
Αθανάσιος Ι. Αραβαντινός 
Ομότιμος Καθηγητής Πολεοδομίας ΕΜΠ 
 
 

ΣΧΕΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 

 
 

Η ασυμβατότητα ανάμεσα σε κανόνες, μελέτες,  
πολιτικές αποφάσεις, πληθυσμό και πολεοδομικό γίγνεσθαι 

 
 
 Η πολύχρονη εφαρμογή του ισχύοντος σήμερα στην Ελλάδα θεσμικού 
πλαισίου της πολεοδομίας – παρά τις ποικίλες μεταγενέστερες τροποποιήσεις 
που όμως δεν αναιρούν τη «φιλοσοφία» του – επιβάλουν μια αξιολογική και 
κριτική θέση απέναντί του. Και τούτο γιατί ο βαθμός αποτελεσματικότητας των 
θεσμών απέχει «παρασάγγας» από την πρακτική και τα αποτελέσματα στο 
χώρο.  
 Μια γενική διαπίστωση ως προς το συναφές θεσμικό πλαίσιο στην 
Ελλάδα, είναι ότι τούτο συχνά εμφανίζει δυο κατηγορίες διατάξεων. Στην 
πρώτη κατηγορία συναντάμε πρωτοποριακές ή πάντως ενδιαφέρουσες 
διατάξεις, οι οποίες μάλιστα μας γιομίζουν αισιοδοξία, ότι κάτι επί τέλους 
επιχειρείται να διορθωθεί σ΄αυτόν τον τόπο. Όμως, στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία οι διατάξεις αυτής της κατηγορίας δεν εφαρμόζονται. Θα θυμίσω 
τα πρωτοποριακά άρθρα 12 και 13 του ΓΟΚ, που αναφέρονται στην 
ενοποίηση των ακαλύπτων των οικοδομικών τετραγώνων και στο «ενεργό 
οικοδομικό τετράγωνο». Και τα δυο άρθρα μένουν επί 25 χρόνια 
ανεφάρμοστα. Ομοίως ανεφάρμοστες για δεκαετίες μένουν οι διατάξεις περί 
αστικού αναδασμού και των τριών πολεοδομικών νόμων από το 1979 και 
μετά. Αλλά και όλο το Κεφάλαιο Β του σήμερα ισχύοντος πολεοδομικού νόμου 
(2508/97), που αφιερώνεται στις μελέτες πολεοδομικών αναπλάσεων αστικών 
περιοχών, δεν νομίζω ότι έχει τύχει κάποιας εφαρμογής.  
 Αντίθετα προς την πρώτη αυτή κατηγορία (των μη εφαρμοζόμενων 
πρωτοποριακών διατάξεων), υπάρχουν πολύ περισσότερες άλλες διατάξεις 
σε κάθε νομοθέτημα που τυχαίνουν ευρύτατης εφαρμογής. Πρόκειται για 
διατάξεις που νομιμοποιούν καταστάσεις, εξυπηρετούν σκοπιμότητες και 
πάντως απέχουν πολύ από το να διορθώνουν τα «κακώς κείμενα». 

Έτσι, βλέπουμε στα ΓΠΣ να κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της 
έκτασης των πόλεων η χρήση «Γενική Κατοικία» (σύμφωνα με τις διατάξεις 
του από 28.2.1987/ΦΕΚ 166Δ Π. Δ/τος). Ο λόγος είναι απλούστατος: στην 
χρήση αυτή επιτρέπονται σχεδόν τα πάντα με ελάχιστες εξαιρέσεις. Άρα όλοι 
«βολεύονται» και κανείς δεν διαμαρτύρεται. Ακόμα συναντάμε σε πολλά ΓΠΣ 
να οροθετούνται κέντρα και να υποβοηθείται η χωροθέτηση κεντρικών 
λειτουργιών πάνω σε υπερτοπικούς άξονες π.χ. επαρχιακές, ίσως και σε 
εθνικές οδού, χωρίς έστω το στοιχειώδη παράπλευρο δρόμο.  

Φυσικά και το όλο θεσμικό πλαίσιο για την εκτός σχεδίου δόμηση και 
προφανώς και η σωρεία των παρεκκλίσεων, επιτρέπει πλήθος κατατμήσεων 
και άναρχη διασπορά οικοδομών με επιπτώσεις όχι μόνο λειτουργικές ή 
περιβαλλοντικές αλλά και οικονομικές. Μάλιστα δεν πρόκειται μόνο για τη 
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καταστροφή εκτάσεων κατάλληλων για γεωργοκτηνοτροφικούς τομείς, αλλά 
και για πολλαπλασιασμό των δαπανών για δίκτυα υποδομών (οδικό δίκτυο, 
ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση, σκουπίδια, μεταφορά μαθητών στα σχολεία με δαπάνη 
Δήμων ή Νομαρχιών κλπ.). 
 Φυσικά δεν κάνουμε αναφορά στην καταπάτηση των θεσμών που 
καταλήγει στις παράνομες κατασκευές και στην αυθαίρετη δόμηση. 
Προφανώς είναι κι αυτό σ΄ένα βαθμό κενό θεσμικού πλαισίου και ορθολογικής 
οργάνωσης ελέγχου. 
 Πέραν όμως του θεσμικού πλαισίου υπάρχουν τρεις βασικοί 
«συντελεστές» που συμβάλλουν – με τη θετική  και αρνητική έννοια του όρου 
– στην συγκεκριμενοποίηση της σχέσης θεσμών και αποτελέσματος. Η πρώτη 
ομάδα είναι αυτοί τούτοι οι τεχνοκράτες, στην περίπτωση που μας απασχολεί, 
οι πολεοδόμοι, χωροτάκτες ή γενικότερα οι τυπικά πολεοδομούντες τεχνικοί 
και μη και οι συνεργάτες τους. Η δεύτερη ομάδα είναι οι αποφασίζοντες, 
δηλαδή η πολιτική εξουσία σε όλα τα εμπλεκόμενα επίπεδα. Τη τρίτη ομάδα 
αποτελεί ο πληθυσμός, ο οποίος συγκροτείται σε παραγωγικές και λοιπές 
κοινωνικές ομάδες, «τάξεις», τοπικά υποσύνολα, περιβαλλοντικές και λοιπές 
οργανώσεις και προφανώς και άτομα.  
 Η τελευταία ομάδα αποτελείται από συνιστώσες διαφοροποιημένες ως 
και ανομοιογενείς. Όμως και οι άλλες δυο έχουν συναφή προβλήματα. 
Γνωρίζουμε όλοι ότι π.χ. σε ένα δημοτικό ή νομαρχιακό συμβούλιο συχνά 
διατυπώνονται θέσεις αντιδιαμετρικές.  

Όμως, και στην ομάδα των τεχνοκρατών οι διαφοροποιημένες 
εκτιμήσεις δεν αποτελούν εξαίρεση. Κατ΄αρχήν, όπως συντάσσονται οι 
μελέτες στην Ελλάδα οι μελετητές είναι ιδιώτες και οι ελέγχοντες είναι 
εντεταγμένοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Άρα ήδη διακρίνονται δυο 
μεγάλες ομάδες: οι εξωτερικοί μελετητές και τα στελέχη της διοίκησης των 
συναφών επιπέδων. 
 Ποιος φταίει, λοιπόν, αν όπως διαπιστώνεται υπάρχει τεράστια 
απόσταση μεταξύ θεσμών και των εμφανιζομένων αποτελεσμάτων/ 
επιπτώσεων στο χώρο;  
 Προσωπικά υποστηρίζω εδώ και αρκετές δεκαετίες, ότι φταίνε και οι 
τρεις ομάδες. Οι λόγοι είναι πολλοί, που δεν θα αναλύσω εδώ, αλλά 
σχετίζονται με συμπεριφορά, παιδεία, ηθική και κυρίως με την έξαρση μιας 
ατομικιστικής νοοτροπίας έναντι της κοινωνικής συνείδησης.  
 Σε σχετική μου δημοσίευση μάλιστα το 1993, (τίτλος: «Ο εκφυλισμός 
της Ελληνικής πόλης και τις πταίει; Οι πολεοδόμοι; Οι πολιτικοί; Ο πολίτης;» - 
(βλ. πηγή αρ. 2) κατέληγα: 

«…Φαίνεται ότι η κρίση που περνάμε είναι κατ΄αρχήν ηθική. Τα 
σημερινά προβλήματα της Ελλάδος, όπως π.χ. το πολεοδομικό, δεν 
είναι τεχνικά ή οικονομικά προβλήματα. Και τα πιο καλά πολεοδομικά 
σχέδια θα μείνουν ανεφάρμοστα, αν δεν αντιμετωπισθεί το ηθικό 
πρόβλημα της κοινωνικής συμπεριφοράς πολιτικών, τεχνοκρατών και 
πληθυσμού». 

 Και σήμερα καταλήγω, ότι μια αναγκαία προϋπόθεση για να αλλάξει η 
κατάσταση ως προς την αναποτελεσματικότητα του σχεδιασμού είναι, να 
αντιμετωπισθεί το ηθικό αυτό πρόβλημα της αντικοινωνικής συμπεριφοράς. 
 Είναι πράγματι αναγκαία προϋπόθεση. Όχι όμως και ικανή. Χρειάζεται 
ακόμα να εκσυγχρονισθούν θεσμοί, διαδικασίες και οργάνωση. Όμως και η 
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επιστήμη (γνώση, ανταλλαγή εμπειρίας, καινοτομία, αξιολόγηση 
πειραματισμών, αλλά και διαχείριση /management), απαιτείται να κάνει τα 
αναγκαία βήματα και να διηθηθεί κατά  αποτελεσματικότερο τρόπο προς 
ειδικούς και μη. 
 Στα πλαίσια λοιπόν του επιστημονικού εκσυγχρονισμού ας 
αντιληφθούμε ότι και αυτό τούτο το θεσμικό πλαίσιο δεν είναι ένα αλάθητο 
«ευαγγέλιο», είναι ένα σώμα γνώσης που επιδέχεται ανανέωση. Πρέπει 
δηλαδή να αναδειχθούν τα κενά του όπως επίσης τα κενά στις διαδικασίες. 
 Μια βασική αδυναμία σήμερα είναι ότι ο μελετητής π.χ. ενός ΓΠΣ μετά 
την αποπεράτωση και την απαραίτητη παραλαβή της μελέτης, παίρνει το 
«καπέλο» του και την αμοιβή του – αν τελικά την εισπράξει… – και αποχωρεί. 
Και τότε αρχίζει μια «Οδύσσεια» εκ μέρους υπηρεσιακών παραγόντων και 
πολιτικών για την εφαρμογή κάποιου ποσοστού της μελέτης, εφ΄όσον βέβαια 
η μελέτη εγκριθεί από τους αρμόδιους. Γιατί υπάρχουν και οι συνηθέστερες 
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι μελέτες ούτε εγκρίνονται ούτε θεσμοθετούνται. 
Οι λόγοι που προβάλλονται μπορεί να πηγάζουν από σκοπιμότητες, μπορεί 
όμως να είναι και ουσιαστικοί. 
 Η καθολική ανάπτυξη ενός χώρου είναι ένα σύνθετο και δυσχερέστατο 
αντικείμενο με συνιστώσες, όχι μόνο τα πολεοδομικά αντικείμενα ή τις τεχνικές 
υποδομές, αλλά και τα σοβαρότατα οικονομικά, κοινωνικά και λοιπά θέματα. 
 Για παράδειγμα, στην οικονομία ανέκαθεν, αλλά ειδικότερα σήμερα 
λόγω της σημερινής οικονομικής κρίσης που διανύουμε, είναι ανάγκη να 
τεθούν  σε πρώτη προτεραιότητα τα θέματα εκσυγχρονισμού όλων των 
τομέων παραγωγής (πρωτογενούς, δευτερογενούς, τριτογενούς), οι οποίοι με 
τη σειρά τους έχουν έκφραση στο χώρο. Απαιτείται επομένως μια 
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των στελεχών που προγραμματίζουν την 
οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη και αυτών που σχεδιάζουν την οργάνωση των 
χρήσεων στο χώρο. Και όμως οι τελευταίοι, όπως αυτή τη στιγμή είναι 
συγκροτημένα τα ιδιωτικά γραφεία τους και όπως συντάσσουν τις σχετικές 
μελέτες με βάση το σήμερα ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις αντίστοιχες 
προδιαγραφές, καταλήγουν συχνά σε προτάσεις αμφιβόλου 
αποτελεσματικότητας ως προς την ουσιαστική ανάπτυξη ενός τόπου. Ίσως σε 
κάποιους άλλους τομείς, όπως η ποιότητα ζωής, ο πολιτισμός, το περιβάλλον, 
όταν μάλιστα συμμετέχουν εξειδικευμένοι συνεργάτες στην μελετητική ομάδα, 
οι τελικές προτάσεις να αντιμετωπίζουν κάπως πληρέστερα τα προβλήματα. 
 Όμως και πάλι τίθενται θέματα συγκεκριμενοποίησης των προτάσεων 
και των μηχανισμών εφαρμογής. Και σ΄αυτούς όπως αναφέρθηκα πάρα 
πάνω, η μελετητική ομάδα δεν συμμετέχει αφού πιθανότατα και να έχει 
αποχωρήσει. 
 Τι θα μπορούσε να γίνει; 
 Κατ΄αρχήν τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ ήδη με τη γενόμενη προ ετών 
συνένωση ΟΤΑ με βάση το πρόγραμμα «Καποδίστριας 1» αναφέρονται σε 
τόσο μεγάλες εκτάσεις που δεν μπορούν πλέον να χαρακτηρίζονται ως 
αμιγώς πολεοδομικές, αλλά είναι και χωροταξικές μελέτες. 
 Εάν, όπως προγραμματίζεται, επακολουθήσει η περαιτέρω συνένωση 
ΟΤΑ με βάση το πρόγραμμα «Καλλικράτης», τότε το χωροταξικό σκέλος των 
ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Τότε μάλιστα βασικοί τομείς 
παραγωγής όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, τα δάση κλπ. θα αποτελούν 
ακόμα μεγαλύτερο αντικείμενο.  
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 Φυσικά παραμένει σημαντικό το αντικείμενο της οργάνωσης των 
οικισμών και επαυξάνεται η προβληματική αλλά και οι δυνατότητες ως προς 
τους αλληλοσυμπληρωμένους ρόλους πόλεων, οικισμών, ζωνών ειδικών 
χρήσεων κλπ., ως προς τις συνδέσεις τους, τα δίκτυα υποδομών κλπ. 
Επανέρχομαι πάντως στους παραγωγικούς τομείς που και γι΄αυτούς θα 
εμφανισθούν αυξημένες δυνατότητες π.χ. καινοτομικών αναδιαρθρώσεων, 
αρκεί να τεθούν οι σωστοί στόχοι και να εξευρεθούν οι μηχανισμοί 
υλοποίησης. Φυσικά εφ΄όσον υφίστανται επιχειρησιακά σχέδια, όπως έχουν 
αρκετοί Δήμοι της χώρας, θα απαιτηθεί μετά από τις σχετικές αναθεωρήσεις, 
συνενώσεις και συμπληρώσεις λόγω της συνένωσης των Δήμων, να 
συνδεθούν και αυτά με τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά και 
με πλήθος άλλων προγραμμάτων που θα εκπονούνται ή θα 
πραγματοποιούνται. 
 Για τούτο, θεωρώ, ότι είναι απαραίτητο σε όλους τους νέους Δήμους να 
ιδρυθούν Υπηρεσίες Πολεοδομικού, Χωροταξικού και Αναπτυξιακού 
Σχεδιασμού σε άμεση σύνδεση με τυχόν υφιστάμενες ή νεοϊδρυθησόμενες 
αρχιτεκτονικές τεχνικές και λοιπές υπηρεσίες. 
 Το πλεονέκτημα μιας τέτοιας οργανωτικής και μελετητικής δομής είναι 
η ευελιξία στην αλλαγή προτεραιοτήτων, στόχων αλλά ακόμα και 
μεθοδολογίας σχεδιασμού ανάλογα με τις καταστάσεις που διαμορφώνονται 
(βλ. Πηγές 1 και 3). 
 Ομοίως είναι ευχερέστερη η επιλογή -χρόνος, μορφή κ.ά.- των 
καταλλήλων διαδικασιών συμμετοχής πληθυσμού ή εξειδικευμένων ομάδων 
στις φάσεις όχι μόνο των πολιτικών αποφάσεων, αλλά και του σχεδιασμού ή 
και πριν απ΄αυτόν στον καθορισμό προδιαγραφών, κατευθύνσεων κλπ. (Βλ. 
Πηγές 5, 6 και 8). 
 Ο δημοτικός αυτός μηχανισμός στελεχωμένος με το κατάλληλο 
δυναμικό θα μπορεί από άποψη επιστημονικής κατάρτισης, να συνομιλεί 
εποικοδομητικά και να κατευθύνει τους ιδιώτες μελετητές.  
 Οι τελευταίοι θα εξακολουθούν να τροφοδοτούν με μελέτες και 
πραγματογνωμοσύνες τους Δήμους. Ασφαλώς μάλιστα οι προτάσεις τους 
μπορεί να είναι με τη μορφή εναλλακτικών λύσεων. Και τούτο γιατί ένας 
ιδιώτης μελετητής δεν μπορεί να συνεκτιμήσει τις προτεραιότητες, τις 
προθέσεις και δυνατότητες χρηματοδότησης και γενικότερα τις 
οικονομικοκοινωνικές συνιστώσες που προαναφέραμε. 
 Από τη μεριά του, ένα Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να προωθεί 
ταυτόχρονα πολλές – και συχνά ασύμβατες μεταξύ τους – εναλλακτικές 
λύσεις. Για τούτο χρειάζεται να έχει δίπλα του τους «Δημοτικούς Σχεδιαστές 
του Χώρου», που θα συγκεκριμενοποιήσουν και θα εισηγηθούν στο Δημοτικό 
Συμβούλιο τις τελικές προτάσεις. Ας σημειώσω ότι σε Δήμους άλλων χωρών 
στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και αλλού, πέραν των πολιτικά αποφασιζόντων 
(Δήμαρχος-Δημ. Συμβούλιο)  και των Τεχνοκρατών, υφίσταται και μια 
«συνέλευση» ένα «Forum» αντιπροσώπων των κατοίκων, επιλεγμένων κατά 
ποικίλους τρόπους όπως π.χ. από τα Δημοτικά Διαμερίσματα, τοπικές 
οργανώσεις, περιβαλλοντικές ή άλλες μη κερδοσκοπικές ενώσεις, αλλά και 
παραγωγικές τάξεις. Έτσι, δημιουργείται ένα «τρίπτυχο» σχεδιαζόντων, 
αποφασιζόντων και σχολιαστών/κριτών, που συνεργάζονται σε μόνιμη βάση 
δημιουργώντας πολιτικές και προγράμματα που τελικά υλοποιούνται (Βλ. 
Πηγές 1,5,6 και 8). 
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 Πρόκειται στην ουσία για έναν Διαρκή Δημοτικό Πολεοδομικό-
Χωροταξικό και Αναπτυξιακό Σχεδιασμό που προχωρεί στο χρόνο σαν 
«Ατέρμων Κοχλίας». 
 Βέβαια, πλην της στελέχωσης των Δήμων μεγάλη σημασία έχει η 
ακόμα πιο συστηματική σφαιρικότερη στελέχωση των ανωτέρων βαθμίδων 
της Διοικητικής Πυραμίδας. Προφανώς, εφ΄όσον προκριθεί η κατάργηση των 
Νομών, τότε οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Σχεδιασμού θα αποκτήσουν ακόμα 
μεγαλύτερο αντικείμενο, άρα θα πρέπει με την κατάλληλη στελέχωση να 
μπορούν να ανταποκρίνονται σ΄αυτό.  
 
 Πιστεύω ότι οι εντεταγμένες στην αποκεντρωμένη διοίκηση υπηρεσίες 
πολεοδομικού σχεδιασμού, θα μπορούν να έχουν μια αποφασιστική συμβολή 
όχι μόνο σε καθαρά τεχνοκρατικό επίπεδο, αλλά και στη συγκεκριμενοποίηση 
και ανάδειξη του κυρίαρχου ρόλου του αντίστοιχου χώρου, όσο και στη 
διαμόρφωση οράματος για μια δυναμική πορεία του προς το μέλλον. Αυτό το 
διαπιστώνουμε και από τη μελέτη περιπτώσεων σε πόλεις του εξωτερικού 
(Πηγή 7). 
 Μέσα σε παρόμοιες υπηρεσίες έχουν ληφθεί οι πιο κρίσιμες αποφάσεις 
που ουσιαστικά «απογείωσαν» κάποιες πόλεις και περιφέρειες ανά τον κόσμο 
από την αφάνεια και τον μαρασμό προς μια δυναμική και αξιοζήλευτη 
ανάπτυξη. 
 
 

Πηγές –Αναφορές 
 

 
1. Αραβαντινός Αθ. (1990), Διαρκής Δημοτικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός – 

Αναγκαία διαδοχή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Πρακτικά 
διημερίδος ΤΕΕ: Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος –η μικρή και 
μεγάλη κλίμακα) Τεχνικά Χρονικά αρ. 4/90, Αθήνα. 

2. Αραβαντινός Αθ. (1993), Ο εκφυλισμός της ελληνικής πόλης και τις πταίει; 
Οι πολεοδόμοι; Οι πολιτικοί; Ο πολίτης; «Εφημερίδα του Κέντρου 
Σοσιαλιστικών Μελετών» - (Μηνιαία έκδοση ΚΣΜ), αρ. 48, Απρίλιος 
1993, Αθήνα). 

3. Αραβαντινός Αθ. (2007), Πολεοδομικός Σχεδιασμός – Για μια βιώσιμη 
ανάπτυξη του αστικού χώρου. Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα (για την 
αμφισβήτηση των συμβατικών μορφών σχεδιασμού και εναλλακτικές 
κατευθύνσεις βλ. Κεφ. 5.1, 5.2 και 7.4). 

4. Δομική Ενημέρωση – Διαρκής Νομοθεσία και Νομολογία. Τόμος Α, Α1, 
Α2, Β, Β1, Β2 και Δ, Αθήνα. 

5. Francis-Brophy Elie, Planning incorporate Community Participation? 
Περιλαμβάνεται στο ISOCARP Review 2006, Τhe Hague, 2006. 

6. Hall Peter and Pfeiffer Ulrich (2000), Urban Futur 21, a Global Agenda 
for Twenty-first Century Cities. E. & FN Sron, London. 

7. ISOCARP Review, Making Spaces for Creative Economy. Published by 
ISoCaRP, The Hague 2005. 

8. Παρούσης Μ., (2005), Διαβουλευτική δημοκρατία και επικοινωνιακή 
ηθική. Εκδόσεις Ίνδικτος, Αθήνα. 



Περιοδική έκδοση του ΤΕΕ Πελοποννήσου32

Δεκάλογος Οδηγιών για μελετητές 
και ελέγχοντες πολεοδομικά σχέδια

Αθανάσιος Ι. Αραβαντινός

Ομότιμος Καθηγητής Πολεοδομίας ΕΜΠ

Η επιστημονική σκέψη απομονώνε-
ται στο θεωρητικό επίπεδο, αν δεν κα-
τορθώσει να προσεγγίσει αυτούς που 
εφαρμόζουν την επιστημονική γνώση. 
Είναι ανάγκη λοιπόν και στη περίπτω-
ση των μελετητών και των ελεγχόντων 
τα ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ ή άλλες κατηγορίες 
πολεοδομικών μελετών να επιχειρηθεί 
μια προσέγγιση θεωρίας και επιστη-
μονικής πράξης. Η πρώτη τροφοδοτεί 
την δεύτερη με νέα γνώση. Απ΄τη μεριά 
της η επιστημονική πράξη – όταν θέλει 
πράγματι να παραμείνει επιστημονι-
κή – πλαισιώνει ορθά την θεωρία με τη 
δυναμική της εφικτότητας και του πα-
ραδείγματος. Άρα και οι δυο είναι κερ-
δισμένες.

Ο παρακάτω δεκάλογος οδηγιών 
δεν διεκδικεί πρωτοτυπία και πάντως 
μπορεί να βελτιώνεται, όταν ισχυρο-
ποιείται η προαναφερθείσα προσέγγι-
ση ανάμεσα στη θεωρία και στην επι-
στημονική πράξη. Είναι ανάγκη όμως 
να βασίζεται σε τρεις «πυλώνες» που 
ειδικά σήμερα στο τόπο μας έχουν 
πρωταρχική σημασία. Αυτοί είναι (α) ή 
Οικονομία (άρα και η παραγωγικότη-
τα και γενικότερα η ανάπτυξη), (β) Το 
περιβάλλον (άρα και η αειφορία) και 
(γ) ή ποιότητα ζωής (άρα και ο σεβα-
σμός στον άνθρωπο).

1ή ΟΔήΓΙΑ: ή ανάγκη για συμπα-
γείς/συνεκτικές πόλεις (compact 
cities). 

Οι πόλεις και οι οικισμοί της Πε-
λοποννήσου είναι αριθμητικά πολλοί. 
Δεν χρειάζεται να αυξηθούν, αφού 
δεν αυξάνει ο πληθυσμός. Για τον ίδιο 
λόγο δεν απαιτούνται επεκτάσεις, αλλά 
ούτε και η διασπορά εκτός Σχεδίου 
μέσα στο φυσικό χώρο, τις αγροτικές 
εκτάσεις κλπ. Μόνο όπου οι επεκτάσεις 
– για κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών 

είναι απαραίτητες, τότε πρέπει να προ-
ωθούνται κάτω όμως από τρεις προϋ-
ποθέσεις: σχεδιασμός, ύπαρξη κεφα-
λαίων για υποδομές, ύπαρξη χρηστών 
/ «πελατών».

2ή ΟΔήΓΙΑ: Διαχωρισμός ή ανάμιξη 
των χρήσεων; 

Επ΄αυτού πρέπει να αποκλεισθούν 
υπεραπλουστευμένες απαντήσεις, αλλά 
να επιδιωχθεί εξασφάλιση ισορροπί-
ας, όταν η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί 
προς το ένα ή το άλλο άκρο. Μια «συ-
νταγή» - που πρέπει και αυτή να ελέγ-
χεται κατά περίπτωση είναι: Η μεγάλη 
κλίμακα (π.χ. όλη η πόλη, ή μια μεγά-
λη συνοικία) απαιτεί συνύπαρξη ανα-
γκαίων λειτουργικών σε ελεγχόμενες 
– από το σχεδιασμό – αναλογίες. Δη-
λαδή να καταπολεμηθεί η «μονοκαλλι-
έργεια» (π.χ. οι υπνουπόλεις ή πόλεις 
μόνο υπηρεσιών και όχι και κατοικι-
ών). Η μικρή κλίμακα (το ακίνητο ή το 
οικοδομικό τετράγωνο) μπορεί να έχει 
εξειδίκευση σε μια προέχουσα χρήση 
και υποβοηθείται με το διαχωρισμό 
των λειτουργιών ιδίως όταν είναι με-
ταξύ τους ασύμβατες (π.χ. πολυκατοι-
κία που διατίθεται για εκπαιδευτήριο 
δεν μπορεί να έχει στο ισόγειο της σι-
δηρουργείο).

3ή ΟΔήΓΙΑ: O σχεδιασμός ενισχύει 
τη παραγωγικότητα. 

Αυτό σημαίνει ότι υποβοηθεί την 
αυτάρκεια χώρου και κοινωνίας σε 
αγαθά πρώτης ανάγκης κατ΄αρχήν για 
επισιτισμό. Άρα, να πρωταχθεί ο πρω-
τογενής τομέας, αλλά και, όπου τούτο 
είναι δυνατό, και ο δευτερογενής σε 
εκσυγχρονισμένες και ανταποκρινόμε-
νες προς τη νέα ζήτηση μορφές.  Η Πε-
λοπόννησος θα έπρεπε στο σύνολο της 
να έχει αυτάρκεια σε βασικά αγαθά και 

να αυξάνει τις εξαγωγές της. Εξοικονό-
μηση ενέργειας, νέες τεχνολογίες, και-
νοτομία ενισχύουν το στόχο.

4ή ΟΔήΓΙΑ: Τα κέντρα και ο τριτογε-
νής τομέας βασικοί συντελεστές της 
μοναδικότητας, της ταυτότητας και 
της φυσιογνωμίας της κάθε πόλης. 

Η επιλογή των λειτουργιών που θα 
ενισχυθούν σε κάθε πόλη θα προέλθει 
από το σχεδιασμό ανώτερου επιπέδου 
με βάση την αρχή της συμπληρωματι-
κότητας και όχι του «αθέμιτου ανταγω-
νισμού». Όμως το ΓΠΣ πρέπει να φρο-
ντίσει για τη συγκέντρωση των λειτουρ-
γιών στα Κέντρα για τη πλαισίωσή τους 
και με κατοικία, αλλά και λοιπές μορ-
φές διανυκτέρευσης (ξενοδοχεία πό-
λης, ξενώνες, οίκοι φοιτητών, οίκοι ευ-
γηρίας, ξενώνες νεότητος-youthostels), 
καθώς και για τη συγκεντρωμένη απο-
κέντρωση στις περιπτώσεις μεγαλύτε-
ρων πόλεων. Δηλαδή πρέπει να απο-
κλείεται η διασπορά εντός και εκτός 
Σχεδίου καθώς και η γραμμική (ταινια-
κή) παράθεση στο κύριο οδικό δίκτυο 
(τα Κέντρα θέλουν πλατείες–δηλαδή 
δημόσιο και κοινωνικό χώρο–και όχι 
αρτηρίες). Ομοίως στο ΓΠΣ εναπόκειται 
να αποθαρρύνει λειτουργίες που εμφα-
νίζονται σε υπερπροσφορά και να ενι-
σχύσει τις ελλείπουσες αλλά αναγκαίες 
(π.χ. κοινωνικές, πολιτιστικές κ.ά.).

5ή ΟΔήΓΙΑ:  ή κατοικία απαιτεί συ-
γκεκριμένη οργάνωση 

Η κατοικία μπορεί να οργανώνεται 
σε συνοικίες και γειτονιές, αλλά και να 
εκπροσωπείται και μέσα στα Κέντρα, 
όπως προαναφέρθηκε. Παράλληλα ας 
αποφεύγεται η αβασάνιστη γενικευμέ-
νη επιβολή σε τεράστιες εκτάσεις των 
πόλεων της χρήσης «Γενική Κατοικία» 
(Π.Δ/γμα 23.2.87-ΦΕΚ 166 Δ). Η κατη-
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γορία αυτή χρήσης – λόγω της μεγάλης 
γκάμας λοιπών χρήσεων που επιτρέπει 
– αποτελεί συχνά την εύκολη λύση για 
μελετητές, ελέγχοντες, ιδιοκτήτες γης, 
επενδυτές κλπ. Όμως οδηγεί τελικά σε 
ασύμβατες καταστάσεις, αλλά και στον 
εξωστρακισμό της κατοικίας, αφού εδώ 
δεν τίθεται – όπως σε πόλεις του εξωτε-
ρικού – κατώτατο όριο (ποσοστό συμ-
μετοχής) της κατοικίας. Φυσικά ο μελε-
τητής, εφ΄όσον επιθυμεί να χρησιμοποι-
ήσει τη κατηγορία «γενική κατοικία», 
έχει το δικαίωμα σε υποενότητες των 
υπόψη περιοχών να προτείνει απαγό-
ρευση ανεπιθύμητων χρήσεων. 

6ή ΟΔήΓΙΑ: Ο Δημόσιος και ο ιδιω-
τικός ακάλυπτος χώρος απαιτείται να 
είναι σε ισορροπία με τον δομημένο.

Αυτό πρέπει να ισχύει σε όλα τα επί-
πεδα από το σύνολο της πόλης και του 
οικισμού μέχρι το κάθε οικοδομικό τε-
τράγωνο και το κάθε ακίνητο. Ειδικό-
τερα στις πυκνοκτισμένες περιοχές ο 
ακάλυπτος χώρος είναι αγαθόν εν ανε-
παρκεία και πρέπει να προσαυξάνεται 
με τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων 
θεσμικών εργαλείων.

Είναι επιτέλους ανάγκη στο ακίνη-
το να τεθεί ως μέγιστο ποσοστό κάλυ-
ψης το 50%, με γενική ισχύ σε όλη την 
επικράτεια. Ισχύοντα σήμερα ποσοστά 
κάτω του 50% πρέπει και αυτά να αξι-
ολογηθούν και, εφ΄όσον απαιτείται, να 
μειωθούν αναλογικά. Μια άλλη καινο-
τομία, που μπορεί ομοίως να έχει γενι-
κή ισχύη σε όλη τη χώρα, είναι να παύ-
ει πλέον να ταυτίζεται η οικοδομική με 
τη ρυμοτομική γραμμή και να επιβάλ-
λεται – ανεξάρτητα οικοδομικού συ-
στήματος – προκήπιο (της τάξης π.χ. 
των 4 μ.). Είναι απόλυτη ανάγκη να 
προστατεύεται το κτήριο από το δρόμο 
και ο δρόμος από το κτήριο. Όχι μόνο 
λόγοι ανιτσεισμικής θωράκισης, ή 
ασφάλειας από την οδική κυκλοφορία, 
αλλά και λειτουργικοί και προφανώς 
και περιβαλλοντικοί λόγοι το επιβάλ-
λουν. Αν θέλουμε να μιλάμε για «πρά-
σινη οικοδομή» ή «πράσινο ΓΟΚ», αυ-
τές οι δυο διατάξεις πρέπει να προτα-
χθούν. Ομοίως απαιτείται ενεργοποί-
ηση των άρθρων 12 και 13 του ΓΟΚ 
(ενοποίηση ακαλύπτων – ενεργό οικο-
δομικό τετράγωνο). Τέλος οι μειώσεις 
του ΣΔ, όπου τούτος είναι ανεπίτρεπτα 
υψηλός, είναι ομοίως αναγκαίες. Η «δι-
έξοδος»:  μείωση ποσοστών κάλυψης 

με μεγάλη αύξηση ύψους δεν αποτε-
λεί λύση ιδιαίτερα σε περιοχές κατοι-
κίας, διότι τότε ομάδες κατοίκων όπως 
τα παιδιά – μη μπορώντας να κάνουν 
χρήση μόνα τους του ασανσέρ – κατα-
δικάζονται στον εγκλωβισμό τους στο 
διαμέρισμα και σε απομάκρυνσή τους 
από τη γη, το πράσινο και το παιγνίδι.

7η Οδηγία: Συμβατότητα κυκλοφο-
ρίας με τη πόλη και τον  άνθρωπο.

 Οι διαμπερείς μέσα από τις πόλεις 
και τους οικισμούς κινήσεις τροχοφό-
ρων πρέπει να εξαλειφθούν (απαιτού-
νται περιμετρικοί δακτύλιοι, παρακα-
μπτήριοι κλπ.). Γενικά πρέπει να απο-
θαρρυνθούν οι κινήσεις με ΙΧ, ταξί, 
μηχανοκίνητα δίκυκλα. Αντίθετα απαι-
τείται ενίσχυση των μέσων μαζικών με-
ταφορών και της κίνησης με τα πόδια 
και το ποδήλατο, για διαδρομές μέσα, 
γύρω και έξω από τις πόλεις και τους 
οικισμούς. Η στάθμευση στο δημόσιο 
χώρο πρέπει να αποθαρρύνεται (να εί-
ναι «ακριβή» και για περιωρισμένο 
χρόνο) με στόχο να απαγορευθεί τελεί-
ως. Σε άλλες χώρες ακόμα και η τρο-
φοδοσία ή τουλάχιστο μεγάλο μέρος 
της, διενεργείται στον ιδιωτικό χώρο. 
Την ευθύνη της στάθμευσης πρέπει να 
αναλάβουν οι ιδιοκτήτες των τροχοφό-
ρων, των ακινήτων και των διάφορων 
λειτουργιών, που απαιτούν πρόσβα-
ση με τροχοφόρο. Άρα γενικός στόχος: 
στάθμευση εντός των ιδιοκτησιών. Με 
την ευκαιρία αυτή ας τονισθεί ότι θα 
είναι σφάλμα η νομιμοποίηση γενό-
μενων αλλαγών χρήσεων υπογείων ή 
ισογείων από γκαράζ σε άλλες και μά-
λιστα εντατικές λειτουργίες (νυκτερινά 
κέντρα, καταστήματα κλπ.).

8ή ΟΔήΓΙΑ: Καινοτομική, οικονομι-
κή και περιβαλλοντική προσαρμογή 
δικτύων τεχνικής υποδομής

Είναι απαραίτητος ο συντονισμός 
και η υπογειοποίηση δικτύων σε κοι-
νές επισκέψιμες σήραγγες. Συστήματα 
τηλεθέρμανσης, ανακύκλωσης και επα-
ναχρησιμοποίησης σκουπιδιών, εξοι-
κονόμησης ενέργειας, πρέπει να υπο-
βοηθηθούν από το πολεοδομικό σχε-
διασμό. Ο ενεργοβόρος ανθυγιεινός 
και αντιαισθητικός τεχνητός κλιματι-
σμός πρέπει να δώσει τη θέση του σε 
φυσικά συστήματα αερισμού και δρο-
σισμού. Η παραμονή σκουπιδιών στον 
δημόσιο χώρο πρέπει να καταπολεμη-

θεί. Σε άλλες χώρες ο ιδιωτικός χώρος 
έχει αυτή την ευθύνη, καθώς και την 
ευθύνη του διαχωρισμού και της συρ-
ρίκωνσης του όγκου των απορριμμά-
των στην «πηγή». Σχετικές διατάξεις 
πρέπει να μπουν και στον ΓΟΚ.

9ή ΟΔήΓΙΑ: Διατήρηση φυσιογνω-
μίας-πολιτισμός. 

Τα διατηρητέα και γενικότερα τα 
αξιόλογα κελύφη πρέπει, όχι μόνο 
να προστατευθούν, αλλά και να ανα-
δειχθούν. Αυτά είναι που θα πρέπει 
να καθορίζουν τις ποσοτικές παραμέ-
τρους της εκμετάλλευσης του χώρου 
(Σ.Δ., ύψη κλπ.) σε επί μέρους πολεο-
δομικές ενότητες.

Ο πολιτισμός πρέπει να ισχυροποι-
ηθεί υπό την διπλή του έκφραση, δη-
λαδή ως κέλυφος και ως περιεχόμενο. 
Αξιόλογα κελύφη δεν πρέπει να είναι 
μόνο τα διατηρητέα, αλλά και κάθε νέο 
κτήριο (ο πήχης ποιότητος πρέπει να 
μπει ψηλά, οι αρχιτεκτονικοί διαγωνι-
σμοί μπορούν αν συμβάλλουν σ΄αυτό).

Ως προς το πολιτιστικό περιεχόμε-
νο ο μελετητής του ΓΠΣ μπορεί να συμ-
βάλλει αποφασιστικά στην ανάδειξή 
του και στην εξασφάλιση της λειτουρ-
γικότητάς του με τη κατάλληλη οργά-
νωση των χωροθετήσεων σε συνδυα-
σμό με λοιπές χρήσεις, ελεύθερους χώ-
ρους και υποδομές.

10ή ΟΔήΓΙΑ: Έγκαιρες και ουσιαστι-
κές συμμετοχικές διαδικασίες. Ασφα-
λώς το θέμα σχετίζεται με διαβουλευτι-
κούς θεσμούς που απαιτούν βελτίωση. 
Όμως η μορφή και ποιότητα των συμ-
μετοχικών διαδικασιών και του αποτε-
λέσματος, μπορεί να επηρεασθεί από 
αυτό τούτο το ΓΠΣ και τους μελετητές 
τους, αλλά και τους επιβλέποντες. Τού-
τοι είναι υποχρεωμένοι να αναδείξουν 
τα προβλήματα και εάν οι προβλέψεις 
ως προς τις εξελίξεις είναι δυσοίωνες 
πρέπει με έμφαση να καταστροφολο-
γήσουν και στη συνέχεια να παρου-
σιάσουν δυνατότητες και λύσεις. Φυ-
σικά η παιδεία, η αλλαγή νοοτροπίας 
και η πολεοδομική/κυκλοφοριακή/πε-
ριβαλλοντική αγωγή είναι και αυτά ζη-
τούμενα.

Από την Εισήγηση:  «Σχέση Πολεο-
δομικών θεσμών και εξελίξεων στο 
χώρο». Ημερίδα για ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ 
ΤΕΕ-Τμήμα Πελοποννήσου-Τρίπολη 
20.3.2010
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