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ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

προβληµάτων του χώρου που συνεπάγονται

τεράστιο οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλ-

λοντικό κόστος.

Ωστόσο χρονίζοντα προβλήµατα όπως τα

επαγγελµατικά δικαιώµατα των µηχανικών,

της Ιωάννας ∆ούνια

οι συντεχνιακοί αποκλεισµοί κ.α. αλλά και

Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων
Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας, και Περιφερειακής
Ανάπτυξης (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.)

πρόσφατα η οικονοµική κρίση που έπληξε

και τους µηχανικούς και ιδιαίτερα τους νέους

µηχανικούς της ειδικότητας, ήρθαν να προστεθούν στην αδιαφορία της πολιτείας να

αξιοποιήσει γρήγορα και αποτελεσµατικά µια

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι Μηχανικοί

γενιά εξειδικευµένων επαγγελµατιών σε θέ-

Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερεια-

µατα χωροταξικού, πολεοδοµικού σχεδια-

κής Ανάπτυξης,

σµού και ανάπτυξης, που θα µπορούσαν να

Αγαπητές αναγνώστριες και αναγνώστες,

συµβάλλουν στην αναβάθµιση του ρόλου και

Στο παρελθόν έχουµε αρκετές φορές ανα-

την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της

φερθεί στις αλλαγές που επιχειρήθηκαν να

δηµόσιας διοίκησης στα θέµατα αυτά.

εφαρµοστούν τελευταίως στο σύστηµα του

Σε µια χώρα που αντιλαµβάνεται τον σχε-

χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα και για τις

διασµό και τον προγραµµατισµό ως µια δια-

οποίες ασκήθηκε κατά περίπτωση έντονη

δικασία τακτοποίησης διαµορφωµένων κα-

κριτική τόσο από τον Σύλλογο όσο και από

ταστάσεων ή ως αναγκαία επιστηµονική και

άλλους επιστηµονικούς φορείς, επαγγελµα-

θεσµική επένδυση προειληµµένων αποφά-

τικές ενώσεις κλπ. ότι έγιναν βεβιασµένα και

σεων,

ασυντόνιστα στο πλαίσιο των συνθηκών

Σε µια χώρα που έχει εγκλωβιστεί σε έναν

δηµοσιονοµικής στενότητας που εξακολου-

θεί να βιώνει η χώρα.

κυκεώνα αντιφάσεων µε τεράστιο κοινωνικό,

κός σχεδιασµός να έχει ολοκληρωµένο χα-

Σε µια χώρα που η παρατεταµένη απόκλιση

οικονοµικό και περιβαλλοντικό κόστος,

Αναγνωρίζοντας ότι είναι αναγκαίο ο χωρι-

από τις διεθνείς πρακτικές, µε την επίκληση

ρακτήρα και να παρέχει ένα συνεκτικό πλαί-

ιδιαιτεροτήτων, υπονοµεύει κάθε παραγωγι-

σιο που θα συµβάλλει στην ενίσχυση της

ανάπτυξης και στην αναβάθµιση του παρα-

κή δραστηριότητα,

καµε επίσης µε ποιο τρόπο και ποια εργα-

βούληση για θεαµατική στροφή ώστε να α-

γωγικού δυναµικού της χώρας, αναρωτηθή-

Είναι επιτέλους ανάγκη να υπάρξει πολιτική

λεία µπορεί να αποτελέσει µέρος της λύσης

ξιοποιηθεί και να αναδειχθεί η ειδικότητα ως

του προβλήµατος αντί µέρος του ίδιου του

σύγχρονος φορέας επιστηµονικής γνώσης

προβλήµατος, όπως αντιµετωπίζεται σήµε-

για τα θέµατα του χώρου και να ενθαρρυνθεί

Στον τοµέα της εκπαίδευσης, που αποτελεί

και δηµόσιο τοµέα, που θα αποφέρει σηµα-

ρα.

η απρόσκοπτη διείσδυσή της στον ιδιωτικό

µία από τις συνιστώσες του παραπάνω ε-

ντικά οφέλη για την κοινωνία µας.

τεία επέλεξε να επενδύσει εδώ και 20 και

διασµό είµαστε βέβαιοι ότι και στις σηµερι-

ρωτήµατος, γεγονός παραµένει ότι η πολι-

Όλοι εµείς που υπηρετούµε τον χωρικό σχε-

πλέον χρόνια στη δηµιουργία µιας ειδικότη-

νές συνθήκες της κρίσης µπορούµε να µεγι-

τας επαγγελµατιών / επιστηµόνων, εφοδια-

στοποιήσουµε το περιβαλλοντικό, οικονοµι-

σµένων µε όλες τις αναγκαίες θεωρητικές και

κό και κοινωνικό όφελος του σχεδιασµού για

πρακτικές γνώσεις για την αντιµετώπιση των

τη χώρα µας.
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προκειµένου να διασφαλίζεται ο ενιαίος χα-

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ρακτήρας του τεύχους. Εφόσον κρίνει ότι οι

παρεµβάσεις της ενδέχεται να αλλοιώσουν

το περιεχόµενο ενός άρθρου, υποχρεούται

να έλθει σε επικοινωνία µε το συντάκτη,
προκειµένου να λάβει τη σύµφωνη γνώµη

Το ενηµερωτικό δελτίο του Συλλόγου Ελλή-

του. Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις

νων Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας

απόψεις των συντακτών τους. Τα άρθρα

και Περιφερειακής Ανάπτυξης, µε την ονοµασία «π», συντάσσεται σε τριµηνιαία βάση

που δηµοσιεύονται στη στήλη «Απόψεις»
δεν υπάγονται σε κρίση.

και αποστέλλεται στους αναγνώστες του

µέσω e-mail.

Παρακαλούµε για την έγκαιρη διευθέτηση

ζητηµάτων πνευµατικής

Στο 11 τεύχος παρουσιάζεται στη στήλη
ο

ιδιοκτησίας των

στοιχείων που αποστέλλετε. Ο Σύλλογος και

«Επιστηµονικά Θέµατα» η γνωµοδότηση

η Συντακτική Επιτροπή δε φέρουν καµία

του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για το Σχέδιο Π.∆. «Κα-

ευθύνη για περιπτώσεις ενυπόγραφων άρ-

τηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» κα-

θώς και για το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθή-

θρων ή φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων

φιλοξενείται η εισήγηση της ∆ρ. Α. Τασο-

πνευµατικά δικαιώµατα τρίτων.

που έχουν αποσταλεί και τα οποία θίγουν

νας / Αττικής 2021. Στη στήλη «Απόψεις»
πούλου,

µε

τίτλο

«Η

κατάσταση

των

Η φωτογραφία στο εξώφυλλο είναι της Αιµι-

Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. σήµερα», η οποία πα-

λίας Αλεξανδροπούλου από την Άνω Πόλη

ρουσιάστηκε από τη συγγραφέα, εκπροσω-

της Θεσσαλονίκης.

πώντας τον Σύλλογο, στην ηµερίδα του Ε-

θνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου

“π” is the official journal of the Hellenic Association of City and Regional Planners
(SEMPXPA). Full members are graduates of
the Departments of Planning and Regional
Development, accredited by the Technical
Chamber of Greece (TEE). Other engineers
with an extensive academic and professional
background in City and Regional Planning,
also accredited by the Technical Chamber of
Greece, can become Members.

Ανάπτυξης µε θέµα «∆ιδάγµατα από την

εφαρµογή του χωρικού σχεδιασµού στην
Ελλάδα και µαθήµατα για το µέλλον», που

πραγµατοποιήθηκε στις 25 Νοεµβρίου 2011

στην Αθήνα. Επίσης φιλοξενείται το άρθρο

του υποψήφιου διδάκτορα Μ. Αγοραστάκη

µε τίτλο «Περιφερειακές διαφοροποιήσεις

και ανισότητες του προσδόκιµου ζωής στη

γέννηση στην Ελλάδα (1991-2006) – Μια

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

πρώτη προσέγγιση».

Για τη σύνταξη του τεύχους θα θέλαµε να

ευχαριστήσουµε ιδιαιτέρως τους συναδέλ-

Σε αυτό το τεύχος βοήθησαν οι συναδέλ-

φους της Οµάδας Επιστηµονικής και Τεχνι-

φισσες και συνάδελφοι (αλφαβητικά):

Τη Συντακτική Επιτροπή αποτελούν οι δια-

•

κής Υποστήριξης.

•

τελέσαντες Πρόεδροι του Συλλόγου. Η Συ-

•

ντακτική Επιτροπή είναι αρµόδια να καθορί-

•

σει το περιεχόµενο του κάθε τεύχους και

•

διατηρεί το δικαίωµα να επεµβαίνει σε άρ-

θρα που αποστέλλονται προς δηµοσίευση,
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ΝΕΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

τη διασφάλιση της συµµετοχής των ά-

νεργων µηχανικών σε πρόγραµµα για

την απασχόληση.
•

Γενική Συνέλευση του
Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

λη της Κατερίνης.
•

Πολεοδοµίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής

το

Υ.Π.Ε.Κ.Α. για τον ορισµό εκπροσώπων

γωνισµούς µελετών µε απονοµή βρα-

µε τα προβλεπόµενα στο Καταστατικό, η
οποία θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 19

βείων.
•

Μαΐου 2012 σε αίθουσα του Τ.Ε.Ε., Νίκης 4,

Αθήνα, 1ος όροφος και ώρα 12.00 το µεση-

Επιστολή

30/10/2011:

προς

το

Υ.Π.Ε.Κ.Α. σχετικά µε την τροποποίηση

ή ανάκληση ανακοίνωσης για µετάταξη

µέρι µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διά-

υπαλλήλων στο υπουργείο µε µεταπτυ-

ταξης:

χιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών στην

1. Απολογισµός πεπραγµένων του ∆.Σ. για

πολεοδοµία, χωροταξία και προστασία

το 2011

του περιβάλλοντος, ώστε να ζητούνται

και µηχανικοί της ειδικότητας.

και

Προϋπολογισµός / Σχέδιο ∆ράσης 2012

•

3. Απολογισµός λειτουργίας Περιφερεια-

Επιστολή

24/11/2012:

προς

τον

συµµετοχή

του

Ο.Κ.Χ.Ε., µε αφορµή της διοργάνωση

ηµερίδας,

κών Τµηµάτων

για

τη

Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. σε συναντήσεις και ο-

4. Καθορισµός ύψους συνδροµών για τη

µάδες εργασίας µε θέµατα της οδηγίας

διετία 2012-2013

INSPIRE, του Ν. 3882/2011 και της ΕΥ-

5. Επιστηµονικά θέµατα

ΓΕΠ.

6. Λοιπά θέµατα

•

25/11/2011: Συµµετοχή στην ηµερίδα

του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και

Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.) µε

θέµα «∆ιδάγµατα από την εφαρµογή του

Απολογισµός ∆ράσεων του
Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα και
µαθήµατα για το µέλλον». Τον

Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. εκπροσώπησε µε εισή-

γηση σχετικά µε τη σηµερινή κατάσταση

Κατά τη διάρκεια της περιόδου Σεπτεµβρίου

των Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. το µέλος της

2011 – Μαρτίου 2012 ο Σύλλογος Ελλήνων

∆.Ε. του Π.Τ.Β.Ε. Α. Τασοπούλου.

Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και

Περιφερειακής Ανάπτυξης πραγµατοποίησε

•

τις εξής δράσεις:
•

προς

τάρτισης καταλόγου κριτών για τους δια-

του σε τακτική Γενική Συνέλευση, σύµφωνα

2011

Επιστολή

24/10/2011:

του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. στην επιτροπή κα-

Ανάπτυξης (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) καλεί τα µέλη

απολογισµός

Κατερίνης σχετικά µε την ανάθεση της

µελέτης αστικών αναπλάσεων στην πό-

Το ∆.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών

2. Οικονοµικός

13/10/2011: Επιστολή προς τον ∆ήµο

03/12/2012: Συνάντηση µε µέλη του

Συλλόγου στην Αθήνα και συζήτηση για

επαγγελµατικά και άλλα θέµατα.

09/09/2011: Επιστολή προς τον πρόε-

δρο του Τ.Ε.Ε. κ. Χ. Σπίρτζη σχετικά µε
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•

Τα Νέα των Περιφερειακών
Τµηµάτων

03/02/2012: Επιστολή προς την εφηµε-

ρίδα «Τα Νέα» σχετικά µε ανακρίβειες

που διατυπώθηκαν για την ειδικότητα σε

άρθρο µε τίτλο «Αναντιστοιχία µεταξύ

τίτλων σπουδών και επαγγελµατικών δι-

Απολογισµός ∆ράσεων του Περιφερειακού Τµήµατος Βόρειας Ελλάδας του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

καιωµάτων - Πτυχία χωρίς αντίκρισµα

στην αγορά εργασίας».
•

08/02/2012: Επιστολή προς τον Γ.Γ. της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοπον-

νήσου – ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου

Κατά τη διάρκεια της περιόδου Σεπτεµβρίου

Υπηρεσίας ∆ήµου Πύργου και τον απο-

µα Βόρειας Ελλάδας (Π.Τ.Β.Ε.) του Συλλό-

2011 – Μαρτίου 2012 το Περιφερειακό Τµή-

σχετικά µε τον Οργανισµό Εσωτερικής

γου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χω-

κλεισµό της ειδικότητας από τις θέσεις

ροταξίας

προϊσταµένων.
•

08/02/2012:

Επιστολή

προς

•

γράφου για τον ορισµό κριτών - εκπρο-

πρώην

το

•

Υ.Π.Ε.Κ.Α. σχετικά µε τη στελέχωση του

οδοµία"

το

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. σε απάντηση σχετικού εγµηχανικών

του

•

Ν.

13/10/2011: Συνάντηση µε τους συλλό-

γους µηχανικών για τη στέγαση. Το

Π.Τ.Β.Ε. εκπροσώπησε ο Γ. Μπάκης.

4030/2011.
•

δρους του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. και της Μ.Ε.

πλαισίου για τη χωροταξία και την πολε-

γράφου, για το µητρώο µελετητών και

επιβλεπόντων

28/09/2011: Επιστολή προς τους προέ-

σης για την αναµόρφωση του θεσµικού

µε µηχανικούς της ειδικότητας.

προς

το

ξης µε θέµα την "∆ιοργάνωση Εκδήλω-

πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού [...]»
Επιστολή

µε

Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Ανάπτυ-

στο σχέδιο Νόµου «Αξιοποίηση του

28/02/2012:

κοινού

µετείχαν οι Γ. Μπάκης, Ν. Τασοπούλου.

Γραφείου Ελληνικού που προβλέπεται

•

από

πλαισίου της χώρας για τη χωροταξία

περιεχόµενο χρήσεων γης».

προς

η

και την πολεοδοµία, σε συνεργασία και
µε άλλους φορείς. Στη συνάντηση συµ-

ΚΥΑ για το σχέδιο Π.∆. «Κατηγορίες και
Επιστολή

Ανάπτυξης

για την αναµόρφωση του θεσµικού

20/02/2012: Γνωµοδότηση για το σχέδιο

23/02/2012:

και

Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. διοργάνωση εκδήλωσης

Νεάπολης – Συκεών Θεσσαλονίκης.

•

Χωροταξίας

φασίστηκε

στρατοπέδου Στρεµπενιώτη του ∆ήµου

•

ρωτή πρόεδρο του Τµήµατος Μηχανι-

(Τ.Μ.Χ.Α.) του Α.Π.Θ. στην οποία απο-

ιδεών για την ανάπλαση – ανάδειξη της
του

Ανάπτυξης

23/09/2011: Συνάντηση µε τον αναπλη-

κών

σώπων του Συλλόγου στον διαγωνισµό
Πλατείας»

Περιφερειακής

πραγµατοποίησε τις εξής δράσεις:

το

Υ.Π.Ε.Κ.Α. σε απάντηση σχετικού εγ-

«Βαλκανικής

και

•

13/03/2012: Αποστολή κειµένου εργασί-

ας στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. σχετικά µε την ανα-

25/11/2011: Συµµετοχή στην ηµερίδα

του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και

Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.) µε

θεώρηση του Ν.2508/97.

θέµα «∆ιδάγµατα από την εφαρµογή του

χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα και
µαθήµατα για το µέλλον». Τον

Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. εκπροσώπησε µε εισή-
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γηση σχετικά µε τη σηµερινή κατάσταση

•

των Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. το µέλος της

∆.Ε. του Π.Τ.Β.Ε. Α. Τασοπούλου.
•

για το θέµα των ασφαλιστικών εισφορών

11/01/2012: Συνάντηση των Προέδρων

των Συλλόγων Μηχανικών µε την ηγεσία

πησαν ο πρόεδρος Γ. Μπάκης και η α-

ντιπρόεδρος Α. Αλεξανδροπούλου.

στο Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. και τον σχεδιασµό κι-

νητοποιήσεων.

•

13/01/2012: Συµµετοχή σε παντεχνική

συνάντηση στο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. µε θέµα

•

τις εξελίξεις στο Τ.Σ.Μ.Ε∆.Ε. και τα γενι-

κότερα προβλήµατα µηχανικών. Ακο-

08/02/2012: ∆εύτερη συνάντηση µε άλ-

λους κλαδικούς συλλόγους της Βόρειας

χείρισης του αποθεµατικού - διαµόρφωση κοινής επιστολής. Το Π.Τ.Β.Ε. εκ-

Π.Τ.Β.Ε. εκπροσώπησε ο πρόεδρος Γ.

προσώπησαν η αντιπρόεδρος Α. Αλε-

Μπάκης.

ξανδροπούλου και η γραµµατέας Κ. Πα-

παδοπούλου.

17/01/2012: Συγκέντρωση διαµαρτυρίας

και συµβολική κατάληψη των γραφείων

•

του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. από το Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.

και τους κλαδικούς συλλόγους µηχανικών. Τη ∆.Ε. εκπροσώπησαν οι Γ. Μπά-

28/02/2012:

Επιστολή

προς

το

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. σε απάντηση σχετικού εγ-

γράφου, για το µητρώο µελετητών και

επιβλεπόντων

κης και Α. Τασσοπούλου.

µηχανικών

του

Ν.

4030/2011.

19/01/2012: Συµµετοχή στην ηµερίδα

•

που οργάνωσε η Επιστηµονική Εταιρεία

∆ικαίου Πολεοδοµίας και Χωροταξίας, το

10/03/2012: Πραγµατοποιήθηκε η ετή-

σια τακτική ολοµέλεια του Π.Τ.Β.Ε. Ακο-

λούθησε η καθιερωµένη κοπή της πρω-

Τµήµα Νοµικής του Α.Π.Θ. και ο ∆ήµος

τοχρονιάτικης πίτας. Το φλουρί κέρδισε

Θεσσαλονίκης µε θέµα «Αστικές αναπλάσεις». Το Π.Τ.Β.Ε. εκπροσώπησε µε

η συνάδελφος Κική Αργυροπούλου.
•

παρέµβαση το µέλος της ∆.Ε. Π. Καρκα-

βίτσας.
•

απεργία που προκήρυξε το Τ.Ε.Ε.

εισφορών του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. και της δια-

Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. Το

•

03/02/2012: Συµµετοχή στην παντεχνική

Ελλάδας για το θέµα των ασφαλιστικών

λούθησε παράδοση ψηφίσµατος στον

•

δικούς συλλόγους της Βόρειας Ελλάδας

του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. και της διαχείρισης του
αποθεµατικού. Το Π.Τ.Β.Ε. εκπροσώ-

του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. µε θέµα τις εξελίξεις

•

31/01/2012: Συνάντηση µε άλλους κλα-

16/03/2012: Συνάντηση µε µέλη της
Μ.Ε. Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Α-

νάπτυξης και εκπροσώπους του Α.Π.Θ

27/01/2012: Συµµετοχή στην ανοικτή

για τη διοργάνωση εκδήλωσης για την

συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του

αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου της

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. µε κύριο θέµα τις εξελίξεις
στο Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. Το Π.Τ.Β.Ε. εκπρο-

χώρας για τη χωροταξία και την πολεο-

δοµία.

σώπησε ο πρόεδρος Γ. Μπάκης.
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Τα µέλη του Περιφερειακού Τµήµατος Βόρειας Ελλάδας κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

αυθαιρέτων. Το Π.Τ. εκπροσώπησε ο

Απολογισµός ∆ράσεων του Περιφερειακού Τµήµατος Θεσσαλίας
του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

αντιπρόεδρος Μιµής ∆ηµήτρης.
•

θέµα το Σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος
για το Ρυθµιστικό Σχέδιο Λάρισας. Το

Κατά τη διάρκεια της περιόδου Σεπτεµβρίου
2011 – Μαρτίου 2012 το Περιφερειακό Τµήµα Θεσσαλίας (Π.Τ.Θ.) του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας
και Περιφερειακής Ανάπτυξης πραγµατοποίησε τις εξής δράσεις:
•

19/09/2011: Πραγµατοποιήθηκε συνε-

δρίαση της ∆.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.∆.Θ., µε

Π.Τ.Θ. εκπροσώπησε η πρόεδρος Α.
Γιαννιού και ο αντιπρόεδρος Μιµής ∆η-

µήτρης. Σχετικά, παραδόθηκε στο Τ.Ε.Ε.
η γνωµοδότηση του Π.Τ. που είχε σταλεί

στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. στις 15/04/2010 και πα-

14/09/2011: Πραγµατοποιήθηκε συνε-

ραδόθηκε στη ∆.Ε. κείµενο µε παρατη-

δρίαση της ∆.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.∆.Θ µε

ρήσεις επί του σχεδίου Π.∆.

θέµα τις νέες διαδικασίες νοµιµοποίησης
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•

16/01/2012: Πραγµατοποιήθηκε συνε-

δρίαση της ∆.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.∆.Θ., µε

θέµα την ανοιχτή Παντεχνική Συγκέ-

ντρωση στις 28/1/2012 στη Λάρισα, ό-

που θα γίνει ενηµέρωση για το ασφαλι-

στικό και όλα τα επαγγελµατικά θέµατα

της ειδικότητας. Το Π.Τ. εκπροσώπησε

η πρόεδρος Α. Γιαννιού, που αναφέρθη-

κε στην δύσκολη οικονοµική συγκυρία,
στα προβλήµατα των νέων ειδικοτήτων

µηχανικών που διογκώνονται συνεχώς

Οµαδική φωτογραφία των µελών του Π.Τ. Θεσσαλίας

και στην ανάγκη το Τ.Ε.Ε. να συνδράµει
τις νέες ειδικότητες.

•

28/01/2012: Πραγµατοποιήθηκε ανοιχτή

παντεχνική

συγκέντρωση

µηχανικών

στην έδρα του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.∆.Θ. µε κύριο

θέµα το Ασφαλιστικό και όλα τα επαγ-

γελµατικά θέµατα της επικαιρότητας,
όπου περευρέθηκαν ο Πρόεδρος του

ΤΕΕ Χ. Σπίρτζης, ο Α΄ Αντιπρόεδρος Σ.
Αλεξιάδης και ο κ. Μακέδος υπευθ. Α-

σφαλιστικών θεµάτων. Το Π.Τ. εκπρο-

σώπησαν οι Α. Γιαννιού, Μ. Τριαντα-

Η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Π.Τ. Θεσσαλίας

φυλλίδου, ∆. Μιµής.
•

04/02/2012: Πραγµατοποιήθηκε η ετή-

σια τακτική ολοµέλεια του Π.Τ.Θ. στην

έδρα του. Τα θέµατα της ηµερήσιας διά-

ταξης ήταν: Οικονοµικός απολογισµός

2011/ Προϋπολογισµός 2012, Απολογι-

σµός δράσεων και συζήτηση για τα ε-

παγγελµατικά θέµατα. Ακολούθησε η
καθιερωµένη κοπή της πρωτοχρονιάτι-

κης πίτας. Το φλουρί που αντιστοιχούσε

σε ένα µπουκάλι κρασί και έναν πίνακα

προσφοράς του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.∆.Θ., κέρδι-

Από αριστερά: Ε. Μάνου, ∆. Μιµής, Ε. Αντωνίου,
Α. Γιαννιού, Μ. Τριανταφυλλίδου.

σε η πρόεδρος του Π.Τ.Θ. Α. Γιαννιού.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

µικού σχεδιασµού, ειδικότερα δε του Ν.
2508/97.
Με δεδοµένη δε την προκήρυξη των µε-

Γνωµοδότηση Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.
για το σχέδιο Π.∆. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης»

λετών αναθεώρησης των Περιφερειακών
Πλαισίων (τον Μάιο 2011) και των µελε-

τών µορφολογικών κανόνων δόµησης
στους µικρούς οικισµούς της χώρας και
σε περιοχές εκτός σχεδίου (τον Αύγουστο

– Σεπτέµβριο και τον Νοέµβριο 2011),
που περιέχουν κοινά στοιχεία ανάλυσης

Το Σχέδιο Π.∆. «Κατηγορίες και περιεχόµενο

δεδοµένων µε τις µελέτες για τα Περιφε-

χρήσεων γης», που δόθηκε στη δηµοσιότη-

ρειακά Πλαίσια, εγείρονται ερωτήµατα

τα στα τέλη του 2011 και αποτέλεσε αντικεί-

σχετικά µε το συντονισµό των υπηρεσιών

µενο δηµόσιας διαβούλευσης, συνιστά ένα,

του Υ.Π.Ε.Κ.Α. ως προς την ακολουθού-

καταρχήν, σηµαντικό βήµα στην κατεύθυνση

αναµόρφωσης του χωροταξικού και πολεο-

µενη χωροταξική και πολεοδοµική πολι-

υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο που ρυθµίζει τις

2. Σε κάθε περίπτωση, η σύνταξη ενός Π.∆.

είναι ελλιπές και ξεπερασµένο από τις εξελί-

ένα δύσκολο και επίπονο εγχείρηµα από

τική.

δοµικού σχεδιασµού στη χώρα, καθώς το
χρήσεις γης (Π.∆. 23/02/1987, ΦΕΚ 166 ∆΄)

για τη ρύθµιση των χρήσεων γης είναι

ξεις στο πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού

επιστηµονική και πολιτική άποψη. Σε µια

και ειδικότερα τη θέσπιση του Ν. 2508/97 µε

βάση

τον

οποίο

εκπονούνται

τέτοια προσπάθεια πρέπει να υπάρχει ο

Γ.Π.Σ./

κατάλληλος συντονισµός και η συµµετο-

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. που καλύπτουν πλέον ολό-

χή όλων των αρµόδιων φορέων, επιστη-

κληρη την εδαφική ενότητα ενός ∆ήµου.

µονικών, επαγγελµατικών και πολιτικών,
έτσι ώστε το παραγόµενο αποτέλεσµα να

Ωστόσο είναι σηµαντικό να τονιστούν ορι-

αποτυπώνει και να συνθέτει τις επιστη-

σµένα σηµεία και πτυχές του σχεδίου Π.∆.,

µονικές προσεγγίσεις, πολιτικές και πρα-

τόσο επί της αρχής όσο και επί του περιεχο-

κτικές. Με αυτό το σκεπτικό, δηµιουργεί

µένου του, που δεν αντιµετωπίζουν επαρ-

ερωτηµατικά η διαδικασία που ακολου-

κώς τα σηµερινά προβλήµατα του χωρικού

θήθηκε από το Υπουργείο, καθώς φαίνε-

σχεδιασµού.

ται ότι το Π.∆. παρατίθεται σε δηµόσια

Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

διαβούλευση χωρίς να έχει επεξεργαστεί

στοιχειωδώς -όπως προκύπτει από την

1. Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι χρήσεις γης
αποτελούν το πλέον σηµαντικό εργαλείο

υιοθέτηση παρωχηµένων όρων και την

νωµένη αντιµετώπισή τους, χωρίς τη

ων/υπουργείων- σε κοινές συσκέψεις µε

τευθυντήρια πολιτική αποτελεί, όπως θα

κής διοίκησης αλλά και µε επιστηµονι-

για το σχεδιασµό. Αντιθέτως, είναι επιβε-

3. Ως προς το περιεχόµενο του Π.∆., θα

ώρησης των κατηγοριών χρήσεων γης

από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. σχετικά µε τη µεθοδο-

του πολεοδοµικού σχεδιασµού, η µεµο-

άγνοια

σύνδεσή τους µε οποιαδήποτε ρητή κα-

άλλους φορείς και υπηρεσίες της κεντρι-

αναλύσουµε παρακάτω, πηγή κινδύνων

κούς ή/και επαγγελµατικούς φορείς.

βληµένη η ένταξη της ρύθµισης / αναθε-

εργαλείων

άλλων

τοµέ-

ήταν ενδιαφέρον να παρέχονταν στοιχεία

στην προσπάθεια για τη συνολική ανα-

λογία που ακολουθήθηκε για τον προσ-

θεώρηση του χωροταξικού και πολεοδο-

διορισµό κυρίως των ειδικών κατηγοριών
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χρήσεων γης. Για παράδειγµα η µελέτη

τρο για τους Ο.Τ.Α. για την εκπόνηση-

και κριτική θεώρηση των πρακτικών που

αναθεώρηση Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

ακολουθούνται στον ευρωπαϊκό και διε-

Πρόταση του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. είναι να

θνή χώρο, θα µπορούσε να αποτελέσει

υιοθετηθεί ρητή διάταξη για την υπο-

χρήσιµη εισροή στον καθορισµό των

χρέωση των Ο.Τ.Α. όλης της Επικρά-

χρήσεων γης σύµφωνα µε τα ελληνικά

τειας να θεσµοθετήσουν - αναθεωρή-

δεδοµένα.

σουν Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. µέσα σε

4. Ακρογωνιαίο λίθο για την πολιτική αυ-

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, π.χ.

στηρότερης ρύθµισης των χρήσεων γης

5-ετία από την ψήφιση του Π.∆., υπο-

χει στο σχέδιο Π.∆., αποτελούν οι µετα-

µε σαφή οικονοµικά κίνητρα ή κυρώ-

εκτός σχεδίου, που διαφαίνεται να υπάρ-

χρέωση που θα πρέπει να συνδεθεί

βατικές διατάξεις. Με τη µέχρι στιγµής

σεις σε περίπτωση µη ανταπόκρισης,

διατύπωση, το Υ.Π.Ε.Κ.Α. φαίνεται να

όπως για παράδειγµα η απαγόρευση

µεταθέτει την ευθύνη εφαρµογής της πο-

της εκτός σχεδίου δόµησης για κατοι-

τους µελετητές, µέσω δύο κύριων εντο-

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

λιτικής του στην τοπική αυτοδιοίκηση και

κία

πισµένων κενών:

µέχρι

την

έγκριση

Γ.Π.Σ./

Η πρόταση αυτή προϋποθέτει βεβαί-

α) Με τη θεσµοθέτηση του Π.∆. η ελλη-

ως την προσαρµογή του πολεοδοµι-

νική επικράτεια θα χωριστεί σε τρία

κού σχεδιασµού στη νέα διοικητική

θεσµικά καθεστώτα ως προς τις εκτός

διάρθρωση της χώρας (Καλλικράτης)

απορύθµισης για τις οποίες δεν έχει

νται του Ν.2508/97 και της ανάγκης

σχεδίου χρήσεις: i) περιοχές πλήρους

και την επίλυση θεµάτων που άπτο-

θεσµοθετηθεί ποτέ κανένα σχέδιο

αναθεώρησής του, όπως το εύρος της

χρήσεων γης, ii) περιοχές οι οποίες

εδαφικής

έχουν ρυθµιστεί µε κάποιο εργαλείο

των

Γ.Π.Σ.

/Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και τα συνεπακόλουθα

κλπ.),

ζητήµατα που σχετίζονται µε τον χα-

καθοριστεί ζώνες µε πολύ µεγάλο εύ-

κτήρα των υποκείµενων σχεδίων. Ε-

(Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.,

Ζ.Ο.Ε.

κάλυψης

στις οποίες ωστόσο έχουν συνήθως

ρακτήρα τους καθώς και τον χαρα-

ρος επιτρεπόµενων χρήσεων, άρα µε

πίσης, προϋποθέτει τη διερεύνηση

µικρό βαθµό ρύθµισης, iii) περιοχές

λύσεων προκειµένου να επιτευχθεί

αυστηρής ρύθµισης , όπου και όταν

µια όσο το δυνατόν πιο κοινωνικά δί-

τηση νέων ή αναθεώρηση παλαιών

της µέχρι σήµερα χαρακτηριζόµενης

i

καιη µετάβαση προς τον περιορισµό

κινηθούν οι διαδικασίες για θεσµοθέ-

«εκτός σχεδίου δόµησης».

Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Με τον τρόπο

αυτό δηµιουργούνται στρεβλές και ά-

β) Με την, καταρχήν ορθή, κατανοµή

νισες συνθήκες ανταγωνισµού για τη

των περισσότερων γενικών κατηγο-

χωροθέτηση λειτουργιών και δραστη-

ριών χρήσεων που αφορούν οργανω-

ριοτήτων (µεταξύ των οποίων και η

µένες

κατοικία), οι οποίες ενδεχοµένως να

ανθρώπινες

λειτουργίες

και

δραστηριότητες στις περιοχές «πολε-

λειτουργήσουν ακόµα και ως αντικίνη-

οδοµηµένες και προς πολεοδόµηση»
δηµιουργείται το εξής κενό ρύθµισης

και ερώτηµα: θα επιτρέπεται η δόµη-

Με επιφύλαξη για τον βαθµό ρύθµισης που θα
επιφέρει ο προσδιορισµός Ζωνών Εκτόνωσης
Αστικών Επιβαρύνσεων του άρθρου 14, όπως
αναλύεται παρακάτω.
i

ση κατά το χρονικό διάστηµα από τον

χαρακτηρισµό µιας περιοχής µέχρι και
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την πολεοδόµησή της; Εάν ναι, µε

ρίπτωση τµηµατικής πολεοδό-

ποιους όρους; Εάν όχι, ποιο όργανο

µησης για δόµηση.

είναι αρµόδιο να προτείνει την ανα-

5. Αν και κρίνεται θετικό το γεγονός ότι το

στολή έκδοσης οικοδοµικών αδειών;

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) για

Οι περιοχές αυτές θα θεωρούνται

την εξειδίκευση των ειδικών κατηγοριών

πλέον εν δυνάµει εντός σχεδίου ή θα

χρήσεων συνοδεύει το σχέδιο Π.∆., πα-

ισχύουν οι γενικές διατάξεις της εκτός

ρατηρείται ότι αναφέρεται σε µερικές µό-

σχεδίου δόµησης µέχρι την πολεοδό-

νο από τις ειδικές κατηγορίες της παρ. Β1

µησή τους;

(συγκεκριµένα στις υπ’ αριθ. 1 έως 15,

Είναι συνεπώς σηµαντικό να επιση-

20, 21 και 25). Ωστόσο σύµφωνα µε την

υλοποίησης της διαφαινόµενης πολι-

εξειδικεύει το περιεχόµενο των ειδικών

µανθεί εκ νέου ο κίνδυνος αποτυχίας

παρ. 1Γ του άρθρου 1 του Π.∆., η Υ.Α.

τικής του Υ.Π.Ε.Κ.Α. για την οργανω-

κατηγοριών όλης της παρ. Β. Συνεπώς

µένη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων,

είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί εάν οι υ-

στην περίπτωση που η πολεοδόµηση

πόλοιπες ειδικές χρήσεις θεωρείται ότι

των περιοχών αυτών παραπέµπεται,

δεν πρέπει να εξειδικευτούν ή εάν το

για οποιονδήποτε λόγο, στις καλέν-

Σχέδιο της Υ.Α. δεν έχει ακόµα ολοκλη-

δες.

ρωθεί.

Πρόταση του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. (προς

Β. ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

µελέτη), ιδιαίτερα στις περιοχές 5

«Τουρισµός – αναψυχή – παραθερι-

Το περιεχόµενο του υπό διαβούλευση Π.∆.

λής και µέσης όχλησης ειδικές παρα-

ενδεικτικά ορισµένες από αυτές:

παρουσιάζει επίσης αδυναµίες. Αναφέρουµε

στική (δεύτερη) κατοικία», 8 «Χαµη-

γωγικές εγκαταστάσεις» και 9 «Υψη-

Άρθρο 1. Κατηγορίες Χρήσεων

λής όχλησης ειδικές παραγωγικές ε-

Οι «γενικές κατηγορίες χρήσεων» περιλαµ-

γκαταστάσεις» είναι να θεσµοθετηθεί

βάνουν ένα µείγµα χρήσεων (π.χ. αµιγής

η αυτόµατη αναστολή οικοδοµικών

κατοικία), περιοχών (π.χ. οικισµοί) και ζω-

αδειών µέχρι την πολεοδόµηση, αλλά:
•

νών (π.χ. περιοχές ελέγχου και περιορισµού

Σε κάθε θεσµοθετηµένη περιο-

δόµησης – Π.Ε.Π.∆). Θεωρούµε άστοχο τον

χή αυτών των γενικών κατηγο-

συνολικό χαρακτηρισµό τους ως «χρήσεις»,

ριών (5, 8 και 9) να υπάρχει πί-

εφόσον όπως προκύπτει και από τα επόµε-

νακας µε µέγιστα ποσοστά κα-

να άρθρα αντιµετωπίζονται κυρίως ως πε-

τανοµής της έκτασης ανά ειδική

ριοχές ή ζώνες στις οποίες επιτρέπονται

κατηγορία χρήσης που επιτρέ-

συγκεκριµένες χρήσεις.

πεται σε αυτήν.

•

Περαιτέρω, η κατηγοριοποίηση των ειδικών

Να είναι δυνατή η τµηµατική και

χρήσεων δε φαίνεται να ακολουθεί µια συ-

ιδιωτική πολεοδόµηση των πε-

γκεκριµένη λογική. Για παράδειγµα οι χρή-

ριοχών αυτών µε κίνητρο τη

σεις 19 «ελικοδρόµιο» και 28 «σταθµοί υπε-

δυνατότητα δόµησης.

•

ραστικών λεωφορείων» εµφανίζονται τόσο

στην κατηγορία ΒΙ όσο και στη ΒΙΙ ενώ η 18

Να εκδοθούν προδιαγραφές για

«σταθµοί µετεπιβίβασης Μ.Μ.Μ.» µόνο στη

τις ελάχιστες απαιτήσεις σε υ-

ΒΙ. Με ποια λογική κατηγοριοποιούνται οι

ποδοµές και έκταση που θα

κύριες και ιδιαίτερες χρήσεις;

πρέπει να τηρούνται στην πε-
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Στις ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης αναφέ-

οδοµικό σχεδιασµό, ιδιαίτερα διότι οι συγκε-

ρονται ξεχωριστά οι βιοτεχνικές από τις βιο-

κριµένες χρήσεις είναι «σηµειακές». Συνε-

µηχανικές εγκαταστάσεις, διαχωρισµός που

πώς, προτείνουµε να εντάσσονται ως χρή-

µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα ερµη-

σεις στο περιεχόµενο των άλλων γενικών

νείας στη διοίκηση. Σηµειώνεται ότι δεν υ-

κατηγοριών (ιδίως 1-12) ώστε να εξασφαλί-

πάρχει στη νοµοθεσία διαφορετικός ορισµός

ζεται η ορθολογική συναρµογή τους.

της βιοµηχανίας από τη βιοτεχνία ή διαφορε-

Άρθρο 9. Περιοχές χαµηλής και µέσης

τική αντιµετώπιση. Επιπλέον, γίνεται ανα-

όχλησης ειδικών παραγωγικών εγκατα-

φορά σε επαγγελµατικά εργαστήρια υψηλής

στάσεων

όχλησης, τα οποία ως όρος δεν αναφέρονται

Άρθρο 10. Περιοχές υψηλής όχλησης ει-

πουθενά στη νοµοθεσία.

δικών παραγωγικών εγκαταστάσεων και

Άρθρο 2. Περιοχές αποκλειστικής κατοι-

Επιχειρηµατικά Πάρκα (τύπου Α).

κίας

Άρθρο 11. Επιχειρηµατικά Πάρκα Ενδιά-

Η χρησιµότητα / αναγκαιότητα καθορισµού

µεσου Βαθµού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.)

περιοχών αποκλειστικής κατοικίας δηµιουρ-

Ορίζονται ως γενικές κατηγορίες χρήσεων τα

γεί προβληµατισµό, ειδικά αν λάβει κανείς

υπόψη τα προβλήµατα που συχνά αυτές

Επιχειρηµατικά Πάρκα και τα Ε.Π.Ε.Β.Ο.

νικές αντιλήψεις περί συµπαγούς πόλης,

κατηγορίες οι χαµηλής και µέσης όχλησης

από τη στιγµή που υπάρχουν ως γενικές

αντιµετωπίζουν και τις σύγχρονες επιστηµο-

ειδικές παραγωγικές εγκαταστάσεις και οι

πολυλειτουργικότητας και εδαφικής συνο-

υψηλής όχλησης ειδικές παραγωγικές εγκα-

χής. Ούτως ή άλλως στις ήδη δοµηµένες

ταστάσεις.

περιοχές που παρουσιάζουν τέτοια χαρα-

Θεωρούµε

ότι

τα

Ε.Π.

και

κτηριστικά ήταν δυνατό µέχρι σήµερα να

Ε.Π.Ε.Β.Ο. δεν αποτελούν χρήσεις γης αλλά

κατοικίας µε εξαίρεση τα εξής:....».

κατάλληλων χρήσεων γης.

εργαλείο οργάνωσης και ανάπτυξης των

καθοριστεί για παράδειγµα «χρήση γενικής

Άρθρο 6. Περιοχές τουρισµού – αναψυ-

Επίσης, ειδικά για τα Ε.Π. και Ε.Π.Ε.Β.Ο.

κίας

σχετίζονται µε τη δυνατότητα σηµειακής χω-

πρέπει να ληφθούν υπόψη ζητήµατα που

χής – παραθεριστικής (δεύτερης) κατοι-

ροθέτησης παραγωγικών δραστηριοτήτων

Εκτιµούµε ότι στις περιοχές αυτές θα πρέπει

και ειδικότερα όσων έχουν σηµειακή εξάρ-

να υπάρξει πρόνοια για ορισµένες χρήσεις

τηση π.χ. από πρώτες ύλες, από πρόσβαση

που συµβάλλουν στην αύξηση των επιπέ-

στον αιγιαλό, αλλά και όσων εµφανίζουν

δων θορύβου. Για παράδειγµα τα κέντρα

επικινδυνότητα (βλ. οδηγία SEVESO).

διασκέδασης – αναψυχής, τα αναψυκτήρια,

Τέλος, στο άρθρο 9 εισάγονται νέες γενικές

οι χώροι εστίασης κλπ. θα µπορούσαν να

κατηγορίες οι οποίες δεν αναφέρονται στο

οριστούν ως ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι, ανά-

άρθρο 1, όπως περιοχές χονδρεµπορίου,

λογα µε το αν θα έχουν τη δυνατότητα να

περιοχές Β.Ι.Π.Α. - Β.Ι.Ο.Π.Α. προς εξυγίαν-

διαθέτουν µουσική.

ση, περιοχές τεχνολογικού πάρκου, περιο-

Άρθρο 8. Ελεύθεροι χώροι – κοινόχρηστο

χές εµπορευµατικού κέντρου. Ειδικά για τις

πράσινο

έννοιες Β.Ι.Π.Α. - Β.Ι.Ο.Π.Α. που χρησιµο-

Η αντιµετώπιση των χρήσεων γης του άρ-

ποιούνται στο άρθρο αυτό, σηµειώνεται ότι

θρου 8 µόνο ως ξεχωριστή γενική κατηγορία

έχουν πλέον εγκαταλειφθεί, ενώ το Ειδικό

ενδέχεται να δηµιουργήσει σχεδιαστικά αλλά

Πλαίσιο για τη Βιοµηχανία υιοθετεί διαφορε-

και λειτουργικά προβλήµατα κατά τον πολε-

τική ορολογία.
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Άρθρο 13. Περιοχές ιδιαίτερων χρήσεων

συνεπώς το ερώτηµα τι θα συµβεί µε τις α-

γροτικές δραστηριότητες π.χ. σε µια περιοχή

Στις εγκαταστάσεις αστικών υποδοµών ε-

που θα χαρακτηριστεί ως χαµηλής και µέσης

ντάσσονται ως ξεχωριστές κατηγορίες α) οι

όχλησης βιοµηχανίας-βιοτεχνίας µέχρι την

χώροι επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων,

πολεοδόµηση αυτής ή µέχρι την εγκατάστα-

β) οι µονάδες παραγωγής – διανοµής ηλε-

ση άλλων δραστηριοτήτων στα οικόπεδα /

κτρικής ενέργειας, ύδρευσης, διαχείρισης

αγροτεµάχια ή εάν πολεοδοµηθεί τελικά µό-

αποβλήτων, γ) οι εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. Ε-

νο κάποιο τµήµα της. Πρόταση του ΣΕ-

κτιµούµε ότι υπάρχουν επικαλύψεις στις

ΜΠΧΠΑ είναι η πρόβλεψη χρήσεων αγροτι-

δραστηριότητες των κατηγοριών, οι οποίες

κών δραστηριοτήτων σε περισσότερες γενι-

δηµιουργούν προβλήµατα ερµηνείας.

κές κατηγορίες χρήσεων γης.

Επιπλέον, θεωρούµε ότι πρέπει να αποσα-

Αναφορικά µε την παράγραφο Γ (Ζώνες Ε-

φηνιστεί ο όρος «χώροι εξυπηρέτησης υπο-

κτόνωσης Αστικών Επιβαρύνσεων) του πα-

δοµών» καθώς δεν είναι σαφές αν περιλαµ-

ρόντος άρθρου, παρατηρείται ότι δε διευκρι-

βάνει π.χ. τους βοηθητικούς χώρους και αν

νίζονται τα κριτήρια που ορίζουν τη «λει-

ναι, δε διευκρινίζεται ποιοι είναι αυτοί. Οµοί-

τουργική σύνδεση» των ζωνών που βρίσκο-

ως ο όρος «άλλες εγκαταστάσεις» είναι πο-

νται στον χώρο εκτός των οικισµών µε αυ-

λύ ευρύς και θα πρέπει µε κάποιον τρόπο να

τούς, τα οποία προτείνουµε να αποσαφηνι-

προσδιοριστεί περαιτέρω.

στούν, ώστε να εξηγείται η αναγκαιότητα

Άρθρο 14. Περιοχές ελέγχου και περιορι-

ύπαρξης των προτεινόµενων χρήσεων και

σµού δόµησης και χρήσεων

το εύρος των ζωνών.

Πέραν των όσων αναφέρθηκαν στην παρ.

Η παράγραφος αυτή έρχεται σε αντίθεση

επισηµαίνουµε ότι στις ζώνες γεωργικών,

του άρθρου 14, το οποίο προβλέπει «τον

3α της ενότητας Α του παρόντος εγγράφου,

τόσο µε τον τίτλο και το γενικό περιεχόµενο

δασικών, κτηνοτροφικών αλιευτικών και λοι-

δραστικό περιορισµό της συνολικής επιτρε-

πών αγροτικών εκµεταλλεύσεων, θα ήταν

πόµενης επιφάνειας δόµησης και µείωση

ίσως σκόπιµη εκτός από την αναφορά των

της έντασης της χρήσης, σε σχέση προς τις

βουστάσια κλπ.) που εξυπηρετούν την τοπι-

‘εκτός σχεδίου δόµησης’», όσο και µε την

επιτρεπόµενων κτισµάτων (π.χ. αποθήκες,

εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις περί

κή παραγωγή, και η κατηγοριοποίησή τους

συνολική πρόθεση του Σχεδίου Π.∆. για την

ανάλογα µε το είδος της αγροτικής γης, ώστε

οργάνωση των οικονοµικών και παραγωγι-

να είναι σαφές τι επιτρέπεται στην απλή γε-

κών δραστηριοτήτων σε πολεοδοµηµένες

ωργική γη, στη γεωργική γη υψηλής παρα-

περιοχές. Συγκεκριµένα στις Ζώνες Εκτό-

γωγικότητας κλπ. Η ένταξη δε της γεωργικής

νωσης Αστικών Επιβαρύνσεων επιτρέπο-

γης υψηλής παραγωγικότητας στις Περιοχές

νται χρήσεις, όπως ξενοδοχεία, παραγωγι-

Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) του άρθρου 15,

κές εγκαταστάσεις, πολυκαταστήµατα, κλπ.,

τω (βλ. τις παρατηρήσεις για το άρθρο 15),

νειες δόµησης από την κατοικία, η οποία

δε διασφαλίζει, όπως αναφέρουµε παρακά-

οι οποίες συνδέονται µε µεγαλύτερες επιφά-

την προστασία της.

κατά βάση απαγορεύεται. ∆ιαφαίνεται δηλα-

Ειδικότερο πρόβληµα εντοπίζουµε στην α-

δή, µια πρόθεση εξάπλωσης µιας σειράς

των, καθώς αυτές δεν εµφανίζονται στο πε-

περιοχές εκτός σχεδίου, γεγονός το οποίο

χρήσεων µε υψηλότερους συντελεστές σε

ντιµετώπιση των αγροτικών δραστηριοτή-

ριεχόµενα

καµίας

µπορεί να αποσυµφορήσει λειτουργικά έναν

πολεοδοµηµένης-προς

οικισµό -εάν φυσικά το χρειάζεται- αλλά σε

πολεοδόµηση γενικής κατηγορίας. Εγείρεται
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καµία περίπτωση δε θα περιορίσει τη δόµη-

την κατεύθυνση της συνεργασίας όσο και

ση. Συνεπώς θεωρούµε ότι οι δραστηριότη-

προς τη βελτίωση του περιεχοµένου των

τες που θα αναπτυχθούν στις ζώνες αυτές

ρυθµίσεων. Τονίζεται ότι η παρούσα γνωµο-

θα πρέπει να είναι αναλογικές των αναγκών

δότηση συντάχθηκε µε βάση το Σχέδιο Νό-

του οικισµού και να αιτιολογούνται πλήρως.

µου για το Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας / Αττι-

κής 2021 (ΡΣΑ) καθώς και το Πρόγραµµα

Άρθρο 15. Περιοχές ειδικής προστασίας

∆ράσης που δηµοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα

Σε αντίθεση µε τα προηγούµενα άρθρα, στις

του ΟΡΣΑ . Επιφυλασσόµαστε να επανέλ-

ρίζονται χρήσεις, αλλά υπάρχει µια γενική

που υπάρξουν σηµαντικές τροποποιήσεις

ii

περιοχές ειδικής προστασίας δεν προσδιο-

θουµε µε νέα παρέµβαση στην περίπτωση

αναφορά που παραπέµπει στις κατηγορίες

στο Σχέδιο Νόµου ΡΣΑ, σύµφωνα µε όσα

χρήσεων των άρθρων 13 και 14 που όµως

αναφέρονται σε δηµοσιεύµατα του τύπου τις

είναι δυνατό να οδηγήσει σε παρερµηνείες

τελευταίες εβδοµάδες και µετά τις ανακατα-

και προβλήµατα.

τάξεις στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΟΡ-

ΣΑ. Είναι φανερό ότι πιθανές τροποποιήσεις
όπως αυτές που αφορούν τους αυτοκινητο-

Οµάδα εργασίας:

δρόµους και το Ελληνικό συνιστούν αλλαγές

Αλεξανδροπούλου Αιµιλία (συντονίστρια)

στρατηγικής φύσης, οι οποίες µεταβάλλουν
πλήρως τη φυσιογνωµία και τις αρχές του

ΜΧΠΠΑ, MSc, Γεν. Γραµµατέας ΣΕΜΠΧΠΑ, Αντιπρόεδρος ΠΤΒΕ

παρόντος Σχεδίου και οι οποίες επιβάλλουν

Αργυριάδου Ειρήνη

ένα νέο λογικό πλαίσιο κατάρτισης του ΡΣΑ,

ΜΧΠΠΑ, MSc, Μέλος ∆Σ ΣΕΜΠΧΠΑ

συµπαρασύροντας επιλογές προτεραιοτή-

των, στοχοθεσίας, εργαλείων και πολιτικών

Κουτσοµάρκος Νίκος

χωρικής ανάπτυξης. ,

ΜΧΠΠΑ, MSc, Αντιπρόεδρος ΣΕΜΠΧΠΑ

Τα βασικά ζητούµενα για τον σχεδιασµό του

Πούλου Μαρία

ΡΣΑ

ΜΧΠΠΑ, MSc

καθώς

και

κάθε

ολοκληρωµένου σχεδίου είναι:

∆ρ. Τασοπούλου Αναστασία

στρατηγικού-

• Αξιολόγηση των προηγούµενων σχεδίων,

ΜΧΠΠΑ, MSc, PhD, µέλος ∆.Ε. ΠΤΒΕ

ώστε να αναδειχθούν τα προβλήµατα
που προέκυψαν κατά την εφαρµογή τους
αλλά και τα διδάγµατα για το µέλλον.

Γνωµοδότηση Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.
για το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας / Αττικής 2021

• ∆ιατύπωση συγκεκριµένου οράµατος και

σαφούς στρατηγικής, µε ποιοτικούς και

ποσοτικούς όρους, που θα καθοδηγήσει
και θα δεσµεύσει τους εµπλεκόµενους.

• Ενσωµάτωση των (υπαρχουσών) τοµεα-

Ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδο-

κών αναπτυξιακών πολιτικών και εξειδί-

µίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανά-

κευση των προτεραιοτήτων για κάθε χω-

πτυξης κατέθεσε τους προβληµατισµούς του

ρική ενότητα που προσδιορίζεται.

στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. γύρω από τις αρχές, το αντι-

κείµενο, τις απαιτήσεις και τις δεσµεύσεις

του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής

2021 (ΡΣΑ) επιδιώκοντας να ευαισθητο-

Εκδόσεις Αυγούστου, Οκτωβρίου 2011 & Ιανουαρίου
2012.

ποιήσει τους αρµόδιους φορείς τόσο προς

ii
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• Υλοποιήσιµοι στόχοι, περιορισµένοι σε

της διοίκησης και κατεύθυνσης των αναπτυ-

αριθµό, ιεραρχηµένοι και µετρήσιµοι.

ξιακών δράσεων και πόρων στο χώρο. Υπό
αυτή την έννοια θεωρούµε ανεπαρκή την

• Περιγραφή και αξιοποίηση των απαραί-

όλη διαδικασία του σχεδιασµού που ακο-

τητων θεσµικών εργαλείων για την υλο-

λουθήθηκε καθώς οι αρµόδιοι φορείς (κυρί-

ποίηση των στόχων.

ως του δηµοσίου αλλά και επιστηµονικοί και

• Πρόγραµµα δράσης στο οποίο θα ανα-

επαγγελµατικοί φορείς, ΜΚΟ, άλλοι κοινωνι-

λύονται κατ’ ελάχιστο: οι απαραίτητες

κοί εταίροι κλπ.) θα έπρεπε να είχαν συµµε-

δράσεις για την επίτευξη κάθε στόχου, οι

τάσχει σε πολύ προγενέστερο στάδιο δια-

εµπλεκόµενοι φορείς, το χρονοδιάγραµ-

µόρφωσης του Σχεδίου. Η απουσία κατάλ-

µα µε τις απαιτούµενες προαπαιτούµενες

ληλων ανθρώπινων πόρων µε επιχειρησια-

ενέργειες και η εκτίµηση του κόστους

κή και αναπτυξιακή λογική στον χωρικό σχε-

τους.

διασµό γίνεται άµεσα αντιληπτή στην ποιό-

τητα του κειµένου που δόθηκε για διαβού-

• Σύστηµα παρακολούθησης και αξιολόγη-

λευση, µε όποιους όρους και αν κριθεί (βλ.

σης.

π.χ. logical framework approach, αρχές κα-

Παράλληλα θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το

λής νοµοθέτησης, κ.ο.κ.), µε αποτέλεσµα

ΡΣΑ δεν είναι ένα κείµενο µελέτης, αν και σε

την ασάφεια στους όρους που χρησιµο-

τέτοιες βασίστηκε, αλλά µια νοµοθετική πρά-

ποιούνται και στη διάκριση µεταξύ στόχων /

ξη η οποία πρέπει να υπακούει στις αρχές

κατευθύνσεων / παρεµβάσεων / δράσεων,

της καλής νοµοθέτησης, όπως:

τον εντοπισµό προβληµάτων στην καταλλη-

• απλότητα και σαφήνεια στο περιεχόµενο,

λότητα και επικαιρότητα της στρατηγικής

που επιλέγεται, τις ελλείψεις συνάφειας µε

• επικουρικότητα και λογοδοσία µε προσ-

υπάρχοντες περιορισµούς της νοµοθεσίας,

διορισµό των αρµόδιων οργάνων εφαρ-

της εθνικής και της ευρωπαϊκής πολιτικής,

µογής,

την έλλειψη εσωτερικής συνοχής κατά την

• αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα

εξειδίκευση επιµέρους στόχων, παρεµβά-

µε συνεκτίµηση των οικονοµικών επι-

σεων και επιδιωκώµενων αποτελεσµάτων,

πτώσεων προς τους σκοπούς της ρύθµι-

τους ανεπαρκείς µηχανισµούς υλοποίησης.

σης.

Στην κρίσιµη περίοδο που διανύουµε κύριο

Ωστόσο, το Σχέδιο Νόµου του ΡΣΑ που δό-

µέληµα του σχεδιασµού θα πρέπει να είναι

θηκε σε διαβούλευση φαίνεται να ικανοποιεί

η ανάπτυξη, ώστε να απελευθερωθούν πα-

λίγα από τα παραπάνω τυπικά χαρακτηρι-

ραγωγικές δυνάµεις, να ξεκαθαρίσει το τοπίο

Αναγνωρίζεται όµως ότι ενσωµατώνει σύγ-

κτήσει η πόλη σύγχρονο χαρακτήρα προκει-

στικά του σχεδιασµού και της νοµοθέτησης.

µε τις επενδύσεις στην Αττική και να απο-

χρονες θεωρήσεις και έννοιες για την αστική

µένου να είναι ελκυστική τόσο στους κατοί-

ανάπτυξη. Αναλυτικά οι παρατηρήσεις µας

κους όσο και στους επισκέπτες και τις επι-

έχουν ως εξής:

χειρήσεις.

Α. Φιλοσοφία, µορφή και διαδικασία

Η παραπάνω κατεύθυνση, όσον αφορά το

σχεδιασµού του ΡΣΑ

ΡΣΑ, θα πρέπει να µεταφράζεται σε ένα
σαφώς διατυπωµένο όραµα και προ-

Σύµφωνα και µε τους ορισµούς των Νόµων

γραµµατικές προτεραιότητες, για τη µη-

2508/97 και 2742/99, το Ρυθµιστικό, εφόσον

τροπολιτική περιοχή της Αθήνας. Το όραµα

επέχει και θέση Περιφερειακού Πλαισίου,

αυτό οφείλει να στηρίζεται σε ρεαλιστική βά-

είναι πρωτίστως ένα εργαλείο συντονισµού
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ση, ειδικά στη συγκεκριµένη χρονική συγκυ-

πίζεται και το ερώτηµα του κατά πόσο µπο-

ρία, που η λήψη σηµαντικών αποφάσεων

ρεί ένα ρυθµιστικό σχέδιο να ακολουθεί και

για το µέλλον της πρωτεύουσας της χώρας

να επηρεάζει τις εξελίξεις του συστήµατος

γράφει την πόλη όπως θέλουµε να είναι σε

ται να υπόκειται σε συνεχείς προσαρµογές ή

πέχει και θέση ΠΠΧΣΑΑ της Αττικής) και

προσαρµογές αυτές δεν πραγµατοποιηθούν.

είναι επιτακτική. Το ΡΣΑ πρέπει να περι-

που επιθυµεί να ρυθµίσει χωρίς να χρειάζε-

έναν χρονικό ορίζοντα 15 ετών (εφόσον ε-

να δηµιουργεί κώλυµα σε περίπτωση που οι

παράλληλα να προσδιορίζει στρατηγικές και

Παρά το γεγονός ότι η τελευταία έκδοση του

προτεραιότητες δράσεων (όχι µεµονωµένες

Ιανουαρίου 2012 είναι αρκετά πιο συνοπτική

δράσεις) που είναι ιδανικές να καθοδηγή-

από την προηγούµενη (121 σελίδες αντί

σουν την ανάπτυξη (χωρική, κοινωνική, οι-

226) και αντικατοπτρίζει µια προσπάθεια

κονοµική) προς την κατεύθυνση που επιλέ-

δηµιουργίας ενός πιο συνεκτικού κειµένου -

χθηκε, συνοδεύοντας χωρικά τις επιλογές

ειδικά ως προς τη στοχοθεσία- γεγονός πα-

αυτές.

ραµένει ότι πολλές από τις αρχικές προβλέ-

Θεωρούµε ότι η χωρική πολιτική θα πρέπει

ψεις έχουν απλώς µεταφερθεί στα παραρ-

να εκφράσει την αναπτυξιακή πολιτική κατά

τήµατα, µε αποτέλεσµα το Σχέδιο Νόµου να

το µοντέλο της βιώσιµης ανάπτυξης. Το α-

κείµενο εξακολουθεί να είναι αρκετά δυ-

τέτοιο τρόπο ώστε να αποτυπωθεί χωρικά

παραµένει εξαντλητικό. Κατά συνέπεια το

ντίστροφο, ειδικά στην παρούσα συγκυρία,

σνόητο για τον µελλοντικό νοµοθέτη, επεν-

καθιστά το Ρυθµιστικό ανεφάρµοστο στην

δυτή ή απλό πολίτη.

καλύτερη περίπτωση.

Επίσης το νεώτερο κείµενο εξακολουθεί να

Ο τρόπος µε τον οποίο δοµείται το Σχέδιο

περιλαµβάνει ρυθµίσεις -και µάλιστα µε νο-

Νόµου δεν καθιστά σαφές αν το ΡΣΑ έχει
τελικά χαρακτήρα στρατηγικού ή δοµικού

µοθετικές πράξεις- για θέµατα και προβλή-

µατα του γενικότερου πλαισίου του σχεδια-

(δηλ. περισσότερο κανονιστικού) σχεδίου.

σµού που απαντώνται όχι µόνο στην Αττική

Αν και η συζήτηση για τον χαρακτήρα που

αλλά σε όλη τη χώρα καθώς και ρυθµίσεις

θα πρέπει να έχουν τα χωρικά σχέδια (ρυθ-

της νοµοθετικής αρµοδιότητας άλλων φορέ-

µιστικά, ΓΠΣ, κλπ.) είναι σε εξέλιξη, θεω-

ων. Ερωτηµατικά προκαλεί ακόµα η παράλ-

ρούµε ότι το Υπουργείο θα πρέπει κατ’ αρ-

ληλη δηµοσίευση προς διαβούλευση του

χήν να αποφασίσει προς ποια κατεύθυνση

σχεδίου προεδρικού διατάγµατος για τις

θα κινηθεί το ΡΣΑ. Άποψη του ΣΕΜΠΧΠΑ

χρήσεις γης, οι προβλέψεις του οποίου ανα-

είναι ότι τα ρυθµιστικά θα πρέπει να είναι

µένεται να επηρεάσουν αρκετές από τις

δίνουν τις βασικές κατευθύνσεις στα κατώ-

ριπτώσεις, φαίνεται να αγνοούνται, ιδιαίτερα

περισσότερο στρατηγικά σχέδια, που θα

ρυθµίσεις του ΡΣΑ. Τέλος, σε ορισµένες πε-

τερα επίπεδα σχεδιασµού και θα ασχολού-

σε τοµεακές ρυθµίσεις, η ύπαρξη χωρικών

νται µε ζητήµατα υπερτοπικού χαρακτήρα

φαινοµένων και συγκεντρώσεων σε γειτονι-

(π.χ. µητροπολιτικές υποδοµές µεταφορών).

κές περιφέρειες, όπως η βιοµηχανική συγκέ-

Οι κατευθύνσεις πολιτικής θα πρέπει να εί-

ντρωση στη Βοιωτία.

ναι σαφείς ώστε να δεσµεύουν τις µελλοντι-

Πρόταση του ΣΕΜΠΧΠΑ είναι ενδεχοµένως

κές εξελίξεις χωρίς όµως να τις µπλοκάρουν,

να µικρύνει ακόµα περισσότερο το Σχέδιο

επιτρέποντας έναν βαθµό ευελιξίας. Αντίθε-

Νόµου αλλά κυρίως να γίνει ένα απλό, κατα-

τα, δεσµευτικές παρεµβάσεις θα πρέπει να

νοητό κείµενο, στο οποίο θα περιγράφεται

υποδεικνύονται µε φειδώ και χωρίς περιορι-

ένα σαφές πλαίσιο στρατηγικής στοχοθεσίας

στική λογική. Με τον τρόπο αυτό αντιµετω-

και κατευθύνσεων. Πρέπει δε απαραίτητα να
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συνοδεύεται από τεκµηριωµένο επιχειρησια-

παράµετροι. Το νέο ΡΣΑ είναι µεγαλεπίβολο

πιµέρους δράσεις, αναλυτικό προϋπολογι-

τηµα αφού εισάγει δυσανάλογα διοικητικά

διάγραµµα, προέλευση των πόρων (δηµό-

νέα εργαλεία υλοποίησης του σχεδιασµού,

κό πρόγραµµα / πρόγραµµα δράσης µε ε-

όχι ως αναπτυξιακό όραµα αλλά ως νοµοθέ-

σµό ανά έτος και ανά παρέµβαση, χρονο-

βάρη µε νέες ορολογίες, νέες χρήσεις γης,

σιες επενδύσεις-Π∆Ε, αναµενόµενες ιδιωτι-

τα οποία είτε έρχονται σε αντίθεση µε την

κές επενδύσεις και τρόποι προσέλκυσης,

ισχύουσα νοµοθεσία για την υπόλοιπη Ελ-

ΕΣΠΑ, κ.α.), δείκτες και σύστηµα παρακο-

λάδα είτε απαιτούν την τροποποίηση γενι-

λούθησης, σε αντίθεση µε το ελλιπές Σχέδιο

κών διατάξεων του πολεοδοµικού / χωροτα-

∆ράσης που δόθηκε για διαβούλευση.

ξικού σχεδιασµού, της διαδικασίας αδειοδό-

τησης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων κ.α.

Τα υπόλοιπα θέµατα που περιγράφονται

Ακόµα και στις περιπτώσεις όπου η νέα ο-

αναλυτικά στο ΡΣΑ, αποτελούν πιθανό πε-

ρολογία / κατηγοριοποιήσεις θα µπορούσαν

ριεχόµενο µιας αιτιολογικής έκθεσης (περιε-

να παίξουν κάποιο καθοδηγητικό ρόλο ή να

χόµενο µελέτης) και όχι νοµοθετικού κειµέ-

σηµατοδοτήσουν τις διαθέσεις του Κράτους,

νου µε σαφές και δεσµευτικό πλαίσιο.

δεν ακολουθείται κάποια επιχειρησιακή εξει-

Β. Απόψεις για τις βασικές επιλογές / κα-

δίκευση για τον τρόπο εφαρµογής τους, τη

τευθύνσεις του Ρυθµιστικού Σχεδίου

σύνδεση µε υπάρχουσα εργαλεία και διατά-

ξεις, τη χωρική στόχευση.

Βασική απαίτηση για το νέο ΡΣΑ, στις σηµε-

ρινές οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες,

Ως προς τη στοχοθεσία, θα ήταν σκόπιµο να

είναι να αναγνωρίσει και να προσαρµοστεί

ελεγχθεί η συνοχή µεταξύ στρατηγικών,

σεις πόρων, χρόνου, πολιτικών εθνικών και

συγκρούσεις. Για παράδειγµα η πρόβλεψη

στις δεσµεύσεις που προκύπτουν: δεσµεύ-

στόχων και µέτρων για πιθανές συνέργιες ή

ευρωπαϊκών, αναπτυξιακών πλαισίων, επεί-

µέτρων για την ενίσχυση των µεταφορικών

µοδιοτήτων. Εάν δε γίνει σαφές το πλαίσιο

ανταγωνιστικότητας κλπ. ενδεχοµένως να

γοντων και χρονίζοντων προβληµάτων, αρ-

υποδοµών, της παραγωγικής βάσης, της

που αυτές θέτουν, τότε όλος ο σχεδιασµός

καταστήσει την πόλη ιδιαίτερα ελκυστικό

κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ουτοπικός και

µεταναστευτικό

Περαιτέρω το νέο ΡΣΑ θα πρέπει να κατα-

εξάπλωσης της πόλης, τη συγκράτηση της

βασίζεται και οι οποίες οδηγούν στη στοχο-

κατηγορίες µέτρων µπορεί να µην είναι α-

να παραµείνει ανεφάρµοστος.

προορισµό.

Παράλληλα

προβλέπονται µέτρα για τον περιορισµό της

πληθυσµιακής αύξησης κλπ. Οι δύο αυτές

στήσει σαφείς τις παραδοχές στις οποίες

θέτηση. Θα πρέπει δηλαδή να ξεκαθαρίζει

παραίτητα συµβατές µεταξύ τους, ιδιαίτερα

στιν πώς αντιλαµβάνεται την πόλη σήµερα,

κό δυναµικό, την κατοικία, τη δόµηση κλπ.

αν δεν καθοριστούν πολιτικές για το εργατι-

σε ποια πραγµατικότητα αναφέρεται, τουτέ-

ποια είναι τα κύρια προβλήµατα, ποιες οι

Περαιτέρω, σύγχυση στη στοχοθεσία του

παρεµβάσεων που προτείνονται να βασίζο-

Προτεραιότητας αφού δε φαίνεται να αξιο-

προοπτικές κλπ., ώστε οι κατευθύνσεις των

ΡΣΑ δηµιουργεί η αναφορά σε 10+1 Άξονες

νται σε αυτήν την τεκµηριωµένη αντίληψη

ποιούνται ή να καθοδηγούν τις µετέπειτα

της πραγµατικότητας µε σκοπό να την επη-

τοµεακές επιλογές.

ρεάσουν, πάντα µε βάση τις υπάρχουσες

Εφόσον το ΡΣΑ επέχει θέση Περιφερειακού

δεσµεύσεις.

Χωροταξικού θα πρέπει να εξασφαλιστεί

Ωστόσο, στο παρόν Σχέδιο δε φαίνεται να

συµβατότητα στο περιεχόµενο και στις ρυθ-

συµπεριλαµβάνονται οι προαναφερθείσες

µίσεις του τόσο µε τις προβλέψεις του
- 18 -
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Ν.2508/1997 (αρθρ.2) και του Ν.1515/1985

κό, Εθνικό Χωροταξικό) και υποκείµενων

βλέψεις του Ν.2742/1999 (αρθρ. 8). Ειδικό-

χρήσεων γης.

(αρθρ. 1, 2-4, 10-13), όσο και µε τις προ-

σχεδίων (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ) στην πολιτική

τερα, είναι επιθυµητό, προς την κατεύθυνση

Εντύπωση προκαλεί ο άµεσος συσχετισµός

της εναρµόνισης του σχεδιασµού, να αξιο-

της συµπαγούς πόλης µε τις προτεινόµενες

ποιηθούν οι προδιαγραφές των µελετών

δράσεις αναπλάσεων. Η συσχέτιση βασίζε-

αναθεώρησης - εξειδίκευσης των ΠΠΧΣΑΑ

καθώς

περιλαµβάνουν

πλέον

ται σε γενικόλογες παρατηρήσεις ενώ πα-

επίκαιρες

ραµένει το ερώτηµα πώς η έννοια της συ-

προβλέψεις για τη ρύθµιση θεµάτων όπως

µπαγούς πόλης θα εφαρµοστεί σε µια πόλη

σύνδεση αναπτυξιακού και χωροταξικού

όπως η Αθήνα µε πολύ υψηλό δείκτη πλη-

σχεδιασµού µε την οικονοµική συγκυρία,

θυσµιακής πυκνότητας, πολύ µικρή αναλο-

προστασία και ανάδειξη τοπίων, τοµεακή και

γία πρασίνου ανά κάτοικο και µε το υφιστά-

χωρική εξειδίκευση σε επίπεδο ∆ήµου, α-

µενο ενεργειακό αποτύπωµα. Επιδιώκονται

ξιοποίηση οδηγίας INSPIRE για τα γεωχω-

παρεµβάσεις που βασίζονται στη φυσική

ρικά δεδοµένα, αλλά και φαινοµένων όπως

ανάπλαση (εξωραϊσµό) περιοχών που λίγο

η κλιµατική αλλαγή και η µετανάστευση. Η

έχουν να κάνουν µε τα τυπικά εργαλεία δο-

συµβατότητα µε όλα τα παραπάνω θα πρέ-

µικής παρέµβασης, όπως για παράδειγµα

πει να είναι εµφανής στο σχέδιο νόµου.
Επιπλέον

καθώς το

ΡΣΑ

ενέχει

µια πολιτική για την ολοκλήρωση του δικτύ-

θέση

ου µεταφορών ή η ενίσχυση των επενδύσε-

ΠΠΧΣΑΑ προκύπτει ζήτηµα αποσαφήνισης

ων και των τοπικών θέσεων εργασίας, ή το

του χρονικού ορίζοντα του σχεδιασµού. Ενώ

πολυκεντρικό µοντέλο ανάπτυξης ή γενικό-

το ΡΣΑ θέτει ως περίοδο εφαρµογής τη

τερα η αλλαγή νοοτροπίας στις κοινωνικές

10ετία (2011-2021), ο Ν.2742/1999 προ-

αξίες.

βλέπει για τα ΠΠΧΣΑΑ ορίζοντα 15ετίας.

Προφανώς η Αθήνα -κυρίως το κέντρο της-

Τέλος είναι σκόπιµο να αναφερθούµε σε µια

έρχεται αντιµέτωπη µε τις επιπτώσεις από

από τις κεντρικές επιλογές του ΡΣΑ, που
είναι η έννοια της συµπαγούς πόλης. Η

τις εθνικές αναπτυξιακές και χωρικές πολιτι-

κές δεκαετιών, για αυτό και γίνεται αντιληπτό

ρική επιλογή πολιτικής, είναι απαραίτητη για

λης, εκτός από τις παρηκµασµένες κεντρικές

κατεύθυνση της συµπαγούς πόλης, ως χω-

ότι στη σύγχρονη πραγµατικότητα της πό-

την ανατροπή της κατάστασης αποσάθρω-

περιοχές που αποδεδειγµένα είναι προβλη-

σης του κέντρου, της πληθυσµιακής του α-

µατικές, «αδειάζουν» και περιοχές που µέχρι

ότι κάθε πολιτική που εφαρµόζεται σε ένα

τιµές ενοικίων στην Ευρώπη.

ποδυνάµωσης κλπ. Αυτό όµως δε σηµαίνει

πριν από δύο χρόνια είχαν τις υψηλότερες

αστικό κέντρο µπορεί να τεκµηριώνεται στο

Εν κατακλείδι, δεν είναι σαφές το πώς οι

όνοµα της θεωρίας της συµπαγούς πόλης.

επιµέρους επιλογές του ΡΣΑ πράγµατι θα

Μια λανθασµένη επιλογή παρέµβασης στο

πετύχουν την εφαρµογή του µοντέλου της

κέντρο µιας πόλης µπορεί να επιφέρει ακρι-

«συµπαγούς πόλης». Στο σηµείο αυτό υπει-

βώς τα αντίστροφα αποτελέσµατα. Η αστική
διάχυση µπορεί να περιοριστεί µόνο αν α-

σέρχονται και άλλα ερωτήµατα που σχετίζο-

νται για παράδειγµα µε το πώς η εκφρασµέ-

ντιµετωπιστεί συνολικά ως ενιαίο ζήτη-

νη πρόθεση περιορισµού / κατάργησης της

µα. Οι προκλήσεις αυτές οφείλουν να αντι-

εκτός σχεδίου δόµησης συνάδει µε την πρό-

µετωπιστούν τόσο σε εθνικό όσο και σε το-

σφατη νοµοθεσία για την «τακτοποίηση»

πικό επίπεδο: κατ’ αρχήν είναι απαραίτητη η

των αυθαιρέτων ή µε το πώς ο περιορισµός

συµφωνία µεταξύ υπερκείµενων (Ρυθµιστι-
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της (δηλ. µε ποια στάδια / προτεραιότητες)

νεται προσπάθεια να αποτυπωθούν κα-

θα εφαρµοστεί στην Αττική.

τευθύνσεις για όλα τα συστατικά του
στοιχεία (φυσικό περιβάλλον, ύδατα, α-

Γ. Συνοπτικές παρατηρήσεις ανά Κεφά-

πόβλητα, βιοποικιλότητα, κλιµατική αλ-

λαιο

λαγή, ΑΠΕ, φυσικές και τεχνολογικές κα-

Η προσέγγιση που ακολουθεί το ΡΣΑ είναι

ταστροφές). Αν και στην τελευταία έκδο-

µπορεί να συµβάλλει εν µέρει στην αποδοτι-

έχουν µεταφερθεί στα παραρτήµατα, το

κατά κύριο λόγο τοµεακή, γεγονός που

ση (Ιανουαρίου 2012) αρκετά στοιχεία

κότητα του σχεδίου, ωστόσο δηµιουργεί και

εν λόγω κεφάλαιο θα µπορούσε να είναι

προβλήµατα ειδικά όταν αναφερόµαστε σε

πιο συνοπτικό. Για παράδειγµα, αναφέ-

θέµατα όπως η αστική αναζωογόνηση, που

ρονται τουλάχιστον 10 ειδικά προγράµ-

µεταφορές, την πολιτική γης, την κοινωνική

αυτά περιγράφονται αρκετά αναλυτικά.

απαιτεί το συνδυασµό κατευθύνσεων για τις

µατα, χωρίς ιεράρχηση, ενώ κάποια από

πολιτική, τα χρηµατοδοτικά εργαλεία κλπ.
Αναλυτικά

οι

παρατηρήσεις

κεφάλαιο είναι οι εξής:

µας

• Όσον αφορά το Κεφάλαιο ∆ «Πολιτι-

ανά

σµός και αστικό τοπίο» (άρθρα 16-18),

θεωρούµε ότι παρατίθεται (κυρίως στο

• Στο Κεφάλαιο Β «Χωροταξική οργάνω-

παράρτηµα) ένας εξαντλητικός και λε-

ση – χωρικές ενότητες» (άρθρα 3-10)

πτοµερής κατάλογος δράσεων / έργων,

ορίζονται, µεταξύ άλλων, οι αναπτυξιακοί

χωρίς προτεραιοποίηση, γεγονός που

πόλοι µε τρόπο που δε συµβαδίζει µε το

δηµιουργεί ανυπολόγιστες δεσµεύσεις σε

ισχύον Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχε-

πόρους, ενώ απουσιάζουν πολιτικές ενί-

διασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδι-

σχυσης της πολιτιστικής δηµιουργίας για

κότερα ο αναπτυξιακός πόλος Αθήνας –

την αύξηση της απασχόλησης αλλά κυ-

Πειραιά αντί να αντιµετωπίζεται ενιαία

ρίως της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα

φαίνεται να διαχωρίζεται στα µητροπολι-

αυτό. Επίσης θεωρούµε ότι η αποτύπω-

τικά κέντρα Αθήνας και Πειραιά, στην πε-

ση των πολιτιστικών διαδροµών είναι

στον Ελαιώνα και στις λεωφόρους Συγ-

γρού, Πειραιώς και Ιεράς Οδού. Ωστόσο

υπόψη το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το τουριστικό branding της πόλης.

ροι) όσο και η χωρική ενότητα του Ελαι-

προβλεφθεί η δυνατότητα επινόησης και

ριοχή του επιβατικού λιµένα Πειραιά,

µάλλον περιοριστική ειδικά αν ληφθεί

τόσο οι υποδοµές αυτές (λιµάνι, λεωφό-

Είναι συνεπώς σκόπιµο να µπορεί να

ώνα αποτελούν συστατικά στοιχεία του

άλλων διαδροµών που µπορεί να µην

αναπτυξιακού πόλου Αθήνας - Πειραιά

συνδέονται απαραίτητα µε τα τυπικά πο-

και όχι διακριτές χωρικές ενότητές του.

λιτιστικά θέµατα του ΡΣΑ (π.χ. και η α-

ναψυχή είναι µέρος ενός πολιτισµικού δι-

Επίσης, υπάρχει αλληλεπικάλυψη µεταξύ
αναπτυξιακών

πόλων

και

κτύου).

κέντρων-

περιοχών εξισορρόπησης και συνοχής

• Στο Κεφάλαιο Ε «Οργάνωση παραγω-

αρθεί για να είναι ξεκάθαρες οι κατευ-

που περιλαµβάνει προβλέψεις για τους

(αρθ.5, παρ 2β) η οποία θα πρέπει να

γικών δραστηριοτήτων» (άρθρα 19-26)

θύνσεις προς τα υποκείµενα επίπεδα

παραγωγικούς τοµείς, οι γενικές παρατη-

σχεδιασµού.

ρήσεις επί των στρατηγικών κυρίως επιλογών είναι οι εξής:

• Το Κεφάλαιο Γ «Προστασία περιβάλ-

λοντος» (άρθρα 11-15) θεωρούµε ότι κι-

Πρωτογενής τοµέας: Παρά το γεγονός ότι

νείται στη σωστή κατεύθυνση, καθώς γί-

η αγροτική παραγωγή της µητροπολητι- 20 -
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κής περιοχής ενδέχεται να έχει προοπτι-

τουριστικής δραστηριότητας. Θα πρέπει

στικώς του Πολεοδοµικού Συγκροτήµα-

µέτρησης της συγκέντρωσης και άρα να

κές για περιοχές που βρίσκονται περια-

να είναι σαφής ο τρόπος τεκµηρίωσης και

τος των Αθηνών και θα µπορούσε να λει-

ορίζεται η έννοια της «υπερσυγκέντρω-

τουργήσει συµπληρωµατικά µε άλλους
τοµείς

παραγωγικών

σης», ώστε να µην υπόκειται σε υποκει-

δραστηριοτήτων,

µενική ερµηνεία. Ο όρος της υπερσυγκέ-

θεωρούµε ότι θα πρέπει να εξεταστεί ο

ντρωσης θα µπορούσε να προσδιορίζε-

τρόπος µε τον οποίο η επιλογή αυτή συ-

ται µε βάση (θεσµικά) κείµενα που

λιτικές αγροτικής ανάπτυξης, µε τις προ-

όπως π.χ. η φέρουσα ικανότητα.

νάδει µε τον εθνικό σχεδιασµό και τις πο-

προσδιορίζουν δείκτες και µεθοδολογία,

βλέψεις του Εθνικού Χωροταξικού και τον

• Στο Κεφάλαιο Στ «Μεταφορές, µετακι-

ανταγωνισµό προς άλλες κατεξοχήν α-

νήσεις, δίκτυα» (άρθρα 27-33) ανακύ-

γροτικές περιφέρειες της χώρας.

πτει ξανά το ερώτηµα του κατά πόσον

∆ευτερογενής τοµέας: Στην τελευταία έκ-

κατά τη διάρκεια εκπόνησης του ΡΣΑ έχει

δοση του Σχεδίου Νόµου φαίνεται ότι

υπάρξει συντονισµός µεταξύ των Υπουρ-

υπήρξε προσπάθεια για την ενίσχυση της

γείων.

συµβατότητας µε τον ισχύοντα Νόµο

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η

3982/11 και την ορολογία του, όσον α-

παρ. 1ε του Παραρτήµατος 16 του άρ-

φορά την ανάπτυξη, οργάνωση και πολεοδόµηση

Επιχειρηµατικών

θρου 29, όπου προβλέπεται η επαναλει-

Πάρκων

τουργία της παλαιάς γραµµής του ΟΣΕ

αλλά και τις προβλέψεις του Ειδικού Χω-

για την εξυπηρέτηση της δυτικής Αττικής

ροταξικού για τη Βιοµηχανία, για τις ειδι-

/ Θριάσιου Πεδίου. Αυτή η πρόβλεψη,

κότερες κατευθύνσεις χωρικής βιοµηχα-

πέραν του κόστους αναβάθµισης της υ-

νικής πολιτικής για την Περιφέρεια Αττι-

ποδοµής, προϋποθέτει εξασφάλιση της

κής.

λειτουργίας από πάροχο µεταφορικών

∆ε δίνονται όµως επαρκείς κατευθύνσεις

υπηρεσιών (ΤΡΑΙΝΟΣΕ). Αναφορικά µε

και κριτήρια για τη µίξη µεταποιητικών

την υποδοµή, το σχέδιο εκσυγχρονισµού

δραστηριοτήτων µε άλλες συµπληρωµα-

του σιδηροδρόµου προβλέπει τη δυνατό-

τικές δραστηριότητες του τριτογενούς ή

τητα του ΟΣΕ να συντηρήσει και να έχει

ανάλογα µε τον ρόλο τους και τη χωρική

γία. Αναφορικά µε τη λειτουργία της

τον κατά περίπτωση εµπλουτισµό τους

έτοιµη την υποδοµή αυτή προς λειτουρ-

τους εµβέλεια.

γραµµής, επισηµαίνεται ότι, βάσει του
πρόσφατου νόµου για τον ΟΣΕ, η ΤΡΑΙ-

Επιπλέον, µε δεδοµένο ότι στις περισσό-

ΝΟΣΕ δεν υποχρεούται να παρέχει καµία

τερες περιπτώσεις η γη είναι ιδιωτική, µε

υπηρεσία εφόσον αυτή δεν το επιθυµεί

το χαρακτηρισµό περιοχών (βλ. παρα-

παρά µόνο µέσα από συµβάσεις υπηρε-

πάνω υποδοχείς) τίθεται το ερώτηµα

σιών γενικού συµφέροντος (ΥΓΟΣ). Ο

πώς εξασφαλίζεται ο επιθυµητός ανα-

νόµος δεν τεκµηριώνει πώς θα εξασφα-

προσανατολισµός τους µε δεδοµένη µά-

λιστεί η χρηµατοδότηση για τη νέα γραµ-

λιστα και την ύπαρξη ήδη εγκατεστηµέ-

µή..

νων ασύµβατων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.

Επίσης, η αναφορά σε πολύ συγκεκριµέ-

να έργα όπως η πεζοδρόµηση κεντρικών

Τριτογενής τοµέας / Τουρισµός: Γίνεται

οδικών αξόνων της Αθήνας (π.χ. η περί-

αναφορά (άρθρο 26, σελ. 43) στον καθο-

πτωση της Πανεπιστηµίου και της Βασι-

ρισµό περιοχών «υπερσυγκέντρωσης»
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λίσσης Όλγας, βλ. Παράρτηµα Π9 του

ορισµούς χρήσεων, για θέµατα ανασυ-

άρθρου 27) ακόµα και υπό το πρίσµα της

γκρότησης / αναπλάσεων, κλπ.

ενίσχυσης της βιώσιµης κινητικότητας και

Οµοίως, για το άρθρο 41 «Εργαλεία πο-

της ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής

λιτικής γης για τη διαχείριση των ωφε-

του κέντρου εκτιµούµε ότι δε θα έπρεπε

λειών από την αστική ανάπτυξη», θεω-

να εµπίπτει στο πεδίο προβλέψεων και

ρούµε ότι η καθιέρωση νέων και η βελτί-

ρυθµίσεων ενός σχεδίου στρατηγικού ε-

ωση υφιστάµενων θεσµών και εργαλείων

πιπέδου όπως θεωρούµε ότι πρέπει να

πολιτικής γης δεν είναι σκόπιµο να εξετά-

είναι το Ρυθµιστικό. Θεωρούµε αντίθετα

ζεται στο επίπεδο µόνο ενός ρυθµιστικού

ότι βασική αρχή του Ρυθµιστικού Σχεδίου

σχεδίου για µια συγκεκριµένη περιοχή

θα πρέπει να είναι η αρχή της επικουρι-

της χώρας και ότι το θέµα θα πρέπει να

κότητας. Πέραν αυτού, τα παραπάνω έρ-

αντιµετωπιστεί συνολικά. Επιπροσθέτως,

γα -τα οποία δεν τεκµηριώνονται από ο-

πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η πρόβλεψη

λοκληρωµένη κυκλοφοριακή µελέτη- θε-

µεγάλου αριθµού νέων εργαλείων άσκη-

ωρούµε ότι δε µπορούν να είναι πρώτης

σης πολιτικής και ακόλουθων εκτελεστι-

προτεραιότητας στην παρούσα χρονική

κών ρυθµίσεων µεταθέτουν την εφαρµο-

στιγµή και µε τις κοινωνικές ανισότητες

γή του Σχεδίου για το µέλλον.

που έχουν διαµορφωθεί στις γειτονιές της

• Το Κεφάλαιο Η «Ρυθµίσεις και προ-

Αθήνας.

γράµµατα µητροπολιτικής εµβέλειας

• Όσον αφορά το Κεφάλαιο Ζ «Πολεοδο-

και πολυτοµεακού χαρακτήρα» (άρθρα

µική οργάνωση και αστική ανασυ-

42-48) εκτιµάται ότι είναι αρκετά περιορι-

γκρότηση» (άρθρα 34-41), στο άρθρο

σµένο ως προς τις

35 «Ρόλος, περιεχόµενο και διαδικασίες

προβλέψεις για το

κέντρο της Αθήνας, το οποίο έχει ιδιαίτε-

συµµετοχής και παρακολούθησης της

ρα σύνθετα προβλήµατα (όπως εγκληµα-

εφαρµογής των ΓΠΣ», δίνονται κατευ-

τικότητα, έλλειψη αισθήµατος ασφάλειας,

θύνσεις για τα ΓΠΣ της Αττικής. Ωστόσο

µείωση πληθυσµού κλπ.). Η αντιµετώπι-

θεωρούµε ότι η συζήτηση για τη χωρική

ση των προβληµάτων αυτών θα πρέπει

κάλυψη των ΓΠΣ µετά την εφαρµογή του

να εδράζεται στην κατεύθυνση της ολο-

«Καλλικράτη» καθώς και για το χαρακτή-

κληρωµένης ανάπτυξης που θα απο-

ρα τους (αν δηλ. θα πρέπει να είναι σχέ-

σκοπεί στην αναβάθµιση του κέντρου µε

δια περισσότερο στρατηγικού ή κανονι-

εκσυγχρονισµό των υπαρχουσών δρα-

στικού χαρακτήρα ή αν θα πρέπει ένα

στηριοτήτων αλλά και µε τον εµπλουτι-

τµήµα τους να είναι στρατηγικό και ένα

σµό τους µε νέες, µητροπολιτικού χαρα-

άλλο περισσότερο κανονιστικό) αφορά

κτήρα, µε αντιµετώπιση της ανεργίας,

όλη τη χώρα και όχι µόνο την περιοχή

προστασία του περιβάλλοντος κλπ. Ενώ

της Αττικής. Αν και συµφωνούµε µε κά-

όµως τα παραπάνω αναφέρονται ως ά-

ποιες από τις προβλέψεις, θεωρούµε ότι

ξονες πολιτικής για την αναζωογόνηση

το περιεχόµενο και ο χαρακτήρας των

του κέντρου, τελικώς προβλέπονται συ-

ΓΠΣ θα πρέπει να ρυθµιστεί πανελλαδικά

γκεκριµένα έργα πεζοδροµήσεων. Πέραν

και όχι µεµονωµένα µέσω ενός Ρυθµιστι-

της προβληµατικής που αναπτύχθηκε

κού Σχεδίου.

παραπάνω για τα έργα αυτά, θεωρούµε

Η απαίτηση τροποποίησης της γενικά ι-

ότι δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν ολο-

σχύουσας νοµοθεσίας ισχύει επίσης για

κληρωµένα τα προβλήµατα του κέντρου
της Αθήνας.
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Επίσης, υπάρχει εµφανής έλλειψη εσω-

αναφέρεται) και ποιους πόρους καθώς

αποδίδεται σε περιοχές της Αττικής, στις

την παρακολούθηση της υλοποίησης.

τερικής συνάφειας µεταξύ του ρόλου που

και ποιος θα είναι ο αρµόδιος φορέας για

παρεµβάσεις που (θα έπρεπε να) στηρί-

Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε κάθε λογική

ζουν το ρόλο αυτό και της αντιµετώπισης

αξιολόγησης κόστους – οφέλους και

της διάχυσης των επιπτώσεών τους στο

προφανώς δηµιουργεί πολλά ερωτηµατι-

άµεσο αστικό συνεχές.

κά για την εφαρµοσιµότητα του Ρυθµιστικού, δεδοµένης και της οικονοµικής κρί-

• Όσον αφορά το Κεφάλαιο Θ «Παρακο-

σης. Επίσης ερώτηµα αποτελεί το εάν

λούθηση και εφαρµογή» (άρθρα 49-53)

στις παρούσες συνθήκες εξασφαλίζεται η

είναι σκόπιµο να τονιστεί ότι από το Σχέ-

συναίνεση για προτεραιότητα στη χρηµα-

διο Νόµου απουσιάζει ρύθµιση για τη

τοδότηση των παρεµβάσεων µεταξύ των

«λογοδοσία», η οποία αφορά όχι µόνο

επιπέδων διοίκησης.

τον προσδιορισµό των αρµόδιων οργά-

νων εφαρµογής του ΡΣΑ αλλά των συ-

Η απουσία των παραπάνω απόλυτα δο-

εφαρµογής ή ελλιπούς εφαρµογής των

καθιστά την όλη συζήτηση έολη. ∆εν

νεπειών στη διοίκηση σε περίπτωση µη

µικών στοιχείων κάθε σχεδίου δράσης

προβλέψεων του ΡΣΑ.

µπορεί κατά την άποψή µας να υπάρξει

ολοκληρωµένη διαβούλευση χωρίς εκτί-

Θετικά κρίνεται η ενσωµάτωση ενός συ-

µηση του χρόνου υλοποίησής ούτε του

στήµατος παρακολούθησης και αξιολό-

κόστους των παρεµβάσεων που προτεί-

γησης του Ρυθµιστικού Σχεδίου όπως

νονται.

αναφέρεται στο άρθρο 51, παρ. 2α. Με

τον τρόπο αυτό θα δίνεται η δυνατότητα

Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι ένας ση-

ξιολογεί την τήρηση των βασικών επιλο-

παρεµβάσεων δεν εµπίπτουν στο επίπε-

στον ΟΡΣΑ να παρακολουθεί και να α-

µαντικός αριθµός των προτεινόµενων

γών, προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων

δο σχεδιασµού ενός ρυθµιστικού σχεδίου

και επιπλέον να προβαίνει σε τροπο-

αλλά σε υποκείµενα επίπεδα χωρικού

ποιήσεις τους.

σχεδιασµού (π.χ. στον τοµέα του πολιτισµού και του αττικού τοπίου, όπου προ-

Πρόταση του ΣΕΜΠΧΠΑ είναι η εγκαθί-

βλέπονται δράσεις όπως αναπλάσεις

δρυση ενός µηχανισµού Παρατηρητηρίου

πλατειών, καταγραφή σηµαντικών κτιρί-

στον ΟΡΣΑ για την αποτελεσµατική ά-

ων κλπ.)

σκηση των λειτουργιών της παρακολού-

θησης και αξιολόγησης µέσα από τον

Θεωρούµε ότι το Πρόγραµµα ∆ράσης

κτών. Η σύσταση όµως και οι όροι λει-

περιγραφή των έργων / παρεµβάσεων,

καθορισµό και την παρακολούθηση δει-

απαιτεί αυστηρή προτεραιοποίηση στην

τουργίας του θα πρέπει να αναφερθούν

µε σαφή εκτίµηση της οικονοµικής / θε-

ρητά στις διατάξεις του Σχεδίου Νόµου.

σµικής / χρονικής εφικτότητας και ικανό-

τητας υλοποίησής τους και επιλογή των

• Πρόγραµµα ∆ράσης ΡΣΑ (α΄ έκδοση)
Από το πρόγραµµα δράσης

κρισιµότερων ή µε µεγαλύτερο στρατηγι-

δεν είναι

κό αντίκτυπο εξ αυτών, ώστε οι αρµόδιοι

παρέµβαση και ποιο ρόλο θα αναλάβει,

θέλουµε κάποια στιγµή στο ορατό µέλλον

φανερό ποιος θα υλοποιήσει την κάθε

φορείς να επικεντρωθούν σε αυτές, εάν

µε ποιους ποσοτικοποιηµένους στόχους,

να δούµε την έναρξη των δοµικών µετα-

µε ποιο συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα,

σχηµατισµών που οι στόχοι / κατευθύν-

µε ποιο προϋπολογισµό (που συχνά δεν
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ΑΠΟΨΕΙΣ

σεις / επιλογές του ΡΣΑ επιδιώκουν και
τη χωρική αποτύπωση αυτών.

Πρότασή του ΣΕΜΠΧΠΑ είναι να υπάρξει

Η κατάσταση των
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ σήµερα

περιγραφή για: α) ικανά κίνητρα προς τον
ιδιωτικό τοµέα, τα οποια αφενός θα ση-

iii

µατοδοτούν τις προθέσεις της διοίκησης
αφετέρου θα προσελκύουν τους ιδιώτες
(επιχειρηµατίες και πολίτες) και θα εξα-

σφαλίζουν τη συµµετοχή τους στη δια-

µόρφωση των περιοχών, β) σαφείς κα-

της ∆ρ. Αναστασίας Τασοπούλου

θα εφαρµόζουν τα διάφορα επίπεδα της

Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
MSc, PhD

τευθυντήριες γραµµές και κριτήρια που

διοίκησης για το συντονισµό τους και την
περαιτέρω λήψη αποφάσεων για τη δια-

µόρφωση των περιοχών και τοµέων αρ-

Για να µιλήσει κανείς για την κατάσταση των

µοδιότητάς τους.

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ σήµερα θα πρέπει να ξεκινή-

Ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδο-

σει από µία καταρχήν αξιολόγηση / αποτί-

µίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανά-

µηση της µέχρι τώρα πορείας τους. Η απο-

πτυξης και το ∆.Σ. βρίσκονται στη διάθεσή

τίµηση αυτή, κατά την άποψή µου, θα πρέ-

σας για τυχόν διευκρινήσεις και συνεργασία

πει να κινηθεί καταρχήν σε δύο άξονες.

για περαιτέρω επεξεργασία των προτάσεων,

Πρώτον, στις ακολουθούµενες διαδικασίες

µέσα από τη σχετική Οµάδα Εργασίας που

κατά

έχει συστήσει, µε σκοπό τη βελτίωση του

την

εκπόνηση

και

έγκριση

των

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και δεύτερον στο ίδιο το

Σχεδίου Νόµου προς όφελος του δηµοσίου

προϊόν του σχεδιασµού.

συµφέροντος και της χωρικής ανάπτυξης

Είναι βεβαίως κοινά αποδεκτό ότι η θεσµο-

της Αττικής.

θέτηση του Ν. 2508/97 υπήρξε εξαιρετικής

σηµασίας, τουλάχιστον από πλευράς προ-

Οµάδα εργασίας:

θέσεων, καθώς αποτέλεσε µια προσπάθεια

συσχέτισης του πολεοδοµικού σχεδιασµού

Αλεξανδροπούλου Αιµιλία

µε τις παγκόσµιες επιταγές για βιώσιµη α-

ΜΧΠΠΑ, MSc, Γεν. Γραµµατέας ΣΕΜΠΧΠΑ, Αντιπρόεδρος ΠΤΒΕ

νάπτυξη. Συνολικά την τελευταία δεκαπεντα-

∆ούνια Ιωάννα

ετία έχουν συντελεστεί σηµαντικές θεσµικές

ΜΧΠΠΑ, MSc, Πρόεδρος ΣΕΜΠΧΠΑ

αλλαγές στο σύστηµα του χωρικού σχεδια-

σµού στη χώρα, διαµορφώνοντας µία σαφή

Κουσκουλής Γιώργος

ιεραρχία σχεδίων από το εθνικό στο περισ-

ΜΧΠΠΑ

σότερο τοπικό επίπεδο µε σαφώς προσδιο-

Κουτσοµάρκος Νίκος

ρισµένες σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις.

ΜΧΠΠΑ, MSc, Αντιπρόεδρος ΣΕΜΠΧΠΑ

Μαργαρίτης Στάθης
ΜΧΠΠΑ, MSc

Η παρούσα εισήγηση παρουσιάστηκε από τη συγγραφέα, εκπροσωπώντας τον Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στην
ηµερίδα του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης µε θέµα «∆ιδάγµατα από την εφαρµογή του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα και µαθήµατα για το µέλλον», που πραγµατοποιήθηκε στις
25/11/2011 στην Αθήνα.
iii
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Με τις διατάξεις του Ν. 2508/97 επιδιώκεται

γικό ρόλο που θεωρητικά έχουν στο πλαίσιο

του πολεοδοµικού σχεδιασµού τόσο µε τους

σµευτικές (κανονιστικές ή/και άλλες) διατά-

ο συσχετισµός της οικιστικής οργάνωσης και

του συστήµατος σχεδιασµού, καθώς οι δε-

όρους προστασίας του φυσικού και πολιτι-

ξεις υπερτερούν των αντίστοιχων στρατηγι-

κών (δηλαδή αυτών που θέτουν τα πλαίσια

στικού περιβάλλοντος όσο και µε τις αρχές

και κατευθύνσεις των ανώτερων επιπέδων

µέσα στα οποία µπορεί να κινηθεί το υπο-

σχεδιασµού. Στο πλαίσιο αυτό, τα ‘νέα’ ΓΠΣ-

κείµενο επίπεδο σχεδιασµού, ήτοι η πολεο-

ΣΧΟΟΑΠ, όπως ακόµη εξακολουθούµε να

δοµική µελέτη).

αναφερόµαστε σε αυτά, αποτελούν εξειδί-

Όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα, µία

κευση των στρατηγικών χωροταξικών σχε-

από τις βασικές φιλοδοξίες του Ν. 2508/97,

δίων και εποµένως «οφείλουν να εναρµονί-

αλλά και ειδικότερα των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, είναι

ζονται προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις των

να προσαρµόσει τον παραδοσιακό πολεο-

εγκεκριµένων Περιφερειακών Πλαισίων ή, αν

δοµικό σχεδιασµό στις απαιτήσεις της βιώ-

αυτά λείπουν, προς τις κατευθύνσεις του

σιµης ανάπτυξης, αφενός µέσω των γενικό-

εγκεκριµένου Γενικού και των εγκεκριµένων

τερων κατευθύνσεων για τον πολεοδοµικό

Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού

σχεδιασµό που περιέχει και αφετέρου µέσω

και Αειφόρου Ανάπτυξης». Σηµαντική καινο-

της πρόβλεψης συγκεκριµένων εργαλείων

τοµία των «νέων» ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ αποτελεί

που επιτρέπουν την αντιµετώπιση συγκε-

επίσης η υιοθέτηση µίας προσέγγισης συνο-

κριµένων ενοτήτων µε βιώσιµους τρόπους

λικής ρύθµισης του χώρου και σχεδιασµού

και ‘όρους’. Επιχειρώντας, λοιπόν, µια πρώ-

των χρήσεων γης. Καθώς ο σχεδιασµός αυ-

τη αποτίµηση της εφαρµογής των προβλέ-

τός αφορά το σύνολο ενός διευρυµένου

ψεων

(«Καποδιστριακού») ΟΤΑ, επιτρέπει αφενός

του

Ν.

2508/97

µέσω

των

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ θα ήθελα να επικεντρωθώ σε

την ταυτόχρονη ρύθµιση του χώρου εντός

τρεις συγκεκριµένες προβλέψεις/ζητήµατα:

και εκτός των σχεδίων των πόλεων και οικι-

α) το ζήτηµα των επεκτάσεων, των προβλε-

σµών και, αφετέρου, τη συγκροτηµένη ορ-

πόµενων Σ∆ και των προκυπτουσών πυ-

γάνωση των µικρότερων οικισµών, καθώς η

κνοτήτων, β) το ζήτηµα του θεσµού και του

ρύθµισή τους δεν γίνεται µεµονωµένα αλλά

ορισµού των περιοχών ανάπλασης και γ) το

αποτελεί απόρροια ενός ευρύτερου σχεδια-

ζήτηµα του καθορισµού Περιοχών Ειδικά

σµού. Με αυτόν τον τρόπο, η θεσµοθέτηση

Ρυθµιζόµενης Πολεοδόµησης (ΠΕΡΠΟ).

των χρήσεων γης στον εξωαστικό χώρο α-

Βασική επιδίωξη του Ν. 2508/97 είναι η βιώ-

πεµπλέκεται από τη χρονοβόρα διαδικασία

σιµη οικιστική ανάπτυξη και κατ’ επέκταση ο

θεσµοθέτησης Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου

βιώσιµος πολεοδοµικός σχεδιασµός. Τόσο

(ΖΟΕ), η οποία συνιστούσε συχνά ιδιαίτερα

από τις διατάξεις του νόµου όσο και από

σοβαρές δεσµεύσεις αξιοποίησης της γης,

σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε οδηγίες

ενώ και η ενδεχόµενη τροποποίησή της χα-

για την παρακολούθηση και έγκριση των

ρακτηρίζεται ως αρκετά ανελαστική διαδικα-

µελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ προκύπτουν ορι-

σία.

σµένες αρχές και κατευθύνσεις για την επί-

Συνεπώς, η νοµοθεσία που πλαισιώνει τα

τευξη αυτού του στρατηγικού στόχου. Μετα-

νέα ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ, τους προσδίδει ένα πε-

ξύ αυτών, και συγκεκριµένα για τον καθορι-

ρισσότερο στρατηγικό χαρακτήρα. Ωστόσο,

σµό και σχεδιασµό των νέων περιοχών επέ-

σύµφωνα µε ορισµένες απόψεις, στην πρά-

κτασης, περιλαµβάνονται: α) η επιδίωξη της

ξη τα ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ δεν παίζουν το στρατη-
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κτάσεις και β) η εξασφάλιση ικανοποιητικών

στις διεκδικήσεις και πιέσεις των δηµάρχων

διεξήχθη στα εγκεκριµένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ της

στων δυνατών επεκτάσεων .

πυκνοτήτων κατοίκησης. Από έρευνα που

και κοινοταρχών για το σχεδιασµό των µέγιv

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας µέχρι

Στις περιπτώσεις των ΓΠΣ που εκπονήθη-

τον Απρίλιο του 2010 (σύνολο 30 εγκεκριµέ-

καν µε ευθύνη του Οργανισµού Ρυθµιστικού

να σχέδια) προκύπτει ότι στα µελετώµενα

Σχεδίου Θεσσαλονίκης, αν και πρόκειται για

ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ που εκπονήθηκαν µε ευθύνη

ένα µικρό δείγµα, η εικόνα είναι εντυπωσια-

της ∆ΙΠΕΧΩ ΚΜ (27 ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ) προτά-

κή. Σε µόλις 3 εξεταζόµενα ΓΠΣ προτάθηκαν

θηκαν συνολικά 67.000 στρ. επέκτασης, που

συνολικά 40.000 στρ. επέκτασης περίπου,

αντιστοιχούν σε µία συνολική αύξηση των

αυξάνοντας την έκταση των πολεοδοµηµέ-

εντός σχεδίου περιοχών ίση µε 41%, χωρίς

νων και προς πολεοδόµηση περιοχών σε

να υπολογίζονται σε αυτές τις εκτάσεις οι

ποσοστό 302%. Οι περιοχές αυτές επέκτα-

Περιοχές Ειδικά Ρυθµιζόµενης Πολεοδόµη-

σης περιλαµβάνουν βεβαίως σε σηµαντικό

σης (ΠΕΡΠΟ), οι οποίες αποτελούν επίσης

ποσοστό περιοχές που προορίζονται για

περιοχές που προορίζονται για πολεοδόµη-

επιχειρηµατικές και παραγωγικές δραστη-

ση . Σηµειώνουµε στο σηµείο αυτό ότι την
iv

ριότητες. Εφόσον αυτές οι περιοχές εξαιρε-

πρώτη δεκαετία της ΕΠΑ (1983-1993) οι

θούν της µέτρησης, προκύπτει ότι η αύξηση

επεκτάσεις των σχεδίων των πόλεων έφτα-

του προτεινόµενου προς πολεοδόµηση χώ-

σαν το 31% της υφιστάµενης κατά το 1983

ρου µε κύρια χρήση την κατοικία ανέρχεται

εντός σχεδίου έκτασης (Οικονόµου, 2009).

σε 44%, υψηλότερο δηλαδή του αντίστοιχου

Οι προτεινόµενοι στις περιοχές των επεκτά-

ποσοστού στα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ των ∆ήµων

σεων µέσοι Συντελεστές ∆όµησης (Σ∆) στα

που βρίσκονται εκτός περιοχής ευθύνης του

0,2 έως 0,8, ωστόσο µε την πλειονότητα των

στις περιοχές των επεκτάσεων παρουσιάζει

εξεταζόµενα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ κυµαίνονται από

Ρυθµιστικού Σχεδίου. Οι προτεινόµενοι Σ∆

περιπτώσεων να αντιστοιχούν σε µέσο Σ∆

µεγαλύτερη ποικιλοµορφία (από 0,2 έως

ίσο ή µικρότερο του 0,4. Ως αποτέλεσµα οι

0,8) σε σχέση µε τους αντίστοιχους των

µικές ενότητες που περιλαµβάνουν περιοχές

ντρικής Μακεδονίας, οδηγώντας πάντως και

προκύπτουσες πυκνότητες για τις πολεοδο-

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ της λοιπής Περιφέρειας Κε-

επέκτασης είναι πολύ χαµηλές και, µε µόνο

σε αυτήν την περίπτωση σε ιδιαίτερα χαµη-

µία εξαίρεση, βρίσκονται εκτός των αποδε-

λές πυκνότητες.

κτών ορίων (αποδεκτό εύρος πυκνοτήτων

Μία από τις βασικές καινοτοµίες του «νέ-

των 100-400 ατ./ha) που ορίζονται στην α-

ου»θεσµικού πλαισίου για τον πολεοδοµικό

πόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ. 10788/5-3-04

σχεδιασµό είναι ότι αφιερώνει µεγάλο µέρος

(ΦΕΚ 285∆/5-3-04) περί πολεοδοµικών στα-

στις αναπλάσεις. Σύµφωνα µε το άρθρο 8

θεροτύπων. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να

του Ν. 2508/97, οι περιοχές ανάπλασης ορί-

επισηµανθεί ότι ο σχεδιασµός των περιοχών

ζονται σε περιοχές εντός των εγκεκριµένων

επέκτασης µε χαµηλούς συντελεστές δόµη-

σχεδίων πόλεων ή οριοθετηµένων οικισµών,

σης και κατά συνέπεια χαµηλές πυκνότητες,

στις οποίες διαπιστώνονται προβλήµατα

αποτέλεσε µια πρακτική ως αντιστάθµισµα

υποβάθµισης ή αλλοίωσης του οικιστικού

iv
Εφόσον από τη µέτρηση αφαιρεθούν οι περιοχές που
προορίζονται για ΕΜΟ, το ποσοστό αύξησης των πολεοδοµηµένων και προς πολεοδόµηση περιοχών ισούται µε 38%.

v
Λογιστικά, µε συγκεκριµένο προγραµµατικό πληθυσµό, η επιλογή µικρότερου συντελεστή δόµησης παρέχει ένα πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης µε µεγαλύτερες
σε έκταση επεκτάσεις.
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περιβάλλοντος. Οι περιοχές ανάπλασης ορί-

ρίως στην ιδιωτική δραστηριοποίηση και

ζονται από τα αντίστοιχα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ή

πρωτοβουλία, που µέσω αυτού του εργαλεί-

ρυθµιστικό σχέδιο, ειδάλλως µπορεί να ορί-

ου κατοχύρωσε τη θεσµική δυνατότητα πο-

ζονται µε απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε.

λεοδόµησης και οικιστικής αξιοποίησης συ-

Παρότι λοιπόν τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ είναι τα

γκεκριµένων ιδιοκτησιών. Οι σχετικές διατά-

καθ’ ύλην αρµόδια σχέδια που µπορούν να

ξεις του νόµου δηµιουργούν ουσιαστικά τις

ορίζουν περιοχές ανάπλασης, εντούτοις αυ-

προϋποθέσεις για την πολεοδόµηση περιο-

τό που διαπιστώθηκε από την εµπειρία εκ-

χών στις εκτός σχεδίου περιοχές κυρίως µε

πόνησης αυτών των µελετών είναι ότι η δη-

ιδιωτική πρωτοβουλία, αν και δεν λείπουν

µόσια διοίκηση (και ειδικότερα η περιφερεια-

και οι περιπτώσεις χαρακτηρισµού δηµοτι-

κή διοίκηση) φάνηκε σε πολλές περιπτώσεις

κών εκτάσεων ως ΠΕΡΠΟ. Στην πράξη, αυ-

διστακτική και επιφυλακτική στο να επιτρέ-

τό που συµβαίνει κατά κύριο λόγο στα

ψει τον ορισµό τέτοιων περιοχών λόγω αµ-

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ είναι ο καθορισµός ΠΕΡΠΟ

φιβολιών για τη δυνατότητα λειτουργίας αυ-

περιοχών για τις οποίες υπάρχουν ήδη εκ-

τού του εργαλείου. Για πολλούς (π.χ. Ανδρι-

δηλωµένα ιδιωτικά συµφέροντα και επιπλέ-

κοπούλου κ.ά., 2007), η αδυναµία αυτή α-

ον αφορούν στην πλειονότητά τους περι-

ποδίδεται αφενός στις πρόσθετες νοµοθετι-

πτώσεις για τις οποίες έχουν ήδη ακολουθη-

κές απαιτήσεις (έγκριση επιµέρους διαταγ-

θεί κάποιες διαδικασίες περιβαλλοντικών και

µάτων) και αφετέρου –και ουσιαστικά- στα

γεωλογικών εγκρίσεων. Εποµένως, ο καθο-

εγγενή προβλήµατα της πολεοδοµικής πολι-

ρισµός κατά περίπτωση αυτών των περιο-

τικής και του σχεδιασµού την Ελλάδα. Άλ-

χών ως ΠΕΡΠΟ δεν απορρέει από µια γενι-

λωστε, η µη ενεργοποίηση προβλεπόµενων

κότερη πολιτική όσον αφορά τέτοιου είδους

εργαλείων του πολεοδοµικού σχεδιασµού

πολεοδοµήσεις και κατά συνέπεια µορφές

υπήρξε και στο παρελθόν ένα γενικότερο

οικιστικής ανάπτυξης. Από πρόσφατη έρευ-

χαρακτηριστικό του ελληνικού συστήµατος

να (Τασοπούλου, 2011) προκύπτει ότι στο

σχεδιασµού (π.χ. οι ΖΕΕ, οι ΖΕΚ, ο κοινωνι-

σύνολο των 30 ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ που εγκρίθη-

κός συντελεστής, η µεταφορά συντελεστή

καν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

πούλου, 2011) διαπιστώθηκε ότι µόλις σε 7

η πλειονότητα των οποίων αφορά περιοχές

δόµησης). Από πρόσφατη έρευνα (Τασο-

έχουν προβλεφθεί τουλάχιστον 18 ΠΕΡΠΟ,

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, από τα συνολικά 30 που

β’ κατοικίας και εν συνεχεία τουρισµού-

είχαν εγκριθεί την περίοδο της έρευνας, έ-

αναψυχής, οι οποίες βεβαίως αυξάνουν την

χουν οριστεί περιοχές ανάπλασης. Εποµέ-

έκταση των προς πολεοδόµηση περιοχών.

νως, αποδεικνύεται ότι ένας εκ των δύο βα-

Περνώντας στο ζήτηµα των διαδικασιών,

σικότερων «καινοτοµιών» για τις οποίες έγι-

αυτό που συζητείται στους κύκλους των µε-

νε ευρύτερα αποδεκτός ο Ν. 2508/97 (ο δεύ-

λετητών είναι η απουσία υποστηρικτικών

τερος ήταν η επέκταση εφαρµογής και ισχύ-

κειµένων πολιτικής που να συνοδεύουν την

ος του ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ στο σύνολο της εδα-

εκπόνηση των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, όπως συνέβη

φικής έκτασης ενός ∆ήµου), δεν έχει πλή-

στην περίπτωση της ΕΠΑ, που λειτουργού-

ρως αξιοποιηθεί.

σαν ως κατευθυντήριο πλαίσιο για τις εκπο-

Αντίθετα, φαίνεται ότι στα νέα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ

νούµενες µελέτες (π.χ. αναλυτικές προδια-

του Ν. 2508/97 αξιοποιήθηκε σηµαντικά ο

γραφές, αναλυτικά υποµνήµατα και προδια-

θεσµός των Περιοχών Ειδικά Ρυθµιζόµενης

γραφές χαρτών, κωδικοποιηµένοι συµβολι-

σµοί κ.ά.). Στο πεδίο της πολιτικής, το µονα-

Πολεοδόµησης (ΠΕΡΠΟ), ως απόκριση κυ-
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δικό κατευθυντήριο κείµενο-πλαίσιο αποτέ-

τών, απαίτηση που αποτελεί πλέον προϋ-

λεσε η εγκύκλιος µε αρ. πρωτ. 48859/13-11-

πόθεση για την έγκριση ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ που

2008 του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε θέµα «Οδηγίες για

εκπονούνται αυτή τη στιγµή. Συγκεκριµένα

την παρακολούθηση / έγκριση µελετών ΓΠΣ

αναφερόµαστε στην απαίτηση εκπόνησης

και ΣΧΟΟΑΠ του Ν. 2508/97», η οποία ό-

παράλληλα µε τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ γεωλογικής

ριες οδηγίες του υπάρχοντος θεσµικού

οριστικής) και στρατηγικής µελέτης περιβαλ-

µως κατ’ ουσίαν επανέλαβε τις κατευθυντή-

µελέτης (σε δύο στάδια, προκαταρκτικής και

πλαισίου (π.χ. επιδίωξη της µέγιστης δυνα-

λοντικών επιπτώσεων. Το γεγονός αυτό ο-

τής οικονοµίας σε νέες επεκτάσεις, ελαχι-

δηγεί στο συµπέρασµα ότι οι αναφερόµενοι

στοποίηση των επεκτάσεων σε κρίσιµες ζώ-

παραπάνω χρόνοι εκπόνησης αυτών των

των κατοίκησης κλπ.), αφήνοντας εν τέλει

µέλλον· εκτιµάται δηλαδή ότι η έγκριση των

νες, εξασφάλιση ικανοποιητικών πυκνοτή-

µελετών θα είναι σηµαντικά µεγαλύτεροι στο

‘ανοικτό’ και θολό το ζήτηµα του τρόπου υ-

υπό εκπόνηση ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ θα καθυστε-

λοποίησης αυτών των κατευθύνσεων, ζήτη-

ρήσει περαιτέρω, δεδοµένης της αναγκαιό-

µα που αφέθηκε στις αρµόδιες υπηρεσίες

τητας εκπόνησης των δύο αυτών υποστηρι-

της περιφερειακής διοίκησης χωρίς ουσια-

κτικών µελετών (για τις οποίες σηµειωτέον

νισµό από µέρους της κεντρικής.

εκπόνησης).

Όσον αφορά δε στους χρόνους εκπόνησης

Ολοκληρώνοντας αυτή την αδρή αποτίµηση

µέσος χρόνος ολοκλήρωσης µιας µελέτης

θα ήθελα να κλείσω την εισήγηση µε ορι-

στικές κατευθύνσεις, ενηµέρωση και συντο-

καθυστέρησε πολύ η έκδοση προδιαγραφών

των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (Τασοπούλου, 2011), ο

του σχεδιασµού µέσω των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ,

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ από την υπογραφή της σύµ-

σµένες θέσεις και προτάσεις του Συλλόγου

δηµοσίευση στο ΦΕΚ ανέρχεται σε 3,5 έτη

ταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, που

βασης µέχρι την έγκριση της µελέτης και τη

Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωρο-

(42 µήνες) για τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ που εκπο-

σχετίζονται τόσο µε το συγκεκριµένο θέµα

έτη (57 µήνες) για τα ΓΠΣ του Οργανισµού

στη Χώρα και τη χωρική του ολοκλήρωση.

νούνται µε ευθύνη της ∆ΙΠΕΧΩ και σε 4,75

όσο και συνολικά µε το σύστηµα σχεδιασµού

Ρυθµιστικού. Στους χρόνους αυτούς δεν πε-

Ο σχεδιασµός εξακολουθεί στο µεγαλύτερο

ριλαµβάνεται ο χρόνος που αναλώνεται µε-

µέρος του να επικεντρώνεται στη «φυσική»

ταξύ του χρόνου προκήρυξης και ανάθεσης

διάστασή του και στο «φυσικό» χώρο, χωρίς

της εκάστοτε µελέτης, που αποτελούν ιδιαί-

να ενσωµατώνει επαρκώς την κοινωνική,

τερα χρονοβόρες διαδικασίες. Πρέπει, ω-

περιβαλλοντική και, κυρίως, οικονοµική διά-

στόσο, να επισηµανθεί ότι η εκπόνηση της

πλειονότητας

αυτών

των

σταση.

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ

Οι ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες για την

χρηµατοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Κεντρικής

ολοκλήρωση και έγκριση των µελετών οδη-

Μακεδονίας (και µία µελέτη από το ΕΠΠΕΡ),
τα οποία πλαισιώνονταν από πολύ αυστηρά

γούν συχνά σε απαξίωση των προβλέψεων

Πρέπει να σηµειωθεί, επίσης, σε αυτό το

Αν και µε τις αλλαγές που έχουν επέλθει

κριµένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ολοκληρώθηκαν χω-

σµού της χώρας καταγράφεται µια προσπά-

και προτάσεων του σχεδιασµού.

χρονοδιαγράµµατα ολοκλήρωσης.

τελευταία στο πλαίσιο του χωρικού σχεδια-

σηµείο, ότι πολλά από τα ήδη σήµερα εγκε-

θεια εξεύρεσης κατάλληλων µηχανισµών

ρίς την παράλληλη εκπόνηση υποστηρικτι-

διαχείρισης του χώρου, εντούτοις στην πρά-

κών περιβαλλοντικών και γεωλογικών µελε-
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ξη, το πλαίσιο που θα συντείνει στην οικο-

σης µελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. Επιπλέον, θα

νοµική µεγέθυνση και προαγωγή των εκά-

πρέπει να βρεθούν οι µηχανισµοί επίσπευ-

στοτε χωρικών ενοτήτων, καταγράφεται α-

σης των διαδικασιών ανάθεσης, εκπόνησης

κόµη ελλειµµατικό.

και έγκρισης. Ενδεχοµένως, ένας περισσό-

τερο στρατηγικός σχεδιασµός σε επίπεδο

Άποψη του ΣΕΜΠΧΠΑ είναι ότι, παρά τις

Καλλικρατικού ∆ήµου και ένας λιγότερο

καινοτοµίες του πρόσφατου θεσµικού πλαι-

στρατηγικός (σαν και αυτόν που εκπονείται

σίου για το χωρικό σχεδιασµό, αυτό παρα-

σήµερα σε επίπεδο ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και Κα-

µένει χωρίς αναπτυξιακή προοπτική και χω-

ποδιστριακών ∆ήµων) να είναι η απάντηση.

ρίς πλαίσιο για τον τρόπο εφαρµογής του µε

Αν πάντως τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, µε το πλαίσιο,

στόχο την ολοκληρωµένη, βιώσιµη και συ-

περιεχόµενο, κλίµακα και λεπτοµέρεια σχε-

ντονισµένη διαχείριση του χώρου.

διασµού που τα διέπει σήµερα, αποφασιστεί

Η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης δεν µπο-

να ανατίθενται σε επίπεδο Καλλικρατικού

έννοια. Παρά τις θετικές προθέσεις ως προς

«εκτοξευτεί» σε δυσθεώρητα ύψη (της τάξης

αυτό που απουσιάζει είναι µηχανισµοί πα-

σας συγκυρίας, απαιτείται ένας περισσότερο

ρεί να συνεχίσει να είναι µια «αφηρηµένη»

∆ήµου, το κόστος τους είναι σίγουρο ότι θα

τον ορισµό βιώσιµων προτύπων ανάπτυξης,

του 1 εκ. Ευρώ). ∆εδοµένης και της τρέχου-

ρακολούθησης των επιπτώσεων των επιλο-

στρατηγικός και ευέλικτος σχεδιασµός που

περιβαλλοντικών, αλλά και κοινωνικών και

ευρύτερη έννοια. Ένας τέτοιος χειρισµός,

που θα συµβάλλουν στην αποφυγή των ε-

βλήµατα συµβατότητας και συγκρούσεων

πόρους (φυσικούς και οικονοµικούς).

πια σε επίπεδο Καλλικρατικού ∆ήµου, από

γών του σχεδιασµού, επιπτώσεων όχι µόνο

θα θέτει το πλαίσιο για την ανάπτυξη µε την

οικονοµικών, µε άλλα λόγια µηχανισµών

όπως ο παραπάνω, θα επέλυε και τα προ-

πιπτώσεων στο περιβάλλον άλλα και στους

χρήσεων γης που ενδεχοµένως προκύπτουν

τα θεσµοθετηµένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ που εκπο-

Σήµερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά,

νήθηκαν σε επίπεδο Καποδιστριακών ∆ή-

είναι αναγκαίο ο χωρικός σχεδιασµός να έχει

ολοκληρωµένο χαρακτήρα και να παρέχει

µων.

στην ενίσχυση της ανάπτυξης και στην ανα-

τρέχουσα οικονοµική συγκυρία, µε τη χαρα-

ένα συνεκτικό πλαίσιο που θα συµβάλλει

Η απόδοση νέας πολεοδοµηµένης γης στην

βάθµιση του παραγωγικού δυναµικού της

κτηριστική κατάρρευση της αγοράς ακινήτων

χώρας. Ζητούµενο παραµένει η θέσπιση

και τη µείωση των αξιών, απαιτείται να είναι

των αναγκαίων κανόνων αλλά και η ενίσχυ-

ιδιαίτερα προσεκτική, επιλεκτική και αιτιολο-

ση της εφαρµογής τους σε όλα τα επίπεδα,

γηµένη, για την αποτροπή της πλήρης υπο-

µε κύριους άξονες στις πολιτικές του σχε-

βάθµισης των αξιών. Οι ΟΤΑ θα πρέπει να

διασµού το ρεαλισµό, τη µεγιστοποίηση της

κατευθυνθούν προς την τµηµατική πολεο-

αποτελεσµατικότητας, την κινητοποίηση ι-

δόµηση των νέων οικιστικών περιοχών, βά-

διωτικών πόρων κ.ά.

σει κριτηρίων κόστους και ανάλυσης της ζή-

Ο σχεδιασµός µε τη µορφή που εκπονείται

τησης.

νει ανολοκλήρωτος. Παρότι κατανοείται, βε-

θνικούς ή κοινοτικούς πόρους είναι προφα-

σήµερα σε επίπεδο ΟΤΑ δεν µπορεί να µεί-

Η χρηµατοδότηση του σχεδιασµού από ε-

βαίως, η µη ευνοϊκή οικονοµική συγκυρία

νές ότι θα περιοριστεί λόγω των συνθηκών

πει να ολοκληρωθούν οι αναθέσεις εκπόνη-

πρέπει εναλλακτικά να αναζητηθούν και να

που διανύει η χώρα, θεωρούµε ότι θα πρέ-

οικονοµικής στενότητας. Για το λόγο αυτό θα
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ενθαρρυνθούν από την πολιτεία νέοι τρόποι

Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του
προσδόκιµου ζωής στη γέννηση στην Ελλάδα (1991 –
2006) – Μια πρώτη προσέγγιση.

χρηµατοδότησης κυρίως του πολεοδοµικού

σχεδιασµού, µέσω ευρύτερων εταιρικών

σχηµάτων, µε τη συµµετοχή ιδιωτικών κεφα-

λαίων και τον επιµερισµό του κόστους µετα-

ξύ των επωφελούµενων.

Περισσότερο ίσως από κάθε άλλη φορά εί-

ναι ζητούµενη η συµβολή του σχεδιασµού

στον στόχο της υποστήριξης και προσέλκυ-

του Μιχαήλ Αγοραστάκη

σης επενδύσεων, της ενίσχυσης της επιχει-

ρηµατικότητας και της τόνωσης του παρα-

Υποψ. ∆ιδάκτωρ, Παν. Θεσσαλίας, Τµήµα Μηχανικών
Χωροταξίας, Πολεοδοµίας &
Περιφερειακής Ανάπτυξης

γωγικού δυναµικού µε σκοπό την έξοδο από

την κρίση.

1. Εισαγωγή

Βιβλιογραφία

Η Ελλάδα αυξάνει απρόσκοπτα κατά την

Ανδρικοπούλου, Ε., Γιαννακού, Α., Καυκαλάς, Γ.
και Πιτσιάβα-Λατινοπούλου, Μ. (2007), Πόλη
και Πολεοδοµικές Πρακτικές για τη Βιώσιµη
Αστική Ανάπτυξη, Αθήνα: ΚΡΙΤΙΚΗ.

τελευταία δεκαπενταετία, αν και µε βραδείς

ρυθµούς, την µέση προσδοκώµενη ζωή στη

γέννηση (e0) και για τα δύο φύλα και ελάχι-

στα διαφοροποιείται πλέον των λοιπών δυ-

Οικονόµου,
∆.
(2009)
«Αποτίµηση
του
Ν.1337/83, 25 Χρόνια µετά», στο: Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας – Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, 25 Κείµενα για το Σχεδιασµό και
την Ανάπτυξη του Χώρου, Συλλογικός τόµος
για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Τµήµατος
Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας, Βόλος: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, σσ. 241-262.

τικών χωρών (Αγοραστάκης, 2009 και Αν-

δρουλάκη, 2007α). Ωστόσο, κάτω από τον
εθνικά διαµορφωµένο δείκτη, υποκρύπτο-

νται χωρικές ανισότητες που προκύπτουν

από την ανισοκατανοµή των µεγεθών που

τον συνθέτουν. Η µέση προσδοκώµενη ζωή
στη γέννηση, που προκύπτει από τον πίνα-

κα επιβίωσης αποτελεί έναν δυναµικό δείκτη

σύνοψης των συνθηκών θνησιµότητας ενός

Τασοπούλου, Α. (2011) Αστική ∆ιακυβέρνηση:
Πολεοδοµική Πολιτική και ∆ιαχείριση του Χώρου µε εφαρµογή στα ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ στην Ελλάδα, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΑΠΘ.

πληθυσµού σε µία συγκεκριµένη χρονική
στιγµή, και κατ’ επέκταση της υγείας του εξε-

ταζόµενου πληθυσµού. Στο πλαίσιο αυτό, η

διερεύνηση των περιφερειακών διαφορο-

ποιήσεων και ανισοτήτων, όσον αφορά την

e0 ανά φύλο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέ-

ρον, ενώ η συγκεκριµένη εργασία συµβάλλει

στην περιορισµένη ελληνική βιβλιογραφία

vi

ως προς τις χωρικές διαστάσεις της θνησι-

µότητας.

Ενδεικτικά βλ. Ανδρουλάκη (2007) και Παπαδάκης και
Τσίµπος (1993).
vi
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Έτσι, αρχικός στόχος της εργασίας είναι η

των δύο πρώτων περιόδων είναι και απο-

αποτύπωση και η διερεύνηση των διαφορο-

γραφικά έτη, αφετέρου δε ο εκτιµώµενος

περιφερειακό επίπεδο λαµβάνοντας ως κρι-

µεθοδολογία, δηµιουργήσαµε συνεπτυγµέ-

ποιηµένων χωρικών µοτίβων επιβίωσης σε

πληθυσµός για το 2006. Όσον αφορά τη

τήριο την µέση προσδοκώµενη ζωή στη γέν-

νους πίνακες επιβίωσης, για τα κεντρικά έτη,

νηση για τις περιόδους 1990-92, 2000-02,

µε την υπόθεση του κλειστού πληθυσµού,

2005-07. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι µετα-

ανά περιφέρεια και τριετία µε στόχο την εξο-

βολές της e0, όσον αφορά την ένταση και

µάλυνση των τυχών ετήσιων διακυµάνσεων

λής τους. Ωστόσο, όπως οι µεταβολές στο

περιγράφεται αναλυτικά στον Chiang (1984).

αποτυπώνουν την εξέλιξη της θνησιµότητας

τον

τους διαφοροποιηµένους ρυθµούς µεταβο-

στον αριθµό των θανάτων. Η µεθοδολογία

προσδόκιµο αποτελούν σύνθετα µεγέθη που

Για τις ηλικίες 0 και 1-4 έτη, ακολουθήσαµε

στις διάφορες ηλικιακές οµάδες, δεν δύναται

υπολογισµό

που

προτείνεται

στον

Preston κ.α., (2001:48), που υιοθετήθηκε

να απαντήσουν στο ερώτηµα, ποιες ηλικίες

από τους πρότυπους πίνακες επιβίωσης

«ευθύνονται» για αυτές τις µεταβολές (ποιο

των

ξηση του µέσου όρου ζωής;). Ως εκ τούτου,

επιλέξαµε το δείκτη της µέσης προσδοκώµε-

δηλαδή είναι το ειδικό τους βάρος στην αύ-

Coale-Demeny,

Coale

&

Demeny

(1983). Από τους περιφερειακούς πίνακες,

προχωρήσαµε στην αποδόµηση των µετα-

νης ζωής στη γέννηση για την ανάλυσή µας,

επιµέρους ηλικιακές οµάδες ανά φύλο, και

τα ανά φύλο. Ωστόσο, ως κάθε στατιστικό

βολών ανάµεσα στο 1991 και το 2006 στις

και τον χαρτογραφήσαµε µε κοινά διαστήµα-

αποτυπώσαµε την ποσοστιαία συµβολή

µέγεθος, ο δείκτης αυτός υπόκειται έως ένα

τους.

βαθµό σε µία µορφή σφάλµατος. Ως εκ τού-

του, υπολογίσαµε τα διαστήµατα εµπιστο-

2. ∆εδοµένα και µεθοδολογία

σύνης για την µέση προσδοκώµενη ζωή στη

Τα δεδοµένα για την εργασία αυτή, χορηγή-

γέννηση ανά φύλο και περιφέρεια σύµφωνα

θηκαν από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

µε τους Shkolnikov κ.α (2008), ενώ για την

καν σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο οι

µέρους ηλικιακές οµάδες και το ποσοστό

τρεις διαφορετικές χρονικές τοµές

δος των Andreev (1982) και Pressat (1985).

(Γ.Γ. ΕΣΥΕ). Πιο συγκεκριµένα, χορηγήθη-

αποδόµηση των διαφορών της e0 στις επι-

θάνατοι ανά φύλο και ηλικία ανά έτος σε
vii

συµµετοχής τους, χρησιµοποιήθηκε η µέθο-

(1990-

1992, 2000-2002 και 2005-2007). Τα µεγέθη

3. Χωρικά µοτίβα και διαχρονική εξέλιξη

του πληθυσµού αναφοράς που χρησιµο-

της σχετικής θέσης των περιφερειών

ποιήσαµε ήταν αφενός µεν, οι πληθυσµοί

στον ελλαδικό χώρο

των απογραφών , καθώς τα κεντρικά έτη
viii

Η µέση προσδοκώµενη ζωή στη γέννηση
ανά φύλο στις 13 περιφέρειες (Παράρτηµα,

Από εδώ και στο εξής θα αναφερόµαστε στις περιόδους 1990-1992, 2000-2002 και 2005-2007, ως προς
τα κεντρικά τους έτη, δηλαδή 1991, 2001 και 2006 αντίστοιχα.
viii
Στο σηµείο αυτό είναι απαραίτητο να αναφερθούµε
στη διάκριση µεταξύ πραγµατικού και µόνιµου πληθυσµού όπως αυτός προκύπτει από τις απογραφές του
1991 και 2001 καθώς και από τα προβλήµατα που
προκύπτουν στους επιµέρους υπολογισµούς. Σύµφωνα
µε την Ανδρουλάκη (2006:302), αν και οι υπολογισµοί
που προκύπτουν χρησιµοποιώντας το µόνιµο ή τον
πραγµατικό ως πληθυσµό αναφοράς παρουσιάζουν
διαφορές, το επίπεδο περιφέρειας θεωρείται ως «ασφαλές» καθώς οι µετακινήσεις µεταξύ των περιφερειών την µέρα της απογραφής είναι πολύ µικρής κλίµακας, εποµένως δεν επηρεάζουν την ανάλυση των

Πίνακας 1) και η χαρτογραφική τους απει-

vii

κόνιση (Σχήµατα 1α-γ & 2α-γ) ανά περίοδο

µας επιτρέπει, αφενός µεν να αποτυπώσου-

µε τα χωρικά µοτίβα επιβίωσης αφετέρου δε,
να εξετάσουµε την διαχρονική εξέλιξη της

σχετικής τους θέσης µέσω των µεταβολών
αποτελεσµάτων µας. Στη συγκεκριµένη περίπτωση,
τόσο για το 1991 όσο και το 2001, χρησιµοποιήσαµε
τον πραγµατικό πληθυσµό.

- 31 -

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

στην ιεραρχική τους κατάταξη, τόσο µεταξύ

του µέσου εθνικού όρου (75,90 έτη). Ακο-

τους, όσο και την θέση τους αναφορικά µε

λουθούν οι περιφέρειες (Αττικής, Στερεάς

τον εθνικό µέσο όρο.

Ελλάδας, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδο-

νίας) που σχηµατίζουν ένα παράλληλο του

Έτσι, από τους πίνακες επιβίωσης που δη-

πρώτου γεωγραφικό τόξο ενώ, στις κατώτα-

µιουργήσαµε για το 1991 προκύπτει, όσον
αφορά τους άνδρες (Σχήµα 1α), ότι οι περι-

τες θέσεις σταθερά βρίσκονται οι περιφέρεις

της Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής

φέρειες Κρήτης και Πελοποννήσου, κατα-

Μακεδονίας-Θράκης (75,56 και 73,92 έτη

λαµβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις µε µέση

αντίστοιχα), η προσδοκώµενη ζωή των ο-

προσδοκώµενη ζωή στη γέννηση 76,53 και

ποίων είναι κατά 1,64 έτη και 3,41 έτη χαµη-

76,39 έτη, ενώ τις δύο τελευταίες, οι Κεντρι-

λότερη αντιστοίχως αυτής του Νοτίου Αιγαί-

κής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-

ου.

Θράκης, µε 74,20 και 72,83 έτη, αντίστοιχα.
Το ενδοπεριφερειακό εύρος µεταξύ της µέ-

Προχωρώντας στο 2006, µία ακόµη νησιω-

γιστης και της ελάχιστης τιµής ανέρχεται το

τική περιφέρεια, των Ιονίων Νήσων, κατα-

1991 στα 3,71 έτη. Όµως, η διαφορά των

λαµβάνει την πρώτη θέση µε προσδόκιµο

1,37 ετών µεταξύ των δύο τελευταίων περι-

ζωής στα 78,45 έτη, υποβαθµίζοντας το Νό-

φερειών, «αποµονώνει» χωρικά την Ανατο-

τιο Αιγαίο (78,21 έτη) στη δεύτερη. Το χωρικό µοτίβο της επιβίωσης µεταβάλλεται (Σχή-

λική Μακεδονία & Θράκη, εντάσσοντας την

µα 1γ), ενώ η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

Κεντρική Μακεδονία, στο χωρικό σύνολο

των περιφερειών µε προσδόκιµο ζωής µετα-

(75,25 έτη) καταλαµβάνει πάντοτε την τελευ-

ξύ 74 και 75 ετών, γύρω από τον εθνικό µέ-

ταία θέση στην ιεραρχία, µε διαφορά 1,47

σο όρο (74,74 έτη), µαζί µε την Αττικής,

έτη από την αµέσως προηγούµενη στην κα-

Θεσσαλίας και ∆υτικής Ελλάδας. Ταυτόχρο-

τάταξη Κεντρική Μακεδονία (76,72 έτη) και

να, τιµές άνω του µέσου όρου σηµειώνουν οι

3,20 έτη, από αυτήν των Ιονίων Νήσων. Οι

Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, ∆υτικής Μακεδονί-

περιφέρειες ∆υτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας

ας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου

και Κεντρικής Μακεδονίας, σχηµατίσουν µία

Αιγαίου.

ενδιάµεση ζώνη έχοντας τιµές κάτω του µέ-

σου εθνικού (77,17 έτη), ζώνη που διαχωρί-

Μια δεκαετία αργότερα (2001), διαπιστώ-

ζει σε δυο τµήµατα εκείνες που σηµειώνουν

νουµε την µερική ανακατανοµή της θέσης

τιµές της e0 υψηλότερες του µέσου όρου.

των περιφερειών µας στην ιεραρχία της e0

Συνεπώς, µε βάση τη διαχρονική εξέλιξη της

των ανδρών, καθώς στη πρώτη θέση βρί-

e0 των ανδρών, διαπιστώνουµε καταρχάς

σκουµε πλέον την περιφέρεια του Νοτίου

την σταθερότητα συγκεκριµένων περιφε-

Αιγαίου (77,33 έτη) µε την Κρήτη (76,88 έτη)

ρειών. Ειδικότερα, οι Κρήτης, Πελοποννή-

να υποβαθµίζεται στη δεύτερη θέση. Έτσι,

σου και Νοτίου Αιγαίου καταλαµβάνουν στα-

το Νότιο Αιγαίο, µε προσδόκιµο ζωής ελα-

θερά τις πρώτες θέσεις το 1991 και το 2001

φρώς µεγαλύτερο από 77 έτη, διαφοροποιείται χωρικά (Σχήµα 1β) από τις αµέσως ε-

(το 2006 όµως µόνον η τελευταία παραµένει

στις τρεις πρώτες µαζί µε τις περιφέρειες

πόµενες Περιφέρειες στη σειρά κατάταξης

Ιονίων Νήσων και Ηπείρου), ενώ, στον αντί-

(Κρήτης, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων

ποδα οι Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολι-

Νήσων, Βορείου Αιγαίου, ∆υτικής Μακεδο-

κής

νίας και ∆υτικής Ελλάδας), το σύνολο των

Μακεδονίας-Θράκης,

καταλαµβάνουν

πάντοτε τις δύο τελευταίες θέσεις.

οποίων έχοντας e0 µεταξύ 76 και 77 ετών

δηµιουργεί ένα «πέταλο», οι υπό-ενότητες

Συνεχίζοντας την ανάλυσή µας για τις γυναί-

του οποίου έχουν τιµές της e0 υψηλότερες

κες, δυνάµεθα να εντοπίσουµε δύο σηµεία
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που διέπουν όλα τα έτη παρατήρησης: το

περιφέρειες της χώρας (Ηπείρου, Κρήτης,

πρώτο αφορά, όπως ακριβώς και στη περί-

Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αι-

πτωση των ανδρών, τη σταθερότητα των

γαίου, ∆υτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλά-

Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μα-

δας και Θεσσαλίας). Περιµετρικά της ζώνης

κατάταξης, µε την δεύτερη να έχει το χαµη-

ντρικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου,

από ένα έτος από την τελευταία, και το δεύ-

κέντρο, διακόπτει την χωρική συνέχεια της

Κρήτης και Πελοποννήσου, στις τρεις πρώ-

ανατολικό νησιωτικό χώρο προς την ηπει-

κεδονίας-Θράκης, στις τελευταίες θέσεις της

αυτής βρίσκονται οι ∆υτικής Ελλάδας, Κε-

λότερο προσδόκιµο ζωής µε διαφορά πάνω

ενώ η Αττική, ευρισκόµενη στο γεωγραφικό

τερο αφορά την παραµονή των Ηπείρου,

ζώνης υψηλής επιβίωσης (από τον νοτιο-

τες θέσεις. Λαµβάνοντας υπόψη τα δύο αυτά
σηµεία για το 1991 (Σχήµα 2α), διακρίνουµε

ρωτική και βορειο-δυτική νησιωτική Ελλάδα).

Αναφορικά και για τα δύο φύλα, ενδιαφέρον

την Ήπειρο (81,40 έτη) και την Ανατολική

επίσης παρουσιάζει η σχετική θέση των πε-

Μακεδονία και Θράκη (78,04 έτη) στα άκρα

ριφερειών ως προς τους µέσους εθνικούς

της κατάταξης, µε διαφορά µέγιστη και ελά-

όρους. Ειδικότερα, το 1991 οι περιφέρειες

χιστης e0 τα 3,36 έτη. Με τιµές, γύρω από

∆υτικής Μακεδονίας και Ιονίων Νήσων και

το µέσο όρο (79,65 έτη), βρίσκουµε τις Νοτί-

το 2006 οι Βορείου Αιγαίου και Αττικής,

ου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, ∆υτικής Μακεδο-

στους µεν άνδρες εντοπίζονται άνωθεν του

νίας και Αττικής, ενώ µε µέση διαφορά +1

µέσου όρου της χώρας ενώ στις δε γυναίκες

έτος από τις προηγούµενες και τιµές µεγα-

κάτωθεν. Το ακριβώς αντίστροφο συµβαίνει

λύτερες του µέσου εθνικού, βρίσκονται οι

στην περίπτωση της Θεσσαλίας, το 1991 και

περιφέρειες Ηπείρου, Κρήτης, Πελοποννή-

το 2006, στην Στερεά Ελλάδα, το 2001 και

σου, Στερεάς Ελλάδας, Βόρειου Αιγαίου,

2006, και στη ∆υτική Ελλάδα το 2006, ενώ οι

Θεσσαλίας και ∆υτικής Ελλάδας.

υπόλοιπες δε διαφοροποιούν την σχετική

Όσον αφορά το 2001 (Σχήµα 2β), αν και η

τους θέση.

αντίθεση των ακραίων περιφερειών παρα-

Τέλος, εξετάζοντας τις διαφορές στο προσ-

µένει (82,44 έναντι 79,76 ετών), ωστόσο η

δόκιµο ζωής µεταξύ των δύο φύλων, ανα-

διάφορά των e0 τους µειώνεται σε 2,68 έτη.

δεικνύεται σαφώς το συγκριτικό πλεονέκτη-

Η Αττική, η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακε-

µα των γυναικών. Έτσι, η Ήπειρος βρίσκεται

δονία, διαφοροποιούνται χωρικά έχοντας

σταθερά στις πρώτες θέσεις µε τη µεγαλύτε-

τιµές της e0 κάτω του µέσου εθνικού όρου

ρη διαφορά µεταξύ των δυο φύλων (6,12 το

(80,90 έτη), σε αντίθεση µε τις Κρήτης, Πε-

1991, σε 5,87 το 2001 και 5,83 έτη το 2006),

λοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νή-

ενώ η µικρότερη διαφορά καταγράφεται το

σων, Νοτίου Αιγαίου, ∆υτικής Μακεδονίας,

1991 στις περιφέρειες Κρήτης, Νότιου Αιγαί-

∆υτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας. Το

ου και ∆υτικής Μακεδονίας (4,26 έτη για τις

χωρικό µοτίβο, τείνει να προσεγγίσει αυτό

δύο πρώτες και 3,99 έτη για την τελευταία)

των ανδρών µε εξαίρεση αφενός µεν την

και το 2001 στις Κεντρικής Μακεδονίας και

«πρώτη» περιφέρεια, αφετέρου δε την θέση

Νοτίου Αιγαίου (4,81 και 4,26 έτη), ενώ το

της Στερεάς Ελλάδας. Μία πενταετία (2006)

2006, η ελάχιστη τιµή µετατοπίζεται γεω-

αργότερα οι ενδοπεριφερειακές διαφορές

γραφικά προς τα δυτικά, στην περιφέρεια

αυξάνονται στα 3,34 έτη και ταυτόχρονα αναδεικνύεται µία γεωγραφική ζώνη (Σχήµα

των Ιονίων Νήσων (3,91 έτη) και ακολουθεί

η Βορείου Αιγαίου µε 4,02 έτη. ∆ιαχρονικά,

2γ) µε προσδόκιµο ζωής άνω των 82 ετών

στο σύνολο της χώρας η διαφορά σταθερο-

(e0 Ελλάδας =81,85 έτη) µε βορειο-δυτική

ποιείται γύρω από τα 5 έτη, ενώ δεν υπάρ-

κατεύθυνση, που περιλαµβάνει 8 από τις 13
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χουν έντονες διακυµάνσεις σε επίπεδο πε-

Σε περιφερειακό επίπεδο, την τελευταία δε-

ριφέρειας, µε µοναδικές εξαιρέσεις αφενός

καπενταετία, οι περιφέρειες Ιόνιων Νήσων

µεν την περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας (ό-

(+3,42 έτη), Αττικής (+3,10 έτη) και Νοτίου

που την περίοδο 1991-2001 η διαφορά της

Αιγαίου (+2,79 έτη) σηµειώνουν τα σηµαντι-

e0 ανάµεσα στα δύο φύλα αυξάνεται κατά

κότερα κέρδη της e0 όσον αφορά τους άν-

1,13 έτη), αφετέρου δε των Ιονίων Νήσων

δρες, ενώ τα χαµηλότερα εντοπίζονται στην

όπου η διαφορά αυτή συρρικνώνεται κατά

Κρήτη (+1,11 έτη) και στην Πελοπόννησο

ένα περίπου έτος στην περίοδο 2001-2006.

(+1,05 έτη). Οµοίως, στις γυναίκες, οι νησιω-

τικές περιφέρειες των Ιονίων Νήσων και Νο-

4. Μεταβολές και διαφοροποιηµένοι ρυθ-

τίου Αιγαίου αυξάνουν το προσδόκιµο ζωής

µοί αύξησης στο προσδόκιµο ζωής

κατά 2,72 και 2,58 έτη αντίστοιχα, αλλά η

Από τις παρατιθέµενες στον Πίνακα 1 τιµές

µεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στην πε-

της e0, διαπιστώνεται ότι από τη συνολική

ριφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας (+2,81 έτη),

σύνολο της περιόδου (1991-2006), όσο και

έτη) και στο Βόρειο Αιγαίο (+1,46 έτη).

αύξηση του προσδόκιµου ζωής, τόσο για το

και η µικρότερη στη Στερεά Ελλάδα (+1,51

για τις δύο υπό-περιόδους, δεν εξαιρείται

Χαρακτηριστικό παράδειγµα, διαφοροποιη-

καµία περιφέρεια. Ωστόσο, η αύξηση αυτή

µένων ρυθµών αύξησης του προσδόκιµου

δεν είναι ούτε χρονικά ούτε χωρικά ισόρρο-

ζωής και αρχικής θέσης εκκίνησης αποτε-

πη, και τόσο οι µεταβολές στη σειρά κατάτα-

λούν τόσο η Κρήτη και η Πελοπόννησος όσο

ξης των περιφερειών όσο και η εναλλαγή

και οι Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και

των χωρικών µοτίβων επιβίωσης διαχρονι-

Κεντρικής Μακεδονίας. Οι δύο πρώτες, αν

κά, το επιβεβαιώνουν. Το γεγονός αυτό ο-

και σηµειώνουν τα χαµηλότερα κέρδη για

φείλεται, προφανώς στους διαφοροποιηµέ-

τους άνδρες και χαµηλά κέρδη για τις γυναί-

νους ρυθµούς αύξησης της e0 στις εξεταζό-

κες, διατηρούνται στις πρώτες θέσεις κατά-

µενες χωρικές ενότητες, ρυθµοί που αντικα-

ταξης το 2001, ενώ το 2006, οι λιγότερο

τοπτρίζουν τις διαφορετικές ταχύτητες µε τις

«ευνοηµένες» περιφέρειες κατορθώνουν όχι

οποίες οι περιφέρειες βελτιώνουν την θνησι-

µόνο να τις φτάσουν αλλά και να τις ξεπε-

µότητά τους.

ράσουν (όσον αφορά την e0 των ανδρών),

Σε εθνικό επίπεδο, κατά την περίοδο 1991-

σε αντίθεση µε την θέση τους στην ιεραρχία

2006, ο µέσος όρος ζωής αυξάνεται κατά

της e0 στο γυναικείο φύλο, όπου παραµέ-

2,43 έτη στους άνδρες και κατά 2,20 έτη στις

νουν σταθερά στις πρώτες θέσεις. Αντίθετα,

ανδρών να επιµερίζεται περίπου ισόποσα

ζωής της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

έτη) και την πενταετία 2001-2006 (1,27 έτη),

φύλα, δεν είναι ικανές να τις απεγκλωβίσουν

γυναίκες, µε το συνολικό κέρδος ζωής των

οι ταχύτητες βελτίωσης του προσδόκιµου

ανάµεσα στην δεκαετία 1991-2001 (1,16

και Κεντρικής Μακεδονίας και για τα δύο

σε αντίθεση µε τις γυναίκες που σηµειώνουν

από τις τελευταίες θέσεις, καθ’όλη την δεκα-

υψηλότερα κέρδη στην πρώτη περίοδο (1,25

πενταετία.

έτη) σε σχέση µε την δεύτερη (0,95 έτη).

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση

Όµως, λόγω της διαφοράς της διάρκειας των

των περιφερειακών κερδών ανάµεσα στα

δύο περιόδων, τα ετήσια κέρδη και στα δύο

δύο φύλα. Αν και στην πλειοψηφία των πε-

φύλα αναδεικνύουν την πενταετία, 2001-

ριφερειών οι άνδρες σηµειώνουν µεγαλύτε-

2006, ως την πιο δυναµική, όσον αφορά

ρα κέρδη από τις γυναίκες, το αντίστροφο

τους ρυθµούς µεταβολής στο προσδόκιµο

συµβαίνει στις περιφέρειες ∆υτικής Μακεδο-

ζωής.

νίας, Κρήτης και Πελοποννήσου. Ταυτόχρο-

- 34 -

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

να, εξετάζοντας τα κέρδη ανάµεσα στις δια-

περιφέρεια και για την χώρα, αντίστοιχα α-

δοχικές περιόδους, διαπιστώνουµε ότι, ό-

νάµεσα στο 1991 και το 2006.

πως και στο σύνολο της χώρας, η περίοδος

Από την ανάλυσή µας προκύπτει ότι, για το

2001-2006 είναι πιο δυναµική, µε εξαίρεση

σύνολο της χώρας, στην πτώση της βρεφι-

τις γυναίκες των περιφερειών Ανατολικής

κής θνησιµότητας (1qo) αποδίδεται το µόλις
xi

Μακεδονίας-Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας

το 13% των κερδών ζωής και για τα δύο φύ-

και Βορείου Αιγαίου.

λα ( +0,3 έτη), ενώ αντιθέτως καθοριστική

5. Η συµβολή των ηλικιακών οµάδων

υπήρξε η συµβολή των µεγάλων ηλικιών (65

στην αύξηση της µέσης προσδοκώµενης

ετών και άνω), καθώς στις ηλικίες αυτές ο-

ζωής κατά τη γέννηση

φείλεται το 62% των κερδών της e0 στους

άνδρες και στις γυναίκες (ήτοι +1,5 και +1,3

Από την πρότερη ανάλυσή µας προκύπτει

έτη αντίστοιχα). Συγκεκριµένα, η συµβολή

ότι, τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό

των ηλικίας 65-74 ετών είναι της τάξης του

επίπεδο, η e0 αυξάνεται και για τα δύο φύ-

31% για τους άνδρες (+0,8 έτη) και του 39%

λα, αν και µε διαφοροποιηµένες ταχύτητες.

για τις γυναίκες (+0,8 έτη) ενώ των 75-84

Ωστόσο, τα κέρδη αποτελούν αθροιστικά

ετών του 24% (+0,6 έτη) και του 36% (+0,8

σύνολα των επιµέρους ηλικιακών κερδών,

έτη) αντίστοιχα. Η οµάδα των υπερήλικων

µε αποτέλεσµα να υποκρύπτουν, επίσης,

γυναικών (άνω των 85 ετών) σε αντίθεση µε

διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό τους. Έτσι,

αυτή των ανδρών (+7%, +0,2 έτη) παρου-

αν εξετάσουµε τα κέρδη καθαυτά, µπορούµε

σιάζει αρνητική συµβολή (-13%, -0,3 έτη) εξ

να περιοριστούµε µόνο στη διαπίστωση ότι

αιτίας της αύξησης της θνησιµότητας στις

διαφαίνεται µία πτώση της «γενικής» θνησι-

ηλικίες αυτές . Οι υπόλοιπες ηλικιακές οµάxii

µότητας, έκφραση ιδιαίτερα ασαφής, καθώς

δες συµβάλουν θετικά στα κέρδη και των

δεν διευκρινίζει την διαφοροποιηµένη ενδε-

δύο φύλων, µε επιµέρους ποσοστά ιδιαίτερα

χοµένως συµβολή των ηλικιακών οµάδων

χαµηλά (κάτω του 5%, ήτοι +0,1 έτη).

στην πτώση αυτή. Εποµένως, υπό το πρί-

σµα των προαναφερθέντων, προχωρήσαµε

Σε περιφερειακό επίπεδο η πτώση της βρε-

στην αποδόµηση των συνολικών κερδών

φικής θνησιµότητας είναι καθολική, µε µονα-

ανά φύλο και περιφέρεια, για το σύνολο τις

δική εξαίρεση, όσον αφορά τους άνδρες την

δεκαπενταετίας στις επιµέρους ηλικιακές

Πελοπόννησο. ∆ιαχωρίζοντας τα δύο φύλα,

συνιστώσες τους και υπολογίσαµε τις πο-

διαπιστώνουµε ότι για τους άνδρες των πε-

ix

σοστιαίες κατανοµές στο εσωτερικό τους.
Τα Σχήµατα 3α-β, δίδουν την ποσοστιαία

ριφερειών Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, Ανα-

x

τολικής Μακεδονίας-Θράκης, Στερεάς Ελλά-

συµµετοχή των ηλικιακών οµάδων στα κέρ-

δας, ∆υτικής Μακεδονίας και Ιονίων Νήσων,

δη της µέσης προσδοκώµενης ζωής στη

γέννηση των ανδρών και των γυναικών ανά
xi Όσον αφορά την βρεφική θνησιµότητα, ο διαχωρισµός σε άνδρες και γυναίκες γίνεται για την οµαλή περιγραφή των αποτελεσµάτων µας.
xii
Γεγονός το οποίο, ενδεχοµένως να προκύπτει αφενός
µεν από την συσσώρευση των θανάτων στις ηλικίες
άνω των 85 ετών, λόγω των βελτιώσεων στις προηγούµενες ηλικίες (Ανδρουλάκη, 2006), αφετέρου δε
από προβλήµατα όσον αφορά τα δεδοµένα και συγκεκριµένα στην δήλωση της ηλικίας θανάτου (age overstatement), ιδιαίτερα το 1991. Η διερεύνηση των προβληµάτων αυτών, αν και σηµαντική είναι εκτός των
ορίων της συγκεκριµένης εργασίας. Στην ανάλυσή µας
αναφερόµαστε στην αρνητική αυτή συµβολή ως επακόλουθο της αύξησης της θνησιµότητας των υπερήλικων
γυναικών.

Για τους σκοπούς της εργασίας αυτής στρογγυλοποιούµε τις συµβολές στο πρώτο δεκαδικό, έτσι ώστε
να εντοπίσουµε τις κυριότερες και ταυτόχρονα να περιορίσουµε την επιρροή συγκυριακών φαινοµένων στην
κατανοµή των θανάτων.
x
Όταν για παράδειγµα δύο περιφέρειες σηµειώνουν το
ίδιο ποσοστό στην ίδια ηλικιακή οµάδα, αυτό δεν συνεπάγεται ότι τα κέρδη που οφείλονται στις ηλικίες αυτές
είναι ίσα. Συγκρίνοντας τις ποσοστιαίες κατανοµές στο
εσωτερικό των περιφερειών µπορούµε να απαντήσουµε
στο αρχικό µας ερώτηµα: σε ποιες ηλικίες και ποιο το
ειδικό τους βάρος στα κέρδη στο προσδόκιµο ζωής ανά
περιφέρεια.
ix
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στην πτώση αυτή αποδίδεται το 5%-10%

δύο ηλικιακές οµάδες, ενώ η Στερεά Ελλάδα

των συνολικών κερδών της e0. Αντίστοιχα

στις ηλικίες 70-74 ετών και 85 και άνω.

στις Αττικής, ∆υτικής Ελλάδας, Ηπείρου,

Στις γυναίκες διακρίνουµε την ∆υτικής Ελλά-

Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, η

δας µε 46% (+0,8 έτη), τις Θεσσαλίας και

συµβολή είναι υψηλότερη (10%-15%) ενώ

Κρήτης µε 50% έως 55%, τις Στερεάς Ελλά-

στην Κρήτη η συµβολή της είναι ισχυρότατη

δας, Νοτίου Αιγαίου και Αττικής µε 60%-

(28%, +0,3 έτη). Στις γυναίκες, η συµβολή

65%, τις Ηπείρου, ∆υτικής Μακεδονίας, Α-

στις περιφέρειες Πελοποννήσου, Ανατολικής

νατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Κεντρικής

Μακεδονίας-Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας

Μακεδονίας µε 65% έως 70%, ενώ µε 70%

και Βορείου Αιγαίου κυµαίνεται από 5%-

(+1 έτος) το Βόρειο Αιγαίο. Εξετάζοντας τις

10%, στην Κεντρική Μακεδονία, τα Ιόνια

ηλικιακές οµάδες που συνθέτουν την υπερ-

Νησιά, την Στερεά Ελλάδα, την Κρήτη και

οµάδα ηλικιών 65 και άνω ετών, έχουµε τις

την Θεσσαλία, από 10%-15%, ενώ στην ∆υ-

περιφέρειες Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Πελο-

τική Ελλάδα και Αττική από15%-20%. Η µι-

ποννήσου και Νοτίου Αιγαίου, να σηµειώ-

κρότερη τιµή σηµειώνεται στο Νότιο Αιγαίο,

νουν τις υψηλότερες συµβολές στις ηλικίες

σχεδόν 4% (+0,3 έτη), σε αντίθεση µε την

70-74, τις Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, ∆υτικής

Ήπειρο όπου ανέρχεται στο 20% (+0,5 έτη).

Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης στις

Επίσης, καθολικά θετική σε περιφερειακό

ηλικίες 75-79 και τις Στερεάς Ελλάδας και

επίπεδο είναι και η συµβολή των 65 ετών και

Αττικής στις 70-79 ετών. Ταυτόχρονα, οι αρ-

άνω, εξαιτίας της έντονης πτώσης της θνη-

νητικές συµβολές στις ηλικίες 85 και άνω,

τη προηγούµενη µέθοδο οµαδοποίησης µε

τικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, µε -35% -

σιµότητας στις ηλικίες αυτές. Ακολουθώντας

αποτυπώνονται ως εξής: οι περιφέρειες ∆υ-

βάση την ποσοστιαία συµβολή και ανά φύ-

-30%, Στερεάς Ελλάδας µε -30% - - 25%,

λο, έχουµε: όσον αφορά τους άνδρες, την

Βορείου Αιγαίου µε -21%, Αττικής, Ιονίων

Ήπειρο µε συµβολή 52% (+1,4 έτη), τις Αττι-

Νήσων και Θεσσαλίας µε -20% - -15% και οι

κής, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων µε

Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας και

55% έως 60%, τις Νοτίου Αιγαίου και ∆υτι-

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης µε µεγαλύ-

κής Ελλάδας µε 60%-65%, τις Θεσσαλίας,

τερη του -5%. Η περιφέρεια Ηπείρου, πρω-

Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδο-

τοπόρα στη γυναίκεια επιβίωση, αποτελεί

και Στερεάς Ελλάδας µε 65%-75%, ενώ το

(+0,1 έτη).

νίας-Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας, Κρήτης

εξαίρεση σηµειώνοντας θετική συµβολή 5%

κέρδος στο προσδόκιµο ζωής στην Πελο-

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρουσιάζει ο επιµε-

πόννησο αποδίδεται σχεδόν αποκλειστικά

ρισµός των σηµαντικών αρνητικών συµβο-

(90%), στις ηλικίες αυτές. Εξετάζοντας, τις

λών, που εκφράζει την αύξηση της θνησιµό-

ηλιακές υπο-οµάδες που συνθέτουν την ο-

τητας, στις υπόλοιπες οµάδες ηλικιών. Εξε-

µάδα των 65 ετών και άνω, παρατηρούµε ότι

τάζοντας, αρχικά τους άνδρες, ανά περιφέ-

στις περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας, Θεσ-

ρεια διαπιστώνουµε ότι: η Ανατολικής Μακε-

σαλίας, Αττικής, Πελοποννήσου και Βορείου

δονίας-Θράκης σηµειώνει αρνητική συµβολή

Αιγαίου, η σηµαντικότερη συµβολή προκύ-

(αύξηση θνησιµότητας) στις ηλικίες 35-39

πτει από τις ηλικίες 70-74 ετών ενώ στις πε-

ετών, προκαλώντας απώλεια 4% του συνο-

ριφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,

λικού της κέρδους, η ∆υτικής Μακεδονίας

Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Κρήτης, από τις

στις 30-34 ετών (-3,3%) και 45-49 ετών (-

ηλικίες 75-79 ετών. Οι Κεντρικής Μακεδονί-

5%), η Θεσσαλίας στις 45-49 ετών (-6,5%),

ας και Νοτίου Αιγαίου, παρουσιάζουν υψη-

η Στερεά Ελλάδα στις 45-54 ετών (-8,5%), η

λότερες αλλά ισόποσες συµβολές και στις
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Πελοπόννησος στις 50-54 ετών (-11,7%), η

πλέον να εξαντληθούν. Η αύξηση αυτή του

Βορείου Αιγαίου στις 15-19 ετών (-3,9%) και

µέσου όρου ζωής µας, οδηγεί αναπόφευκτα

35-39 ετών (-2,5%), η Νοτίου Αιγαίου στις

και στην επιτάχυνση της γήρανσης του πλη-

15-19 ετών (-2%) και τέλος η Κρήτη στις ηλι-

θυσµού. Εποµένως, εν απουσία σηµαντικών

κίες 50-59 ετών (-13,6%). Αντίστοιχα για τις

αλλαγών των αναπαραγωγικών µας συµπε-

γυναίκες έχουµε την Ήπειρο, στις ηλικίες 1-4

ριφορών (βλ. αύξηση της γονιµότητας), αλ-

ετών (-3,1%), τη Στερεά Ελλάδα στις ηλικίες

λαγών που δεν φαίνονται πιθανές, το ποσο-

25-29 ετών (-3,9%) και την Βορείου Αιγαίου

στό των ηλικιωµένων στον συνολικό πληθυ-

στις 25-34 ετών (-11%).

σµό θα αυξάνεται προοδευτικά τις επόµενες

δεκαετίες στην Ελλάδα, και η τάση αυτή είναι

Η ανά ηλικία αύξηση της θνησιµότητας είναι

µη αναστρέψιµη. Η «διαχείριση» εποµένως

άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις επιµέρους συν-

της δηµογραφικής γήρανσης (που θα οφεί-

θήκες θνησιµότητας που επικρατούν στην

λεται όλο και περισσότερο στην αύξηση του

εκάστοτε περιφέρεια. Για παράδειγµα, χα-

µέσου όρου ζωής µας) - οι τρόποι δηλαδή

ρακτηριστική είναι η αύξηση της θνησιµότη-

που θα βρούµε αφενός µεν για να επιβρα-

τας των ανδρών στις νησιωτικές περιφέρειες

δύνουµε τους ρυθµούς της, αφετέρου δε για

του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου στις ηλικίες

να αξιοποιήσουµε το τεράστιο απόθεµα των

15-19 ετών, όπου οι εξωγενείς αιτίες θανά-

ανθρώπινων πόρων που αντιπροσωπεύουν

του, κυρίως τα τροχαία ατυχήµατα, κυριαρ-

τα ηλικιωµένα άτοµα-, τίθεται όλο και πιο

χούν. Παράλληλα, η αύξηση της θνησιµότη-

επιτακτικά και στην Ελλάδα.

τας στις ενδιάµεσες ηλικίες 30-59 ετών, αφε-

6. Σύγκλιση των επιπέδων θνησιµότητας

νός µεν προκαλεί προβληµατισµό ως προς

ανάµεσα στις περιφέρειες;

τις αιτίες θανάτου και αφετέρου δε ότι εντο-

πίζεται χωρικά στις περιφέρειες µε σηµαντι-

Για να εξετάσουµε αν υπάρχει σύγκλιση των

κά ποσοστά αγροτικού πληθυσµού. Όσον

διαπεριφερειακών ανισοτήτων στην διάρκεια

αφορά τις γυναίκες, για ακόµη µία φορά α-

της τελευταίας δεκαπενταετίας, χρησιµο-

ναδεικνύεται το συγκριτικό τους πλεονέκτη-

ποιήσαµε δύο διαφορετικές µεθόδους: η

µα σε σχέση µε την ανδρική υπερθνησιµότη-

πρώτη στηρίζεται στη γραφική απεικόνιση

τα, ενώ η αύξηση της θνησιµότητας που α-

των σχετικών αποστάσεων των περιφερειών

ναδείξαµε κατά κύριο λόγο πρέπει να οφεί-

και η δεύτερη αφορά τη στατιστική διερεύ-

λεται στην αύξηση της µητρικής θνησιµότη-

νηση της διαφοροποίησης από τον εθνικό

τας.

µέσο όρο, (της διαφορικής δηλαδή θνησιµό-

Οι πρότερες τάσεις χαρακτηρίζουν την εξέλι-

τητας ανά φύλο, εκφρασµένες από τα

πρώην σοσιαλιστικές χώρες της Ευρώπης)

Ειδικότερα, όσον αφορά την δεύτερη µέθο-

ξη της θνησιµότητας σε όλες (µε εξαίρεση τις

προσδόκιµα ζωής ανδρών και γυναικών).

τις ανεπτυγµένες χώρες του πλανήτη µας.

δο, χρησιµοποιήσαµε τα διαστήµατα εµπι-

Είναι προφανές, ότι στην χώρα µας- όπως

στοσύνης, τα οποία µας επιτρέπουν να δια-

και στις χώρες αυτές-, τα µελλοντικά κέρδη

κρίνουµε εκείνες τις περιφέρειες που διαφέ-

στο προσδόκιµο ζωής θα οφείλονται όλο και

ρουν στατιστικά σηµαντικά από τον εθνικό

περισσότερο στην µείωση των πιθανοτήτων

µέσο όρο .
xiii

θανάτου στις µεγάλες ηλικίες -και δευτερευ-

όντως στις ηλικίες που θίγονται ιδιαίτερα

από τα τροχαία ατυχήµατα-, στο βαθµό που

xiii Για την σύγκριση µεταξύ των περιφερειών και της
χώρας, τα διαστήµατα εµπιστοσύνης των αντίστοιχων
e0, Πίνακας 1, αναδεικνύουν τις στατιστικά σηµαντικές
διαφοροποιήσεις (δηλαδή τα διαστήµατα εµπιστοσύνης
της χώρας και της εκάστοτε περιφέρειας δεν επικαλύπτονται) από εκείνες που είναι λιγότερο σηµαντικές ή

τα περιθώρια συρρίκνωσης της θνησιµότη-

τας στην παιδική και εφηβική ηλικία τείνουν
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Το 1991 (Σχήµα 4α), η πλειοψηφία των πε-

άνω και δεξιά από το νέφος των υπολοίπων

γύρω από το µέσο εθνικό όρο της e0, νέφος

σιάζει η µετάβαση από την ευθεία κατανοµή,

κή διασπορά. Ειδικότερα, παρατηρούµε ότι

ποδιδόµενη στις διαφορετικές ταχύτητες

περιφερειών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου-

ριφερειών σχηµατίζει ένα νέφος σηµείων

το 2001, σε εκείνη του νέφους το 2006, α-

που χαρακτηρίζεται από εύρος και σηµαντι-

βελτίωσης του προσδόκιµου ζωής των δύο

οι ∆υτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου, Βο-

φύλων. Ειδικότερα οι περιφέρειες που κατεί-

ρείου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας διαφο-

χαν δυσµενέστερη θέση, κατόρθωσαν να

ροποιούνται ως προς το προσδόκιµο ζωής

την βελτιώσουν και σε συνδυασµό µε την

των γυναικών, ενώ εντύπωση προκαλεί η

αντίστοιχη χαµηλή ταχύτητα των υπολοί-

θέση των Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας

πων, να τις φτάσουν και να συγκεντρωθούν

που περιλαµβάνουν τα δύο κύρια πολεοδο-

γύρω από το µέσο όρο, µειώνοντας αισθητά

µικά συγκροτήµατα (e0 χαµηλότερες του

τις αποκλίσεις.

µέσου όρου της χώρας). Εκτός του νέφους,
όπως αναµενόταν, βρίσκονται αφενός µεν η

Προχωρώντας στη στατιστική διερεύνηση

περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θρά-

των διαφορών, τα πρότερα συµπεράσµατά

κης (µε σηµαντική διαφορά από την Κεντρι-

µας αφενός µεν επιβεβαιώνονται, αφετέρου

κή Μακεδονία), αφετέρου δε οι «πρωτοπό-

δε, µας επιτρέπουν να διερευνήσουµε το

ρες» Κρήτης Πελοποννήσου και Ηπείρου,

ρόλο του φύλου στις επιµέρους διαφορο-

εξαιτίας των υψηλών τιµών της e0 στις γυναίκες. Στην επόµενη δεκαετία (Σχήµα 4β),

ποιήσεις. Έτσι, διαχρονικά, οι περιφέρειες

Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης και Κεντρικής

οι περιφέρειες ευθυγραµµίζονται και η Αττική

Μακεδονίας διαφέρουν σηµαντικά από τον

συγκλίνει µε το σύνολο της χώρας. Όπως

εθνικό µέσο όρο και για τα δύο φύλα, µε τι-

και προηγουµένως, οι Ανατολικής Μακεδο-

µές σταθερά χαµηλότερες. Από την άλλη, οι

νίας - Θράκης και Ηπείρου ευρίσκονται έκ-

Κρήτης και Ηπείρου διαφέρουν σηµαντικά

κεντρα, ενώ προστίθεται και αυτή του Νοτίου

προς την αντίθετη κατεύθυνση (πάνω από

Αιγαίου, λόγω του αυξηµένου προσδόκιµου

το µέσο όρο). Αν και η Πελοποννήσου, ακο-

ζωής των ανδρών. Στο τελευταίο έτος παρατήρησης (Σχήµα 4γ), η κατανοµή του νέ-

λουθεί την τάση των προηγούµενων δύο, ως

προς τις γυναίκες, το 2006 δεν διαφέρει στα-

φους επανεµφανίζεται, αν και µε διαφορετική

τιστικά σηµαντικά µε το σύνολο της χώρας,

µορφή, µε σαφώς µικρότερο εύρος και µι-

όσον αφορά το προσδόκιµο ζωής των αν-

κρότερη διασπορά. Οι περιφέρειες Ανατολι-

δρών. Τα Ιόνια Νησιά, αποκλίνουν άνω του

κής Μακεδονίας - Θράκης και Ηπείρου, πα-

µέσου όρου το 2001 και 2006, ενώ το Νότιο

ραµένουν στις ακραίες θέσεις, ενώ οι Κρήτης

Αιγαίο κατά την δεκαετία 1991-2001, η δια-

και Πελοποννήσου, αφενός µεν λόγω της

φοροποίηση του αποδίδεται αποκλειστικά

ήδη υψηλής τους σχετικής θέσης που κατεί-

στους άνδρες και τελικά το 2006 επιβεβαιώ-

χαν στα προηγούµενα έτη παρατήρησης και

νεται και για τα δύο φύλα. ∆ιαπιστώνεται, ότι

αφετέρου δε των χαµηλών κερδών που ση-

το 2006 ακόµη ότι οι ∆υτικής Μακεδονίας,

µείωσαν, διατηρούν την σχετική τους θέση

Θεσσαλίας, ∆υτικής και Στερεάς Ελλάδας

σχεδόν αµετάβλητη. Αντίθετα, οι διαφορο-

δεν διαφοροποιούνται από το σύνολο της

ποιηµένες ταχύτητες των κερδών, τόσο

χώρας και για τα δύο φύλα, ενώ η Αττική

στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, τοποθε-

διαφοροποιείται µόνο όσον αφορά τους άν-

τούν τις Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου,

δρες.

οφείλονται σε στατιστικό λάθος (δηλαδή τα διαστήµατα
εµπιστοσύνης τους επικαλύπτονται).
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7. Συµπεράσµατα

θόδους Έρευνας

Στην εργασία αυτή, παρουσιάσαµε µία πρώ-

International Max Planck Research School
for Demography.

τη προσέγγιση στις διαφοροποιήσεις και

ανισότητες του προσδόκιµου ζωής στη γέν-

νηση, σε επίπεδο περιφέρειας, κατά την πε-

∆ηµόσιας Υγείας

στο

Βιβλιογραφία

ρίοδο 1991-2006. Εκ των προαναφερθέ-

Αγοραστάκης Μ., 2009. Το προφίλ της θνησιµότητας στην Ελλάδα 1990-2007. Μία πρώτη
προσέγγιση, ∆ηµογραφικά Νέα, Νo 4, Μάρτιος-Απρίλιος, διαθέσιµο στο www.ldsa.gr.

ντων, αν και προκύπτει ότι το προσδόκιµο

ζωής αυξάνεται καθολικά για τις περιφέρειες,
αφενός µεν τα διαφορετικά σηµεία εκκίνησης

και αφετέρου δε οι διαφοροποιηµένοι ρυθµοί

Ανδρουλάκη E., 2007. H περιφερειακή διάσταση
της θνησιµότητας στην Ελλάδα, Σειρά Ερευνητικών Εργασιών Ε∆ΚΑ. Νο 5, Βόλος, διαθέσιµο στο www.ldsa.gr.

αύξησης, οδηγούν στην εναλλαγή των χωρι-

κών µοτίβων επιβίωσης. Έτσι, διακρίναµε

τον γεωγραφικό επαναπροσδιορισµό των

Ανδρουλάκη E., 2007α. Η διαχρονική εξέλιξη της
θνησιµότητας στην Ελλάδα, Σειρά Ερευνητικών Εργασιών Ε∆ΚΑ. Νο 11, Βόλος, διαθέσιµο στο www.ldsa.gr.

µοτίβων υψηλής επιβίωσης και ταυτόχρονα

την διαχρονική σταθερότητα εκείνων της
χαµηλής επιβίωσης. Οι πρότερες τάσεις χα-

Ανδρουλάκη Ε., 2006. Οι χωρικές διαστάσεις των
δηµογραφικών εξελίξεων στην Ελλάδα, ∆ιδακτορική διατριβή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,
Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας
και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος.

ρακτηρίζουν τους διαφοροποιηµένους ρυθ-

µούς βελτίωσης του προσδόκιµου ζωής,
που όπως δείξαµε οφείλεται κατά κύριο λόγο

στην πτώση της θνησιµότητας στις µεγάλες

ηλικίες (65 ετών και άνω), ενώ σε µικρότερο

Παπαδάκης , Μ.Ε. και Τσίµπος Κ., 1993. Περιφερειακοί πίνακες επιβίωσης του ελληνικού πληθυσµού: 1960-62, 1970-72 και 1980-82, Βήτα,
Αθήνα

στη συρρίκνωση της βρεφικής θνησιµότη-

τας. Ταυτόχρονα εντοπίσαµε την αύξηση της

θνησιµότητας σε συγκεκριµένες ηλικίες και

περιφέρειες, γεγονός που αναδεικνύει τις

Andreev, E.M., 1982. Metod komponent v analize
prodoljitelnosty zjizni. [The method of components in the analysis of length of life]. Vestnik
Statistiki, 9, 42-47.

διαφορετικές ταχύτητες βελτίωσης της κατά
ηλικίας συνθηκών θνησιµότητας ανά περι-

φέρεια. Τέλος για περαιτέρω µελέτη, ιδιαίτε-

Chiang C. L., 1984. The Life Table and its Applications. Robert E Krieger Publ. Co.: Malabar
(FL)

ρο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η εισαγωγή

στην ανάλυσή µας αφενός µεν του προσδό-

κιµου ζωής σε µεγαλύτερες ηλικίες (λ.χ. 15 ή

65 ετών), στο βαθµό που, αν και η µέση

Coale, A., Demeny P., Vaughn B., 1983. Regional model life tables and stable populations. New York: Academic Press.

έναν δυναµικό δείκτη, είναι ιδιαίτερα «ευαίσ-

Pressat, R., 1985. Contribution des écarts de
mortalité par âge à la différance des vies

προσδοκώµενη ζωή στη γέννηση αποτελεί

θητος» ως προς της µεταβολές της βρεφικής

moyennes. Population, 4-5, 766-770.

και παιδικής θνησιµότητας, ενώ το µεγαλύ-

Preston, S.H., Heuveline, P., Guillot, M., 2001.
Demography. Measuring and modelling population processes. Malden, Blackwell Publishing, Oxford

τερο µέρος των ηλικιακών κερδών, όπως

αναδείξαµε, µετατοπίζεται προς τις µεγαλύ-

τερες ηλικίες και αφετέρου δε των αιτιών

θανάτου ανά φύλο και ηλικία.

Shkolnikov V., Jasilionis D., Jdanov D., Andreev
E., 2008. Lecture notes on Demographic
Methods of Public Health Research. International Max Planck Research School for Demography, Rostock, Germany
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας 1. Μέση προσδοκώµενη ζωή στη γέννηση (e0), διαστήµατα εµπιστοσύνης, κέρδη ανά περιφέρεια, φύλο και περίοδο
Περιφέρεια

Φύλο

Αν. Μακ. &
Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
∆υτικής
Μακεδονίας

Α
Γ
Α
Γ
Α
Γ
Α
Γ
Α
Γ
Α
Γ
Α
Γ
Α
Γ
Α
Γ
Α
Γ
Α
Γ
Α
Γ
Α
Γ
Α
Γ
Α
Γ

Ηπείρου

Θεσσαλίας
Ιονίων Νήσων
∆υτικής
Ελλάδος
Στερεάς
Ελλάδος
Αττικής

Πελοποννήσου
Βορείου
Αιγαίου

Νοτίου Αιγαίου
Κρήτη
Ελλάδα
Εύρος e0
(µεγ.-ελαχ.)

e0
72,83
78,04
74,20
79,01
75,30
79,29
75,28
81,40
74,72
80,19
75,04
79,64
74,79
80,13
75,33
80,56
74,31
79,28
76,39
80,77
75,36
80,23
75,43
79,68
76,53
80,80
74,74
79,65

1991
∆Ε (95%)
Κάτω Άνω
72,56 73,12
77,78 78,32
74,04 74,38
78,86 79,19
74,88 75,73
78,96 79,65
74,93 75,65
81,05 81,74
74,47 74,97
79,97 80,42
74,54 75,53
79,18 80,11
74,52 75,07
79,88 80,39
75,03 75,64
80,31 80,81
74,17 74,44
79,17 79,41
76,11 76,68
80,53 81,03
74,89 75,82
79,80 80,73
75,03 75,87
79,32 80,09
76,20 76,87
80,51 81,09
74,68 74,82
79,59 79,72
3,71
3,36

∆(Γ-Α)
5,21
4,81
3,99
6,12
5,47
4,60
5,34
5,23
4,98
4,38
4,87
4,26
4,26
4,91

e0
73,92
79,76
75,56
80,32
76,11
81,23
76,58
82,44
75,69
80,64
76,55
81,39
76,04
81,20
75,75
81,13
75,80
80,80
76,80
81,67
76,54
81,43
77,33
81,23
76,88
81,86
75,90
80,90

2001
∆Ε (95%)
Κάτω Άνω
73,64 74,20
79,54 80,03
75,40 75,71
80,19 80,46
75,73 76,49
80,89 81,56
76,20 76,91
82,13 82,72
75,45 75,92
80,41 80,87
76,11 77,01
81,02 81,74
75,74 76,30
80,97 81,44
75,46 76,05
80,91 81,38
75,69 75,92
80,71 80,90
76,55 77,08
81,43 81,90
76,10 77,02
81,05 81,87
76,97 77,74
80,89 81,60
76,60 77,16
81,60 82,09
75,83 75,96
80,84 80,95
3,41
2,68

∆(Γ-Α)
5,85
4,76
5,12
5,87
4,95
4,84
5,16
5,39
5,00
4,87
4,89
3,89
4,98
5,00

*∆(2000-02,1990-92 ** ∆(2005-07,2000-02) ) ***∆(2005-07,1990-92)
Πηγή: Γ.Γ. ΕΣΥΕ, ίδιοι υπολογισµοί
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e0
75,25
80,44
76,72
81,48
77,46
82,10
77,94
83,77
76,88
82,04
78,45
82,36
76,95
81,93
77,02
82,07
77,41
81,78
77,43
82,37
77,67
81,69
78,21
82,26
77,65
82,49
77,17
81,85

2006
∆Ε (95%)
Κάτω Άνω
74,98 75,55
80,20 80,69
76,57 76,87
81,36 81,63
77,07 77,86
81,79 82,46
77,61 78,33
83,47 84,08
76,63 77,14
81,84 82,26
78,03 78,93
82,06 82,75
76,67 77,22
81,71 82,17
76,74 77,32
81,84 82,29
77,30 77,54
81,68 81,88
77,17 77,72
82,12 82,61
77,21 78,10
81,30 82,10
77,82 78,64
81,94 82,60
77,36 77,92
82,28 82,73
77,10 77,23
81,79 81,91
3,20
3,34

∆(Γ-Α)
5,19
4,76
4,64
5,83
5,16
3,91
4,98
5,05
4,37
4,94
4,02
4,05
4,85
4,68

∆1*

∆2**

∆3***

1,09
1,72
1,36
1,30
0,81
1,94
1,30
1,04
0,96
0,44
1,52
1,75
1,25
1,07
0,42
0,57
1,50
1,52
0,42
0,90
1,18
1,20
1,91
1,54
0,35
1,06
1,16
1,25

1,33
0,67
1,17
1,16
1,35
0,87
1,36
1,33
1,19
1,40
1,90
0,97
0,91
0,73
1,28
0,94
1,61
0,98
0,63
0,70
1,13
0,26
0,88
1,04
0,77
0,63
1,27
0,95

2,42
2,40
2,52
2,47
2,16
2,81
2,66
2,37
2,15
1,85
3,42
2,72
2,16
1,79
1,70
1,51
3,10
2,50
1,05
1,60
2,31
1,46
2,79
2,58
1,11
1,70
2,43
2,20

Ετήσια κέρδη
∆1

∆2

∆3

0,11
0,17
0,14
0,13
0,08
0,19
0,13
0,10
0,10
0,04
0,15
0,17
0,12
0,11
0,04
0,06
0,15
0,15
0,04
0,09
0,12
0,12
0,19
0,15
0,03
0,11
0,12
0,13

0,27
0,13
0,23
0,23
0,27
0,17
0,27
0,27
0,24
0,28
0,38
0,19
0,18
0,15
0,26
0,19
0,32
0,20
0,13
0,14
0,23
0,05
0,18
0,21
0,15
0,13
0,25
0,19

0,16
0,16
0,17
0,16
0,14
0,19
0,18
0,16
0,14
0,12
0,23
0,18
0,14
0,12
0,11
0,10
0,21
0,17
0,07
0,11
0,15
0,10
0,19
0,17
0,07
0,11
0,16
0,15
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Σχήµα 1α. e0 (άνδρες) 1990-1992

Σχήµα 2α. e0 (γυναίκες) 1990-1992

Σχήµα 1β. e0 (άνδρες) 2000-2002

Σχήµα 2β. e0 (γυναίκες) 2000-2002

Σχήµα 1γ. e0 (άνδρες) 2005-2007

Σχήµα 2γ. e0 (γυναίκες) 2005-2007

Πηγή: Γ.Γ.ΕΣΥΕ, ίδιοι υπολογισµοί

- 41 -

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

Σχήµα 3α. Ποσοστιαία συµµετοχή των ηλικιακών οµάδων στα κέρδη της µέσης προσδοκώµενης ζωής στη γέννηση των ανδρών (1991-2006)

Κεντρική Μακεδονία (Α)

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Α)

∆υτική Μακεδονία (Α)

85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
1-4
0

85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
1-4
0
-35,00 -25,00 -15,00

-5,00

5,00

15,00

25,00

35,00

85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
1-4
0

-35,00 -25,00 -15,00

-5,00

5,00

15,00

25,00

35,00

5,00

15,00

25,00

35,00

-35,00

-25,00 -15,00

∆υτικής Ελλάδας (Α)

-35,00 -25,00 -15,00

-5,00

5,00

15,00

25,00

35,00

-5,00

5,00

15,00

-35,00 -25,00 -15,00

35,00

35,00

-35,00 -25,00 -15,00

-5,00

5,00

15,00

25,00

35,00

15,00

25,00

35,00

Αττικής(Α)

Στερεάς Ελλάδας (Α)

25,00

25,00

Ποσοστό (%)

85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
1-4
0

85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
1-4
0

Ποσοστό (%)

15,00

Ιονίων Νήσων (Α)

Ποσοστό (%)

Ποσοστό (%)

85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
1-4
0

5,00

85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
1-4
0

85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
1-4
0

-5,00

-5,00

Ποσοστό (%)

Θεσσαλία (Α)

Ήπειρος (Α)
85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
1-4
0
-35,00 -25,00 -15,00

-35,00 -25,00 -15,00

Ποσοστό (%)

Ποσοστό (%)

-5,00

5,00

Ποσοστό (%)
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15,00

25,00

35,00

-35,00 -25,00

-15,00

-5,00

5,00

Ποσοστό (%)
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Σχήµα 3α (συνέχεια). Ποσοστιαία συµµετοχή των ηλικιακών οµάδων στα κέρδη της
µέσης προσδοκώµενης ζωής στη γέννηση των ανδρών (1991-2006)

Βόρειο Αιγαίο (Α)

Πελοπόν ν ησος (Α)

-35,00 -25,00

Νότιο Αιγαίο (Α)

85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
1-4
0

85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
1-4
0
-15,00

-5,00

5,00

15,00

25,00

35,00

85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
1-4
0

-35,00

-25,00 -15,00
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Σχήµα 3β. Ποσοστιαία συµµετοχή των ηλικιακών οµάδων στα κέρδη της µέσης προσδο-

κώµενης ζωής στη γέννηση των γυναικών (1991-2006)
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Σχήµα 3β (συνέχεια). Ποσοστιαία συµµετοχή των ηλικιακών οµάδων στα κέρδη της µέσης προσδοκώµενης ζωής στη γέννηση των γυναικών (1991-2006)
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Σχήµατα 4α,β,γ. Μέση προσδοκώµενη ζωή στη γέννηση κατά φύλο και περιφέρεια
1991
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1:Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, 2: Κεντρικής Μακεδονίας, 3: ∆υτικής Μακεδονίας, 4: Ηπείρου,
5: Θεσσαλίας, 6: Ιονίων Νήσων, 7: ∆υτικής Ελλάδος, 8: Στερεάς Ελλάδος, 9: Αττικής, 10: Πελοποννήσου,
11: Βορείου Αιγαίου, 12: Νοτίου Αιγαίου, 13: Κρήτη
Πηγή: Γ.Γ.ΕΣΥΕ, ίδιοι υπολογισµοί
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

χους, το «νέο» Βερολίνο εξελίχτηκε, όχι

µόνο ως προς τη φυσική µορφή του αλλά
και ως προς την εικόνα του µέσα από τη

1. Εκδόθηκε από τις εκδόσεις Techne Press

διοργάνωση γεγονότων και την προώθη-

το βιβλίο που επιµελήθηκαν οι Marco

ση δράσεων προβολής της πόλης, µε

Cremaschi και Frank Eckardt µε τίτλο
«Urbanity, Citizenship and Ideology in

αιχµή τα έργα αναζωογόνησης - ανάπλασης περιοχών της.

New European Neighbourhoods».

3. Εκδόθηκε από τις εκδόσεις Springer το

βιβλίο που επιµελήθηκαν οι Robert W.

Το βιβλίο ερευνά τις αλλαγές που έχουν

Marans και Robert J. Stimson µε τίτλο
«Investigating Quality of Urban Life:

υπεισέλθει στις γειτονιές των ευρωπαϊκών πόλεων, τόσο σε αυτές που κτίστη-

καν εξ αρχής όσο και σε αυτές που ανα-

Theory, Methods and Empirical Re-

µορφώθηκαν µέσω προγραµµάτων ανά-

search».

πλασης, κατά την τελευταία εικοσαετία.
Καταδεικνύει έτσι ότι η διαδικασία της αλ-

λαγής µπορεί να ακολουθήσει ποικίλα και

πολύπλοκα µονοπάτια. Τα παραδείγµατα
που χρησιµοποιούνται αφορούν διάφο-

ρες πόλεις όπως η Μασσαλία, η Ρώµη, η

Νάπολη, η Βαρσοβία, η Φρανκφούρτη, η
Αθήνα, η Κοπεγχάγη, η Λισσαβόνα κ.α.

2. Εκδόθηκε από τις εκδόσεις Routledge το
βιβλίο της Claire Colomb µε τίτλο «StagΤο βιβλίο συνθέτει παλιές και πρόσφατες

ing the New Berlin: Place Marketing

έρευνες για την ποιότητα ζωής στις µι-

and the Politics of Urban Reinvention

κρές και µεγάλες πόλεις. Εστιάζει κυρίως

Post-1989».
Το βιβλίο ερευνά τις πολιτικές του place

στη συµβολή του αστικού περιβάλλοντος

marketing και τη διαδικασία µεταµόρφω-

-που περιλαµβάνει στοιχεία από την κα-

σης και αλλαγής του Βερολίνου µεταξύ

τοικία και τις δηµόσιες εξυπηρετήσεις µέ-

των ετών 1989-2011. Στο πλαίσιο των

χρι τις οργανώσεις σε επίπεδο γειτονιάς-

δραµατικών κοινωνικο-οικονοµικών αλ-

στη γενικότερη ευδαιµονία των κατοίκων

λαγών, των αλλαγών στην αστική διακυ-

και περιλαµβάνει θεωρητικές και µεθοδο-

βέρνηση καθώς και στη µορφή της πόλης

λογικές προσεγγίσεις για τη µέτρηση της

που ακολούθησαν την πτώση του τεί-

ποιότητας ζωής.
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

νοµική κρίση και πολιτικές ανάπτυξης
και συνοχής», στη Θεσσαλονίκη.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
http://gisc.gr/index.php/events/44-

1. Στις 13-16 Μαΐου 2012 οργανώνεται το

academic/164-10o---------

συνέδριο της Regional Studies Association µε τίτλο «Networked regions and

6. Στις 10-13 Σεπτεµβρίου 2012 οργανώνε-

ται το 48 συνέδριο της ISOCARP µε τίτλο «Fast Forward: Planning in a (hyο

cities in times of fragmentation: De-

per) dynamic urban context» στο Perm

veloping smart, sustainable and inclusive places» στο Delft της Ολλανδίας.

της Ρωσίας.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

http://www.regionalstudies.org/events/20

http://2012.isocarp.org

12/May-Delft/

7. Στις 16-19 Σεπτεµβρίου 2012 οργανώνε-

2. Στις 14-16 Μαΐου 2012 οργανώνεται το

ται το 56

ο

συνέδριο της International

17 διεθνές συνέδριο της REAL CORP µε
τίτλο «Re-mixing the city: Towards

Federation for Housing and Planning
(IFHP) µε τίτλο «Inclusive Cities in a

Αυστρία.

Σουηδίας.

ο

sustainability and resilience?» στην

Global World» στο Gothenburg της

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

http://www.corp.at

http://www.ifhp.org

3. Στις 17-18 Μαΐου 2012 οργανώνεται το 7
πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Εο

8. Στις 27-30 Σεπτεµβρίου 2012 οργανώνε-

ται από το Τµήµα Μηχανικών Χωροταξί-

ταιρείας Γεωγραφικών Συστηµάτων

ας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανά-

Πληροφοριών (HellasGIS) στην Αθήνα.

πτυξης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας το
ο
3 Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδοµίας,

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανά-

http://www.hellasgi.gr

πτυξης στο Βόλο.

4. Στις 28-31 Μαΐου 2012 οργανώνεται το 2
διεθνές συνέδριο µε θέµα «Sustainabil-

ο

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

ity and Affordable Housing» στο Porto

http://www.prd3.prd.uth.gr/

Alegre της Βραζιλίας.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
http://www.pucrs.br/fau/chis2012/ingles/i
ndex.htm
5. Στη 1-2 Ιουνίου 2012 διοργανώνεται από
το Ελληνικό Τµήµα της ∆ιεθνούς Εται-

ρείας Περιφερειακής Επιστήµης (ERSA-

GR) σε συνεργασία µε το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το Πα-

νεπιστήµιο Μακεδονίας το 10 Τακτικό
Επιστηµονικό Συνέδριο µε θέµα «Οικοο
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ

Σύµφωνα µε την πρόταση του ΥΠΕΚΑ:
• Ελληνικό, παραλία Αγίου Κοσµά και Ο-

λυµπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας (Μαρίνα) Αγί-

Αλλάζει πρόσωπο το Ελληνικό

ου Κοσµά αντιµετωπίζονται ως ενιαίο προς
ανάπλαση σύνολο και συγκροτούν τον Μη-

της Μανίνας Νικολοπούλου

τροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσµά,

Αρχισε η αντίστροφη µέτρηση για την ανά-

συνολικής έκτασης περίπου 6.400 στρεµµά-

πλαση του Ελληνικού και της παραλίας του

των.

Αγίου Κοσµά. Ο υπουργός Περιβάλλοντος,

• Στον χώρο του παλαιού αεροδροµίου, σε

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Γιώργος

έκταση 2.000 στρεµµάτων, δηµιουργείται

Παπακωνσταντίνου απέστειλε χθες στα µέλη

Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυ-

της κυβέρνησης προσχέδιο νόµου µε αντι-

χής.

κείµενο «Tο σχέδιο ανάπτυξης του πρώην

Αεροδροµίου Ελληνικού, τη θέσπιση του

• Στην υπόλοιπη έκταση δηµιουργούνται

προγράµµατος ''Ηλιος'' και την ενσωµάτωση

περιοχές προς πολεοδόµηση, µε ζώνες αµι-

κοινοτικής οδηγίας για τα βιοκαύσιµα».

γούς κατοικίας, κύριας κατοικίας καθώς και
πολεοδοµικού κέντρου, όπως επίσης ζώνες

τουρισµού, επιχειρηµατικών πάρκων και

εµπορικών κέντρων.

• Προβλέπεται η δυνατότητα δηµιουργίας

θεµατικού πάρκου. ∆εν υπάρχουν περαιτέ-

ρω διευκρινίσεις, όµως έχουν συζητηθεί
σχέδια για την κατασκευή µεγάλου ενυδρεί-

ου, κέντρου ναυτιλίας, ενώ στο παρελθόν

είχε προταθεί ακόµα και η δηµιουργία µίας

Πηγή:
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2
&pubid=63618085

«ντίσνεϊλαντ», προσαρµοσµένης στην ελλη-

νική Iστορία.

Σε αυτό περιλαµβάνονται όλες οι ρυθµίσεις

∆ίνεται µεγάλη ευχέρεια στον επενδυτή να

και οι κατευθύνσεις από την πλευρά του Ελ-

αναπτύξει τους σχεδιασµούς του, καθώς

ληνικού ∆ηµοσίου για την υλοποίηση των

παρέχονται ευέλικτοι συντελεστές δόµησης

µεγαλύτερων επενδύσεων αυτού του χαρα-

και κάλυψης, όπως και η ευχέρεια ανέγερ-

κτήρα που έχουν γίνει µέχρι σήµερα στη

σης υψηλών κτιρίων και εγκαταστάσεων

χώρα.

εφόσον η ανάγκη τους τεκµηριώνεται από
ειδική µελέτη.

Το νοµοσχέδιο αναµένεται να συζητηθεί

στην επόµενη συνεδρίαση του Υπουργικού

Στην παραλία η δόµηση είναι περιορισµένη,

διαβούλευση και στη συνέχεια θα κατατεθεί

ζεται στο 0,20 και το ύψος των κτιρίων στα

τίου. Στις 30 του ίδιου µήνα αναµένεται και η

σκευή ενός και µόνο υψηλού κτιρίου ειδικής

Συµβουλίου. Θα ακολουθήσει η δηµόσια

ο µέγιστος επιτρεπόµενος συντελεστής ορί-

προς ψήφιση στη Βουλή κατά το τέλος Μαρ-

δέκα µέτρα. Επιτρέπεται, όµως, η κατα-

κατάθεση των προσφορών από τους υπο-

αρχιτεκτονικής σχεδίασης, το οποίο θα µπο-

ψήφιους επενδυτές για το Ελληνικό, µε βάση

ρεί να λειτουργήσει ως τοπόσηµο της περιο-

την πρόσκληση ενδιαφέροντος που έγινε τον

χής.

περασµένο ∆εκέµβριο.
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Υπάρχει πρόβλεψη για εκτεταµένες παρεµ-

της κτισµένης επιφάνειας γίνεται µε Προε-

βάσεις επί του αιγιαλού και της παραλίας, µε

δρικό ∆ιάταγµα και ύστερα από αιτιολογηµέ-

προσχώσεις στη θάλασσα, προβλήτες και

νη εκτίµηση των πολεοδοµικών και περιβαλ-

εξέδρες, ανέγερση κτιρίων και εγκαταστά-

λοντικών επιπτώσεων.)

σεων, στο πλαίσιο προφανώς µεγάλης του-

Η Ελληνικό ΑΕ µπορεί να χρησιµοποιήσει

ριστικής ανάπτυξης. (Σηµειώνεται πως στο

τον αυξηµένο συντελεστή µόνο εφόσον α-

πλαίσιο της διαβούλευσης για το νέο Ρυθµι-

ποδώσει στο Πράσινο Ταµείο το 50% της

στικό Σχέδιο της Αθήνας έχει κατατεθεί πρό-

ωφέλειας σε χρήµα που προκύπτει από τη

ταση να δηµιουργηθεί στην παραλία του Α-

γίου

Κοσµά

εγκατάσταση

κρουαζιερόπλοιων.)

διαφορά των δύο Σ∆. Το ποσό κατατίθεται

ελλιµενισµού

σε ειδικό κωδικό του Πράσινου Ταµείου και

αποδίδεται κατά 30% στους ∆ήµους Αλίµου,

Οι αδειοδοτήσεις για τις κατασκευές θα προ-

Ελληνικού-Αργυρούπολης, και Γλυφάδας,

χωρήσουν µε διαδικασίες-εξπρές. Εντός 20

κατά 40% στους ∆ήµους Αθηναίων και Πει-

ηµερών θα χορηγούνται οι άδειες δόµησης

ραιώς, και κατά ποσοστό 30% στην Περιφε-

και εντός 5 ηµερών οι άδειες κατεδάφισης

ρειακή Ενωση ∆ήµων Αττικής για να διαθέ-

(που θα είναι αρκετές, όπως προκύπτει).

σει το ποσό σε άλλες περιοχές της Αττικής

που έχουν ανάγκη.

Ταχύτατα, επίσης, θα λύονται οι µισθώσεις

και θα ανακαλούνται οι παραχωρήσεις κτι-

Στο νοµοσχέδιο ορίζεται πως τα ποσά αυτά

ΑΕ». Οι αποζηµιώσεις προς τους µισθωτές

ακινήτων ή για απαλλοτριώσεις προκειµένου

ρίων που έχουν γίνει από την «Ελληνικό

διατίθενται αποκλειστικά για την απόκτηση

ή τους χρήστες των ακινήτων θα βαρύνουν

να δηµιουργηθούν κοινόχρηστοι χώροι και

το Ελληνικό ∆ηµόσιο.

χώροι πρασίνου, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει

ο νόµος 3843 (για τους ηµιυπαίθριους).

Το νέο προφίλ

Μπορούν επίσης να διατεθούν από τους

• Αναπλάθονται το Ελληνικό, η παραλία

∆ήµους Αθηναίων και Πειραιώς για προ-

και η Μαρίνα του Αγίου Κοσµά
• ∆ηµιουργείται

Μητροπολιτικό

γράµµατα κοινωνικής κατοικίας και για την

αστική αναζωογόνηση και ανασυγκρότηση

Πάρκο

των ιστορικών τους κέντρων. Οι ενδιαφερό-

2.000 στρεµµάτων στο παλιό αεροδρόµιο

µενοι δήµοι πρέπει να υποβάλουν συγκεκρι-

• Οριοθετούνται ζώνες αµιγούς κατοικίας,

µένα προγράµµατα στο Πράσινο Ταµείο

τουρισµού και εµπορικών κέντρων

προκειµένου να λάβουν τα ποσά που τους

• Προβλέπεται η δηµιουργία µεγάλου ενυ-

αναλογούν.

Πόροι από το Πράσινο Ταµείο

πτει από τη διαφορά των δύο συντελεστών

δρείου και κέντρου ναυτιλίας

Ο υπολογισµός της ωφέλειας που προκύ-

δόµησης θα γίνει µε υπουργική απόφαση,

Μηχανισµό αποζηµίωσης για τους γύρω

στη βάση της µέσης αντικειµενικής αξίας

δήµους σε περίπτωση που οι επενδυτές

κάθε ζώνης του Μητροπολιτικού Πόλου κατά

προχωρήσουν σε αύξηση του συντελεστή

την έκδοση της άδειας δόµησης που αξιο-

δόµησης στην περιοχή του Μητροπολιτικού

ποιεί τον αυξηµένο συντελεστή.

Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά προβλέπει
το νοµοσχέδιο.

Το πάρκο

Η επιτρεπόµενη αύξηση ορίζεται σε ποσο-

Στα 2.000 στρέµµατα περιορίζεται τελικά η

στό 20% ανά ζώνη ανάπτυξης ή περιοχή

έκταση του Μητροπολιτικού Πάρκου του

προς πολεοδόµηση. (Η έγκριση της αύξησης

Ελληνικού, σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου
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του ΥΠΕΚΑ. Με την επισήµανση πως το

Τα Σχέδια αυτά επιδιώκουν να αντιµετωπί-

75% της έκτασης αυτής πρέπει να είναι αµι-

σουν τα σοβαρά οικονοµικά, κοινωνικά και

γής χώρος πρασίνου.

περιβαλλοντικά προβλήµατα της περιοχής.

Επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων για την

Το Σχέδιο Ολοκληρωµένων Αστικών Πα-

εξυπηρέτηση του Πάρκου έως το 15% της

ρεµβάσεων θα περιλαµβάνει κίνητρα για την

συνολικής έκτασης, ενώ το υπόλοιπο 10%

επιστροφή του εµπορίου στο κέντρο, ενδε-

µπορεί να διατεθεί για τις απαραίτητες υπο-

χοµένως απαλλαγή από δηµοτικά τέλη, εν-

δοµές, όπως χώροι στάθµευσης ή εσωτερι-

θάρρυνση δηµιουργίας Street malls, δρόµων

κοί δρόµοι.

δηλαδή ανοιχτού εµπορίου µε συγκεκριµένη

ταυτότητα, δικτυωµένο εµπόριο και διοργά-

Υπάρχει πρόβλεψη για χώρους αναψυχής

νωση εβδοµάδων εµπορικής προβολής,

και αθλητισµού µέσα στα όρια του πάρκου

ώστε οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις του

και αναµένεται να λειτουργήσουν καφετέριες

κέντρου να µπορέσουν να ανταγωνιστούν τα

και εστιατόρια. Στο κείµενο του νόµου ανα-

µεγάλα εµπορικά κέντρα.

φέρεται συγκεκριµένα πως θα δηµιουργη-

θούν στο πάρκο τεχνητά δάση, άλση, κήποι,

Παράλληλα µέσω των ΣΟΑΠ θα γίνουν και

λίµνες, φυτώρια, βοτανικοί κήποι, θερµοκή-

µεγάλες δηµόσιες παρεµβάσεις σε πλατείες

και άθλησης, εκθέσεων, συναυλιών και άλ-

δροµολογηθεί αναπλάσεις σε πλατεία Θεά-

πια καθώς και χώροι περιπάτου, παιχνιδιού

και ελεύθερους χώρους, ενώ ήδη έχουν

λων δραστηριοτήτων.

τρου, Πατησιά, Άγιο Παντελεήµονα.

Από το πάρκο θα διέρχονται επίσης τα ρέ-

Στην υπέρβαση των προβληµάτων που δη-

µατα της περιοχής και ο χώρος θα συµπλη-

µιουργούνται εξαιτίας των πολλαπλών συ-

ρώνεται από δίκτυο πεζοδρόµων και ποδη-

ναρµοδιοτήτων θα συµβάλλει η δηµιουργία

λατοδρόµων.

οµάδας που θα αποτελείται από εκπροσώ-

πους του υπουργείου, της Περιφέρειας και

Από το ΥΠΕΚΑ επισηµαίνεται πως, πέρα

του δήµου Αθηναίων [...].

από το πάρκο, όλη η περιοχή της ανάπλα-

σης θα χαρακτηρίζεται από ανοιχτούς κοινό-

Αυτό που επείγει άµεσα είναι η έκδοση σχε-

χρηστους χώρους, οι οποίοι θα καταλαµβά-

τικής υπουργική απόφασης που θα καθορί-

νουν το 40-50% της συνολικής έκτασης.

ζει το ρόλο του ΥΠΕΚΑ, της Περιφέρειας και

του ∆ήµου Αθηναίων και θα προβλέπει τη

Το Έθνος, 28/03/2012

δηµιουργία µια οµάδας δράσης που θα πα-

ρακολουθεί και θα εξειδικεύει τις δράσεις για

την αναζωογόνηση και αναβάθµιση του κέ-

Πρόταση ΥΠΕΚΑ για παρεµβάσεις στο

ντρου [...].

κέντρο της Αθήνας

της Κατερίνας Χριστοφιλίδου

Πηγή:

Παρέµβαση στο κέντρο της Αθήνας, που θα

http://www.skai.gr/news/greece/article/196727/pr
otasi-upeka-gia-paremvaseis-sto-kedro-tis-

Οµονοίας και το Γεράνι, µέχρι τα Άνω Πατή-

athinas-

εκτείνεται από το Μεταξουργείο, την Πλατεία

/?utm_source=rss_news_greece&utm_campaign

σια και θα περιλαµβάνει και τις γειτονιές των

=skai200905190000&utm_medium=rss

Εξαρχείων και της Κυψέλης, προτείνει το

06/03/2012

υπουργείο Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του

Σχεδίου Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµ-

βάσεων (ΣΟΑΠ).
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είναι συνήθως πυκνοδοµηµένες, ο δήµος

Μια οικολογική πόλη γεννιέται

ανέθεσε

της Λίας Παπαδράγκα

στο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) να σχεδιάσει εξαρχής

Μία από τις πιο «πράσινες» πόλεις στην

ένα πράσινο δίκτυο, ούτως ώστε οι κάτοικοι

Ελλάδα φιλοδοξεί να δηµιουργήσει ο δήµος

να σεβαστούν τον κοινό δηµόσιο χώρο. Η

Πανοράµατος - Θέρµης, στον οικισµό της

πρόταση αυτή ορίζει σαφείς προδιαγραφές

Θέρµης, µε έργα που θα ξεπεράσουν σε

για τη διαµόρφωση όλων των κοινόχρηστων

κόστος τα 100 εκατ. ευρώ. Την εβδοµάδα

χώρων, αλλά και των δρόµων, των πεζο-

που πέρασε, η δηµοτική Αρχή έθεσε προς

δροµίων, των ρεµάτων, των πάρκων, των

διαβούλευση στους πολίτες τη µελέτη για τη

αυλών και των χώρων στάθµευσης», ανα-

δηµιουργία ενός αειφορικού ολοκληρωµένου

φέρει ο επικεφαλής της οµάδας έργου του

δικτύου πράσινου, το οποίο θα περιλαµβά-

ΑΠΘ που υλοποίησε τη µελέτη, Γιάννης

κούς περιπάτους και σύστηµα ποδηλατό-

και Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Γεωπονικής

νει ένα εκτεταµένο δίκτυο πρασίνου, αστι-

Τσαλικίδης, εκ του Εργαστηρίου Ανθοκοµίας

δροµων, ενώ θα αξιοποιηθούν και τα τρία

Σχολής.

ρέµατα που διατρέχουν τον οικισµό.

Η µελέτη παρέχει έναν οδηγό µε προδια-

Το έργο αφορά κυρίως την επέκταση του

γραφές για τα υλικά, τα φυτά, τις περιοχές

ρινή Θέρµη θα µεγαλώσει κατά τέσσερις

πεζοδροµίων κ.λπ., κι έτσι εξασφαλίζεται

υφιστάµενου οικισµού, µε την οποία η σηµε-

που µπορούν να φυτευτούν, το µήκος των

φορές. Με την επέκταση του πολεοδοµικού

οµοιοµορφία στις παρεµβάσεις στην περιο-

σχεδίου θα προστεθούν άλλα 4.000 στρέµ-

χή της επέκτασης, αλλά και σε αυτές που θα

µατα στα 1.000 στρέµµατα του υφισταµένου,

γίνουν στον υφιστάµενο οικισµό. Η πρόταση

δηµιουργώντας µια νέα πολιτεία στα ανατο-

των µελετητών είναι να µετατραπούν σε χώ-

έτσι, µια µοναδική ευκαιρία να καταθέσουν

τεχνικά πάρκα, σχολεία, δηµοτικά κτίρια,

γανα», χωρίς τους περιορισµούς των υφι-

κλοφορίας και εγκαταλελειµµένοι αδόµητοι

λικά της Θεσσαλονίκης. Οι µελετητές είχαν,

ρους πρασίνου οι δηµόσιοι χώροι όπως βιο-

τις προτάσεις τους για µια πόλη «στα σπάρ-

αλλά και εκκλησίες, κοιµητήρια, νησίδες κυ-

στάµενων δικτύων και κατασκευών.

χώροι. Τελικός στόχος είναι η κάλυψη της

νέας πόλης µε πράσινο σε ποσοστό 16,4%,

ώστε να είναι µία από τις πιο πράσινες στην

Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, η αναλογία

πρασίνου θα περνά µε άνεση τον πήχη των

8-9 τ.µ. που αντιστοιχεί ανά κάτοικο, η οποία

προβλέπεται από τις ευρωπαϊκές προδια-

γραφές, την ίδια στιγµή που στην πόλη της

Θεσσαλονίκης αυτή δεν ξεπερνά τα 2,5 τ.µ.
ανά κάτοικο.

Πηγή:
http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=
122296&catID=5

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες παραµέ-

τρους των παρεµβάσεων είναι η διαµόρφω-

Ολοκληρωµένη µελέτη

ση των τριών ρεµάτων της Θέρµης, ώστε,

«Το πρωτοποριακό της υπόθεσης είναι ότι,

αφενός µεν, να εξασφαλίζεται προστασία

ίσως, για πρώτη φορά µελετάται ολοκληρω-

από τις πληµµύρες, αφετέρου δε, να αξιο-

µένα και εκ των προτέρων η δηµιουργία ε-

ποιούνται ως χώροι πρασίνου για την ανα-

νός τόσο εκτεταµένου αειφόρου δικτύου

ψυχή των κατοίκων. Πρόκειται για τον «πε-

πρασίνου. Επειδή οι περιοχές επέκτασης
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ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ

ρίπατο του νερού». «Ήδη έχει ολοκληρωθεί

η µελέτη για το ρέµα Πανοράµατος - Θέρµης

που διατρέχει κεντρικά τον οικισµό από

Βορρά ώς Νότο, σε µήκος 2,5 χλµ. Αξιο-

ποιώντας τις όχθες του, δηµιουργείται ένα

π01: Μητροπολιτικό πάρκο Ελληνικού, Με-

γραµµικό πάρκο έκτασης 50-60 στρεµµά-

τεγκατάσταση ∆ΕΘ, Ρυθµιστικό Σχέδιο Λά-

των, µε διαµορφωµένα πρανή, περιπάτους,

ρισας

ποδηλατοδρόµους, φυτεύσεις, σηµεία στά-

σης για τους περιπατητές», αναφέρει ο Γ.

π02: Ειδικό Πλαίσιο Βιοµηχανίας, Επικαι-

Τσαλικίδης.

ροποίηση Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονί-

κης, Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. ∆ήµου Τρικκαίων

∆ιαδροµές

π03: Ρύθµιση του µητροπολιτικού χώρου

Η µελέτη προβλέπει ακόµη δύο κατηγορίες

της Θεσσαλονίκης, Πολεοδοµικός σχεδια-

διαδροµών: τον αστικό περίπατο, ο οποίος

σµός & κλιµατική αλλαγή, Ρυθµιστικό Σχέδιο

θα αποτελείται από ένα δίκτυο διαδροµών

Αθήνας – Αττικής

που θα συνδέει χώρους αρχαιολογικού, πο-

λιτιστικού, ιστορικού και λειτουργικού ενδια-

π04: 2 Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδοµίας,

εκτεταµένο δίκτυο ποδηλατοδρόµων.

Αφιέρωµα: «Ποιο το µέλλον της χωροταξίας

ο

φέροντος, και τον ποδηλατικό περίπατο, ένα

Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης,
και της πολεοδοµίας στην περίπτωση διά-

Το έργο για τη διαµόρφωση του ρέµατος,

σπασης του ΥΠΕΧΩ∆Ε;» (Γ. Αλαβάνος, Σπ.

ύψους 11,2 εκατ. ευρώ, χρηµατοδοτείται

Κουβέλης, Γ. Μανιάτης, Ε. Μπαλτάς, ∆. Οι-

από τα αντιπληµµυρικά κονδύλια του ΕΣΠΑ

κονόµου, Ν. Τασοπούλου), Ρυθµιστικό Σχέ-

και έχει ήδη δηµοπρατηθεί. Ως προς τα υ-

διο Αττικής, Μετεγκατάσταση ∆ΕΘ

πόλοιπα έργα, η δηµοτική Αρχή στοχεύει να

τα χρηµατοδοτήσει από τις εισφορές των

π05: 2 Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδοµίας,
ο

νέων κατοίκων της επέκτασης, αλλά και ε-

Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης -

ΕΣΠΑ.

µα «Ο πολοεδοµικός σχεδιασµός σε κρίση;»

ντάσσοντάς τα σε άλλα προγράµµατα του

τοποθέτηση ΣΕΜΠΧΠΑ, Σεµινάρια, Αφιέρω-

(Γ. Γιαννακούρου, Κ. Γώγος, Μ. Χαϊνταρ-

«Εφόσον ολοκληρωθούν τα έργα αυτά µε τις

λής), Κοπεγχάγη (Κ. Αρσένης), Σύγχρονες

προτεινόµενες διαδροµές, την αξιοποίηση

Αστικές Αναπλάσεις, Ολοκληρωµένα Προ-

των υδάτινων διαδροµών και τις εκτεταµένες

γράµµατα Αστικής Αναζωογόνησης.

φυτεύσεις, θα δηµιουργηθούν στην πόλη

µας ένα πολύ καλό µικροκλίµα και υψηλή

π06:

ποιότητα ζωής για τους κατοίκους», αναφέ-

«Καλλικράτης»

Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.,

ρει στη Real planet ο δήµαρχος Θέρµης -

-

Αφιέρωµα

γνωµοδότηση
«Οικονοµική

κρίση και σχεδιασµός του χώρου» (Γ. Καυ-

Πανοράµατος Θεόδωρος Παπαδόπουλος.

καλάς, Γ. Μιχαηλίδης, Σ. Ράπτης), Άρθρα
µελών (Καλλικράτης, προσβασιµότητα, υ-

Πηγή:
http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=
arthro&id=122296&catID=5

πολογισµός πολυτροπικού επιπέδου εξυπη-

ρέτησης στη Θεσσαλονίκη, Οδηγία IN-

SPIRE), Εκδήλωση Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α - Προ-

06/02/2012

γράµµατα αστικής αναγέννησης και βιώσιµη

ανάπτυξη.
π07:

Εκδήλωση

Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

&

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ για τα προγράµµατα αστικής
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

αναγέννησης, Υπόµνηµα θέσεων προς την

Υπουργό Π.Ε.Κ.Α., Σεµινάριο Real Estate,
Άρθρα για Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

π08: Αφιέρωµα «Το σηµερινό ελληνικό σύ-

στηµα πολεοδοµικού σχεδιασµού από τη

σκοπιά των µελετητών» (Γ. Αγγελίδης, Ε.
Αυγουστίδου, ∆. ∆ούµας, Κ. Τσαβδάρο-

γλου), Γνωµοδότηση Π.Τ.Β.Ε. για το Ενιαίο

Στρατηγικό Σχέδιο Υποδοµών Μεταφορών,
Υπόµνηµα Π.Τ.Β.Ε. προς Ο.Ρ.Θ.Ε., Άρθρα

µελών (Θεσσαλονίκη 2012, Μεθοδολογική

προσέγγιση για τον υπολογισµό πολυτροπι-

κού επιπέδου εξυπηρέτησης).

π09: Σχέδιο νόµου για την τροποποίηση

Ν.3316/05, Εκλογές 2011, Νέο Ρυθµιστικό
Σχέδιο Θεσαλονίκης, Χωροσκόπιο: Detroit
Rock City, Άρθρα µελών (e-Regional Sci-

ence?, Ποιοτικά συγκοινωνιακά συστήµατα
σε πόλεις µεσαίου µεγέθους).

Π10: Αφιέρωµα – Β΄ µέρος «Το σηµερινό

ελληνικό σύστηµα πολεοδοµικού σχεδια-

σµού από τη σκοπιά των µελετητών» (∆ρ. Α.
Πανταζής), Για µια σύγχρονη αντίληψη αστι-

κής αναγέννησης, Σχέδιο Κ.Υ.Α. του Ειδικού

Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες, Γ.Π.Σ.
Βόλου, Άρθρα µελών (Σ.∆.Ι.Τ).

Τα προηγούµενα τεύχη είναι αναρτηµένα

στην

ιστοσελίδα

www.poleodomia.gr

του
&

στο λήµµα «Εκδόσεις».

Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.,

www.chorotaxia.gr
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Παρακαλούµε, για τη διευκόλυνση όσων
ασχολούνται µε τη σύνταξη του κάθε
δελτίου και προκειµένου να µη χάνεται
άσκοπα χρόνος σε µετατροπές κειµένων,
να τηρούνται οι ακόλουθες βασικές
προδιαγραφές:
Επικεφαλίδες
•1η Επικεφαλίδα: Heading 2
•2η επικεφαλίδα: Heading 3
•Κ.ο.κ.
Κείµενο
•Normal
Αριθµήσεις
•List Bullet
•List Bullet 2
•List Bullet 3
•List Number
Τα σηµεία ενδιαφέροντος σηµειώνονται µε
bold. Για τις επικεφαλίδες πινάκων
χρησιµοποιούνται Table Header, για το
κείµενο πινάκων Table Text και για την
αρίθµηση Table Bullet και Table Number.
∆εδοµένου ότι πρόκειται για ηλεκτρονική
έκδοση αποφύγετε την αποστολή
φωτογραφιών, µε την εξαίρεση των
άρθρων που προορίζονται για τη στήλη
«Χωροσκόπιο». Παρακαλούµε, οι
φωτογραφίες να έχουν συµπιεστεί ήδη
πριν αποσταλούν και να αποτελούν
πνευµατική ιδιοκτησία του αποστολέα.
Παρακαλούµε, επίσης, να παραθέτετε τις
πηγές σας στα κείµενα που αποστέλλετε.
Οποιοσδήποτε από τους γνωστούς
τρόπους βιβλιογραφικής αναφοράς είναι
αποδεκτός, αρκεί να τηρείται ενιαία σε
κάθε κείµενο.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
grammateia@chorotaxia.gr
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