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Η διερεύνηση των ορίων/ ζωνών οικιστικού και αγροτικού χώρου και οι 

επιπτώσεις της απουσίας πολεοδομικού σχεδιασμού στην τοπική 
ανάπτυξη στις μικρές και μεσαίες αγροτικές πόλεις της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας. 
 

∆ρ. Ιωάννης Καρυδάς 
∆ρ. Παντείου Πανεπιστημίου- Μέλος Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και 
Αμφισβητήσεων ( ΣΥΠΟΘΑ) Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης ∆υτικής Ελλάδας. 

 
 
                        
                                   

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

Ο κύριος σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να αναδείξει τις 

πολύπλευρες αλληλεπιδράσεις και τα σημαντικά προβλήματα της σχέσης 

τοπική- βιώσιμη ανάπτυξη και χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, 

στις μικρές και μεσαίες ελληνικές πόλεις, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του 

προγράμματος διοικητικής και οργανωτικής μεταρρύθμισης  των ∆ήμων και 

Περιφερειών (πρόγραμμα «Καλλικράτης») και τη διεύρυνση της εθνικής, 

πολύπλευρης, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, την τελευταία τριετία, 2010-

2013.  

Μέσα από προσεγγίσεις χωροταξικής και πολεοδομικής κλίμακας 

διαπιστώνουμε μια σειρά από προβλήματα, που σχετίζονται με τη 

συγκρότηση των ορίων του αστικού και εξωαστικού χώρου και τις σύνθετες, 

συχνά, αυθαίρετες και μη βιώσιμες, αναπτυξιακές δραστηριότητες στις 

περιοχές του περιαστικού και εξωαστικού χώρου των ελληνικών πόλεων.  

Τα προβλήματα εντείνονται καθώς οι χρηματοδοτήσεις που 

προκύπτουν μέσα από πολιτικές και προγράμματα της Ευρωπαικής Ένωσης 

σχετικά με την άρση των περιφερειακών ανισοτήτων και την εδαφική συνοχή 

στον ελληνικό χώρο, αποτελούν ένα πολύ επιθυμητό στόχο της εκάστοτε 

∆ημοτικής Αρχής, αλλά εφαρμόζονται με αποσπασματικό τρόπο, δίχως 

προσπάθεια  διερεύνησης και αξιολόγησης των πιθανών δυσλειτουργιών και 

επιπτώσεων στο χώρο και τη βιώσιμη ανάπτυξη της κάθε πόλης. 
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Το γεγονός είναι πως οι κυρίαρχες αντιλήψεις αστικοποίησης, το 

θεσμικό πλαίσιο, η απουσία ή καταστρατήγηση του σχεδιασμού, οι 

αποσπασματικές πρακτικές, επέτρεψαν τους κάθε είδους μετασχηματισμούς 

των ελληνικών πόλεων και οδήγησαν στη ραγδαία  νέο-ελληνική οικιστική 

επέκταση / διάχυση.  

Αναδεικνύεται σαν κυρίαρχο το πολεοδομικό φαινόμενο της αστικής 

διάχυσης( sprawl) της περιφερειακής μικρής ή μεσαίας ελληνικής πόλης.  

Η σχετική έρευνα στράφηκε στους ∆ήμους της Περιφερειακής Ενότητας 

Αιτωλίας και Ακαρνανίας, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, αλλά τα 

συμπεράσματα της μπορούν να γενικευθούν σε αντίστοιχες περιφερειακές 

ενότητες άλλων όμορων Περιφερειών της Ελλάδας. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. 
 

Στον ελλαδικό χώρο, παρά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χωροταξικού 

και πολεοδομικού σχεδιασμού, αλλά και τις πολλαπλές αναπτυξιακές 

παρεμβάσεις των Ευρωπαικών Προγραμμάτων και Κοινοτικών 

Πρωτοβουλιών, που αφορούν τις μικρές και μεσαίες πόλεις της ελληνικής 

περιφέρειας, τα χωρο-κοινωνικά προβλήματα και τα αντίστοιχα αναπτυξιακά 

δεν αντιμετωπίζονται, αλλά, το αντίθετο, εντείνονται, συνεχώς. Αναφερόμαστε 

στα προβλήματα της κατοίκησης, των χρήσεων γης, της προστασίας του 

περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης  του ελληνικού, αστικού 

περιαστικού και εξωαστικού χώρου. Οι παραπάνω διαδικασίες και 

προβλήματα κορυφώθηκαν την περίοδο 2009-13 και διαμορφώνουν τις 

πιθανές δράσεις της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης, τις προοπτικές της 

κατοίκησης, της αισθητικής/ αρχιτεκτονικής του περιαστικού και εξωαστικού 

αγροτικού/ κτηνοτροφικού και θαλάσσιου/ αλιευτικού ελληνικού χώρου, της 

προστασίας/ μαζικής καταστροφής του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος της ελληνικής ενδοχώρας.  

Στη πρόσφατη δεκαπενταετία, 1997- 2013, η παγκόσμια αστική  

συγκρότηση και η πολύπλευρη εθνική κρίση, οδήγησαν στη διεύρυνση των 

έντονων χωρο- κοινωνικών προβλημάτων τόσο στο κέντρο, όσο και στις 

παρυφές της ελληνικής πόλης. Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομικής 

και πολεοδομικής κρίσης, της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, οι 

ελληνικές μικρές και μεσαίες πόλεις, δίχως σαφή όρια, δίχως σχέδια 

πολεοδομικής συγκρότησης, επεκτείνονται διαρκώς προς τη γύρω ενδοχώρα. 

Τα όρια  των αστικών σχεδίων και η  συγκρότηση και η προστασία των 

περιαστικών οικισμών, των αγροτικών εκτάσεων και του φυσικού 

περιβάλλοντος, φαίνεται πως γίνεται όλο και περισσότερο ανέφικτη, στο 

πολύπλοκο ελληνικό πολεοδομικό και νομοθετικό σύστημα της «εκτός 

σχεδίου» και της «αυθαίρετης» δόμησης.   

Η «εκτός σχεδίου δόμηση», όπως επιβλήθηκε στην ελληνική 

πραγματικότητα πήρε δυσθεώρητες διαστάσεις, που στην πράξη κατήργησαν 

κάθε έννοια σχεδιασμού στον περιαστικό και εξωαστικό χώρο, ιδιαίτερα σε 

εκείνες τις περιοχές, που δεν έχουν καθορισθεί σαν περιοχές ειδικής 

προστασίας, με σαφείς περιορισμούς χρήσεων γης και δόμησης. Οι 
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ρυθμίσεις, εκ των υστέρων, δεν διέπονται από κάποιους κανόνες με γνώμονα 

τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, αλλά από νόμους για τη μεγιστοποίηση του 

χωρικού κεφαλαίου και της αξιοποίησης της γαιοκτησίας, για μικρά η 

μεγαλύτερα τοπικά πολιτικά οφέλη. Οδήγησαν στα προβλήματα της 

περιβαλλοντικής και αισθητικής υποβάθμισης, της διεύρυνσης του κοινωνικού 

αποκλεισμού και της γκετοποίησης των νέο-αστέγων και των μεταναστών, τον 

πολλαπλασιασμό της ανεξέλεγκτης στέγασης με τους αυθαίρετους οικισμούς 

των τσιγγάνων και των εκατομμυρίων λαθρομεταναστών.  

Η εθνική οικονομική κρίση και η χρεοκοπία, παράλληλα, οδήγησαν 

στην τάση επιστροφής των νεοελλήνων φτωχών και αστέγων από την πόλη 

στην ύπαιθρο και στα «πάτρια» αγροτικά εδάφη, δίχως, όμως, καμιά 

προετοιμασία για αυτό το σκοπό.  

Τα μη αντιστρεπτά αποτελέσματα της αστικής διάχυσης λόγω της 

απουσίας σχεδιασμού και της ανεξέλεγκτης – αυθαίρετης δόμησης είναι 

εμφανή σε όλο τον ελληνικό χώρο. Μορφολογικά και λειτουργικά οδηγεί σε 

οικιστικές αναπτύξεις κατά μήκος των κύριων οδικών αξόνων, σε διασπορά 

κάθε είδους χρήσης γης, σε περιοχές αδόμητες, σε επεκτάσεις δίχως τις 

απαραίτητες υποδομές και τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό εξοπλισμό, στην 

ύπαιθρο σε συνθήκες απουσίας στοιχειώδους αισθητικής και προστασίας και 

περιβαλλοντικής καταστροφής.  

Η παρούσα έρευνα αφορά τη χωροταξική και πολεοδομική κατάσταση 

των ∆ήμων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και ιδιαίτερα της Περιφερειακής 

Ενότητας Αιτωλίας και Ακαρνανίας.   

Γίνεται η διερεύνηση των αποτελεσμάτων της ανεξέλεγκτης χρήσης 

γης, της απουσίας του πολεοδομικού σχεδιασμού, της διεύρυνσης των 

πολλαπλών αλλά αποσπασματικών ανεξάρτητων πολιτικών  και 

πρωτοβουλιών οίκησης και ανάπτυξης, τόσο του αστικού όσο και του 

περιαστικού και εξωαστικού χώρου σχεδόν του συνόλου των Καλλικρατικών 

∆ήμων της Αιτωλοακαρνανίας.  Η διερεύνηση αυτή οδηγεί στα συμπεράσματα 

πως στις περιοχές αυτές διογκώθηκαν μια σειρά από χωρο-κοινωνικά και 

αναπτυξιακά προβλήματα, που σχετίζονται με την πρακτική της «εκτός 

σχεδίου δόμησης-  αυθαίρετης και ανεξέλεγκτης χρήσης γης».  
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Η γενικότερη παρατήρηση είναι πως η απουσία σχεδιασμού εκ μέρους 

των Τοπικών Αιρετών Αρχών οδήγησε στην έκρηξη/ νομιμοποίηση της κάθε 

είδους αυθαίρετης κατασκευής και χρήσης γης, με αποτέλεσμα  τη 

περιβαλλοντική / οικολογική και αισθητική κρίση του χώρου της ∆υτικής 

Ελλάδας.  

Συνολικά, το πιο κρίσιμο ερώτημα/ πρόβλημα που πρέπει να 

απαντηθεί στην παραπάνω περίπτωση μελέτης στη ∆υτική Ελλάδα, σχετικά 

με την έρευνα για την κατάσταση στο χωροταξικό και αστικό σχεδιασμό και τη 

μελλοντική οργάνωση και διαχείριση της περιφερειακής και τοπικής 

ανάπτυξης του ελληνικού χώρου, συνδέεται με το πρόβλημα της απουσίας 

παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου του περιεχομένου και των 

στόχων των πολεοδομικών σχεδίων, αλλά και μιας σειράς δράσεων και 

προγραμμάτων περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.  

Πρόκειται για σχέδια και προγράμματα με πολλές επικαλύψεις και 

δίχως κάποια προσπάθεια αξιολόγησης των πιθανών επιπτώσεών τους στην 

ελληνική ενδοχώρα. Το πρόβλημα των επικαλύψεων πολεοδομικού 

σχεδιασμού και τοπικής ανάπτυξης κορυφώθηκε με την πρόσφατη εφαρμογή 

του προγράμματος διοικητικής αναδιάρθρωσης «Καλλικράτης» ( ν. 3852/ 

2010).  

Για να γίνει καλύτερα κατανοητή αυτή η εξέλιξη πρέπει να αναλυθούν οι 

συντελεστές βαρύτητας χωρικής και αναπτυξιακής ολοκλήρωσης και βιώσιμης 

ανάπτυξης ανά νέο διευρυμένο δήμο, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα: 

Συντελεστές χωρικής ολοκλήρωσης 40%, γεωγραφικής κινητικότητας 

30%, ταυτότητας του τόπου 30%.  

Σε αυτές τις συνθήκες γίνεται πιο εύκολη η μετακίνηση των πληθυσμών 

προς το αστικό κέντρο και όχι το αντίθετο. Ταυτόχρονα δεν υπάρχει κάποια 

πρόβλεψη/ πρόταση για τους αγροτικούς πληθυσμούς που παραμένουν 

στους αγροτικούς  εξωαστικούς οικισμούς, που σταδιακά οδηγούνται στο 

μαρασμό, με μόνη διέξοδο την ήπια τουριστική ανάπτυξη, όπου υπάρχει 

τέτοια δυνατότητα. Οι περιαστικοί και εξωαστικοί οικισμοί, παρόλο που 

εντάχθηκαν σε μεγάλα αστικά πληθυσμιακά, δημοτικά, σύνολα,  

εγκαταλείπονται και αδειάζουν από τους τοπικούς πληθυσμούς, που μαζικά 

συρρέουν στα πιο μεγάλα αστικά κέντρα.  
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Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, μέσα από μια σειρά από διοικητικές 

πράξεις, οι περιαστικοί οικισμοί πιέζονται δραματικά από οικιστικά φαινόμενα 

αυθαίρετης δόμησης, από τις ονομαζόμενες « κοινωνικά αποκλεισμένες  

ομάδες πληθυσμού», από τσιγγάνους, μετανάστες, αλλά και από τις 

αυθαίρετες κατοικίες αναψυχής και τουρισμού- β’ κατοικία-  της μεσαίας 

ελληνικής αστικής τάξης ( Χριστοδούλου 2008).     

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί πολλαπλά χωρο-κοινωνικά προβλήματα 

και πολλές δυσλειτουργίες στις προτάσεις, τους στόχους και τις δράσεις,  για 

την κατοίκησης, για τις χρήσεις γης, για την ποιότητα ζωής, για την προστασία 

του φυσικού περιβάλλοντος, για την αισθητική της αστικής εικόνας στις μικρές, 

μεσαίες, μεγάλες και τις μεγαλύτερες πόλεις, για την άρση των περιφερειακών 

ανισοτήτων ανάμεσα στις πόλεις, αλλά και στον αστικό ιστό  και την αγροτική, 

ορεινή ή νησιωτική ενδοχώρα, του ευρύτερου ελλαδικού χώρου. Προκύπτει η 

αναγκαιότητα παρακολούθησης και ελέγχου των αλληλεπιδράσεων του 

χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού με τις κοινωνικές, 

περιβαλλοντικές και οικονομικές παρεμβάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Πρόκειται για μια αναγκαιότητα που οδηγεί στην πρόταση για τη συγκρότηση 

ενός Παρατηρητηρίου Χωρικής- Πολεοδομικής – Βιώσιμης Ανάπτυξης στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας,.  

Επιβεβαιώνεται, εδώ, η γενικά αποδεκτή διαπίστωση στην ελληνική 

κοινή γνώμη, πως το πλήθος των  ανεξάρτητων και αποσπασματικών 

πρακτικών και παρεμβάσεων εκ μέρους της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης, 

δίχως ή με απροσδιόριστο χωρικό/ πολεοδομικό σχεδιασμό και δίχως 

συντονισμό με τις χωρικές πολιτικές της Περιφέρειας και της Κεντρικής 

Κυβέρνησης, επηρεάζουν, με δραματικό τρόπο τις συνθήκες οίκησης/ 

κατοίκησης και βιωσιμότητας της τοπικής ανάπτυξης στην ελληνική 

ενδοχώρα.  
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2. Ο ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. 
 

Όσον αφορά το πλαίσιο του χωροταξικού και πολεοδομικού 

σχεδιασμού στην Ελλάδα, ο νόμος 2508/ 97 καθόρισε τις κατευθύνσεις και τις 

διαδικασίες της χωρικής οργάνωσης των ∆ήμων μέσω των Γ. Π. Σ., που 

αποτελούν την εξειδίκευση και το βασικό μέσο εφαρμογής των Πλαισίων 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, σε Εθνικό και σε 

Περιφερειακό/ Τοπικό Επίπεδο.  

Πρέπει να τονισθεί πως ο πολεοδομικός σχεδιασμός/ Γενικό 

Πολεοδομικό Σχεδιασμός, Γ. Π. Σ. και ΣΧΟΟΑΠ,  αποτελούν το στρατηγικό 

επίπεδο Πολεοδομικού Σχεδιασμού, με πρωταρχικές έννοιες διαμόρφωσης                

« τα όρια του σχεδίου πόλης» και τις επιτρεπόμενες «χρήσεις γης» ανά 

περιοχή.   

Μέσα από τα Γ.Π.Σ. καθορίζονται τα μεγέθη των πολεοδομικών 

συγκροτημάτων, των χρήσεων γης  και της οικιστικής ανάπτυξης, σε όλη την 

έκταση του ∆ήμου, αστική – εξωαστική, με βάση τις αρχές της βιώσιμης 

ανάπτυξης και τις τοπικές ανάγκες και προτεραιότητες.  

Λαμβάνεται υπόψη ο αναπτυξιακός ρόλος των αστικών κέντρων στο 

εθνικό και ευρωπαικό δίκτυο πόλεων και προσδιορίζονται, με σαφήνεια, οι 

περιοχές Ειδικής Προστασίας Π. Ε. Π.  και οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας 

∆όμησης, Π.Ε.Π.∆., περιοχές οι οποίες δεν πρέπει να πολεοδομηθούν.  Στο 

πλαίσιο αυτό υποδεικνύονται οι περιοχές / ζώνες των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων του ∆ήμου, οι χρήσεις γης για κατοικία και για τις γεωργικές 

και κτηνοτροφικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες αλιείας, για τις 

βιομηχανικές / βιοτεχνικές περιοχές, οι περιοχές Επιχειρηματικών Πάρκων ( ν. 

3982 /2011), αλλά και οι περιοχές πολιτιστικής και περιβαλλοντικής 

προστασίας.  

Η εμφανής πρόθεση του πολεοδομικού σχεδιασμού, μέσω Γ. Π. Σ., 

ήταν να  οδηγήσει σε μια διαδικασία δημιουργίας ζωνών πύκνωσης των 

επιτρεπόμενων χρήσεων γης, από την εξωαστική περιφέρεια προς τον 

περιαστικό χώρο και το αστικό κέντρο, μέσω της διαφύλαξης του αποθέματος 

του αγροτικού ή παράκτιου χώρου και της προστασίας της αισθητικής της 

κατοίκησης στην ελληνική ενδοχώρα).  
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Το Γ. Π. Σ.  μπορούσε να  περιλαμβάνει, σε σχέση με τη βιώσιμη 

ανάπτυξη και πέρα από τις κύριες πολεοδομικές προτάσεις για την κατοικία, 

τα εξής επι μέρους σχέδια: 

 

1. Σχέδιο χωρικής οργάνωσης και χρήσεων γης σε όλο το διευρυμένο χώρο 
του ∆ήμου. 
2. Σχέδιο καταγραφής, ενοποίησης και προτάσεις αξιοποίησης των ανοικτών 
δημόσιων εκτάσεων. 
3. Σχέδιο για την βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη κάθε επι μέρους οικισμού, 
4. Σχέδιο για αναπλάσεις, περιαστικό πράσινο. 
5. Σχέδιο για εσωτερικές συνδέσεις στο διευρυμένο δήμο, 
6. Σχέδιο υποδομών οδικών αξόνων, σιδηροδρομικής γραμμής, αεροδρομίου 
κλπ 
7. Σχέδιο ανάπτυξης, ενοποίησης και διασύνδεσης των διάσπαρτων 
πολιτιστικών υποδομών. 
8. Σχεδιασμός νέας εικόνας και ταυτότητας ∆ήμου.  
9. Σχέδιο Π.∆. για μετατροπή επί μέρους οικισμών σε παραδοσιακούς 
οικισμούς. 
    

Οι διαδικασίες σχεδιασμού μέσω Γ. Π. Σ. παρουσίασαν,  στη συνέχεια,  

σημαντικές δυσχέρειες, που η βαθύτερη ανάλυση τους υπερβαίνει την 

παρούσα εργασία.  

Σε γενικές, όμως, γραμμές, διαφαίνεται πως το ελληνικό οικιστικό 

φαινόμενο, ο καθορισμός των επιτρεπόμενων χρήσεων γης και οι συνθήκες 

βιώσιμης ανάπτυξης στον αστικό – εξωαστικό χώρο της ελληνικής πόλης, 

αποτελεί ένα αρκετά πολυσύνθετο και αντιφατικό, χωρικό, κοινωνικό, 

οικονομικό και πολιτικό φαινόμενο.  
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3. Η ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ 
ΑΣΤΙΚΟΥ – ΕΞΩΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ Ή ΜΕΣΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΟΛΗ. 

 

Οι χωροταξικές, κοινωνικές, οικιστικές και πολεοδομικές διαστάσεις και 

τα προβλήματα που προκαλούν στην ελληνική κοινωνία, σύμφωνα με την 

παρούσα εργασία, συνδέονται αφενός στην κυριαρχία του μοντέλου της 

Παγκόσμιας Πόλης/ Αγορών στον ελλαδικό χώρο και αφετέρου στην σχεδόν 

ολοσχερή απουσία του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στις 

ελληνικές πόλεις και στην κατάργηση των ορίων αστικού- εξωαστικού χώρου, 

σε μια νέο ελληνική εκδοχή ραγδαίας αστικής  εξάπλωσης και διάχυσης 

(sprawl).   

Στις συνθήκες παγκόσμιας επέκτασης των Αγορών και της 

περιφερειακής υπο-ανάπτυξης, οι ελληνικές πόλεις οδηγούνται, σταδιακά, σε  

κρίσιμες και ανεξέλεγκτες, χωροταξικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και 

οικονομικές συνθήκες, σε συνθήκες οικονομικής και χρηματοδοτικής 

υπανάπτυξης, σε συνθήκες οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης (Castells, 

1997, Taylor, 2000, Wallerstain 1989).  

Στο πλαίσιο αυτό, ένας υπερεθενικός οργανισμός, η Ευρωπαική 

Ένωση στις κατευθύνσεις της, τονίζει τη στόχευση της αναζωογόνησης/ 

ανάπτυξης της ελληνικού αστικού και περιαστικού χώρου, που απαιτείται για 

να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα της υποβάθμισης του περιαστικού 

χώρου της πόλης (Οδηγίες για ολοκληρωμένα σχέδια αστικής ανάπτυξης, 

πρόγραμμα JESSICA, 2010).  

Τονίζεται, επίσης, πως στις ελληνικές πόλεις καταστρατηγούνται 

συστηματικά οι προτάσεις των δράσεων και προγραμμάτων τοπικής βιώσιμης 

ανάπτυξης, που περιγράφονται με σαφήνεια στις κατευθυντήριες γραμμές, της 

Εδαφικής Ατζέντας, της Χάρτας της Λειψίας και στο πλαίσιο των 

Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαικής 

Ένωσης (Γιαννακούρου 2008).  

Οι Ευρωπαικές κατευθύνσεις θεωρούν απαραίτητο, στην ελληνική 

πόλη, να εμπεδωθεί ένα πλαίσιο διαλόγου και διαβούλευσης των τοπικών 

αρχών, όλων των εμπλεκόμενων φορέων, κυρίως, όμως των πολιτών και των 

κινημάτων πολιτών με σκοπό την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης 

περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης, σύμφωνα με την υπάρχουσα 
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νομοθεσία. Αναδεικνύονται τα προβλήματα σχετικά με το συντονισμό, την 

ιεράρχηση και τον έλεγχο, την αποσπασματικότητα των αντίστοιχων σχεδίων 

και προτάσεων και της αδιαφάνειας των στόχων και δράσεων, αλλά και της 

απουσίας της συμμετοχής των πολιτών στις αντίστοιχες διαδικασίες/ φάσεις 

του σχεδιασμού. Τίθεται σαν αναγκαία απαίτηση της αποτελεσματικής 

παρακολούθησης, της αξιολόγησης  και του ελέγχου των διαδικασιών της 

χωρικής διακυβέρνησης και των μηχανισμών του συντονισμού και της 

αξιολόγησης των εθνικών πολιτικών, δράσεων και σχεδίων  για τη χωροταξία, 

την πολεοδομία και την τοπική ή περιφερειακή ανάπτυξη (Γιαννακούρου, 

2008, Κομίλης κ.α 2000).  

Οι περιφερειακές διαστάσεις της πολύπλευρης κρίσης της Παγκόσμιας 

Πόλης και των Παγκόσμιων Αγορών, αλλά και η διεύρυνση της Εθνικής 

κρίσης χρεοκοπίας, συνδέονται με μια σειρά από έντονα χωρο-κοινωνικά 

προβλήματα, που μεγεθύνονται σημαντικά λόγω των δυσλειτουργιών του 

σχεδιασμού, τις διοικητικές δυσλειτουργίες και τη διαφθορά, όπως αυτά 

εξειδικεύονται στην περίπτωση της κάθε επί μέρους περιφερειακής εθνικής 

οντότητας και των ιστορικό-κοινωνικών συνθηκών της διαμόρφωσής της κάθε 

πόλης. Το πρόβλημα της οργανωτικής/ διοικητικής ανεπάρκειας, της 

αναγκαιότητας της αναδιάρθρωσης των αρμοδιοτήτων και της ενίσχυσης της 

ικανότητας του σχεδιασμού, ανά Περιφέρεια και ∆ήμο είναι κυρίαρχο. Το 

πρόβλημα συνδέεται με αυτό της επικάλυψης αρμοδιοτήτων, της 

ασυμβατότητας των νέων τεχνολογικών εφαρμογών για το χωροταξικό και 

πολεοδομικό σχεδιασμό, τις ψηφιακές εφαρμογές για την οργάνωση της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (ΤΠΕ), της ενίσχυσης της επικοινωνίας και των 

αλληλεπιδράσεων των επιπέδων του σχεδιασμού με τη χρήση του 

∆ιαδικτύου, ανάμεσα στην Περιφερειακή ∆ιοίκηση και  την Αυτοδιοίκηση της 

κάθε περιοχής μελέτης ( Καρυδάς 2007). 

Η πολύπλευρη κρίση οδηγεί σε έξαρση των χωρικών- κοινωνικών 

φαινομένων και προβλημάτων, του κοινωνικού αποκλεισμού, της 

συγκρότησης θυλάκων- γκέτο κοινωνικής εξαθλίωσης, χειρότερες και από  

αυτές στα πιο απαξιωμένα αστικά κέντρα. Τα φαινόμενα αυτά είναι πιο έντονα 

στους αυθαίρετους οικισμούς των τσιγγάνων και των μεταναστών, που 

επηρεάζουν δραματικά τις συνθήκες της τοπικής  ανάπτυξης στους μικρούς 

αγροτικούς και αλιευτικούς ελληνικούς οικισμούς ( Χριστοδούλου 2008). 
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Η αναγκαιότητα μελέτης και διερεύνησης πιο αποτελεσματικών 

πολεοδομικών μοντέλων χρήσεων γης και βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης 

αποτελεί μια απαίτηση στις σημερινές συνθήκες γενικευμένης χωρο-

κοινωνικής κρίσης της νέο-ελληνικής πόλης.  

Τα μοντέλα σχεδιασμού μπορούν να στραφούν σε ευρωπαικές «καλές 

πρακτικές» από αντίστοιχες πόλεις. Να απομακρυνθούν από τα αντίστοιχα 

πρότυπα που αναπτύχθηκαν στα μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα και στα 

πρότυπα που αυτά εγκαθιδρύουν, ιδιαίτερα, όμως,  στο μοντέλο ανάπτυξης 

της ελληνικής μητρόπολης, της Αθήνας και γενικότερα της Αττικής, της 

Θεσσαλονίκης, αλλά και κάποιων ακόμη μεγάλων πόλεων, Πάτρα, Λάρισα, 

Ηράκλειο κλπ.  

Το πρόβλημα της χωρο-κοινωνικής πολεοδομικής μοντελοποίησης 

σχετίζεται με εκείνο της διερεύνησης και αξιολόγησης των χωρικών προτύπων 

και εντείνεται λόγω της απουσίας του αντίστοιχου σχεδιασμού στην ελληνική 

πόλη.  

Γεννιέται ένα βασικό ερώτημα για ποια πρότυπα και για ποια 

αξιολόγηση μιλάμε, όταν ο χωρικός και πολεοδομικός σχεδιασμός είναι 

εντελώς απών στους ∆ήμους της ελληνικής ενδοχώρας.  

Τα προβλήματα της απουσίας τοπικής πολιτικής βούλησης, των 

ελλείψεων των οργανωτικών δομών και της επικάλυψης των αρμοδιοτήτων 

των φορέων του σχεδιασμού της κεντρικής, περιφερειακής και αστικής/ 

δημοτικής διακυβέρνησης, καθώς και η αναγκαιότητα μιας πιο αναλογικής 

χρηματοδότησης των αστικών και περιφερειακών αναπτυξιακών σχεδίων και 

προτάσεων οδηγεί στις προτάσεις των νέων σχεδίων χωρικής ανάπτυξης των 

ελληνικών ∆ήμων. Σε αυτό το πλαίσιο, η παράμετρος της ολοσχερούς 

απουσίας αξιολόγησης των σχετικών προτάσεων σχεδιασμού και των 

σχεδίων και προγραμμάτων περιφερειακής και αστικής ανάπτυξη, αποτελεί 

ένα φαινόμενο που πρέπει να μελετηθεί αναλυτικότερα.  

 

 

 

 
 
Ειδικότερα, στην παρούσα εργασία, για τη διερεύνηση του σχεδιασμού 

των ζωνών/  περιοχών χωρικής διαδράσης αστικού – αγροτικού χώρου ( peri 
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urban interfaces – PUI) και των αντίστοιχων χρήσεων γης, έχει μεγάλη 
σημασία σχετικά με τις δυνατότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης για προτάσεις, 
δράσεις και πολιτικές ειδικών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης ( Ε.Σ.Χ.Α).  

Όσον αφορά τις δραστηριότητες της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης, της 
αγροτικής οικονομίας- τοπικής ανάπτυξης- αγροτικής πολιτικής, η παραπάνω 
διερεύνηση θεωρείται απαραίτητη λόγω της παντελούς απουσίας του 
χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στους ελληνικούς ∆ήμους. Το 
αποτέλεσμα αυτής της απουσίας σχετίζεται με μια διαρκή παραβίαση των 
ορίων της πόλης, με την ταχεία περι- αστικοποίηση των αντίστοιχων χωρικών 
ζωνών, με την ραγδαία επέκταση της αυθαίρετης  δόμησης και πολλών 
επιβαρυντικών δραστηριοτήτων και χρήσεων γης με την «εκτός σχεδίου 
δόμησης».  

Η πρόταση σχεδιασμού ειδικών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης με τον 
έλεγχο των σχετικών χρήσεων γης για βιώσιμους αναπτυξιακούς λόγους 
μπορεί να λειτουργήσει θετικά για τη ανάπτυξη στον αγροτικό χώρο και για 
την προστασία του περιβάλλοντος.  

Στην αντίθετη περίπτωση το ενδιαφέρον θα στραφεί σε μεγάλες 
αναπτυξιακές επενδύσεις, κυρίως στον τουριστικό τομέα, που θα δράσουν 
επιβαρυντικά στον αγροτικό χώρο.  

Ο σχεδιασμός για την περίπτωση της βιώσιμης ανάπτυξης απαιτείται 
να λάβει υπόψη τις διαστάσεις της επεκτεινόμενης ιδιωτικοποίησης  - 
ραγδαίας αστικής επέκτασης μέσα από μια σειρά από δράσεις για την επί 
τόπια άμβλυνση των ανισοτήτων της ανάπτυξης πόλης- αγροτικού χώρου, με 
στόχο τη βιώσιμη τοπική/ περιφερειακή ανάπτυξη στις μικρές και μεσαίες 
ελληνικές πόλεις. 

Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο περιφερειακό φαινόμενο 

ολοκληρωμένη διερεύνηση του σχεδιασμού σχετίζει οικιστικές πλευρές και 

χρήσεις γης, οικονομικές/ αναπτυξιακές προοπτικές και ευκαιρίες ή 

προβλήματα, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και ψυχολογικές διαστάσεις, σε 

ολοκληρωμένα σχέδια αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης.  

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτής της εργασίας, οι νέες τεχνολογικές 

εξελίξεις και οι σύνθετες πολεοδομικές μέθοδοι και τα εργαλεία που 

αναπτύσσονται μέσα από το ∆ιαδίκτυο σε Ευρωπαικό επίπεδο, επιτρέπουν  

να ακολουθήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη  συστημική/ ψηφιακή μέθοδο 

αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του χωροταξικού και πολεοδομικού 

σχεδιασμού (μέθοδος VSMod), αλλά και των επικαλύψεων με άλλες 

αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, που αναπτύσσοντααι σε μια συγκεκριμένη 

χωρο-κοινωνική περιοχή. 
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Η μέθοδος λαμβάνει υπόψη τις διαστάσεις σε όλα τα επίπεδα του 

σχεδιασμού: αστικός χώρος – περιαστική/ γεωργική γη υψηλής 

παραγωγικότητας - φυσικό περιβάλλον.  

Στον ελλαδικό χώρο η μέθοδος έχει παρουσιασθεί σε μια σειρά 

συνεδρίων της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών/ ΕΕΣΜ 

(www.hsss.gr)  

Το δομο-λειτουργικό πολεοδομικό/ αστικό σύστημα προσομοιώνεται 

μέσα από  μαθηματικές σχέσεις, που εκφράζουν τη δύναμη της έλξης και 

εξέλιξης των κατοίκων, τόσο σε σχέση με το αστικό περιβάλλον και τις 

λειτουργίες του, όσο και με τους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης και 

απασχόλησης στις περιαστικές και εξωαστικές περιοχές στην περιοχή μελέτης 

κάθε ∆ήμου. Η προσέγγιση ακολουθεί τον τύπο:  

   Rj = Ai.Ei.u.dij-θ, όπου:  

 - R είναι συντελεστής, που εκφράζει το πληθυσμό της περιοχής,   

  -Ε, είναι συντελεστής που εκφράζει τους στόχους και τομείς της 

βιώσιμης ανάπτυξης,   

- dij-θ, είναι συντελεστής που εκφράζει τα όρια, ανάλογα με την 

προσέγγιση και εγγύτητα των κατοίκων στις αστικές λειτουργίες, στην 

απασχόληση και την οικονομική δραστηριότητα,  

- ο συντελεστής Α είναι ένας συντελεστής ομαλοποίησης, στον οποίο 

περιλαμβάνονται οι σχετικές χωρικές αναλύσεις της περιοχής μελέτης, 

διαθέσιμες επιφάνειες, όγκοι, πυκνότητες, αλλά και στοιχεία για την αισθητική 

αποτίμηση της περιοχής μελέτης και τη σύνδεσή της με το φυσικό, τοπικό, 

περιβάλλον.  

Πρόκειται για  μια εναλλακτική διαδικασία ανάλυσης της διαδράσης 

αστικού – εξωαστικού χώρου και αξιολόγησης του σχεδιασμού, των στόχων, 

των οργανωτικών δομών και των διαδικασιών υλοποίησης της τοπικής – 

βιώσιμης – αστικής ανάπτυξης, για ένα ελληνικό δήμο. 
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Τα σχετικά συμπεράσματα μελετών δείχνουν το αυξανόμενο 

ενδιαφέρον των αστικών και περιφερειακών σπουδών σχετικά με τις 

περιαστικές ζώνες – PUI, τόσο σε σχέση με τη μελέτη του οικιστικού 

περιβάλλοντος και της αστικής προαστικοποίησης/ διάχυσης, όσο και με τη 

μελέτη της διαφορετικότητας της αγροτικής παραγωγής και των αντίστοιχων 

παραγωγικών συστημάτων.  

Εξαιρετική σπουδαιότητα παρουσιάζει, στο πλαίσιο  αυτό, η μελέτη των 

προβλημάτων των μικρών περιαστικών οικισμών και των αντίστοιχων 

αγροτικών κοινοτήτων- δραστηριοτήτων του ελληνικού χώρου. Η μελέτη αυτή 

εξαρτάται όλο και περισσότερο από τους διοικητικούς μηχανισμούς και τις 

νέες τεχνολογικές/ ψηφιακές  διαδικασίες σχεδιασμού στο πιο κεντρικό αστικό 

επίπεδο του αστικού κέντρου, αλλά και του εξωαστικού χώρου με τη 

δυνατότητα αποκεντρωμένων διαδικασιών και πολιτικών και τις δυνατότητες 

συμμετοχής των πολιτών στις δημοτικές αποφάσεις που τους αφορούν.         
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4. Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ- Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. 
 

Στην παρούσα εργασία το ενδιαφέρον θα στραφεί, σαν ειδική 

περίπτωση μελέτης, στις συνθήκες πολεοδομικής συγκρότησης και βιώσιμης 

ανάπτυξης των πόλεων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και ειδικότερα της 

Περιφερειακής Ενότητας της Αιτωλίας και Ακαρνανίας και του διευρυμένου 

∆ήμου Μεσολογγίου.  

Στους ∆ήμους αυτής της περιφερειακής ενότητας καταγράφηκαν οι 

επιπτώσεις της απουσίας σχεδιασμού και της μη συμμετοχής των πολιτών 

στις διαδικασίες και τις δράσεις της τοπικής ανάπτυξης και της χωρο-

κοινωνικής διαμόρφωσης των οικισμών. 

Η έρευνα στηρίχθηκε στην μελέτη και ανάλυση των διαθεσίμων 

σχεδίων πόλεων για τους ∆ήμους της Αιτωλίας και Ακαρνανίας, αλλά και σε 

διαθέσιμα στοιχεία δευτερογενών ερευνών κεντρικών φορέων ( ΚΕ∆ΚΕ, ΤΕΕ 

κλπ).    

Τα βήματα της έρευνας στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και 

ειδικότερα στην Αιτωλοακαρνανία ( Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας 

2012) ήταν τα εξής:  

- Έγινε πληροφόρηση μέσω της ∆ιοίκησης του ΤΕΕ και των 

ενημερωτικών δελτίων του  ΤΕΕ, σχετικά με την καταγραφή και 

παρακολούθηση των μελετών ΓΠΣ- ΣΟΑΑΠ, που προκηρύχθηκαν μέχρι το 

τέλος του 2010.  

- Έγινε πληροφόρηση για την έγκριση των μελετών από την πρώην 

Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας, ∆ιεύθυνση Πολεοδομίας.  

- Έγινε επικοινωνία με τους ΟΤΑ, βάσει εγκεκριμένου απογραφικού 

δελτίου από την Κεντρική ένωση ∆ήμων και έγινε προσπάθεια για την 

καταγραφή στοιχείων σχετικά με το στάδιο της εκπόνησης, την πηγή της 

χρηματοδότησης, το στάδιο υλοποίησης κλπ των μελετών (τις περισσότερες 

φορές δίχως επιτυχία). 

 

 

 

  



 16

- Έγινε προσπάθεια καταγραφής και ανάδειξης των προβλημάτων και 

δυνατοτήτων του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στους νέους 

Καλλικρατικούς ∆ήμους  της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ειδικότερα της 

Αιτωλοακαρνανίας, βάσει των προτάσεων του ειδικού ιστοτόπου Χώρος της 

ΚΕ∆ΚΕ.  

Τα ειδικότερα δεδομένα του πολεοδομικού σχεδιασμού, που 

αναλύθηκαν στην περίπτωση της Αιτωλοακαρνανίας (ΤΕΕ Αιτ/νιας 2012) ήταν 

τα εξής:  

- Η παραλαβή της μελέτης του ΓΠΣ Αγρινίου από το ∆ημοτικό 

Συμβούλιο του ∆ήμου Αγρινίου ( ΓΠΣ Αγρινίου, ΣΤΑ∆ΙΟ Β2 – ΤΕΛΙΚΗ 

ΠΡΟΤΑΣΗ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2ΟΙΟ), μελέτη που εγκρίθηκε πρόσφατα (2012) 

από την Περιφερειακή ∆ιοίκηση ∆υτικής Ελλάδας.  

- Οι νεότερες εξελίξεις σχετικά με το ΓΠΣ Ναυπάκτου αλλά και το 

ΣΧΟΟΑΠ Αντιρρίου, που έπρεπε να εναρμονισθούν με το νέο Ρυθμιστικό 

Πάτρας ( Ρυθμιστικό Σχέδιο Πάτρας, ΙΟΥΝΙΟΣ 2ΟΙΙ). 

-  Οι εξελίξεις στο ΣΧΟΟΑΠ Μενιδίου (ολοκλήρωση) και το ΣΧΟΟΑΠ 

Αρακύνθου. 

- Οι εξελίξεις για το ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ Θεστιέων.   

∆ιαπιστώθηκε, επίσης, η παντελής απουσία  διαδικασίας εκπόνησης 

νέου ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ στις εξής οικιστικές ενότητες- νέους Καλλικρατικούς 

∆ήμους:  

- ΓΠΣ Ι. Π. Μεσολογγίου, - ΣΧΟΟΑΠ επι μέρους περιοχών νέου ∆ήμου 

Μεσολογγίου,  

- ΓΠΣ Αμφιλοχίας - Ινάχου,  

- ΓΠΣ Βόνιτσας- Παλαίρου,  

- ΓΠΣ Ξηρομέρου – Αστακού, - ΣΧΟΟΑΠ Μύτικα, - ΣΧΟΟΑΠ Φυτειών,  

- ΓΠΣ Θέρμου. 

Η έρευνα βασίστηκε, επίσης, στις παρατηρήσεις αντίστοιχων γενικότερων 

ερευνών του ΤΕΕ, σε εθνικό επίπεδο (ενημερωτικό δελτίο ΤΕΕ 2571, 2010, 

σελ. 23- 27).  

Αντίστοιχες είναι οι διαπιστώσεις και στα συμπεράσματα πιο 

εξειδικευμένης έρευνας, που πραγματοποίησε ο τομέας Χωρικού Σχεδιασμού 

και Αυτοδιοίκησης του ΤΕΕ (ενημερωτικό δελτίο ΤΕΕ 2579, 2010, σελ. 24-33).  
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Συνολικά, όσον αφορά τα ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ, σύμφωνα με τα υπάρχοντα 

δεδομένα του ΤΕΕ, στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, πριν από το 

πρόγραμμα Καλλικράτης(2010), σε σύνολο 74 ΟΤΑ, προκηρύχθηκαν 25 

χωροταξικές- πολεοδομικές μελέτες (33,8%), ανατέθηκαν 14 (18,9%) και δεν 

ολοκληρώθηκε καμία. Στην Αιτωλοακαρνανία, σε σύνολο 29 ΟΤΑ 

προκηρύχθηκαν 6 μελέτες  ( 20,7%), ανατέθηκαν 5 ( 17,2%) και 

ολοκληρώθηκε καμία.  

Μετά από σχετική έρευνα ( ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας 2012), προέκυψαν, 
με ανάγλυφο τρόπο, τα προβλήματα τα σχετικά με την απουσία πολεοδομικού 
σχεδιασμού – ΓΠΣ- και των επιπτώσεων τους στην ευρύτερη οικιστική 
ενδοχώρα, στους  νέους Καλλικρατικούς ∆ήμους της Αιτωλοακαρνανίας, 
όπως είναι τα εξής:  

 
- Λείπουν τα αντικειμενικά προγραμματικά μεγέθη, σχετικά με τα 

πολεοδομικά σταθερότυπα. Πρέπει οι όποιες προτάσεις να στηριχθούν σε 
περισσότερο ρεαλιστικά δεδομένα και να αποφευχθούν υπερεκτιμήσεις, που 
απλά εκφράζουν τις προσδοκίες των τοπικών φορέων.  

 
- Επίσης, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι νεότερες εξελίξεις για τις 

χρήσεις γης στο κάθε νέο και διευρυμένο Καλλικρατικό ∆ήμο (ν. 3852 /2010) 
και την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης της μελέτης ΓΠΣ σε ολόκληρο το χώρο 
του νέου ∆ήμου.  

 
- Άλλα σημαντικά  προβλήματα, που πρέπει να αντιμετωπισθούν 

άμεσα, αφορούν τα σχετικά με τις προς πολεοδόμηση περιοχές, τις 
επεκτάσεις και τους όρους δόμησης, περιαστικές περιοχές, σε αναδασωτέες 
περιοχές, σε περιοχές υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας, με χρήσεις πολύ 
δυσμενέστερες των υπαρχόντων.  

 
- Οι περισσότεροι ΟΤΑ αποφεύγουν το σχεδιασμό, για να μην έλθουν 

σε συγκρούσεις με τα τοπικά συμφέροντα, γεγονός που θέτει το ερώτημα της 
έλλειψης πολεοδομικής συνείδησης εκ μέρους της ελληνικής τοπικής 
αυτοδιοίκησης.  

 
- Κρίσιμο αναδεικνύεται το πρόβλημα της έλλειψης ελεύθερων χώρων 

και χώρων πρασίνου, καθώς  και το πρόβλημα της οικιστικής και 
αρχιτεκτονικής αναβάθμισης στις προς ένταξη περιοχές 

 

- Τέλος, οι δυσλειτουργίες της απουσίας του πολεοδομικού σχεδιασμού 

οδηγεί σε πολλαπλά αστικά, οργανωτικά, επιχειρησιακά και πολεοδομικά 

προβλήματα τους νέους ∆ήμους της Αιτωλοακαρνανίας, κυρίως λόγω 

έλλειψης πολιτικής χρήσεων γης. 
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Συνολικά, οι ∆ήμοι  δεν γνωρίζουν με ακρίβεια τις εκτάσεις και τις χρήσεις 

γης στη γεωγραφική και διοικητική τους έκταση ή δεν γνωρίζουν τι 

παραγωγικό σύστημα πρέπει να ακολουθήσουν στις εκτάσεις που 

περιέχονται στα όρια των οικισμών.   

Σα συνέπεια της απουσίας του χωροταξικού και ο αστικού/ 

πολεοδομικού σχεδιασμού, οι σχετικές προτάσεις πολεοδομικού σχεδιασμού, 

αναπλάσεων, βιώσιμης ανάπτυξης κλπ των επί μέρους αστικών περιοχών της 

ελληνικής πόλης και ενδοχώρας, πέρασαν, από το 1999 μέχρι σήμερα,  μέσα 

από τις διαρθρωτικές επιχορηγήσεις και τα προγράμματα της Ε. Ε.  

Αναφερόμαστε στα Εθνικά Προγράμματα, τα Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) και τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Urban, 

Interreg, Leader κ.α., τα ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ, των ∆ιαρθρωτικών Ταμείων της 

Ευρωπαικής Ένωσης. 

Αναδεικνύεται, σε αυτό το πλαίσιο, στην περίπτωση των ∆ήμων της 

∆υτικής Ελλάδας και της Αιτωλίας και Ακαρνανίας, η παθογένεια της τοπικής 

ανάπτυξης/ υπανάπτυξης, βάσει του μοντέλου της διευρυμένης αστικής 

διάχυσης και της γενικευμένης πρακτικής της «εκτός σχεδίου δόμησης- 

χρήσης γης».  

Παράλληλα, η εφαρμογή μιας σειράς αποσπασματικών και σε κάποιες 

περιπτώσεις καταστροφικών δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης, αναπλάσεων και 

τοπικού σχεδιασμού, οδήγησαν σε προβληματικές χρήσεις του αστικού- 

εξωαστικού χώρου και στην απουσία ελέγχου και αξιολόγησης των 

προτεινόμενων χρήσεων γης.  

Βάσει των πολλαπλών προγραμμάτων της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας για αστικές αναπλάσεις, για αγροτοτουρισμό, για επιχειρηματικότητα, 

για βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη κλπ. αναδεικνύονται μια σειρά από  

προβλήματα, που σχετίζονται με τα αντίστοιχα της απουσίας  σχεδιασμού. 

Πρόκειται για τις διαστάσεις της απουσίας σύγχρονης πολεοδομικής και 

μορφολογικής έκφρασης, τις σχεδιαστικές επικαλύψεις, τον ελλειπτικό ή 

απόντα πολεοδομικό σχεδιασμό, την απουσία αποτελεσματικής και δίκαιης 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποσπασματικών πολιτικών και 

δράσεων εκ μέρους της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.  
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Μεγάλο μερίδιο ευθύνης στις διευθετήσεις και στην καταστρατήγηση 

των πλαισίων για τον σχεδιασμό, τον καθορισμό των χρήσεων γης του 

αστικού και εξω-αστικού χώρου, τη βιώσιμη ανάπτυξη έχει το πολιτικό-

διοικητικό σύστημα των Ελλήνων Αιρετών, των  ∆ημοτικών και Περιφερειακών 

Αρχών. Πρόκειται για διοικητικές και πολιτικές συμπεριφορές που 

δυσχεραίνουν τα προβλήματα των ελληνικών αστικών πληθυσμών και 

βαθαίνουν την κρίση της μεσαίας και μικρής ελληνικής πόλης και ευρύτερα 

του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος ( Αγγελίδης, 2007, Καυκαλάς κ.α. 

2007, Καρυδάς, 2007).  

Οι συνθήκες της πρωτοφανούς ελληνικής κρίσης στο τοπικό/ αστικό 

επίπεδο θέτουν, σα πρώτη προτεραιότητα, τη προβληματική του σχεδιασμού 

και υλοποίησης σύγχρονων χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων ανά 

∆ήμο,  σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της τοπικής – 

δημοτικής- αυτάρκειας σε αγαθά, υπηρεσίες και ενέργεια, στο Τοπικό 

Επίπεδο.   

Τα προβλήματα αυτά είναι πολύ πιο έντονα στην περίπτωση της 

μικρής ελληνικής, περιφερειακής, πόλης. Χειροτερεύουν ακόμη περισσότερο, 

σύμφωνα με την προσέγγιση αυτής της εργασίας, λόγω της απουσίας ή της 

καταστρατήγησης των σχεδίων του χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. 
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5.  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. 
 

Στη συνέχεια, θα διερευνήσουμε, αναλυτικότερα, την περίπτωση των 

ορίων και χρήσεων γης αστικού- περιαστικού χώρου στην Περιφερειακή 

Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας  και ειδικότερα  στο διευρυμένο ∆ήμο 

Μεσολογγίου.  
 
 

 
 
 
ΕΙΚΟΝΑ 1. ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΕ 
ΑΣΤΙΚΟ -  ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ & ΕΞΩΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.       
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Στο παράδειγμα του διευρυμένου δήμου Μεσολογγίου θα διακρίνουμε 

τα όρια μιας οικιστικής και αναπτυξιακής ασυνέχειας και τις συνέπειες της 

παντελούς απουσίας χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.  

Ο νέος ∆ήμος αποτελείται από τρις διακριτές, ασυνεχείς, οικιστικές 

υπο-ενότητες, Μεσολόγγι, Αιτωλικό, Οινιάδες, δίχως σχέδιο, δίχως χωρική/ 

πολεοδομική αποτύπωση και έλεγχο των χρήσεων γης, δίχως εσωτερική 

μεταφορική σύνδεση και κοινές υποδομές, δίχως σαφή και κοινή – ιδιαίτερη- 

φυσιογνωμία, δίχως μια ενιαία ταυτότητα, ικανή να του προσδώσει μια νέα 

βιώσιμη αναπτυξιακή ώθηση.   

Επίσης, στο ∆ήμο εκτείνονται τεράστιες αδόμητες εκτάσεις, γύρω από 

τα όρια των οποίων διαπλέκονται πολλά τοπικά συμφέροντα. Έντονο είναι, 

επίσης, το πρόβλημα της εγκατάστασης στον περιαστικό χώρο των τριών 

μεγάλων οικιστικών μονάδων του ∆ήμου,  πολυπληθών – αυθαίρετων 

κατασκευών τσιγγάνων  αλλά και εποχιακών μεταναστών, γεγονός που 

επιβαρύνει σημαντικά τον αστικό ιστό και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του 

∆ήμου. Ουσιαστικά, μεγάλες δημόσιες εκτάσεις μένουν ανεκμετάλλευτες, τόσο 

σα δημόσιος χώρος για τους πολίτες, αλλά και τους τσιγγάνους, όσο και σα 

δυνατότητες για βιώσιμες μελλοντικές αναπτυξιακές προσπάθειες και νέες 

επενδύσεις.  

Η μέχρι σήμερα εμμονή των δημοτικών αρχών για μια προσπάθεια 

ανάπτυξης της πόλης, με βάση το ιστορικό κέντρο και το πρόσφατο ιστορικό 

παρελθόν της πόλης του Μεσολογγίου, δίχως να λαμβάνουν υπόψη τις 

συνέπειες της ανεξέλεγκτης συγκρότησης του περιαστικού της χώρου, αλλά 

και του παράκτιου μετώπου της πόλης,  δεν την οδήγησε στα επιθυμητά 

επίπεδα βιώσιμης ανάπτυξης, που τα φυσικά, οικονομικά και πολιτιστικά 

χαρίσματα της πόλης επιβάλλουν.  

Παράλληλα, οι διαπιστώσεις που ισχύουν για όλους τους ∆ήμους της 

Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας ισχύουν και στην περίπτωση του 

∆ήμου Μεσολογγίου. Η απουσία του πολεοδομικού σχεδιασμού και οι χρήσεις 

γης δίχως σχεδιασμό, με μεγάλη τάση αυθαιρεσίας, κυριαρχεί σε όλους τους 

∆ήμους της Αιτωλοακαρνανίας ( Ομάδας Εργασίας ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, 

Αγρίνιο, 2012).  
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Σύμφωνα με τις παραπάνω διαπιστώσεις για το πολεοδομικό 

σχεδιασμό στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, ιδιαίτερα της Αιτωλοακαρνανίας 

και στο ∆ήμο Μεσολογγίου, η αξιολόγηση της σχετικής διαδικασίας του 

χωροταξικού  και αστικού/ πολεοδομικού σχεδιασμού λείπει παντελώς.  

Στην περίπτωση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στους 

Καλλικρατικούς ∆ήμους της Αιτωλοακαρνανίας  και ιδιαίτερα στην περίπτωση 

του Μεσολογγίου, τα χωρο-κοινωνικά προβλήματα είναι πολύ έντονα και 

πρέπει να αντιμετωπισθούν, με τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών. 

Αναδεικνύονται οι εξής περιοχές προβλημάτων:  

 - Τα  ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ πρέπει να σχεδιασθούν και να θεσμοθετηθούν  

το συντομότερο δυνατό, με νέες και πιο ολοκληρωμένες – συστημικές 

προσεγγίσεις σχεδιασμού, τόσο του αστικού όσο και του περιαστικού χώρου, 

καθώς, αποτελούν  τα πιο σημαντικά εργαλεία ολοκληρωμένης αστικής 

ρύθμισης και βιώσιμης ανάπτυξης. 

- Καθώς, όμως, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί ή δεν θέλει να 

αντιμετωπίσει τα λειτουργικά προβλήματα, που η οικονομική κρίση βαθαίνει, 

πρέπει να βρεθούν οι μηχανισμοί που θα αξιολογήσουν, θα ελέγξουν και θα 

δώσουν τις κατευθύνσεις της διαδικασίας του χωροταξικού και πολεοδομικού 

σχεδιασμού.  

Αναδεικνύονται, επίσης, μια σειρά από επί μέρους προβλήματα, με 

κυριότερα τα εξής: 

 

- Προβλήματα σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση και την απουσία 
χωροταξικού και  πολεοδομικού Σχεδιασμού, στο μεγαλύτερο μέρος των 
αστικών περιοχών της Π. ∆. Ε.  
 
- Προβλήματα σχετικά με Όρια Οικισμών – Συμβατότητες – Χρήσεις Γης – 
Ανυπαρξίας Σχεδίων ΣΧΟΟΑΠ, που να περιγράφουν τις διαδικασίες της 
αγροτικής και τοπικής ανάπτυξης, των υπαρχόντων οικισμών. 
 
- Προβλήματα απουσίας ολοκληρωμένης χωρικής καταγραφής και ψηφιακής 

αποτύπωσης των χρήσεων γης και των όρων δόμησης, των υποδομών κλπ, 

σε επίπεδο ∆ήμων και σε επίπεδο Περιφέρειας.  

 
 
 
 
 



 23

6. ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ- 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ- ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.   

  

Συνολικά, η παρούσα έρευνα  αναδεικνύει μια σειρά επί μέρους 

προβλήματα, που αναφέρονται στην απουσία χωροταξικού και πολεοδομικού 

σχεδιασμού, στην «εκτός σχεδίου δόμηση- χρήσεις γης», στην διάχυση των 

ορίων αστικού – εξωαστικού χώρου, στις μικρές ή μεσαίες πόλεις της ∆υτικής 

Ελλάδας.  

Τα προβλήματα αυτά, αναλυτικότερα,  είναι τα εξής: 

 

- Ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός απουσιάζει παντελώς 

και οι όποιες δράσεις σχεδιασμού γίνεται δίχως εμφανή κριτήρια, με πολλές 

νομικές, διοικητικές και οργανωτικές αλληλοκαλύψεις και βρίσκεται σε διαρκή 

κρίση και αμφισβήτηση, από μικρά η μεγαλύτερα συμφέροντα και πολιτικές 

πρακτικές. 

- Απουσιάζει η εφαρμογή νέων εργαλείων και μεθόδων χωροταξικού 

και πολεοδομικού σχεδιασμού. Γίνεται φανερή η αποφυγή χρήσης πιο 

ολοκληρωμένων σχεδιαστικών λύσεων, σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες, 

ψηφιακές πρακτικές και τις νέες τεχνολογίες ΤΠΕ και των γεωγραφικών 

εφαρμογών στο ∆ιαδίκτυο, που μπορούν να δώσουν καλύτερα 

αποτελέσματα, ιδιαίτερα στις διαδικασίες ανάπτυξης και του σχεδιασμού των 

μικρών και μεσαίων ελληνικών πόλεων του ελλαδικού χώρου.  

- Απαιτεί ο ευρύτερος τεχνολογικός και οργανωτικός/ διοικητικός 

ανασχεδιασμός και το καλύτερα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό στους 

νέους ∆ήμους.  

- Πρέπει να αναζητηθεί η λύση ενός Χωρικού και Αναπτυξιακού 

Παρατηρητηρίου ανά ∆ήμο και Περιφέρεια, σύμφωνα με αντίστοιχα 

Ευρωπαικά πρότυπα.  

- Θα μπορούσαν, επίσης, να αναζητηθούν παραδείγματα καλών 

πρακτικών, κυρίως, στο χώρο των δικτύων οικο-πόλων, που σήμερα 

αναπτύσσονται σε όλο τον πλανήτη ( Global Ecovillage Network- GEN, // 

gen.ecovillage.org, www.livingroutes.org κ.α.). 
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- Οι προοπτικές και οι δυνατότητες συμμετοχής των πολιτών στις 

διαδικασίες σχεδιασμού και του ελέγχου των αποτελεσμάτων των σχετικών 

σχεδίων και προγραμμάτων, παρόλο που αυξάνεται σταθερά,  δεν έχει 

φθάσει στα επίπεδα που οραματίζεται η Ευρωπαική Ένωση και οι αντίστοιχες 

ευρωπαικές πολιτικές για τον ευρωπαικό χώρο και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε 

αυτόν.     

- Η σχεδόν ολοκληρωτική απουσία πολεοδομικού σχεδιασμού στις 

μικρές και μεσαίες πόλεις της Ελλάδας, έχει σοβαρές επιπτώσεις στις 

διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου, συντονισμού, χάραξης πολιτικής και 

διακυβέρνησης,  της αγροτικής οικονομίας, της τοπικής ανάπτυξης και της 

οικιστικής διαμόρφωσης.  

- Το πρόβλημα εντείνεται περισσότερο λόγω της παράλληλης 

εφαρμογής μιας σειράς αναπτυξιακών, περιφερειακών, αστικών, τοπικών και 

περιβαλλοντικών προγραμμάτων της εθνικής, κεντρικής διοίκησης, των 

Ελληνικών Υπουργείων και Περιφερειών, καθώς και πολλών δράσεων και 

Ευρωπαϊκών Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, όπως το Leader +, κ.α., εκ μέρους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι αποσπασματικές και 

γίνονται δίχως να λαμβάνουν υπόψη τις διαστάσεις του χωροταξικού και 

πολεοδομικού σχεδιασμού, σε όποιες οικιστικές περιοχές, μικρές και μεσαίες 

πόλεις,  υπάρχει παρόμοιος σχεδιασμός.  

Η προτεινόμενη λύση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, στην 

παρούσα εργασία, είναι να ενεργοποιηθεί ο θεσμός του Παρατηρητηρίου 

Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Χρήσεων Γης – Περιφερειακής Ανάπτυξης, που 

προβλέπει, εξ άλλου, ο ν. 2742/99 , στο περιφερειακό επίπεδο, με σύμφωνη 

γνώμη και συμμετοχή της Περιφερειακής ∆ιοίκησης και των υπηρεσιών της, 

αλλά και των τοπικών ∆ήμων, με τις υπηρεσίες τους, εφόσον το επιθυμούν.  

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο θα ακολουθεί τις εξελίξεις στο 

αντίστοιχο Ευρωπαικό Παρατηρητήριο -   ESPON ( www.espon.eu ), που 

βρίσκεται στη δεύτερη προγραμματική περίοδο λειτουργίας του ( 2000-2006 

και 2007 – 2013) και έχει τεράστια εμπειρία σε θέματα χωροταξικού και 

πολεοδομικού σχεδιασμού. 
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Οι στόχοι του παραπάνω Παρατηρητηρίου είναι οι εξής : 

 

- Η Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Χωρικών και Πολεοδομικών 

εξελίξεων ανά ∆ήμο και Περιφέρεια,  

-  Η συνεχής ενημέρωση και διαβούλευση των ενδιαφερομένων 

φορέων και πολιτών- η χωρική και συμμετοχική διακυβέρνηση, 

- Η χάραξη και πρόταση βιώσιμων πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης 

σε επίπεδο κάθε περιφερειακής ενότητας.    

 

Σε όλες τις περιπτώσεις, το κύριο συμπέρασμα είναι πως η περίοδος 

εκείνη που οι τοπικές δημοτικές αρχές και η Αιρετή Αυτοδιοίκηση σχεδίαζαν 

δίχως διαδικασίες ενημέρωσης και συμμετοχής των πολιτών, στα θέματα του 

πολεοδομικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού, έχει ξεπερασθεί, δίχως 

δυνατότητες επιστροφής στις παλιές λογικές, σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Η αντίστοιχη λογική και οι πρακτικές της χωρικής συνεργατικής 

διακυβέρνησης θα πρέπει να εφαρμοσθούν γρήγορα και στην Ελλάδα.  

Αλλιώς η οικονομική κρίση θα μετατραπεί σε κοινωνική και πολιτική 
κρίση με απρόβλεπτες και καταστροφικές συνέπειες για όλους, ΟΤΑ, φορείς, 
πολίτες, δίχως οι τελευταίοι να φέρνουν κανένα  μερίδιο ευθύνης, που 
βαραίνει αποκλειστικά τους τοπικούς ΟΤΑ.       
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