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Όψεις του σχεδιασμού του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα 

Ρένα Κλαμπατσέα 
Λέκτορας Ε.Μ.Π.. 

Περίληψη 

Ο αγροτικός χώρος στην Ελλάδα δεν αποτέλεσε έως σήμερα αντικείμενο εξειδικευμένου 

χωρικού σχεδιασμού. Πολύ συχνά, σε επίπεδο σχεδιασμού, αντιμετωπίζεται ως ο «μη 

αστικός χώρος» ή ο «λοιπός χώρος». Η απουσία ενός Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 

Σχεδιασμού μπορεί να αναγνωσθεί παραλλήλως με τις ποικίλες και ετερόκλητες χωρικές 

ρυθμίσεις για επιμέρους αγροτικές περιοχές, συνηγορώντας στον χαρακτήρα της σύγχρονης 

διαχείρισης του αγροτικού χώρου. Η παρούσα έρευνα, βασίζεται σε ισχύοντα τοπικά 

χωροταξικά σχέδια διαφορετικού τύπου αγροτικών περιοχών. Οι σχετικές χωρικές ρυθμίσεις 

ταξινομούνται, αναλύονται και αξιολογούνται συγκριτικά στη βάση σειράς κριτηρίων που 

άπτονται α) των κατευθύνσεων οργάνωσης και  ανάπτυξης των επιλεγμένων περιοχών, β) 

της σύνθεσης των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, γ) του ελέγχου και  περιορισμού της 

δόμησης, δ) των όρων δόμησης ε) των επιλογών προστασίας, διαφύλαξης και ανάδειξης της 

παραγωγικής βάσης τους, κ.ά. 

Τα ευρήματα οργανώνονται γύρω από τους κύριους ερευνητικούς άξονες που αφορούν α) 

στη συσχέτιση των χαρακτηριστικών των διαφόρων αναγνωρισμένων τύπων αγροτικού 

χώρου, β) στην απόδειξη της  υπόθεσης εργασίας περί χειρισμού του αγροτικού  ως μη 

αστικού (ή λοιπού) χώρου, γ) στην απόκλιση από την υιοθετούμενη κατεύθυνση 

υπερκείμενων σχεδιασμών για την ενίσχυση της «εταιρικής σχέσης πόλης-υπαίθρου».  

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην τεκμηρίωση, μέσω κατάλληλα επιλεγμένων μελετών 

περίπτωσης, της θέσης αναφορικά με την αναγκαιότητα ύπαρξης εξειδικευμένου χωρικού 

σχεδιασμού για τον αγροτικό χώρο στην Ελλάδα ως σύνθετου υποβάθρου παραγωγής και 

δεξιοτήτων, φυσικών και ανθρωπογενών πόρων, σε διάλογο με τις οικιστικές συγκεντρώσεις, 

ως υποδοχέα εργασίας και πολιτισμού, σε αντιδιαστολή με τη λανθάνουσα ή και πρόδηλη 

κατεύθυνση σχεδιασμού του ως φυσικής επέκτασης της οικιστικής ανάπτυξης. 

Λέξεις-κλειδιά 

Χωρικός σχεδιασμός, αγροτικός  χώρος, τοπικό σχέδιο, πόρος, εταιρική σχέση πόλης-

υπαίθρου 
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1. Εισαγωγή 

Η έννοια του αγροτικού χώρου διαφοροποιείται με την πάροδο του χρόνου, 

μετατοπιζόμενη από τον γεωργικό χώρο, κυρίαρχη γεωργική δραστηριότητα και 

χρήση και τον αντίστοιχο τρόπο ζωής (Γούσιος ∆., 2003) σε υπολειπόμενο του 

αστικού χώρου ενσωματώνοντας ανάλογα πρότυπα ζωής (Λαμπριανίδης, Λ., 2001). 

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα στις αρχές του εικοστού αιώνα η αναλογία του 

πληθυσμού μεταξύ υπαίθρου και πόλης ήταν 80% και 20% αντίστοιχα ενώ προς το 

τέλος του η αναλογία είχε ανατραπεί με ποσοστά 20% και 80% αντίστοιχα (Woods Μ., 

2011,  σελ.:512). 

Σήμερα αναγνωρίζονται νέες συμβιωτικές και αλληλοτροφοδοτούμενες σχέσεις 

πόλης-υπαίθρου (Ανθοπούλου Θ., κ.α., 2001, σελ.:123-124) στη βάση της όσμωσης 

αστικού και λοιπού χώρου, ο δε  αστισμός ως τρόπος ζωής δεν αποτελεί πλέον ίδιον 

γνώρισμα της πόλης ούτε η ύπαιθρος αντικατοπτρίζει πλέον το παραδοσιακό, και 

ενίοτε οπισθοδρομικό, πρότυπο κοινωνικών αξιών (Ανθοπούλου Θ., κ.α., 2001, 

σελ.:123-124). 

Συστηματικά διαπιστώνεται πλέον ότι ο αγροτικός χώρος θεωρείται παράλληλα με 

την αγροτική ανάπτυξη που περιλαμβάνει εκτός της γεωργίας και άλλες 

δραστηριότητες, διαρθρώνοντας ένα σύνθετο σύνολο έως και αντιφατικών μεταξύ 

τους χαρακτηριστικών. Το περιεχόμενο των εννοιών «αγροτικό» και «αγροτική 

ανάπτυξη» παραμένει, έτσι, ανοικτό, και διαφιλονικούμενο, ενώ η σημασία τους  

διατηρείται ακέραια για το σχεδιασμό και την άσκηση πολιτικών στον αγροτικό χώρο 

(Παπαδόπουλος Α, κ.α., 2004). Η διατύπωση της έννοιας του αγροτικού χώρου ως 

αυτόν στον οποίο οι έντονες γεωμορφολογικές, και κατ' επέκταση και παραγωγικές 

διαφορές, επιβάλλουν, κατά τόπους, ιδιαίτερες μορφές οργάνωσης της ζωής, ενώ 

διαμορφώνουν και διαφορετικές αξίες και νοοτροπίες  (Μωϋσίδης Α., 2011) χρήζει 

εμπλουτισμού και αναθεώρησης.  

Η εισαγωγή της έννοιας της αειφόρου «αγροτικής ανάπτυξης» συναρτώμενης με την 

«πολυλειτουργικότητα της γεωργίας» αντικατοπτρίζει την αναγκαιότητα της 

παραγωγής τροφίμων, της διατήρησης του αγροτικού περιβάλλοντος και του τοπίου  

καθώς και της συνεισφοράς της γεωργίας στην βιωσιμότητα των αγροτικών 

περιοχών και την ισόρροπη τοπική ανάπτυξη (Παπαγιαννάκης Σ., 2012 & 

Παπαδόπουλος Α, κ.α., 2004).  
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Ο αγροτικός χώρος στην Ελλάδα δεν αποτέλεσε έως σήμερα αντικείμενο 

εξειδικευμένου χωρικού σχεδιασμού, παρά την λεκτική προτεραιότητα. σχετικής 

πολιτικής –εκπορευόμενης από την Ε.Ε- της διατήρησης μιας κρίσιμης ποσότητας 

φυσικών και ανθρώπινων πόρων στον εξωαστικό ή μη αστικό χώρο ή στην ύπαιθρο. 

Πολύ συχνά, σε επίπεδο σχεδιασμού, αντιμετωπίζεται ως ο «μη αστικός χώρος» ή ο 

«λοιπός χώρος». Η απουσία ενός εξειδικευμένου στον ελληνικό αγροτικό χώρο 

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού μπορεί να αναγνωσθεί παραλλήλως με τις 

ποικίλες και ετερόκλητες χωρικές ρυθμίσεις για επιμέρους αγροτικές περιοχές, 

συνηγορώντας στο χαρακτήρα της σύγχρονης διαχείρισης του αγροτικού χώρου και 

την απομάκρυνση από τη σύνδεση της γεωργικής ανάπτυξης με την χωρική 

ανάπτυξη του μη αστικού χώρου, της υπαίθρου. 

2. Μεθοδολογικό πλαίσιο – ερευνητικοί άξονες 

Η παρούσα εργασία διερευνά τις επιλεγείσες χωρικές ρυθμίσεις που προβλέπονται 

για τον αγροτικό χώρο από τα διάφορα επίπεδα  σχεδιασμού (εθνικό, περιφερειακό 

και τοπικό) Η έμφαση δίνεται σε ισχύοντα τοπικά χωροταξικά σχέδια διαφορετικού 

τύπου αγροτικών περιοχών. Οι σχετικές χωρικές ρυθμίσεις ταξινομούνται, 

αναλύονται και αξιολογούνται συγκριτικά στη βάση σειράς κριτηρίων που άπτονται α) 

των κατευθύνσεων οργάνωσης και  ανάπτυξης των επιλεγμένων περιοχών, β) της 

σύνθεσης των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, γ) του ελέγχου και  περιορισμού της 

δόμησης, δ) των όρων δόμησης ε) των επιλογών προστασίας, διαφύλαξης και 

ανάδειξης της παραγωγικής βάσης τους, κ.ά. 

Ο κύριοι ερευνητικοί άξονες αφορούν α) στη συσχέτιση των χαρακτηριστικών των 

διαφόρων αναγνωρισμένων τύπων αγροτικού χώρου, β) στην απόδειξη της  

υπόθεσης εργασίας περί χειρισμού του αγροτικού  ως μη αστικού (ή λοιπού) χώρου, 

γ) στην απόκλιση από την υιοθετούμενη κατεύθυνση υπερκείμενων σχεδιασμών για 

την ενίσχυση της «εταιρικής σχέσης πόλης-υπαίθρου».  

Από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία αναγνωρίζονται τυπολογίες αγροτικών 

περιοχών μέσω εφαρμογής διαφόρων κριτηρίων ή διαφόρων συνδυασμών τους. Μια 

συνοπτική σταχυολόγησή τους δίνεται στον Πίνακα 1. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ∆ιαχρονικές προσεγγίσεις και κριτήρια τυπολογίας περιοχών αγροτικού χώρου  
Τυπολογία  κατά: ∆ιάκριση περιοχών Κριτήρια 

τυπολογίας 
Οδηγία 75/268/ΕΟΚ Ορεινές περιοχές Μειονεκτικές Περιοχές Περιοχές με Ειδικά 

Προβλήματα 
   Προβληματικότητα, 

Γεωμορφολογία 
Ευρώπη 2000+, 
Συνεργασία για τη 
Χωροταξία στην 
Ευρώπη 

Περιαστικές αγροτικές 
περιοχές 

Αγροτικές περιοχές με 
έντονα τουριστικά 
θέλγητρα 

Αγροτικές περιοχές 
με διαφοροποίηση 
της οικονομικής 
βάσης και ποικιλία 
δραστηριοτήτων 

Αγροτικές 
περιοχές όπου 
κυριαρχεί η 
γεωργία 

 ∆υσπρόσιτες και 
απομονωμένες 
αγροτικές περιοχές 

 Οικονομική βάση. 
Προσβασιμότητα 

ΟΟΣΑ (OECD 1993, 
1995) 

Οικονομικά 
ενσωματωμένες 
περιοχές 

Ενδιάμεσες περιοχές Απομακρυσμένες 
αγροτικές περιοχές 

   Οικονομική βάση 

ΟΟΣΑ (OECD, 1994) 
 

Κυρίως Αγροτικές Ενδιάμεσες περιοχές Κυρίως Αστικές    Οικονομική βάση 

Ε.Ε. (Eurostat, 2010) 
 

Κυρίως Αγροτικές Ενδιάμεσες περιοχές Κυρίως Αστικές    Οικονομική βάση 

ΓΓΕΤ/Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο  - 
Ε.Μ.Π,  1990 
(Παπαγεωργίου, κ.ά.) 
 

∆υναμικοί αγροτικοί 
οικισμοί 

Οικισμοί με ενδιάμεση 
ανάπτυξη 

Οικισμοί που δεν 
διαθέτουν επαρκή 
γεωργική 
παραγωγική βάση 

   Οικονομική 
/Παραγωγική βάση 

Ηλιοπούλου, 
Στρατάκης κ.ά. (2008) 

∆υναμικές γεωργικές 
περιοχές 

Αγροτικές περιοχές με 
οικονομική 
διαφοροποίηση 

Περιοχές με 
ενδιάμεση 
ανάπτυξη 

Περιοχές 
χαμηλού 
γεωργικού 
δυναμικού 

Φθίνουσες 
αγροτικές περιοχές 

 Οικονομική 
/Παραγωγική βάση 

Dimara and Skuras 
(1996) από Σκούρας 
∆. & Ψαλτόπουλος 
∆., 2012 

∆υναμικές αγροτικές 
περιοχές με 
αναπτυγμένο 
δευτερογενή τομέα  

∆υναμικές αγροτικές 
περιοχές   χωρίς 
αναπτυγμένο 
δευτερογενή τομέα   

Στατικές αγροτικές 
περιοχές με 
αναπτυγμένο 
τουρισμό   

Στατικές 
αγροτικές 
περιοχές χωρίς  
αναπτυγμένο 
τουρισμό   

  Οικονομική 
/Παραγωγική βάση 

Ευστράτογλου κ.α 
(1998) από Σκούρας 
∆. & Ψαλτόπουλος 
∆., 2012 

Ορεινές και 
ημιορεινές αγροτικές 
περιοχές με 
μειονεκτικές 
διαρθρώσεις 

Περιοχές με υψηλή 
εξάρτηση από την 
γεωργική 
δραστηριότητα και με 
ανάπτυξη 
επικεντρωμένη γύρω 
από αυτήν ή αγροτικές 
περιοχές εντατικής 
γεωργίας πεδινές 

Αγροτικές περιοχές 
με ανάπτυξη 
επικεντρωμένη 
γύρω από τον 
τουρισμό 

Περιαστικές 
αγροτικές 
περιοχές 

Αγροτικές περιοχές 
περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες ή με 
προστατευόμενο 
περιβάλλον 

Νησιωτικές 
περιοχές που 
αφορούν μικρά 
νησιά και 
αποτελούν 
ιδιαίτερη 
κατηγορία του 
ευρύτερου 
αγροτικού χώρου 

Οικονομική 
/Παραγωγική βάση, 
Χαρακτήρας 
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Ψαλτόπουλος & 
Ευστράτογλου 2000) 

Αγροτικές περιοχές 
Τύπου Ι, (υψηλός 
βαθμός απομόνωσης, 
πληθυσμιακή 
αποδυνάμωση, 
σημαντικές ελλείψεις 
στις υποδομές, 
δυσμενείς καιρικές και 
εδαφολογικές 
συνθήκες και ύπαρξη 
σημαντικών φυσικών 
πόρων) 

Αγροτικές περιοχές 
Τύπου ΙΙ, με αυτά του 
τύπου Ι διαρθρωτικά 
προβλήματα και 
εξάρτηση των 
οικονομιών τους από το 
γεωργικό τομέα είναι  
υψηλή 

    Οικονομική 
/Παραγωγική βάση, 
Προσβασιμότητα, 
Υποδομές, 
Γεωμορφολογία 

ΕΣΠΑ Ορεινές περιοχές 
 

Νησιωτικές περιοχές 
 

Λοιπές αγροτικές 
περιοχές και 
περιοχές που 
εξαρτώνται από την 
αλιεία 

    

Ε.Σ.Σ.Α.Α. 2007- 2013 
& Π.Α.Α. 2007-2013 

∆υναμικές αγροτικές 
περιοχές 

Ορεινές – Μειονεκτικές 
– Προβληματικές 
Αγροτικές Περιοχές 

Νησιωτικές 
Αγροτικές Περιοχές 

   Γεωμορφολογία 
Προβληματικότητα 

ΓΠΧΣΑΑ  Αγροτικές περιοχές 
υψηλής 
παραγωγικότητας 

Περιαστικές αγροτικές 
περιοχές 

Ορεινές,    
ημιορεινές περιοχές  
και νησιωτικές με 
αγροτικό 
χαρακτήρα 

   Γεωμορφολογία 
Προβληματικότητα 

Πηγή: Σκούρας ∆. & Ψαλτόπουλος ∆., 2012 – Ιδία επεξεργασία
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Από την παραπάνω σταχυολόγηση, ως κύρια χαρακτηριστικά αναγνωρισμένων 

τύπων αγροτικού χώρου αναγνωρίζονται: το μέγεθος πληθυσμού, η σύνθεση 

απασχόλησης, η οικονομική βάση, τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, η  ύπαρξη 

άλλων πόρων.  

 

3. Ο σχεδιασμός του αγροτικού χώρου  

3.1 Οι κατευθύνσεις του χωρικού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο για τον αγροτικό χώρο 

3.1.1 Η όψη του εθνικού χωρικού σχεδιασμού για τον αγροτικό χώρο 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που καταγράφονται στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ)  ως προς τη διατήρηση και ανάδειξη 

της ποικιλομορφίας της υπαίθρου, σημειώνεται ότι αποτελεί μεν σημαντικό προνόμιο 

της χώρας, όμως η έλλειψη ολοκληρωμένου χωρικού σχεδιασμού οδηγεί σε 

υποβάθμιση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της. ∆ιαπιστώνεται επίσης ότι φύση, 

τοπία και παραδοσιακοί οικισμοί δεν προστατεύονται με επάρκεια στην πράξη, λόγω 

συγκρούσεων με οικονομικά συμφέροντα, που επενδύουν σε ακίνητα, και των 

έντονων τάσεων οικιστικής ανάπτυξης. Επισημαίνεται η ιδιαίτερη μέριμνα που πρέπει 

να ληφθεί για το ‘τοπίο’, ώστε να αποτελέσει σημαντική συνιστώσα των πολιτικών 

χωροταξίας, πολεοδομίας, περιβάλλοντος, πολιτισμού και αγροτικής οικονομίας1. 

Oι κατευθύνσεις που περιλαμβάνονται στο ΓΠΧΣΑΑ2 για τη χωρική διάρθρωση, 
εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα του αγροτικού τομέα εστιάζουν, μεταξύ άλλων, 

στην : 

• ∆ημιουργία ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού συστήματος γεωργίας, 

αναπτυσσόμενο κατά φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, ικανό να συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της υπαίθρου με σκοπό τη διατήρηση του αγροτικού πληθυσμού και τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και την ανάδειξη ενός ευρέος φάσματος 

οικονομικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές μειονεκτικές, ορεινές και νησιωτικές 

περιοχές.  

                                                 
1 Βλ. αναλυτικά ΙΙΙ.Θ (ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08) 
2 Άρθρο 7 (ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08) 
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• ∆ιατήρηση της γεωργίας και της εντατικής κτηνοτροφίας, με παράλληλη 

προστασία της γεωργικής γης, ιδιαίτερα στις γόνιμες πεδινές περιοχές3.  

• ∆ραστικό περιορισμό της διάχυσης αστικών χρήσεων στη γεωργική γη υψηλής 

παραγωγικότητας. Τυχόν απόδοσή της σε άλλες χρήσεις πρέπει να γίνεται με 

φειδώ, ύστερα από στάθμιση των παραγόντων κόστους – ωφέλειας σε κοινωνικό, 

οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη των επιλογών 

ανάπτυξης που απορρέουν από το παρόν πλαίσιο.  

Ως προς την χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του αγροτικού χώρου4, δίνεται η 

κατεύθυνση α) της αύξησης της ελκυστικότητας του αγροτικού χώρου ως περιοχής 

οίκησης, αναψυχής και ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, κυρίως του 

πρωτογενή τομέα, με την ανάπτυξη ποιοτικών πρωτογενών δραστηριοτήτων σε 

συνδυασμό με τον τουρισμό,  β) της συνετής διαχείρισής του, με στόχο τη διαφύλαξη 

των χαρακτηριστικών του ως φυσικού αποθέματος και ως τοπίου, και γ) της 

ανάδειξης της σημασίας του για τη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων και των 

αγροοικοσυστημάτων.   

∆ίνεται η κατεύθυνση της διάχυσης της δυναμικής των αστικών κέντρων στην 

ύπαιθρο μέσω της εγκαθίδρυσης εταιρικής σχέσης μεταξύ αστικών κέντρων και 

υπαίθρου, ώστε να βελτιωθεί η ελκυστικότητά της και να αποκατασταθεί η 

δημογραφική και παραγωγική ευρωστία της, η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στις 

υπηρεσίες, στις υποδομές και στη γνώση5. Ως μοχλοί αναφέρονται τόσο η προσφορά 

ποιοτικού τουρισμού-παραθερισμού στον αστικό πληθυσμό, με ανάδειξη των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων της υπαίθρου και ιδιαίτερα των τοπίων και των 

παραδοσιακών οικισμών όσο και η αμεσότητα πρόσβασης του αστικού πληθυσμού 

σε ποιοτικά προϊόντα αγροτικής παραγωγής. Παράλληλα, προωθείται μέσω του 

ΓΠΧΣΑΑ η προστασία του αγροτικού χώρου από την ανεξέλεγκτη διάχυση των 

αστικών λειτουργιών και η ενθάρρυνση της ανάπτυξης της δόμησης σε 

οργανωμένους υποδοχείς αντί της διάσπαρτης δόμησης, Κομβικό στόχο αποτελεί η 

ανάδειξη του πολυλειτουργικού χαρακτήρα της γεωργίας και του ρόλου της ως 

σημαντικού «διαχειριστή» των φυσικών πόρων και του αγροτικού τοπίου.  

                                                 
3 Όπως: (α) την Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, (β) το Θεσσαλικό Κάμπο, (γ) την 
Κοιλάδα του Σπερχειού και την Κωπαΐδα, (δ) τους κάμπους, ένθεν και ένθεν του Αμβρακικού, της 
Άρτας και του Αγρινίου, (ε) τους κάμπους της Κορινθίας και της Αργολίδας, της Πάτρας και του 
Πύργου, (στ) το Μεσσηνιακό κάμπο και την κοιλάδα του Ευρώτα και (ζ) το Ηράκλειο - Μεσσαρά, στην 
Κρήτη. 
4 Άρθρο 9, (ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08) 
5 Άρθρο 8, (ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08) 
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Στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για 

τον Τουρισμό ο αγροτικός χώρος αντιμετωπίζεται «κατακερματισμένος» ως κατά 

περίπτωση τμήμα του ορεινού, πεδινού, νησιωτικού χώρου ή εξειδικευόμενος σε 

«αγροτική γη». Στην πρώτη περίπτωση η «αγροτικότητα» του χώρου δεν 

ενσωματώνεται στους όρους των κατευθύνσεων οργάνωσης και ανάπτυξης της 

τουριστικής δραστηριότητας και δεν αποτελεί στοιχείο διαβάθμισης των σχετικών 

προτεραιοτήτων. Στη δεύτερη περίπτωση, στην αγροτική γη υψηλής 

παραγωγικότητας6, επιβάλλεται η διατήρηση του υψηλού καθεστώτος προστασίας 

που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η 

δημιουργία τουριστικών υποδομών που έχουν σημαντική επίπτωση στη διεθνή 

ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην απασχόληση7, και για τη λοιπή γεωργική γη, η 

διερεύνηση της σκοπιμότητας για τον καθορισμό ζωνών τουριστικής ανάπτυξης με 

στόχο τον περιορισμό της διάχυσης τουριστικών εγκαταστάσεων στο χώρο, γίνεται 

μέσω των τοπικών χωροταξικών σχεδίων.   

Στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για 

τις ΑΠΕ, ο αγροτικός χώρος δεν αντιμετωπίζεται ειδικά, αλλά ταυτίζεται ουσιαστικά με 

τον μη αστικό χώρο, με διακρίσεις ενίοτε στη βάση γεωμορφολογικών 

χαρακτηριστικών, όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση ΑΠΕ. Η αντιμετώπιση του 

αγροτικού χώρου ως υποδοχέα εγκατάστασης ΑΠΕ, αποσαφηνίζεται πλήρως με 

επόμενη νομοθετική ρύθμιση, όπου σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από τη 

∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του οικείου νομού ως αγροτική γη υψηλής 

παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, 

εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

σταθμούς Α.Π.Ε.8. Από τη σαφή καθολική αυτή ρύθμιση εξαιρούνται στη συνέχεια 

αγροτεμάχια στην περιοχή της Αττικής, καθώς και σε περιοχές της Επικράτειας που 

έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας9 εκτός αν 

διαφορετικά προβλέπεται στα εγκεκριμένα αυτά σχέδια, ώστε τελικά να επιτρέπεται η 

                                                 
6 Αρθρο 8Β (ΦΕΚ 1138Β/11.06.09) 
7 Η έγκριση της χωροθέτησης των επενδύσεων αυτών γίνεται ύστερα από στάθμιση παραγόντων 
κόστους ωφέλειας σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο σύμφωνα με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 9 του παρόντος.  
8 Βλ. Ν.3851/2010, άρθρο 9 παρ. 6 (ΦΕΚ  85Α/4.06.2010) 
9 από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης 
Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), καθώς και Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου 
(Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α΄), 
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παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς στην 

χαρακτηρισμένη ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας. 

Στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για 

τη Βιομηχανία10 περιλαμβάνονται αναφορές σχετικά με τις χωροθετικές δυνατότητες 

ή και προτεραιότητες στον εξωαστικό χώρο (γενικά) και στον αγροτικό (ειδικότερα 

υπό την έννοια είτε της γης υψηλής παραγωγικότητας, είτε του τόπου παραγωγής 

αγροτικών προϊόντων-πρώτης ύλης για μεταποιητικές μονάδες). Ειδική πρόβλεψη 

υπάρχει για τις κατηγορίες βιομηχανικών δραστηριοτήτων με χωροθετική εξάρτηση 

από αγροτικές πρώτες ύλες11 και από πρώτες ύλες προερχόμενες από εξόρυξη12  

Περιλαμβάνονται επίσης κριτήρια και συμβατότητες χωροθέτησης των βιομηχανικών 

μονάδων και υποδοχέων που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά της περιοχής 

χωροθέτησης καθώς και κατευθύνσεις που συνδέονται με ειδικά θεσμικά καθεστώτα 

και κατηγορίες χώρου (δάση και δασικές εκτάσεις, γεωργική γη υψηλής 

προτεραιότητας, περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) περιαστικές ζώνες. 

∆ίνονται κατευθύνσεις για το φυσικό σχεδιασμό του εξωαστικού χώρου, μέσω Γ.Π.Σ. 

/ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ή άλλων σχεδιαστικών εργαλείων13,  στο πλαίσιο περιορισμού του 

ποσοστού του εξωαστικού χώρου στο οποίο επιτρέπεται η χωροθέτηση 

βιομηχανικών μονάδων με τους όρους της γενικής νομοθεσίας περί εκτός σχεδίου 

δόμησης.  Σχέδια χρήσεων γης του εξωαστικού χώρου που δεν ορίζουν χρήσεις γης 

στο σύνολο της περιοχής μελέτης, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο 

εκτόνωσης των πιέσεων για διάσπαρτη εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων στο μη 

ρυθμιζόμενο τμήμα της τελευταίας. Επίσης προτείνεται η συστηματοποίηση των 

χρήσεων γης που χρησιμοποιούνται για το φυσικό σχεδιασμό του εξωαστικού χώρου 

                                                 
10 ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/13.04.2009 
11 Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται αγροτικές βιομηχανίες που πληρούν ένα από τα παρακάτω 
κριτήρια: 
Βιομηχανικές δραστηριότητες που χρησιμοποιούν αγροτικές πρώτες ύλες ιδιαίτερα ευπαθείς στη 
μεταφορά, βιομηχανικές μονάδες μεταποίησης προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης (Π.Γ.Ε.) ή/και 
προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.), βιομηχανικές δραστηριότητες που 
χρησιμοποιούν αγροτικές πρώτες ύλες που προέρχονται από σχετικά ευρείες ζώνες αγροτικής γης 
υψηλής παραγωγικότητας ή ανάλογου χαρακτήρα. . 
12Περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις πρωτογενούς επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών (των 
λατομικών ορυκτών συμπεριλαμβανομένων) στις περιοχές εξόρυξής τους, μονάδες μεταποίησης 
χωροθετημένες σε περιοχές εκμετάλλευσης ορυκτών πρώτων υλών, τις οποίες οι μονάδες αυτές 
καθετοποιούν και μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με εξάρτηση από ορυκτές πρώτες ύλες στις περιοχές 
εξόρυξης τους. 
13 Στο Κεφάλαιο Ε’ Αρθρο 9 δίνονται Κατευθύνσεις για διάφορες κατηγορίες σχεδιασμού και χωρικών 
πολιτικών, όπως τον  υποκείμενο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό (όσον αφορά τη ρύθμιση 
της βιομηχανίας στον οικιστικό ιστό και τον φυσικό σχεδιασμό του εξωαστικού χώρου. 
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και η ένταξή τους σε ένα ενιαίο κώδικα χρήσεων γης για το σύνολο των εντός και 

εκτός σχεδίου περιοχών. 

3.1.2 Η όψη του περιφερειακού  χωρικού σχεδιασμού για τον αγροτικό χώρο 

Στα 12 Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ο 

αγροτικός χώρος αντιμετωπίζεται με ποικίλους τρόπους. Συγκεκριμένα, σε ορισμένα 

ΠΠΧΣΑΑ αναγνωρίζεται ο αγροτικός χώρος ως διακριτή και ενιαία κατηγορία του 

χώρου ενώ σε άλλα αντιμετωπίζεται μέσω διαφοροποιημένων θεωρήσεων 

αναφορικά με τον ορεινό, παράκτιο, νησιωτικό ή περιαστικό χώρο. Σε κάθε 

περίπτωση αλλά με διαφορετικό βαθμό έντασης δίνεται η κατεύθυνση της 

διαφύλαξης της γεωργικής γης, του εμπλουτισμού του αγροτικού προϊόντος σε 

συνδυασμό με την προστασία περιβάλλοντος, του περιορισμού της οικιστικής 

διάχυσης, αποτέλεσμα της νόμιμης και αυθαίρετης εκτός σχεδίου δόμησης. Στον 

Πίνακα 2 αποδελτιώνονται παράμετροι των κατευθύνσεων των Σχεδίων αυτών που 

αφορούν σε αγροτικές περιοχές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Παράμετροι κατευθύνσεων ΠΠΧΣΑΑ αναφορικά με τον αγροτικό 
χώρο 
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Θεσσαλίας √ √ √ √  

∆υτικής Ελλάδας √   √ √ 

Ιονίων Νήσων  √ √ √ √ 

Κρήτης √ √ √   

Νοτίου Αιγαίου √ √ √ √  

Βορείου Αιγαίου   √ √  

Πελοποννήσου √   √  

Στερεάς Ελλάδας √  √ √  

Κεντρικής Μακεδονίας √   √  

∆υτικής Μακεδονίας √  √ √  

Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης √  √ √  

Ηπείρου √   √  
Πηγή: 12 ΠΠΧΣΑΑ – Ιδία Επεξεργασία 
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Συμπερασματικά, ο χωρικός σχεδιασμός σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 

περιλαμβάνει ένα φάσμα αντιμετώπισης και διαχείρισης του αγροτικού χώρου, ο 

οποίος άλλοτε ταυτίζεται με τον εξωαστικό χώρο, άλλοτε επιμερίζεται σε χώρο 

παραγωγής του πρωτογενή τομέα ή υποδοχέα οικιστικής εξάπλωσης. Η θεώρηση 

της υπαίθρου ως φυσικού πόρου δεν φαίνεται να ενσωματώνεται στο υπόβαθρο του 

ισχύοντος υπερκείμενου σχεδιασμού. 

 

3.2 Τοπικός χωρικός σχεδιασμός και αγροτικός χώρος 

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των τυπολογιών που αναγνωρίζονται από το 

ερευνητικό, μελετητικό διαθέσιμο υλικό και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο διακρίνονται ως 

χαρακτηριστικές περιπτώσεις αγροτικών περιοχών που αντιμετωπίζονται μέσω 

τοπικού χωρικού σχεδιασμού (ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ) οι ακόλουθες: 

• Εξωαστική ζώνη μεσαίου ή μεγάλου αστικού κέντρου. 

• Χωρική ενότητα με ημιαστικό κέντρο ως έδρα και αγροτικούς οικισμούς στην 

περιφέρειά του. 

• Μικρό ή μεσαίο νησί με αυξανόμενο τουρισμό και αγροτική ενδοχώρα. 

• Χωρική ενότητα με  σημαντική απασχόληση στον πρωτογενή τομέα. 

• Χωρική ενότητα με σημαντική ακόμη απασχόληση στον πρωτογενή τομέα που 

περιλαμβάνει πολιτιστικό/φυσικό/τουριστικό πόρο υψηλής αξίας. 

• Χωρική ενότητα με σημαντική απασχόληση στον δευτερογενή τομέα (μεταποίηση, 

εξόρυξη) με ημιαστικό κέντρο. 

• Χωρική ενότητα με υψηλό ποσοστό συμμετοχής ορεινού ή ημιορεινού τμήματος. 

Ο συνδυασμός κριτηρίων αναφορικά με την αστικότητα, τη διάρθρωση 

απασχόλησης; τη γεωμορφολογία και την ύπαρξη πόρων μπορεί να περιγράψει το 

σύνολο των διαφορετικών αντιμετωπίσεων από παλαιότερες και τρέχουσες 

ταξινομήσεις περιπτώσεων αγροτικού χώρου. Σε αυτή την κατεύθυνση 

συγκεντρώθηκαν και μελετήθηκαν αντίστοιχα τοπικά χωροταξικά σχέδια 

(ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ) που εγκρίθηκαν από το 2007 έως σήμερα (Πίνακας 3).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Κριτήρια κατηγοριοποίησης τυπολογίας μελετών περίπτωσης του αγροτικού χώρου  
 Kριτήρια 
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Σκ
ύρ

ου
 

 
Κ
άτ
ω
Ο
λύ
μπ

ου

Ιτ
άμ

ου
 

Κ
αλ

αμ
άτ
ας

 

Α
γρ

ιν
ίο
υ

 

Σο
φ
άδ

ω
ν

Π
αν
αγ

ία
ς

Αστικό κέντρο    √ √   

Ημιαστικό    √ √ √ √ 

Α
στ
ικ
ότ
ητ
α 

Αγροτικοί οικισμοί √ √ √ √ √ √ √ 

Σημαντικός Α’ γενής τομέας √ √ √   
  

 √  

Σημαντικός Β’ γενής τομέας  √     √

Α
π
ασ

χό
λη
ση

 

Συνεχής αύξηση Γ΄ γενή, έμφαση 
στον τουρισμό ή τις υπηρεσίες 

√

 
∆Ε ΣΚΥΡΟΥ

Α Β Γ  
√ 

 
∆Ε ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ

Α Β Γ
√ 

 

∆Ε ΙΤΑΜΟΥ

Α Β Γ
 

√ 

 
 

∆Ε ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Α Β Γ

√ 

 
∆Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Α Β Γ
 

 
 

∆Ε ΣΟΦΑ∆ΩΝ

Α Β Γ

√

 
 

∆Ε ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Α Β Γ  
Σημαντικό ορεινό ή ημιορεινό τμήμα √ √ √ √   √ 

Σημαντικό πεδινό τμήμα  √  √ √ √ √ 

Παράκτια ζώνη √ √  √   √ 

Γε
ω
μο
ρφ

ολ
ογ
ία

 

Νησί  √       

Φυσικοί √ √ √ √ √ √ √ 

Πολιτιστικοί    √  √ √ 

Π
όρ
οι

 

Άλλοι √  √     

Πηγή: EΛ.ΣΤΑΤ, 2001 - Iδία Επεξεργασία 
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3.2.1 Οι επτά μελέτες περίπτωσης  

Ο ∆ήμος Σκύρου περιλαμβάνει το νησί της Σκύρου και μικρές νησίδες και 

βραχονησίδες. Στο εγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ ο εκτιμώμενος πληθυσμός του 

υπολογίζεται περί τους 9.000 κατοίκους (μόνιμους και παραθεριστές) στην επόμενη 

δεκαετία. Στους στόχους του περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η προστασία της 

υπαίθρου από την άναρχη δόμηση με την υιοθέτηση της αρχής της «συμπαγούς 

πόλης», η ανάδειξη και προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, η ανάδειξη 

του ρόλου της γεωργίας ως σημαντικού διαχειριστή των φυσικών πόρων και του 

τοπίου, η αναβάθμιση και αποκατάσταση του δομημένου περιβάλλοντος των 

περιοχών κυρίως εκείνων που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς. 

Στην μη οικιστική περιοχή του νησιού προβλέπονται  Περιοχές Ειδικής Προστασίας 

(ΠΕΠ) α) απόλυτης, όπου απαγορεύεται πλήρως η δόμηση όπως τα  δάση, οι 

αναδασωτέες εκτάσεις, οι αρχαιολογικοί χώροι, οι βιότοποι και οι υγροβιότοποι, τα 

υδατορέματα με την παρόχθια ζώνη τους, ο αιγιαλός, τα οικοσυστήματα και 

γεωλογικά ακατάλληλες για δόμηση περιοχές και β)  απλής, στις οποίες επιτρέπονται 

επιλεκτικά ορισμένες ήπιες χρήσεις συμβατές με τον χαρακτήρα τους και Περιοχές 

Ελέγχου και Περιορισμού ∆όμησης (ΠΕΠ∆). Σε αυτές περιλαμβάνονται αφενός μεν οι 

γεωργικές εκτάσεις ειδικής προστασίας -οι μοναδικές που έχουν απομείνει για 

καλλιέργεια μετά τη δόμηση των οικισμών- για τις οποίες επισημαίνεται ο 

πολυδιάστατος ρόλος τους, οι διαφορετικές πιέσεις που δέχονται για οικιστική 

ανάπτυξη και η σχέση τους με προτεινόμενες περιοχές προστασίας ή με οικισμούς, 

αφετέρου δε οι εκτός οικισμών ζώνες.  

Το κατώτερο όριο κατάτμησης και αρτιότητας κυμαίνεται κατά περίπτωση από  4 έως 

6 στρ., ενώ στο σύνολο των εκτάσεων επιτρέπεται η κατοικία με μέγιστη επιφάνεια 

δόμησης 100τμ. και κάλυψης 120τμ. καθώς και τα κτίρια, εγκαταστάσεις και 

υποδομές αγροτικής παραγωγής14 και βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια 

χαμηλής όχλησης. 

Παρά την αναγνώριση της αξίας της υπολειπόμενης γεωργικής γης οι ρυθμίσεις για 

αυτήν δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τον εκτός οικισμών χώρο, επιτρέποντας 

τις ίδιες χρήσεις με έμφαση στην κατοικία, περιορίζοντας στην πράξη τον ρόλο της 

γεωργίας ως σημαντικού διαχειριστή των φυσικών πόρων και του τοπίου. 

 
                                                 
14 άρθρα 2 και 3 του Π∆ 24.05.1985 (ΦΕΚ 270∆΄/1985) 
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Για τη σημερινή ∆ημοτική Ενότητα Κάτω Ολύμπου του ∆ήμου Τεμπών Λάρισας, 

το πρόσφατα εγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ ορίζει ως προγραμματικό μέγεθος για την 

επόμενη δεκαετία  τους 23.492 κατοίκους (4.692 πραγματικός πληθυσμός και 18.800 

εποχιακός πληθυσμός). Η έμφαση στη χωρική οργάνωση της ∆Ε δίνεται στην 

ικανοποίηση οικιστικών αναγκών (κύριας και παραθεριστικής κατοικίας) και 

δευτερευόντως στην Προστασία και Ανάδειξη Γεωργικής Γης που διακρίνεται ως 

ζώνη περιλαμβάνοντας την περιοχή των γεωργικών καλλιεργειών καθώς και τη 

γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. Για την τεκμηρίωση της παραπάνω 

διαπίστωσης ως προς τη βασική πρόνοια του ΣΧΟΟΑΠ αναφέρεται η ισχύς των 

όρων και περιορισμών που ουσιαστικά ταυτίζονται με αυτούς της εκτός σχεδίου 

δόμησης15, ενώ ως προς τις χρήσεις η δυνατότητα ανέγερσης κατοικίας είναι 

καθολική, ανεξαρτήτως του βαθμού διατήρησης-ενίσχυσης του γεωργικού χαρακτήρα 

της ζώνης.  

Στο ΣΧΟΟΑΠ της σημερινής ∆Ε Ιτάμου του ∆ήμου Καρδίτσας χωροθετούνται οι 

απαιτούμενοι οικιστικοί υποδοχείς για πρώτη κατοικία με χρονικό ορίζοντα την 

επόμενη δεκαετία και πληθυσμιακό μέγεθος 10.174 κατοίκων. 

Για τη ρύθμιση του εξωαστικού χώρου θεσμοθετούνται περιοχές ελέγχου και 

περιορισμού της δόμησης (ΠΕΠ∆) με κυρίαρχες χρήσεις τη Βιολογική Γεωργία και 

Κτηνοτροφία, τη ∆ασοπονία, τον Πολιτιστικό και τον Εναλλακτικό Τουρισμό, καθώς 

και τους όρους δόμησης και μορφολογικά χαρακτηριστικά των κτισμάτων στις 

περιοχές αυτές, καθώς και με τη θεσμοθέτηση περιοχών προστασίας των φυσικών 

πόρων (των δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, της ζώνης προστασίας ρεμάτων 

και παρόχθιων οικοσυστημάτων, των περιοχών προστασίας τοπίου − 

κορυφογραμμών), προστασίας των αρχαιολογικών χώρων κ.λπ. 

Στο πλαίσιο της οριοθέτησης υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων 

διακρίνονται τρεις μεγάλες χωρικές ενότητες – ζώνες16 με βάση τον αναπτυξιακό 

χαρακτήρα της κάθε ζώνης.  

Στη ζώνη Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, Πολιτιστικού Τουρισμού παρά το 

ότι επιτρέπεται μόνο η άσκηση γεωργίας και κτηνοτροφίας ολοκληρωμένης 

διαχείρισης (δυνατότητα χρησιμοποίησης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων φιλικών 

                                                 
15 Ως κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 4 στρέμματα, χωρίς παρεκκλίσεις. 
16 Ζώνη 1: Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, Πολιτιστικού Τουρισμού  
Ζώνη 2: Ειδικών Καλλιεργειών, Κτηνοτροφίας, Αναψυχής και Ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης   
Ζώνη 3: Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, ∆ασοπονίας και Εναλλακτικού Τουρισμού  
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προς το περιβάλλον),  σειρά χρήσεων που δεν σχετίζονται με τη γεωργία, 

κτηνοτροφία όπως  γραφεία – καταστήματα, τουριστικές – ξενοδοχειακές 

εγκαταστάσεις μέχρι 100 κλίνες, με μέγιστη πυκνότητα 8 κλίνες/στρέμμα, αθλητικές 

εγκαταστάσεις, κατοικία κλπ. 

Η ζώνη Ειδικών Καλλιεργειών, Κτηνοτροφίας, Αναψυχής και Ήπιας Τουριστικής 

Ανάπτυξης  συμπίπτει με την προκαθορισμένη από το 1989 ΖΟΕ 17 διατηρώντας τις 

επιτρεπόμενες από αυτή χρήσεις γης αλλά αυξάνοντας την αρτιότητα και κατάτμηση 

στα 10 στρ. (με παρέκκλιση 4 στρ.). 

Στην Περιοχή Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, ∆ασοπονίας και Εναλλακτικού 

Τουρισμού παρά το ότι  επιτρέπεται μόνο η άσκηση γεωργίας και κτηνοτροφίας 

ολοκληρωμένης διαχείρισης (δυνατότητα χρησιμοποίησης φυτοφαρμάκων και 

λιπασμάτων φιλικών προς το περιβάλλον), επιτρέπονται επίσης η κατοικία και οι 

τουριστικές-ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις μέχρι 100 κλίνες, με μέγιστη πυκνότητα 6 

κλίνες/στρέμμα. 

Κοινή συνισταμένη οργάνωσης και διαχείρισης του εκτός οικισμών χώρου αποτελεί η  

χρήση του πρακτικά για κατοικία, αναψυχή και τουρισμό στο πλαίσιο «αξιοποίησής 

του». Και σε αυτή την περίπτωση η ύπαρξη ευαίσθητων και ενδιαφερόντων πόρων, 

δεν αντιμετωπίζεται ως αναπόσπαστο τμήμα του αγροτικού χώρου και τοπίου, 

εγκλωβίζονται στην κυρίαρχη αντίληψη της κατανάλωσης του χώρου με όρους 

αστικού τρόπου ζωής. 

Για το ∆ήμο Καλαμάτας το ισχύον ΓΠΣ ορίζει προγραμματικό μέγεθος για το μόνιμο 

πληθυσμό την επόμενη δεκαετία 79.378 άτομα, εκτιμώντας δηλαδή αύξηση 24% σε 

σχέση με τον πληθυσμό της απογραφής 2001. Ο παραθεριστικός πληθυσμός 

εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 16.038 άτομα περίπου, καταγράφοντας αύξηση της τάξης 

του 60% κατά την ίδια περίοδο. 

Η αποκατάσταση, ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, 

του αγροτικού τοπίου και του ορεινού χώρου, σε συνδυασμό με την επιδιωκόμενη 

ανάπτυξη ήπιων τουριστικών δραστηριοτήτων στον ορεινό και αγροτικό χώρο 

αποτελούν ορισμένους από τους κύριους στόχους του Σχεδίου. Παράλληλα, μέσω 

του καθορισμού επιτρεπομένων χρήσεων και κανόνων ελέγχου ή περιορισμού της 

δόμησης στον εκτός σχεδίου χώρο, προτείνεται η προστασία, διατήρηση και ανάδειξη 

του περιαστικού αγροτικού τοπίου – διείσδυση και διασύνδεση με το αστικό πράσινο 

                                                 
17 Λίμνης Πλαστήρα (Π.∆/γμα 22.10.1998 ΦΕΚ 885∆΄/06.12.1998) 
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ως συνέχειά του καθώς και η αποκατάσταση και διατήρηση των ελαιώνων της 

ορεινής και ημιορεινής ζώνης ως τοπίου συνδεδεμένου με την οικονομία και την 

ιστορία της περιοχής, αλλά και ως παραγωγικού προτύπου που αφορά στην 

ευρύτερη περιοχή και  ως αγροτικού περιαστικού και εξωαστικού τοπίου σημαντικής 

αισθητικής αξίας.   

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων προβλέπονται α) Περιοχές Ειδικής 

Προστασίας (ΠΕΠ) που αφορούν σημαντικές εκτάσεις του ∆ήμου, εκτός των 

οικισμών, με χαρακτήρα «απόλυτης ή σχετικής προστασίας». Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι ορεινοί όγκοι, η ημιορεινή ζώνη και η περιοχή που αφορά το σύνολο 

των εκτάσεων που έχουν αναπτυχθεί για οργανωμένη αγροτική παραγωγή και β) 

Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού ∆όμησης (ΠΕΠ∆) που βρίσκονται εκτός οικισμών, 

υφιστάμενων και μελλοντικών και εκτός των περιοχών προστασίας (ΠΕΠ). Στις 

ενδιάμεσες αυτές περιοχές τίθενται περιορισμοί, τόσο στη δυνατότητα εγκατάστασης 

ορισμένων από τις χρήσεις που προβλέπει το υφιστάμενο καθεστώς της «εκτός 

σχεδίου δόμησης», όσο και σε ορισμένες περιπτώσεις, στις δυνατότητες ανέγερσης 

των μεγεθών που προβλέπονται. Σημαντική είναι η πρόνοια του Σχεδίου για τις 

περιοχές αυτές, όπου προτείνεται η δυνατότητα εγκατάστασης πολλών χρήσεων, 

συμβατών μεταξύ τους, αλλά και με το χαρακτήρα κάθε περιοχής, ενώ ως προς την 

ένταση των χρήσεων, λίγο πολύ αντανακλά στα μεγέθη δόμησης με κριτήρια έντασης 

των πιέσεων αλλά και διατήρησης ορίων πέραν των οποίων επέρχεται απαξίωση του 

χώρου. Ενδεικτικά αναφέρεται ο καθορισμός της Περιοχής Ανάπτυξης Αγροτικού 

Ορεινού Χώρου και Αγροτουρισμού, με κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας: 

4στρ. καθώς και διακριτών  περιαστικών περιοχών  ανάλογα  με τη μορφολογία του 

εδάφους, την προσπελασιμότητα και τη γενικότερη χωρική σχέση με το αστικό 

συγκρότημα. Πρόκειται τελικά για την περιοχή που μετά τον προσδιορισμό των 

επεκτάσεων δηλαδή των προς πολεοδόμηση περιοχών παραμένει «εκτός σχεδίου» 

για τον ορίζοντα σχεδιασμού του ΓΠΣ, καθώς οι περιοχές αυτές αποτελούν στον 

πεδινό χώρο του ∆ήμου τις τελευταίες εκτάσεις ανοιχτών χώρων με αρκετά κυρίαρχο 

το χαρακτήρα αγροτικών λειτουργιών και τοπίου. Πολύ σημαντική είναι η διατύπωση 

ότι, στην ιδανική περίπτωση, που θα ήταν επιθυμητό να μην πυκνοκατοικηθούν, δεν 

υπάρχει με το σημερινό οικονομικό θεσμικό πλαίσιο η πρακτική δυνατότητα 

δημιουργίας αδόμητων ζωνών. Η σύνθεση των χρήσεων  (ποικιλία 

δενδροκαλλιεργειών, θερμοκηπίων, αλλά και συστάδων δασικών εκτάσεων, 

παραρεμάτιων συστημάτων βλάστησης αλλά και κατοικία με χαμηλές πυκνότητες)  



 17

μπορεί να παράγει ένα ικανοποιητικό περιβάλλον και ταυτόχρονα να διατηρήσει τον 

χαρακτήρα «υπαίθρου χώρας» που είναι απαραίτητο να περιβάλλει τις περιοχές 

έντονης αστικοποίησης δηλαδή τις πολεοδομημένες περιοχές. Το κατώτατο όριο 

κατάτμησης και αρτιότητας κυμαίνεται μεταξύ 4 έως 6στρ.  

Συμπερασματικά, στην περίπτωση ενός μεσαίου και δυναμικού αστικού κέντρου 

όπως η Καλαμάτα, καταγράφεται η σαφής κατεύθυνση της ανάγκης διασφάλισης του 

πόρου «λοιπός χώρος», εκτός των οικιστικών περιοχών με την ενσωμάτωση στο 

σχεδιασμό των διαφορετικών χαρακτηριστικών και ποιοτήτων του. Πρόκειται για μια 

προσεκτικότερη αντιμετώπιση και διαβάθμιση του εξωαστικού χώρου συγκρινόμενη 

με τις προηγούμενες περιπτώσεις.  

Στο ΓΠΣ ∆ήμου Αγρινίου το προγραμματικό πληθυσμιακό μέγεθος για την επόμενη 

δεκαετία εκτιμάται σε 67.500 κατοίκους. 

Η έμφαση δίνεται στην οργάνωση του αστικού χώρου ενώ ο εξωαστικός χώρος 

θεωρείται ουσιαστικά ως η συνέχειά του.  Καθορίζεται ζώνη προστασίας γεωργικής 

γης πρώτης προτεραιότητας (ή υψηλής παραγωγικότητας) που περιλαμβάνει την 

περιοχή που εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος του κάμπου του Αγρινίου. Για την 

εξασφάλιση των αναπτυξιακών προοπτικών από την αναδιάρθρωση των 

καλλιεργειών, επιβάλλεται η εν γένει προστασία και διαφύλαξη της ζώνης της 

γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας μέσα από ένα σχεδιασμό που θα περιορίζει τη 

δόμηση και θα διασφαλίζει ειδικές χρήσεις σχετικές με τον παραγωγικό χαρακτήρα 

της. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις (σχετιζόμενες με τη γεωργία και κτηνοτροφία, 

μεταποίηση, κατοικία κλπ) αποκλίνουν από αυτή την κατεύθυνση. Το κατώτερο όριο 

κατάτμησης και αρτιότητας κυμαίνεται από 4 έως 6στρ.  

Ορίζεται επίσης ζώνη γεωργικών χρήσεων που περιλαμβάνει περιοχές απλής 

γεωργικής γης στην περιβάλλουσα περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος. 

Επιθυμητός χαρακτήρας της ζώνης αυτής θεωρείται κυρίως ο γεωργικός σε 

συνδυασμό με ορισμένες χρήσεις και λειτουργίες ήπιας αναψυχής που ευνοούν τη 

διέξοδο του αστικού πληθυσμού προς τη φύση. Στη ζώνη αυτή επιτρέπονται χρήσεις 

σχετικές με τον πρωτογενή τομέα αλλά και η εγκατάσταση ξενοδοχειακών 

εγκαταστάσεων 3 και 4 αστέρων καθώς και η κατοικία. Το κατώτερο όριο κατάτμησης 

και αρτιότητας ορίζεται σε 4στρ18.  

                                                 
18 ∆εν ισχύουν οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται από το από 24.5.1985 π.δ/γμα (ΦΕΚ 270∆΄) 
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Αξιοσημείωτο είναι ότι και στις Περιοχές Ειδικής Προστασίας και ειδικότερα στη Ζώνη 

Προστασίας Εξωαστικού Πράσινου -ημιορεινή περιοχή σε άμεση γειτνίαση με το 

ΠΣΑγρινίου, η οποία περιλαμβάνει αγροτεμάχια, δάση (φυσικά και τεχνητά) και 

δασικές εκτάσεις, γεωργική γη με αναβαθμίδες καλλιεργειών και διασχίζεται από 

ρέματα, τοπία οικολογικού κι αισθητικού ενδιαφέροντος με αξιόλογη θέα- οι 

επιτρεπόμενες χρήσεις δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά καθώς δεν αποκλείουν 

αστικές χρήσεις (ξενώνες έως 300τμ., κατοικία έως 100τμ.) και το κατώτατο όριο 

κατάτμησης και αρτιότητας για τα μη δασικά γήπεδα ορίζεται σε 8 στρ. 

Στην περίπτωση των ζωνών προστασίας των σημαντικών υδάτινων οικοσυστημάτων 

της περιοχής19 δεν επιτρέπονται παρά μόνο η παρατήρηση της φύσης, οι 

επιστημονικές έρευνες και η παρακολούθηση του οικοσυστήματος, η περιβαλλοντική 

εκπαίδευση, η ήπια αναψυχή και οι οικοτουριστικές δραστηριότητες, χρήσεις και 

δραστηριότητες που προβλέπονταν από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την 

προστατευόμενη περιοχή από το 200620. Το παρόν ΓΠΣ για λόγους συμβατότητας με 

τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό ακολουθεί τη ζωνοποίηση και τις επιτρεπόμενες 

χρήσεις της προϋπάρχουσας ΚΥΑ.  

Σύμφωνα με το ∆ομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης του ∆ήμου Σοφάδων το 

προγραμματικό πληθυσμιακό μέγεθος για την επόμενη δεκαετία είναι 15.600 κατ. Η 

στόχευση του Σχεδίου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη διαφύλαξη της γεωργικής γης 

πρώτης προτεραιότητας, την αποφυγή της υποβάθμισης του τοπίου και της 

προστασίας του περιβάλλοντος, τον καθορισμό χρήσεων γης, τον δραστικό 

περιορισμό της δόμησης στον εξωαστικό χώρο, την πρόβλεψη αξιοποίησης των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων του ∆ήμου, στην υποστήριξη της υπαίθρου και στην 

απόκτηση διακριτής ταυτότητας. 

Στις Περιοχές Ελέγχου ή Περιορισμού ∆όμησης περιλαμβάνεται η Περιοχή 

προστασίας της γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας καθώς αναγνωρίζεται ότι 

αποτελεί τον σημαντικότερο πλουτοπαραγωγικό πόρο για το ∆ήμο. Οι επιτρεπόμενες 

χρήσεις είναι οι συναφείς με τον αγροτικό τομέα (γεωργία, μεταποίηση) ενώ 

                                                 
19 Λίμνης Λυσιμαχείας και ποταμού Αχελώου 
20 Βάσει της 22306/26.05.2006 (ΦΕΚ 477∆΄)  ΚΥΑ για το «Χαρακτηρισμό των λιμνοθαλασσών, 
χερσαίων, ποτάμιων περιοχών του νότιου τμήματος του Ν. Αιτωλοακαρνανίας και του νησιωτικού 
συμπλέγματος των Β. και Ν. Εχινάδων του Ν. Κεφαλληνίας ως Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών 
Μεσολογγίου−Αιτωλικού, κάτω ρου κι εκβολών Αχελώου κι Ευήνου και νήσων Εχινάδων». 
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προβλέπονται και αγροικίες21 έως 200τμ. καθώς και εγκαταστάσεις ΑΠΕ. Όριο 

αρτιότητας ορίζονται τα 4στρ. και κατάτμησης τα 8στρ.  

Επίσης προσδιορίζεται η δημιουργία Οικολογικού-αγροτικού Πάρκου με βασικές 

λειτουργίες την αγροτική απασχόληση στην περιοχή, αλλά με καλλιέργειες φιλικές 

προς το περιβάλλον και παραγωγή προϊόντων με το ειδικό σήμα «ονομασίας 

προέλευσης», (γεωργία και κτηνοτροφία), η  ίδρυση και λειτουργία πρότυπων 

αγροκτημάτων με τη μορφή αγροτικής φάρμας ολοκληρωμένης παραγωγής σε 

συνδυασμό με ξενώνες δυναμικότητας μέχρι 30 κλινών, που θα παρέχουν στους 

επισκέπτες πελάτες τους τη δυνατότητα να βιώσουν για λίγες ώρες ή και λίγες μέρες 

τον αγροτικό τρόπο ζωής, μετέχοντας στις καθημερινές δραστηριότητες δια της 

συμμετοχικής παρατήρησης, σε άμεση επαφή με τα ζώα και τις γεωργικές εργασίες 

στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, η ανάπτυξη οικοαναψυχής και άλλων ήπιων 

δραστηριοτήτων, πολιτισμού και αθλητισμού. 

Στις Περιοχές Ειδικής Προστασίας εντάσσονται ευρύτερες ζώνες των υδάτινων 

οικοσυστημάτων της περιοχής στην κατεύθυνση της διασφάλισης του αγροτικού 

χαρακτήρα της περιοχής, αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητάς της. 

Στο ∆ομικό Σχέδιο της Χωρικής Οργάνωσης του πρώην δήμου και νυν ∆Ε Παναγίας 
της ΠΕ Χαλκιδικής δίνεται ως προγραμματικό πληθυσμιακό δυναμικό κατά την 

επόμενη δεκαετία  οι 6.000 μόνιμοι κάτοικοι και τα 8.500 άτομα εποχιακό δυναμικό.. 

Ο εκτός οικισμών χώρος ρυθμίζεται κυρίως μέσω Περιοχών Ειδικής Προστασίας και 

Ελέγχου και Περιορισμού ∆όμησης. Από τις ΠΕΠ σημειώνεται η πρόνοια για 

προστασία του δάσους, των δασικών εκτάσεων του υγροβιότοπου και παραρεμάτιων 

ζωνών και περιαστικού πρασίνου μέσω απαγόρευσης δόμησης, ενώ στα 

αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα επιτρέπεται η ανέγερση κατοικίας, οργανωμένων 

κατασκηνώσεων και αυτοεξυπηρετούμενων τουριστικών καταλυμάτων, Το κατώτερο 

όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 6στρ. και η μέγιστη επιφάνεια δόμησης 

και κάλυψης σε 100τμ. 

Στην ΠΕΠ Αγροτικών ∆ραστηριοτήτων, με στόχο τη διαφύλαξη των καλλιεργούμενων 

εκτάσεων, των θυλάκων γεωργικής γης και των κτηνοτροφικών μονάδων, 

επιτρέπονται χρήσεις γεωργίας, κτηνοτροφίας και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων 

αλλά και κατοικίας με όριο κατάτμησης και αρτιότητας τα 6στρ. Παράλληλα τμήμα του 

                                                 
21 Ο όρος αγροικία δεν περιλαμβάνεται στις χρήσεις του ΦΕΚ 166∆/1987 
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μη οικιστικού χώρου ρυθμίζεται μέσω ΠΕΡΠΟ22 για περαιτέρω (των επεκτάσεων των 

υφισταμένων οικισμών) οικιστική ανάπτυξη (αμιγής κατοικία, τουρισμός, αναψυχή και 

κοινωνικές εξυπηρετήσεις) με όριο κατάτμησης 6 στρ και σ.δ. ίσο με 0,2. 

 

3.2.2 Ομοιότητες και διαφοροποιήσεις   

Ως προς τις κατευθύνσεις οργάνωσης και  ανάπτυξης του εξωαστικού χώρου στις 

περιπτώσεις που μελετήθηκαν, διαπιστώνεται η κυρίαρχη αντίληψη της χρήσης-

κατανάλωσής του ως συνέχεια του αστικού ή εν γένει οικιστικού περιβάλλοντος. Σε 

όλες τις περιπτώσεις επισημαίνεται η ανάγκη διαβαθμισμένης προστασίας του 

φυσικού κεφαλαίου ως υποσυνόλου του εξωαστικού χώρου αλλά ρυθμίζεται στην 

πλειονότητα ως «τράπεζα γης για οικιστική ανάπτυξη». Θα μπορούσε να 

υποστηριχθεί ότι η ύπαιθρος αντιμετωπίζεται ως η φυσική συνέχεια της πόλης ή η 

ρεζέρβα «προνομίων ποιότητας οικιστικού περιβάλλοντος». Με άλλα λόγια οι 

κατευθύνσεις οργάνωσης και ανάπτυξης του αγροτικού χώρου διαμορφώνουν ένα 

ευέλικτο υπόβαθρο προσανατολισμένο περισσότερο στην κατοίκησή του παρά στην 

παραγωγή σε αυτό αλλά και τη διατήρησή του ως πόρου, εδαφικού, φυσικού, 

περιβαλλοντικού και πολιτιστικού. 

Η σύνθεση των επιτρεπόμενων χρήσεων γης συνηγορεί στην κυρίαρχη θεώρηση της 

υπαίθρου ως το εγχείρημα «εξυγίανσης της πόλης». Σε επίπεδο χρήσεων είναι 

πρόδηλη η οργάνωση της υπαίθρου με βάση αναφοράς τις ήδη διαμορφωμένες 

οικιστικές πυκνώσεις που συγκροτούν τον γειτνιάζοντα ή σε μικρή απόσταση αστικό 

χώρο ή εν γένει τα μεγαλύτερα οικιστικά κέντρα της περιοχής. Το σχετικό μίγμα των 

επιτρεπόμενων χρήσεων επιχειρεί να συνδυάσει την κατάληψη, την κατάκτηση, την 

οικειοποίηση, την αλλαγή και προσαρμογή της υπαίθρου υπηρετώντας το σύγχρονο 

αστικό τρόπο ζωής. 

Ο έλεγχος και περιορισμός δόμησης τίθεται σε κάθε περίπτωση ως ένας από τους  

κύριους στόχους των τοπικών χωροταξικών σχεδίων που μελετήθηκαν. Οι τρόποι 

που υιοθετούνται για την επίτευξη του στόχου αυτού, παρουσιάζουν πολλά κοινά 

σημεία, ενίοτε διαφοροποιούνται, σε κάθε περίπτωση όμως κρίνονται ως μη 

                                                 
22 Περιοχή Ειδικά Ρυθμιζόμενης ΠΟλεοδόμησης  
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(επαρκώς) αποτελεσματικά για τη διαφύλαξη της υπαίθρου ως περιβαλλοντικού 

πόρου με διαχρονική φυσική υπόσταση και κοινωνική απόδοση. 

Στην ίδια κατεύθυνση μιας μετριοπαθούς («ήπιας») διαχείρισης της υπαίθρου, άμεσα 

ετεροκαθοριζόμενης από τις οικιστικές πυκνώσεις/συγκεντρώσεις λειτουργούν οι όροι 

δόμησης που προβλέπονται. Οι προϊσχύουσες ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου 

δόμηση αποτελούν τον βασικό καμβά για τους επιλεγόμενους από τα σχέδια αυτά 

όρους δόμησης. Συνηθέστερη είναι η διατήρηση της αρτιότητας των 4 στρ. και συχνή 

η κατάργηση των παρεκκλίσεων. 

Οι υιοθετούμενες επιλογές προστασίας, διαφύλαξης και ανάδειξης της παραγωγικής 

βάσης της υπαίθρου εγκλωβίζονται συνήθως εντός των χαρακτηρισμών 

«παραγωγικότητας γεωργικής γης». Η χωρική διάσταση της παραγωγικής 

διάρθρωσης και κατεύθυνσης της οικονομίας της υπαίθρου  καταγράφεται ως 

αναιμική στην πλειοψηφία των τοπικών σχεδίων, συμπορευόμενη με αυτή σε εθνικό 

επίπεδο.  

 

4. Συμπεράσματα  

Μέσω των παραδειγμάτων που μελετήθηκαν προκύπτει ‘ότι σε επίπεδο τοπικού 

χωρικού σχεδιασμού, ο αγροτικός / ύπαιθρος χώρος αντιμετωπίζεται 

αποσπασματικά και κατά περίπτωση, υπό την ενιαία όμως θεώρηση της συνέχειας 

του οικιστικού περιβάλλοντος. Η εταιρική σχέση πόλης-υπαίθρου «οικοδομείται» στη 

βάση της δυνατότητας χρήσης της υπαίθρου για ό,τι περισσεύει ή ασφυκτιά στην 

πόλη.   

Η αναγκαιότητα ύπαρξης εξειδικευμένου χωρικού σχεδιασμού για τον αγροτικό χώρο 

στην Ελλάδα -ως σύνθετου υποβάθρου παραγωγής και δεξιοτήτων, φυσικών και 

ανθρωπογενών πόρων, σε αλληλεπίδραση με τις οικιστικές συγκεντρώσεις, αλλά 

κυρίως ως φυσικού υποδοχέα εργασίας και πολιτισμού, σε αντιδιαστολή με τη 

λανθάνουσα ή και πρόδηλη κατεύθυνση σχεδιασμού του ως φυσικής επέκτασης της 

οικιστικής ανάπτυξης- αποκτά σήμερα αυξημένο βαθμό επείγοντος υπό συνθήκες 

κρίσης. Οι κατευθύνσεις χωρικού σχεδιασμού της υπαίθρου οφείλουν κατά 

προτεραιότητα να χαράσσονται ταυτοχρόνως με τις αναπτυξιακές προοπτικές των 

τόπων με όρους αλληλοτροφοδότησης και συνέργειας. Το τοπικό επίπεδο ως το 

καταλληλότερο για έναν δημοκρατικό σχεδιασμό οφείλει να εμπλουτίζεται από 
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κατευθύνσεις εξειδικευμένου χωρικού σχεδιασμού με σαφή στόχευση στη διατήρηση 

του αγροτικού/ύπαιθρου χώρου ως καταρχήν περιβαλλοντικού πόρου, θέτοντας 

όρους και προϋποθέσεις για τη διαχρονική κοινωνική απόδοσή του. 
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• ΦΕΚ 128 Α/ 3-07-08, Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης.  

• ΦΕΚ 2464 Β/3-12-2008, Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού 
και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της 
στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.   

• ΦΕΚ 151ΑΑΠ/13-04-2009, Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού 
και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. 

• ΦΕΚ 1138 Β/11-06-2009, Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. 

• ΦΕΚ 1528 Β/7-9-2010, Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η 
αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας 

• ΦΕΚ 77 ΑΑΠ/3-5-2011, ,Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) 
∆ήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας. 

• ΦΕΚ 155 ΑΑΠ/16-6-2011,  Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του ∆ήμου Σοφάδων, Ν. Καρδίτσας. 

• ΦΕΚ 350 ΑΑΠ/30-12-2011, Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) της ∆ημοτικής Ενότητας 
(πρώην ∆ήμου) Ιτάμου, του ∆ήμου Καρδίτσας. 

• ΦΕΚ 13 ΑΑΠ/30-1-2012, Έγκριση Μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της ∆ημοτικής 
Ενότητας (πρώην ∆ήμου) Κάτω Ολύμπου του ∆ήμου Τεμπών. 

• ΦΕΚ 7 ΑΑΠ/23-1-2013,  Έγκριση του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης 
Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήμου Σκύρου. 

• ΦΕΚ 14 ΑΑΠ/24-1-2013, Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της 
∆ημοτικής Ενότητας Αγρινίου ∆ήμου Αγρινίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


