόδου,

γ) τα μεταγενέστερα του 1453, που χρονολογούνται έ
ως και το 1830, δεν υπάγονται στην περίπτωση β' και χα
ρακτηρίζονται μνημεία λόγω της κοινωνικής, τεχνικής, 
λαογραφικής, εθνολογικής, καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονι
κής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής ή επιστημονικής 
σημασίας τους,

δ) τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά που είναι προγενέστε
ρα των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών και χαρακτηρί
ζονται μνημεία λόγω της κοινωνικής, τεχνικής, λαογραφι- 
κής, εθνολογικής, καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιομη
χανικής ή εν γένει ιστορικής ή επιστημονικής σημασίας 
τους και

ε) τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στην 
περίοδο των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών και χαρα
κτηρίζονται μνημεία λόγω της ιδιαίτερης κοινωνικής, τε
χνικής, λαογραφικής, εθνολογικής ή εν γένει ιστορικής, 
καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιομηχανικής ή επιστη
μονικής σημασίας τους.

2. Τα αρχαία κινητά μνημεία που υπάγονται στις περι
πτώσεις α'και β 'της παραγράφου 1 προστατεύονται από 
το νόμο χωρίς να απαιτείται η έκδοση οποιοσδήποτε διοι
κητικής πράξης. Τα πολιτιστικά αγαθά των περιπτώσεων 
γ', δ' και ε'της παραγράφου 1 χαρακτηρίζονται μνημεία με 
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύ
στερα από εισήγηση της Υπηρεσίας και γνώμη του Συμ
βουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως.

3. Περίληψη της εισήγησης αποστέλλεται στις τελωνει
ακός, λιμενικές και αστυνομικές αρχές. Η εισήγηση κοινο
ποιείται στον κύριο ή και τον κάτοχο, οι οποίοι είναι δυνα
τόν να υποβάλουν αντιρρήσεις μέσα σε ένα (1) μήνα από 
την κοινοποίηση. Τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού 
επέρχονται από την κοινοποίηση της εισήγησης και αίρο
νται εάν η απόφαση χαρακτηρισμού δεν εκδοθεί εντός ε
ξαμήνου απάτην κοινοποίηση.

4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζεται 
κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της διάτα
ξης αυτής. Για το χαρακτηρισμό μνημείων της περίπτω
σης ε'της παραγράφου 1 απαιτείται προηγούμενη συναί
νεση του δημιουργού τους, εφόσον διατηρεί την κυριό- 
τητάτους.

5. Η απόφαση χαρακτηρισμού που εκδίδεται σύμφωνα 
με τις προηγούμενες παραγράφους μπορεί να ανακαλεί
ται μόνο για πλάνη περί τα πράγματα. Η απόφαση ανά
κλησης του Υπουργού Πολιτισμού εκδίδεται κατά τη δια- 
δικασίατων παραγράφων 2 και 3 και δημοσιεύεται στην Ε
φημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκ- 
δίδεται με εισήγηση της Υπηρεσίας, ύστερα από γνώμη 
του Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να χαρακτηρίζο
νται μνημεία, ομοειδείς κατηγορίες κινητών πολιτιστικών 
αγαθών που παρουσιάζουν ιδιαίτερη κοινωνική, τεχνική, 
λαογραψική, εθνολογική ή ενγένει ιστορική, καλλιτεχνική 
ή επιστημονική σημασία, εφόσον σπανίζουν, ο ατομικός 
προσδιορισμός τους είναι δυσχερής και συντρέχει κίνδυ
νος απώλειας ή καταστροφής τους.

7. Η ανάκληση της απόφασης χαρακτηρισμού μεμονω
μένου μνημείου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατά-
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Χαρακτηρισμός αρχαιολογικού χώρου περιοχής Ανακτόρου της Ιωλκού,
στη συνοικία Παλαιά Βόλου (1956)

Α Ν Α ΖΗ ΤΗ ΣΗ  Δ ΙΑ ΡΚ Ο Υ Σ Κ Α ΤΑ Λ Ο ΓΟ Υ  Κ Η ΡΥ ΓΜ ΕΝ Ω Ν  Α ΡΧ Α ΙΟ Λ Ο ΓΙΚ Ω Ν  X... Page 1 o f  1

Αρ ιθμό ς Υπουργ ική ς Απόφ ασης - Αρ ιθμός ΦΕΚ 
ΥΑ 97272/4554/15-11-1958 - ΦΕΚ 248/Α/24-11-1956 

Τ ίτλος ΦΕΚ 

Κε ίμενο
"Χαρακτηρίζομεν αρχαιολογικόν χώρον την περιοχήν της Ιωλκού Μαγνησίας, την σημειουμένην εν τω 
καταρτισθέντι υπό του Επιμελητού Κλασσικών Αρχαιοτήτων Θ’ Περιφερείας (Βόλου) τοπογραφικώ σχεδίω."

• Χάρτες 

Παρατηρήσεις 

Τελευτα ία Ενημέρωση 
00-00-0000

Εκτύπωση Σελίδας

Ονομασ ία

Αρχα ιολογ ικο ί Χώ οο ι κα ι Μ νηυεια  που αντ ισ το ιχούν στο ΦΕΚ 

Νομός Δ ή μος Δ ιαμέρ ισμα  Ο ικ ισμός θ έσ η
Είδος
Μνημείου

Αογαιολονικόο νώοος 
πεοιοχικ Ανακτόρου πκ 
Ιωλκού, στη συνοικία 
Παλαιό Βόλου

Μαγνησίας Βόλου Βόλου
Παλαιό Βόλου, 
Συνοικία Αγ. 
Θεοδώρων

Αρχαιολογικές
Θέσεις

http://listedmonuments.culture.gr/fekjprint.php7ID_FEKY A -125 81 24/8/2009

xxxiv

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:55 EEST - 54.219.128.100

http://listedmonuments.culture.gr/fekjprint.php7ID_FEKY


Παπαγιαννίτσης Γεύιργιος Παραρτήματα

Αναοριοθέτηση του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου στη συνοικία «Παλαιά» του
Λήμου Βόλου, νομού Μαγνησίας (2004)

191·
02(110471307040008

13175

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1047
13 Ιουλίου 2004

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Θεσμοθέτηση-Στελέχωση Θέσης Αξιωματικού στη 

Στρατιωτική Αντιπροσωπεία/Στρατιωτικής Επιτρο
πής Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΣΑ/ΣΕΒΑΣ).... 1

Παράταση ισχύος της άδειας εγκατάστασης του Συ
στήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της ΔΕΠΑ 
Α.Ε.................................................................. 2

Ανάθεση έργου με μίσθωση από το Ταμείο Ασφαλίσε- 
ως Π ροσωπικού ΟΤΕ....... .......................    3

Ανάθεση έργου με μίσθωση στο Ταμείο Ασφάλισης 
Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ)...................................  4

Απόδοση ετήσιας εισφοράς στον κλάδο ασθένειας 
από τον πόρο του αγγελιοσήμου των κλάδων των 
Ανταποκριτών Ξένου Τύπου και των Φωτοειδησεο- 
γράφων.... ......................................................  5

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Γ.Π. οικ. 
7543/2004 (ΦΕΚ Β" 111) απόφασης του Υφυπουρ
γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Αντικατά
σταση, τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 
Υ2/οικ. 3303/1 -8-2001 : Κριτήρια και διαδικασία για 
την έκδοση άδειας σκοπιμότητας μηχανημάτων ιο- 
ντιζουσών ακτινοβολιών για ιατρικές εφαρμογές» 6

Τροποποίηση της αρ. 104149/2002 απόφασης του 
Υπουργού Δικαιοσύνης - περί ανασυγκρότησης 
της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών................  7

Τροποποίηση της αρ. 66691/2004 απόφασης Υπουρ
γού Δικαιοσύνης «περί συγκρότησης του Κεντρι
κού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών (ΚΕΣΦ)» 8

Έγκριση αναοριοθέτησης του κηρυγμένου αρχαιολο
γικού χώρου στη συνοικία «Παλαιά» του Δήμου Βό
λου, νομού Μαγνησίας ......................................  9

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Φ.059/165523 Σ.4709 (1)
Θεσμοθέτηση-Στελέχωση Θέσης Αξιωματικού στη Στρα

τιωτική Αντιπροσωπεία/Στρατιωτικής Επιτροπής Βο
ρειοατλαντικού Συμφώνου (ΣΑ/ΣΕΒΑΣ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

1. Έχοντες υπόψη;
α. Τις διατάξεις του Ν. 2292/1995, άρθρο 5 παρ. 19 (ΦΕΚ 

35/15-2-1995/τ.Α.) «Περί Οργάνωσης και Λειτουργίας του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των 
Ε.Δ., κ.ά. διατάξεις».

β. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985, άρθρο 5 παρ. 29Α, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 
Α' 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 
2469/1997 (ΦΕΚΑ'38).

γ. Το ΠΔ 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονο
μίας & Οικονομικών»(ΦΕΚ Α’57).

δ. Την Α.Π. 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 Απόφαση του 
Πρωθυπουργού & Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
Αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού · Οικονομικών» (ΦΕΚ 
Β.519/17.3.2004).

ε. Τη σύμφωνη γνώμη του ΣΑΓΕ όπως αυτή διατυπώθη
κε στην αριθ. 6 Γνωμάτευση του (2η συνεδρίαση της 17ης 
Φεβ. 2004), αποφασίζουμε;

Άρθρο 1
Τη θεσμοθέτηση μιας (1) θέσης αξ/κού της ΠΑ βαθμού 

Σγού/Επγού/Ασμχου στη ΣΑ/ΣΕΒΑΣ, ως Εθνικού Αντιπρο
σώπου για την παρακολούθηση του ΝΑΤΟϊκού Προγράμ
ματος AGS (Alliance Ground Surveillance).

Άρθρο 2
1. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού (Π/Υ) 
ύψους 61.300 ΕΥΡΩ για το έτος 2004,89.500 ΕΥΡΩ για το 
2005,89.500 ΕΥΡΩγιατο 2006,117.700 ΕΥΡΩ γιατο 2007 
και 89.500 ΕΥΡΩ για τα έτη 2008 και 2009.
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Παπαγιαννίτσης Γεύιργιος Παραρτήματα

Αναοριοθέτηση του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου στη συνοικία «Παλαιά» του
Λήμου Βόλου, νομού Μαγνησίας

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)______________ 13179

β) Την απόφασή μας αρ. 66691/2004 (ΦΕΚ866 Β72004). 
γ) Την από 23.6.2004 παραίτηση της Προέδρου του 

ΚΕΣΦ για οικογενειακούς λόγους, που έγινε αποδεκτή.
δ) Το γεγονός ότι απότη δημοσίευση της παρούσης ου- 

δεμία δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου προκύπτει, απο
φασίζουμε:

Τροποποιούμε την αρ.66691/2004 απόφασή μας και 
ορίζουμε:

1. Τον Αντώνιο Μαγγανά, Καθηγητή Εγκληματολογίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου, ωςπρόεδροτου Κεντρικού 
Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών (ΚΕΣΦ).

2. Την Δήμητρα Αλεξοπούλου, Κοινωνική Λειτουργό του 
Νοσοκομείου Κρατουμένων Κορυδαλλού, ως τακτικό μέ
λος του ως άνω Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του Νικο
λάου Κυριαζάκου.

3. Την Ελένη Κουκοπούλου, Διευθύντρια του Υπουργεί
ου Δικαιοσύνης, ως αναπληρώτρια της Κυριακής Μπαρ- 
δάνη, τακτικού μέλους, σε αντικατάσταση του Δημητρίου 
Κουτσούκη.

4. Κατά τα λοιπά, ισχύει η αρ.66691/2004 απόφασή μας. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2004
ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

---- ♦----
Αρίθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/46412/3077 (9)
Έγκριση αναοριοθέτησης του κηρυγμένου αρχαιολογι

κού χώρου στη συνοικία «Παλαιά» του Δήμου Βόλου, 
νομού Μαγνησίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψιν:
1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. 137/ 

Α726.7.1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»,
2) Την ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.1990 (Φ.Ε.Κ. 743/Β7 

29.11.1990) «Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών 
υπογραφών»,

3) Τηνμεαριθμ. 133/24.3.2004 (Φ.Ε.Κ. 527/Β724.3.2004 
και ΦΕΚ 558/Β72.5.2004) Απόφαση του Πρωθυπουργού 
και Υπουργού Πολιτισμού «Ανάθεση άσκησης αρμοδιο
τήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού Φάνη Πάλ- 
λη Πετραλιά και στους Υφυπουργούς Γεώργιο Ορφανό 
και Πέτρο Τατούλη»,

4) Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (Φ.Ε.Κ. 153/Α7 
28.6.2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 
γένειτης Πολιτιστικής Κληρονομιάς»,

5) Τις αρ. 97272/4554/15.11.1956 (Φ.Ε.Κ. 248/Α7 
24.11.1956) και 87608/5453/11.8.1960 (Φ.Ε.Κ. 404/Β7 
13.9.1960) αποφάσεις κήρυξης τμήματος της συνοικίας 
των Παλαιών ως αρχαιολογικού χώρου,

6) Το ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/62312/4199/10.11.2003 
έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτι

στικής Κληρονομιάς με ερώτημα δραστηριοτήτων προς τα 
συναρμόδια Υπουργεία,

7) Το υπ’ αρ. πρωτ. 1948/7.1.2004 έγγραφο της Διεύ
θυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

8) Το υπ’ αρ.πρωτ. Οικ. 155143/240/22.1.2004έγγραφο 
της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπ. 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

9) Το υπ’ αρ. πρωτ. 1526/93.Φ.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ/30.1.2004 
έγγραφο της Διεύθυνσης Βιομ/κης Χωρ/σιας & Περιβάλ
λοντος του Υπ. Ανάπτυξης,

10) Το υπ’ αρ. πρωτ. Τ/104/7.1.2004 έγγραφο της Διεύ
θυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού του 
Υπουργείου Ανάπτυξης.

11) Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιο
λογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην αρ. 
11/18.02.2004 Συνεδρία του,, αποφασίζουμε:

Αναοριοθετούμε τον κηρυγμένο (με τις αρ. 5 Υπουργι
κές Αποφάσεις του προοιμίου της παρούσης) αρχαιολο
γικό χώρο των Παλαιών Δήμου Βόλου, βάσει των νεώτε- 
ρων δεδομένων της αρχαιολογικής έρευνας πεδίου στην 
περιοχή, για την αποτελεσματικότερη προστασία των 
ανεσκαμμένων και μη αρχαιοτήτων που χρονολογούνται 
απότη νεολιθική περίοδο μέχρι καιτους βυζαντινούς χρό
νους (οικισμός και νεκροταφείο που χρονολογούνται από 
τους προϊστορικούς έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους, 
παλαιοχριστιανική Βασιλική, νεκροταφείο και οχυρωματι
κά τείχη παλαιοχριστιανικών και βυζαντινών χρόνων).

Η περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτη 
Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5.000 με την πολυγωνική γραμμή που 
διέρχεται από τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, I, και Α, τα  
οποία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, όπως ση
μειώνονται στον κάτωθι πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟ + /- X + /- Ψ

1 Α - 2.880,00 + 12.135,00
2 Β - 2.725,00 + 12.085,00

3 Γ - 2.500,00 + 12.200,00
4 Δ 2.585,00 + 12.360,00
5 Ε - 2.545,00 + 12.410,00
6 Ζ - 2.470,00 + 12.480,00
7 Η - 2.520,00 + 12.690,00

8 Θ - 2.620,00 + 12.950,00
9 I - 2.830,00 + 13.160,00

Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπά
νη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2004
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΤΡΟΣΤΑΤΟΥΛΗΣ
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Παπαγιαννίτσης Γεώργιος Παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»

Διαγράμματα Οικοδομικής Δραστηριότητας 
της Επικράτειας για το Διάστημα 1977 - 2008
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Παπαγιαννίτσης Γεώργιος Παραρτήματα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ & ΝΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1977 - 2008

— ♦— ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ — ώ— ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. -■  X-■ ΝΕΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
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Παπαγιαννίτσης Γεώργιος Παραρτήματα

ΟΓΚΟΣ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ & ΝΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1977 - 2008

Φ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ - - - - - - -  ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ — Δ — ΣΥΝΟΛΟΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. —- X - -  ΝΕΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
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Παπαγιαννίτσης Γεώργιος Παραρτήματα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ & ΝΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1977 - 2008

— • — ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ - - - - - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ — Δ— ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. — - X-  - ΝΕΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

*Οι επιφάνειες έως το 1992 είναι κατά προσέγγιση υπολογισμένες με βάση τον αντίστοιχο όγκο
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Παπαγιαννίτσης Γεώργιος Παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»

Αγγελίες ακινήτων της περιοχής των «Παλαιών»
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Παπαγιαννίτσης Γεώργιος Παραρτήματα

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Μέγεθος 600,00 τ.μ.

Περιγραφή Στα Παλαιά Βόλου 600τμ. γωνιακό οικόπεδο 
με συντελεστή δόμησης 1,6 κατάλληλο για ε
παγγελματική στέγη

Αξία 2.500 €/τ.μ.
Πηγή:
http://www.estatedivanis.gr/divanis/index.php?option=com estateagent&act=obiect&task=showEO&id=14

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Μέγεθος 476,00 τ.μ.

Περιγραφή Στα Παλαιά Βόλου 476τμ. γωνιακό οικόπεδο με 
συντελεστή δόμησης 1,6 κατάλληλο για επαγ
γελματική στέγη

Αξία 2.500 €/τ.μ.
Πηγή:
http://www.estatedivanis.gr/divanis/index.php?option=com estateagent&act=obiect&task=showEO&id=15

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Μέγεθος 500,00 τ.μ.

Περιγραφή Οικόπεδο στην αναβαθμισμένη περιοχή Παλαιά 
Βόλου

Αξία 330.000 €
Πηγή:
http://www.spitogatos.gr/main/view property.php?lang=gr&id=95045

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Μέγεθος 4000,00 τ.μ.

Περιγραφή Πωλείται οικοδομικό τετράγωνο 4000 τετραγω
νικών πλησίον εμπορικού κέντρου Old City

Αξία 12.000.000 €
Πηγή:
http://estate.fox.gr/listings.asp?strPageSize= 1&strCurrentPage=1&peopleID=210

xliv

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:55 EEST - 54.219.128.100

http://www.estatedivanis.gr/divanis/index.php?option=com_estateagent&act=obiect&task=showEO&id=14
http://www.estatedivanis.gr/divanis/index.php?option=com_estateagent&act=obiect&task=showEO&id=15
http://www.spitogatos.gr/main/view_property.php?lang=gr&id=95045
http://estate.fox.gr/listings.asp?strPageSize=_1&strCurrentPage=1&peopleID=210


ΠαπαγιαννίτσηςΓεώργιος Παραρτήματα

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Μέγεθος 161,00 τ.μ.

Περιγραφή Οικόπεδα στα Παλαιά, Βόλου, 161 τμ με πα
λαιό κτίσμα, πρόσοψη 9,90 μ στην οδό Παγα- 
σών, έναντι LIDL και OLD CITY. Σ.Δ. 1,6. 
Εφάπτει με οικόπεδο 322 τμ επίσης προς πώλη
ση, που έχει πρόσοψη στην Φερρών.

Αξία 90.000 €
Πηγή:
http://www.remax.gr/PublicListingFull.aspx?lKey=3201ad77-c7a9-4ec6-9626-62310aa95719&Index=34

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Μέγεθος 322,00 τ.μ.

Περιγραφή Οικόπεδο 322 τμ στα Παλαιά, 17,20 μπρόσοψη 
στην οδό Φερρών, κοντά στο OLD CITY, συ
γκεκριμένα στο LIDL. Σ.Δ. 1,6.
Εφάπτει με οικόπεδο 161 τμ (προς πώληση) με 
πρόσοψη Παγασών.

Αξία 257.000 €
Πηγή:
http://www.remax.gr/PublicListingFull.aspx?lKey=f82e1eaa-ea88-43cc-9cc8-9f6849e9682a&Index=88

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Μέγεθος 100,00 τ.μ.

Περιγραφή Κατοικία 82 τ.μ. σε οικόπεδο 100 τ.μ.

Αξία 145.000 €
Πηγή:
http://www.magnesia-realestate.gr/volos-realestate/index.html

*τα στοιχεία συλλέχθηκαν τον Αύγουστου του 2009
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