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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στο να φωτίσει τις πτυχές της διαχρονικής πορείας του 

χωρικού σχεδιασμού της χώρας ως συνιστώσα της αναπτυξιακής διαδικασίας. Κάτω 

από αυτό το πρίσμα, εξετάζεται και αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο του σχεδιασμού 

από την ίδρυση του νεότερου Ελληνικού κράτους (1830) μέχρι σήμερα, συναρτάται 

με τις γενικότερες εξελίξεις σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και εν γένει 

αναπτυξιακό επίπεδο τόσο της χώρας όσο και της Ε.Ε και αναλύεται συγκριτικά. Με 

βάση αυτό το υπόβαθρο η έρευνα εξειδικεύεται στην εξέλιξη του σχεδιασμού και των 

εφαρμογών του στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα, μέσα από την ανάλυση πρωτογενών 

πηγών (μελέτες, αρχεία υπηρεσιών κλπ ) σε συνδυαστική ανάγνωση με τις εκάστοτε 

επικρατούσες συνθήκες , δίδοντας έμφαση στην περίοδο της «ενσωμάτωσης» με την 

Ελλάδα (1948 – σήμερα) και δημιουργώντας μια συνοπτική αλλά πλήρη «βάση 

δεδομένων», χρήσιμη για τον μελλοντικό ερευνητή λόγω έλλειψης αντίστοιχης 

βιβλιογραφίας. Η εργασία καταλήγει με την εξαγωγή των ανάλογων συμπερασμάτων 

που αφορούν κυρίως στο διοικητικό σκέλος του σχεδιασμού και στην αναγκαιότητα 

αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων προκειμένου η χώρα να εναρμονιστεί  με τις 

κατευθύνσεις της Ε.Ε. για ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης μέσα από τις 

αντίστοιχες δομές της.   

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Χωροταξικός – πολεοδομικός σχεδιασμός, βιώσιμη ανάπτυξη, αρμοδιότητες. 
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to illuminate the aspects of Greece’s spatial planning course through 

the years, in relation to the development process. The ambition is to answer questions 

such as: Is the state’s spatial planning a “rational” process that abides to the 

“technology and science” principles and the EU policy driven “sustainable 

development processes”, or does it correlate with the time-to-time conditions and 

terms such as “centralization” and “conflicting legislation” and, if yes, to what extent?  

Under this context, in chapter 1, spatial planning legislation since the founding of the 

modern Greek state (1830) up to modern day is, at first, being analyzed and put under 

scrutiny. Then, the correspondence between it and the political, economic and social 

developments, as well as Greece’s and EU’s general level of development, is being 

comparatively analyzed, so that individual and altogether conclusions can be made. 

On chapter 2, a case study that refers to the spatial planning of Dodecanese islands, 

with emphasis given to the island of Rhodes, is being conducted. After a short recap 

of their history, the Italian occupation period (1912-1943) is being examined, 

focusing more on the period where these islands are being reunified with Greece 

(1948 – present) and the “spatial planning applications” in accordance with the latter 

period’s time-to-time prevailing conditions. This period’s material comes from 

primary source research, creating a synoptic yet complete “database”, which is useful 

for any future research.  

By combine-reading the first two chapters, we can conclude that spatial planning 

follows the course of the “centralized” Greek state in a direct or indirect fashion. It 

also does not follow the EU-implemented “decentralization” policies (as far as 

responsibility distribution is concerned), hindering its completion and thus, having all 

things considered, affecting the “rational” space planning in a negative way.  

Finally, in chapter 3, we propose ways of improving weaknesses we have found out, 

mainly regarding to the administrative part of planning on local and national level. 

  

Keywords: Spatial - urban planning, sustainable development, responsibilities. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1. Ορισμοί 

Σχεδιασμός είναι «η ορθολογική διαδικασία σύμφωνα με την οποία διαμορφώνονται 

προγνώσεις για μελλοντικές εξελίξεις, διαπιστώνονται οι ενδεχόμενες συγκρούσεις 

συμφερόντων και στόχων με βάση την αξιολόγηση των υφιστάμενων δεδομένων και 

δίνονται οι στρατηγικές επιλογές για την επίλυσή τους. Βασικές συνιστώσες της 

ορθολογικής αυτής διαδικασίας είναι οι αξιολογικοί παράγοντες, δηλαδή α) οι 

επιδιώξεις και οι στόχοι, β) το πλαίσιο δράσης δηλαδή οι δυνατότητες και οι 

περιορισμοί που προσδιορίζουν το πεδίο του σχεδιασμού και γ) το προϊόν του 

σχεδιασμού δηλαδή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης. Η διαδικασία συνίσταται σε 

δυο στάδια, την ανάλυση και τη σύνθεση. Δεν αποτελεί αποκλειστικό πεδίο μόνο των 

ειδικών, (Αρχιτεκτόνων, Πολεοδόμων, οικονομολόγων κλπ αλλά είναι επιπρόσθετα μια 

ρυθμιζόμενη από το δίκαιο δραστηριότητα (Παπαπετρόπουλος A., 2009:12 και 

2019:35).
1
  

Χωρικός σχεδιασμός είναι ο σχεδιασμός που διαρθρώνεται σε δυο αλληλένδετα 

επίπεδα. Το «χωροταξικό» (στρατηγικό) και το «πολεοδομικό» (εφαρμοστικό). 

Χωροταξικός σχεδιασμός είναι «ο σχεδιασμός με τον οποίο τίθενται με βάση την 

ανάλυση των δεδομένων και την  πρόγνωση των εξελίξεων, οι μεσο – μακροπρόθεσμοι 

στόχοι της ανάπτυξης του χώρου καθώς και οι γενικές κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση 

των οικιστικών περιοχών, των περιοχών ασκήσεως παραγωγικών και επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων και των περιοχών προστασίας σε εθνική και περιφερειακή κλίμακα. 

Αποτελεί το πρώτο και ανώτερο επίπεδο του χωρικού σχεδιασμού που είναι υπερέχον 

σε σχέση με τον πολεοδομικό σχεδιασμό, έχει στρατηγικό χαρακτήρα και ενδεικτικό 

περιεχόμενο». (Παπαπετρόπουλος A., 2019: 37) 

Πολεοδομικός σχεδιασμός είναι «ο σχεδιασμός με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες 

για τη χρήση, τη δόμηση και την εν γένει «εκμετάλλευση» του εδάφους σε εντός ή εκτός 

σχεδίου περιοχές.
2
 Είναι το δεύτερο επίπεδο σχεδιασμού που ασκείται σε τοπικό 

επίπεδο, οφείλει να εναρμονίζεται με τις αρχές και τους στόχους του χωροταξικού 

σχεδιασμού, έχει ρυθμιστικό και κανονιστικό χαρακτήρα στη διαμόρφωση των πόλεων 

αλλά και του ευρύτερου αστικού και εξωαστικού χώρου. Βασικοί του στόχοι είναι η 

                                                           
1
 Για την ανάλυση της έννοιας του σχεδιασμού ως «ορθολογική διαδικασία», βλ. επίσης Αραβαντινός 

2007 : 53-62 και 1986: 57-69 
2
 Ν. 4269/14 αρθ. 1-2 και Ν. 4447/16 αρθ. 1-2. 

 



2 
 

ανάδειξη του αστικού ιστού, η προστασία του περιβάλλοντος, η ανακοπή της άναρχης 

δόμησης με τον καθορισμό κριτηρίων ανάπτυξης, την εξασφάλιση του αναγκαίου 

κοινωνικού εξοπλισμού, της τεχνικής υποδομής, των χώρων πρασίνου και των λοιπών 

στοιχείων που συνθέτουν το αστικό και περιαστικό χώρο. Απώτερος σκοπός είναι η 

προσαρμογή στη βιώσιμη ανάπτυξη» (Παπαπετρόπουλος 2019:91). 

Σύμφωνα με τον πρόσφατο Οικιστικό Νόμο 4759/20, χωροταξικός σχεδιασμός 

«είναι ο χωρικός σχεδιασμός που εκπονείται σε εθνική ή περιφερειακή κλίμακα, με τη 

μορφή πλαισίων, με τα οποία τίθενται οι μεσοπρόθεσμοι ή και μακροπρόθεσμοι στόχοι 

της ανάπτυξης και οργάνωσης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου, καθώς και οι 

κατευθύνσεις και οι αναγκαίες, όπου απαιτείται, ρυθμίσεις, για τη διαμόρφωση των 

οικιστικών περιοχών, των περιοχών άσκησης παραγωγικών και επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων και των προστατευόμενων περιοχών. Ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι 

κυρίως στρατηγικού χαρακτήρα και περιλαμβάνει κατευθύνσεις και, όπου απαιτείται, 

ρυθμίσεις».  

Πολεοδομικός σχεδιασμός «είναι ο χωρικός σχεδιασμός με τον οποίο τίθενται, μέσω 

σχεδίων, κανόνες και όροι για τη χρήση, τη δόμηση και την εν γένει εκμετάλλευση του 

εδάφους στον αστικό χώρο και την ύπαιθρο και περιλαμβάνει κυρίως ρυθμίσεις». 

 

Επιλέξαμε να δώσουμε δυο ορισμούς του χωροταξικού και πολεοδομικού 

σχεδιασμού. Ο πρώτος είναι όπως συμπυκνώνεται μέσα από κείμενα που εκφράζουν 

το πραγματικό περιεχόμενο και ο δεύτερος προέρχεται από τον ίδιο το Νόμο. Οι 

ορισμοί αυτοί είναι επί της ουσίας ταυτόσημοι και εκφράζουν το πνεύμα της 

παρούσας εργασίας. 

Ο σχεδιασμός είναι μια σύνθετη και πολυπαραγοντική διαδικασία με παραμέτρους 

επιστημονικές, κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές όπως σχηματικά αποτυπώνονται 

στο παρακάτω σχήμα.  
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Διάγραμμα 1. Αλληλοσυνδέσεις Χωροταξίας – Πολεοδομίας με άλλες ομάδες επιστημών και 

τεχνών. Πηγή: Αραβαντινός Α., 2007:26. 

 

1.2. Το ερευνητικό ερώτημα 

Εάν ορίσουμε επιγραμματικά το «χωρικό σχεδιασμό» (τόσο σε στρατηγικό όσο και 

σε εφαρμοστικό επίπεδο), ως «μέσον για την επίτευξη του στόχου που είναι η 

«βιώσιμη ανάπτυξη» μέσα από την οπτική της χωρικής ευταξίας», τότε αυτός 

αποτελεί ή πρέπει να αποτελεί την κύρια συνιστώσα κάθε αναπτυξιακής διαδικασίας. 

Ισχύει όμως αυτό στην πράξη ή ο σχεδιασμός μπορεί και να αποτελεί προϊόν 

συγκυριών και πρόσκαιρων ωφελειών ανάλογα με τις κατά καιρούς επικρατούσες 

συνθήκες και σε ποιο βαθμό; Ποιο το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ποια η Ελληνική 

πραγματικότητα; Μπορεί τέλος μια περιοχή της χώρας, έστω και αν έχει διαφορετικό 

σημείο εκκίνησης, να διαφοροποιηθεί από τις γενικά ισχύουσες πρακτικές;  

 

1.3. Η υπόθεση εργασίας. 

Η υπόθεση εργασίας στα παραπάνω τιθέμενα ερωτήματα είναι ότι επειδή στη χώρα 

σχεδόν ποτέ δεν υπήρξε μια ορθολογική διαδοχή – ιεράρχηση πράξεων και 
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αλληλοεξαρτόμενων ενεργειών προς επίτευξη κάποιου στόχου (και ιδιαίτερα όταν 

αυτός είναι πολυπαραμετρικός όπως η βιώσιμη ανάπτυξη) αλλά η επικρατούσα 

πρακτική ήταν αυτή της ικανοποίησης πρόσκαιρων αναγκών μέσα από ένα 

«συγκεντρωτικό» μοντέλο άσκησης δημόσιων πολιτικών, ο χωρικός σχεδιασμός δεν 

θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση, αλλά ούτε και κάποια διοικητική ενότητα της 

χώρας θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Στην πρακτική αυτή ασφαλώς και 

υπάρχουν χρονικές περίοδοι με διαφορετικό πρόσημο. 

 

1.4. Η μεθοδολογία. 

Τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα αποτελούν τη βάση της παρούσας έρευνας η 

οποία μέσα από μια μεθοδολογική προσέγγιση από το «γενικό» στο «ειδικό» 

προσπαθεί να φωτίσει όλες τις πτυχές τους, να επισημάνει τα θετικά και αρνητικά 

σημεία τόσο σε επίπεδο «θεωρίας» όσο και «εφαρμογών» και να καταλήξει στα 

ανάλογα συμπεράσματα, προτείνοντας τρόπους «θεραπείας» των ενδεχόμενων 

«κακώς κειμένων», επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον κυρίως στο διοικητικό – 

διαδικαστικό – πολιτικό σκέλος λόγω της φύσεως του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών. 

Έτσι, στο Κεφάλαιο Α’, μέσα από τη διαχρονική «ανάγνωση» της εξέλιξης του 

σχεδιασμού και του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου της χώρας σε άμεση συσχέτιση 

με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες αλλά και τις Ευρωπαϊκές εξελίξεις, 

διαπερνούμε όλη τη χρονική περίοδο από τη σύσταση του νεώτερου Ελληνικού 

κράτους μέχρι τις ημέρες μας, διαχωρίζοντάς τη σε υποπεριόδους που έχουν κοινά 

χαρακτηριστικά ή έντονο αποτύπωμα. Για τη συγγραφή του κεφαλαίου αυτού ελήφθη 

υπ’ όψη μεγάλο μέρος της υφιστάμενης κύριας βιβλιογραφίας (δευτερογενείς πηγές) 

αλλά και έγγραφα – τεύχη μελετών, προδιαγραφών  και κατευθύνσεων σχεδιασμού 

που εξέδωσε το ΥΧΟΠ – ΥΠΕΝ (πρωτογενείς πηγές) κατά την περίοδο της 

«πολεοδομικής ακμής». Εξετάστηκε επίσης πρωτογενώς και συνδυαστικά όλο το 

υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, αναλύοντας τα βασικά του σημεία. 

 Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο Β’, η έρευνα επικεντρώνεται στη «μελέτη περίπτωσης» 

που είναι τα Δωδεκάνησα με έμφαση στο νησί της Ρόδου, κάνοντας ένα σύντομο 

ιστορικό της διαχρονικής τους πορείας και εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους και 

εφαρμογές του χωρικού σχεδιασμού μέσα σε χρονικό διάστημα που καλύπτει πάνω 

από ένα αιώνα, δηλαδή την περίοδο της Ιταλικής κατοχής (1912 – 1943) και από την 

ενσωμάτωση (1948) μέχρι τις ημέρες μας. Το τμήμα του κεφαλαίου που αφορά στις 
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εφαρμογές του σχεδιασμού ιδίως κατά την περίοδο της ενσωμάτωσης,  αναπτύχθηκε 

μέσα από έρευνα και συγκριτική ανάγνωση πρωτογενών πηγών (συλλογή και 

επεξεργασία στοιχείων και μελετών χωροταξικού – πολεοδομικού περιεχομένου από 

τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, της Περιφέρειας, των Δήμων, τα Γενικά Αρχεία 

του Κράτους κλπ αλλά και από το προσωπικό αρχείο), καθότι αντίστοιχη 

βιβλιογραφία δημοσιευμένη δεν υφίσταται (πλην ορισμένων αναφορών κυρίως σε 

συνέδρια). Έτσι, με την παρούσα εργασία δημιουργείται μια συνολική «βάση 

δεδομένων» με τη διαχρονική εξέλιξη του σχεδιασμού κυρίως στη Ρόδο αλλά 

επικουρικά και στα υπόλοιπα νησιά, συνοδευόμενη από μια συνοπτική ανάλυση της 

κάθε μελέτης, στοιχεία χρήσιμα και απαραίτητο υπόβαθρο για κάθε μελλοντικό 

ερευνητή που θα επιθυμούσε να εμβαθύνει. 

Μέσα από τη συγκριτική ανάγνωση και εντοπισμό των «κακώς κειμένων» τόσο σε 

εθνικό όσο και τοπικό επίπεδο, στο Κεφάλαιο Γ’ καταλήγουμε στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων που επαληθεύουν σε μεγάλο βαθμό την υπόθεση εργασίας, 

καταθέτοντας παράλληλα τις ανάλογες  προτάσεις. 

 

1.5. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Αμέσως μετά τη συγκρότηση του νεώτερου ελληνικού κράτους η πολεοδομία 

ταυτίστηκε επί της ουσίας με τη «δόμηση» (Αραβαντινός Α., 2007 : 97). Η αγροτική 

διάρθρωση της χώρας σταδιακά εγκαταλείπεται και αρχίζει η μετεγκατάσταση στα 

αστικά κέντρα με κέντρο βάρους την Αθήνα (Παπαπετρόπουλος Α., 2019 : 9-12). Ο 

«αστικός εκσυγρονισμός» κατά τον 19
ο
 αιώνα αποτελεί το κυρίαρχο ρεύμα στην 

Ευρώπη το οποίο  προς τα τέλη του μεταφέρεται και στη χώρα (Χαστάογλου Β, 2019 

: 93 – 94), (Καραδήμου Α. – Παπαμίχος Ν. 2019 : 114-115), (Φιλιππίδης Δ., 2019 : 

141-142).  

Η μετέπειτα «Βενιζελική περίοδος» είναι η πλέον αντιπροσωπευτική του ρεύματος 

αυτού  (Σωτηρόπουλος Δ.. 2019 : 15),  (Μαυρογορδάτος Γ.,  2019 : 11-16), με το 

κράτος να γίνεται ο κυρίαρχος μοχλός του (Γιαννακούρου Γ., 2019 : 57-61).  

Η επελθούσα Μικρασιατική καταστροφή έφερε πλήθος προσφύγων στη χώρα και 

δημιούργησε μεγάλες οικιστικές ανάγκες. Έτσι, το 1923 δημιουργείται το πρώτο 

ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο δόμησης που πέραν από τους κανόνες σχεδιασμού 

των πόλεων έθεσε τις βάσεις  για την «εκτός σχεδίου δόμηση» (Αραβαντινός Α., 

2007 : 98). 
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Αμέσως μετά τον πόλεμο, αρχίζει ο λεγόμενος «μεταπολεμικός ανασχηματισμός» και 

αναπτύσσεται η οικονομία (Nugent N., : 39-58) & (Hobsbawm E. 1997: 327 – 410). 

Ανοίγονται δίαυλοι επικοινωνίας και συνεργασίας ενώ προς τα τέλη της δεκαετίας 

του ’60 αρχίζει η ανάπτυξη ενός παγκόσμιου οικολογικού κινήματος (Μαραβέγιας Ν. 

– Σακελλαρόπουλος Θ., 2018 : 246 - 248) με προεκτάσεις στο «συγγενή» χώρο του 

χωρικού σχεδιασμού. 

Στη χώρα μας, σε αντίθεση με την Ευρώπη, τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, διαδέχθηκε 

ένας εσωτερικός «πόλεμος», ο εμφύλιος, με τραγικά επακόλουθα (Ι.Ε.Ε., 2000 : 101-

108). Παράλληλα, σε παγκόσμιο επίπεδο δημιουργείται ένα «χάσμα» μεταξύ των 

«ανατολικών» και «δυτικών» χωρών του πλανήτη (Berstein S.- Milza P., 1997 : 174-

193) και ο «ψυχρός πόλεμος» αρχίζει να ξεδιπλώνεται.  

Την περίοδο αυτή, η αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας σηματοδοτείται από την 

«έκθεση Βαρβαρέσου» (Παπαπετρόπουλος Α., 2009 : 104 – 110) και ένα κύμα 

αστυφιλίας αναπτύσσεται με αποτέλεσμα τη γρήγορη και «άνευ» όρων «ανάπτυξη» 

των αστικών κέντρων της χώρας και ιδίως της Αθήνας. Σε σχέση με το χωρικό 

σχεδιασμό, μια σειρά από θεσμικά πλαίσια αρχίζουν να αναπτύσσονται. 

Κατά τα πρώτα έτη της μεταπολιτευτικής  περιόδου, σε επίπεδο Ευρώπης η 

διαδικασία «εμβάθυνσης» συνεχίζεται και δημιουργείται το ΕΤΠΑ ως προϊόν 

δημοσιονομικού συμβιβασμού μεταξύ των νέων εντασσόμενων χωρών 

(Γιαννακούρου Γ., 2008 : 29). Στη χώρα, δημιουργούνται νέα θεσμικά πλαίσια 

χωρικού σχεδιασμού ορισμένα εκ των οποίων μένουν ανεφάρμοστα και με την 

«εκτός σχεδίου δόμηση» να επικρατεί. 

Από το 1981, σε επίπεδο Ε.Ε. η διαδικασία εμβάθυνσης συνεχίζεται εντατικά ενώ 

αρχίζουν να αναπτύσσονται πολιτικές περιβάλλοντος οι οποίες σταδιακά 

ενσωματώνονται σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την ανθρώπινη 

δραστηριότητα (Μούσης Ν., 2018: 339 – 40) και ο όρος «βιώσιμη ανάπτυξη» έρχεται 

στο προσκήνιο. Δημιουργούνται πολιτικές «οικονομικής και κοινωνικής συνοχής» 

(Γιαννακούρου Γ., 2008 : 34) & (Βασενχόφεν Λ., 2010 : 34-37) οι οποίες 

ενδυναμώθηκαν με τη συνθήκη του Μάαστριχτ, ενώ εκπονούνται μια σειρά από 

μελέτες χωροταξικού περιεχομένου χωρίς όμως να αποτελούν δεσμευτικά κείμενα. 

Παράλληλα, η έννοια της «περιφερειακότητας» ενδυναμώνεται (Λύκος  Μ., 2018 : 

191 – 207).  Στη χώρα, την περίοδο αυτή  αρχίζει η πορεία της «Πολεοδομικής 

Ανασυγκρότησης» μέσα από το αντίστοιχο πρόγραμμα Ε.Π.Α. ενώ παράλληλα 

συντάσσονται Αναπτυξιακά Προγράμματα.  Το πρόγραμμα Ε.Π.Α. λαμβάνει 
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διαστάσεις «πανελλήνιου πολεοδομικού κινήματος»  με προμετωπίδα τον οικιστικό 

Ν. 1337/83 (βλ. αντίστοιχα έντυπα του Υ.Χ.Ο.Π. για την πορεία της Ε.Π.Α. και 

επεξηγήσεις των κεφαλαίων του Ν. 1337/83), όμως στην πορεία έμεινε 

ανολοκλήρωτο. 

Την περίοδο 1994-2010, σε επίπεδο Ε.Κ. η διαδικασία «εμβάθυνσης» και 

«διεύρυνσης» προχωρά με βήματα γοργά ενώ σε επίπεδο χωροταξίας συντάσσεται το 

Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (Σ.Α.Κ.Χ.) που λειτουργεί ως κείμενο 

αρχών και κατευθύνσεων (Γιαννακούρου Γ., 2008 : 46) βασιζόμενο την αρχή της 

επικουρικότητας (Παπαπετρόπουλος Α., 2009 : 76.), βασικός στόχος του οποίου είναι 

η «βιώσιμη ανάπτυξη» (Βασενχόφεν Λ., 2010 : 43). Έτσι ο διάλογος για την 

«Ευρωπαϊκή Χωροταξία» μπαίνει για τα καλά στην ατζέντα, ενώ δημιουργείται το 

αντίστοιχο «παρατηρητήριο χωροταξίας». Στον όρο «οικονομική και κοινωνική 

συνοχή» προστίθεται και η λέξη «εδαφική» (Τσέτσης Στ., 2018: 518 - 19) 

Στη χώρα γίνονται τομές. Ένα «εκσυγχρονιστικό» ρεύμα αναπτύσσεται, 

θεσμοθετείται ο Β’ βαθμός Τ.Α. και η πολυδιάσπαση των Δήμων εξορθολογίζεται με 

το πρόγραμμα «Καποδίστριας». Οι τομές αυτές «επενδύονται» χωροταξικά με το Ν. 

2508/97 και δυο χρόνια αργότερα ιεραρχούνται τα επίπεδα σχεδιασμού με το 

Χωροταξικό Νόμο 2742/99.  Μια σειρά από άλλα θεσμικά πλαίσια δημιουργούνται 

και ένα «γαϊτανάκι» μεταφοράς πολεοδομικών αρμοδιοτήτων μεταξύ κράτους και 

Τ.Α. εξελίσσεται ιδίως μετά τη θέσπιση του Β’ βαθμού Τ.Α., μέσα από δικαστικές 

ερμηνείες περί  συμβατότητας ή όχι με τις Συνταγματικές διατάξεις και ιδίως με το 

αρθ. 24, αφού το Σύνταγμα του 1975 είναι ένα «περιβαλλοντικό Σύνταγμα» που 

αποδίδει υπερνομοθετική ισχύ στον περιβάλλον, το χωρικό σχεδιασμό και επομένως 

τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναθέτοντας στο «κράτος» τη ρυθμιστική αρμοδιότητα 

(Παπαπετρόπουλος Α., 2019 : 61). Μια σειρά από νομολογίες αναπτύσσονται με 

αποτέλεσμα το 2005 το ΣτΕ να διατυπώσει την τελική κρίση του ότι το σύνολο του 

σχεδιασμού πρέπει να θεσμοθετείται με Π.Δγμα (απόφαση ολομέλειας ΣτΕ 

3661/2005) αποστερώντας έτσι από οποιαδήποτε αρμοδιότητα τόσο τις 

αποκεντρωμένες κρατικές δομές όσο και την Τ.Α. Έτσι, σε αντίθεση με την υπόλοιπη 

Ευρώπη και τις αντίστοιχες πολιτικές για περιφερειακή ανάπτυξη, η χώρα στον τομέα 

του χωρικού σχεδιασμού επανέρχεται έμμεσα αλλά και άμεσα στο 

«συγκεντρωτισμό». 

Σε εφαρμογή του Χωροταξικού Νόμου δημιουργούνται τα πρώτα χωροταξικά σχέδια 

τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο ενώ την περίοδο της κρίσης (2010 –  
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2020), ο σχεδιασμός γίνεται μέσο για την εξοικονόμηση πόρων για την εξυπηρέτηση 

του χρέους.  

Σ’ όλο αυτό το διάστημα έγιναν βήματα αρκετά πλην όμως το 80% του εξωαστικού 

χώρου έμεινε «αρρύθμιστο» (ΥΠΕΝ 2020) με την «εκτός σχεδίου δόμηση» να 

επικρατεί (Βασενχόφεν Λ., 2010). 

Τα Δωδεκάνησα είναι μια ιδιαίτερη γωνιά της χώρας, ένα σταυροδρόμι πολιτισμών 

με μακραίωνη ιστορία. Ιδιαίτερα η Ρόδος και η Κως άνθισαν κατά την Ελληνιστική 

περίοδο χτισμένες με ένα λαμπρό «Ιπποδάμειο» σύστημα (ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου – 

ΥΠΠΟ 3η Εφ. Νεωτ. Μνημείων, 2005) και (Rocco G. – Livandioti M., 2011)  για να 

συρρικνωθούν τη μετέπειτα βυζαντινή (Παπαχριστοδούλου Ι. 1994) και να 

ανακάμψουν την Ιπποτική δημιουργώντας λαμπρά οχυρωματικά έργα και διοικητικό 

σύστημα (Κόλλιας Η. 1994) και (Μανούσου - Ντέλλα Κ. 2014).  

Η Οθωμανική κατοχή σταμάτησε την ανοδική πορεία τους ενώ η μετέπειτα Ιταλική 

κατοχή δημιούργησε νέα δεδομένα στον οικιστικό και διοικητικό τομέα, με τη 

μεταφορά των κεντρικών λειτουργιών  της πόλης της Ρόδου και Κω «εκτός των 

τειχών» και την οργάνωση με «χωροταξικά» κριτήρια όλων των παραγωγικών 

τομέων συγκλίνοντας σταδιακά και σε μια διαδικασία «αφελληνισμού» (ΤΕΕ τμ. 

Δωδ/σου – ΥΠΠΟ  3
η
 Εφ. Νεωτ. Μνημείων (2005), (Martinoli S., Perroti E., 1999), 

(Λογοθέτης Μιλτιάδης 2019), (Αναγνωστίδου Ε., 2008 και 2011), (Μακρής Μ. 2017: 

163-164, 171-172). 

Η ενσωμάτωση με την Ελλάδα περνά από μια φάση «ανασυγκρότησης» σε μια φάση 

μεγάλης ανάπτυξης και ιδίως του τριτογενούς τομέα που από τη δεκαετία του ’70 

γίνεται η κινητήρια δύναμη της αλματώδους ανάπτυξης ιδίως της Ρόδου και Κω 

(Λογοθέτης Μ. 1989, 1990, 2013, 2017, 2019). Την περίοδο της «ανασυγκρότησης» 

συντάσσονται μελέτες  που αναλύουν την υφιστάμενη κατάσταση των νησιών σε 

όλους τους τομείς (Υπουργείο Ανοικοδομήσεως 1947 και 1950) ενώ αμέσως μετά 

αρχίζει σε Ρόδο και Κω η αναθεώρηση των Ιταλικών σχεδίων πόλεων σύμφωνα με 

την Ελληνική Νομοθεσία. Τα σχέδια αυτά θα τροποποιηθούν αρκετές φορές 

προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες ιδίως του ραγδαία αναπτυσσόμενου 

τουριστικού τομέα ενώ έκτοτε η πολεοδομική εξέλιξη ακολουθεί, τηρουμένων των 

αναλογιών και ιδιαιτεροτήτων, αυτή της χώρας (η έρευνα της εξέλιξης αυτής έγινε 

από πρωτογενείς πηγές μέσα από αρχεία Υπηρεσιών – φορέων κλπ αλλά και 

προσωπικά αρχεία ή δημοσιεύσεις). 
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουμε κριτικά το πλέγμα του χωρικού σχεδιασμού όπως 

αυτό διαμορφώθηκε στη νεότερη Ελλάδα συναρτώμενο με τις κατά καιρούς 

επικρατούσες συνθήκες και ιδίως με το εκάστοτε διοικητικό μοντέλο. Έτσι, 

παρέχεται μια πληρέστερη εικόνα προκειμένου να γίνει κατανοητή η εξέλιξή του 

τόσο σε θεσμικό όσο και σε εφαρμοστικό επίπεδο και να εξαχθούν τα ανάλογα 

συμπεράσματα.   

Το κεφάλαιο διαρθρώνεται ανά χρονικές περιόδους,  με κριτήριο την ομοιογένεια ή 

τα γεγονότα που είχαν καθοριστική συμβολή στην εξελικτική του πορεία. Έμφαση 

δίδεται στην πιο κοντινή μας περίοδο, τη μεταπολεμική Ελλάδα και ιδίως την εποχή 

της «μεταπολίτευσης», η οποία εμπεριέχει και τις περισσότερες εξελίξεις, 

επιχειρώντας παράλληλα διασύνδεση με τις σημαντικές εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό 

χώρο.  

 

2.1. Περίοδος 1830 – 1922 

Αμέσως μετά τη συγκρότηση του νεότερου Ελληνικού κράτους άρχισε μια περίοδος 

ανασυγκρότησης της χώρας σε όλα τα επίπεδα και ασφαλώς στον οικιστικό τομέα. 

Με κρατική πρωτοβουλία και σε μια προσπάθεια ανασυγκρότησης του οικιστικού 

ιστού, εκπονήθηκαν πολλά ρυμοτομικά σχέδια
3
, χωρίς όμως κάποιο ιδιαίτερο 

καθεστώς που να καθορίζει τα πολεοδομικά πρότυπα. Έτσι, η «πρώιμη» αυτή 

προσπάθεια για ρύθμιση του χώρου έχει χαρακτήρα μάλλον μεμονωμένων κτισμάτων 

που στο σύνολό τους καθορίζουν τη μορφή της πόλης, παρά το αντίστροφο, με 

αποτέλεσμα η πολεοδομία να ταυτίζεται με τη δόμηση, δίχως να ενέχει άλλες 

παραμέτρους (Αραβαντινός Α, 2007 :97).  

Η εκτεταμένη οικιστική πολιτική των χρόνων της Βασιλείας του Όθωνα (που συνιστά 

μια περίοδο απόλυτης μοναρχίας 1833 – 1862), αλλά και αργότερα μετά την 

ανατροπή του και τη θέσπιση του Συντάγματος του 1964 (Βασιλευομένη 

Δημοκρατία), συνδέθηκε με τη διοικητική διαίρεση της χώρας
4
 και γέννησε την 

                                                           
3
 Της Πάτρας (1828), Πύλου (1829), Αθήνας (1830), Ναυπλίου (1834), Μονεμβασίας (1836), 

Ερμούπολης Σύρου (1837), Ναυπάκτου (1838), Θήβας (1850), Καλαμάτα (1860) κλπ 
4
 Με το Β. Δγμα 3/15.4.1833 η χώρα διαιρέθηκε σε 15 νομούς και 42 επαρχίες με διορισμένους 

Νομάρχες, εγκαθιδρύοντας το διοικητικό μοντέλο που θα επικρατούσε μετέπειτα εναρμονιζόμενο 
ασφαλώς με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες. Αμέσως μετά, με το Β.Δγμα «περί συστάσεως 
Δήμων» (ΦΕΚ 3/10.1.1834) συγκροτούνται οι Δήμοι οι οποίοι κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον 
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ανάγκη για θέσπιση στοιχειωδών κανόνων που αφορούν στο συνολικό σχεδιασμό της 

χώρας. Έτσι εξεδόθη  αρχικά το Β.Δγμα (ΦΕΚ 19/15.5.1835) «περί υγιεινής 

οικοδομής πόλεων και κομών» που έθετε τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη των πόλεων
5
 και στη συνέχεια δυο σημαντικά νομοθετήματα: Το Δγμα της 

5.6.1842 (ΦΕΚ 14 Α’ 25.6.1842)
6
 που επεξέτεινε τα δεδομένα δόμησης της Αθήνας 

και στις λοιπές περιοχές της χώρας και το Ν. ΣκΒ’ του 1867 (ΦΕΚ 27/Α΄/23.5.1867)
7
 

με το οποίο συσχετίζεται ο σχεδιασμός των πόλεων της χώρας με αυτόν των 

ρυμοτομικών σχεδίων Αθηνών και την Ερμούπολης Σύρου.
8
  

Τα πρώτα χρόνια της ελεύθερης Ελλάδος ο αγροτικός χώρος αποτελούσε τον 

καθοριστικό παράγοντα της παραγωγικής δομής. Σταδιακά άρχισε η μετεγκατάσταση 

σε αστικά κέντρα όπου πλέον συγκεντρώνονται οι κύριες δραστηριότητες
9
. Παρά το 

                                                                                                                                                                      
πληθυσμό τους. Ο Δήμαρχος διορίζονταν από το Βασιλέα ή το Νομάρχη και συγκέντρωνε την 
εκτελεστική εξουσία ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν συμβουλευτικού χαρακτήρα.  
5
 Σύμφωνα με το διάταγμα αυτό (Βαυαρικής προέλευσης), οι πόλεις πρέπει να ανεγείρονται μόνο σε 

τόπους όπου βρίσκονται τα αναγκαία προς το ζην, να υπάρχει πρόσβαση, καθαρός αέρας και πόσιμο 
νερό, οι κλιματολογικές συνθήκες και η γεωμορφολογία  να είναι κατάλληλες, η ρυμοτομία να είναι 
τέτοια που να υπάρχει φωτισμός, αερισμός αλλά και σκίαση για αποφυγή του καύσωνα, οι 
δενδροστοιχίες επιτρέπονται μόνο στις πλατείες και τις μεγάλες οδούς, να υπάρχει πρόνοια για 
απορροή των υδάτων, τα δημόσια κτήρια να βρίσκονται κεντροβαρικά της πόλης, να διαθέτουν 
υπόγειο σύστημα ύδρευσης, το ύψος των κτιρίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δυο ορόφους και ο 
χωματισμός τους να μην είναι έντονος (με χρώματα κόκκινο, κίτρινο, λευκό), τα νοσοκομεία, οι 
φυλακές κλπ να ανεγείρονται εκτός των πόλεων, να αστυνομεύονται οι σχετικά οχλούσες χρήσεις 
ενώ οι οχλούσες και ανθυγιεινές να χωροθετούνται εκτός πόλης κλπ. Δεν επιτρέπεται επίσης η 
ανέγερση οικοδομών πριν την έγκριση και εφαρμογή του σχεδίου. Καθιερώνεται έτσι ένας 
πρωτόλειος διαχωρισμός χρήσεων και λειτουργιών πόλης - υπαίθρου και τείνουν να διαμορφωθούν 
κανόνες νεοκλασικισμού με την ευθυγράμμιση οδών, δενδροστοιχιών κλπ. σύμφωνα με τις αρχές 
του «Ιπποδάμειου» συστήματος της αρχαιότητας. 
6
 Με το Β.Δ. αυτό, ορίζεται ότι οι όροι που ισχύουν για το σχέδιο πόλεως της Αθήνας κατά την 

εφαρμογή του με το από 9 (21) Απριλίου 1836 Δγμα (καθορισμός προκηπίων, τρόπος δόμησης, 
κανόνες πυρασφάλειας, πρόνοια για κατεδάφιση «αυθαιρέτων», «ορθογωνοποίηση» των 
οικοπέδων προκειμένου αυτά να καταστούν οικοδομήσιμα, κλπ) ισχύουν και για τις λοιπές πόλεις 
της Ελλάδος. Έτσι, οι όροι και περιορισμοί δόμησης του σχεδίου των Αθηνών του 1836, απετέλεσαν 
στην ουσία ένα «πρώιμο ΓΟΚ». 
7
 Στο αρθ 1 του εν λόγω Νόμου αναφέρεται ότι «οι ελάχιστοι όροι του εμβαδού, του προσώπου και 

του βάθους των παρά των πλατειών  οικοπέδων, προσδιορίζονται άπαξ και ειδικώς για κάθε πόλη με 
Β Δγμα κατόπιν γνώμης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Οι ελάχιστοι αυτοί όροι δεν επιτρέπεται 
να είναι μεγαλύτεροι των αντίστοιχων των Αθηνών, ούτε μικρότεροι των αντίστοιχων της 
Ερμούπολης Σύρου». Στο νομοθέτημα αυτό τίθενται επίσης άλλοι παράμετροι συσχετισμού των 
όρων δόμησης των σχεδίων πόλεων Αθηνών και Ερμούπολης με τις λοιπές πόλεις. 
8
 Το σχέδιο της Ερμούπολης Σύρου εκπονήθηκε από τον W. von Weiler, αποτελούνταν αρχικά από 

τρία μέρη (την Αιμασιά δηλαδή την προκυμαία, την κεντρική πλατεία – σήμερα πλατεία Μιαούλη και 
την οδό Ερμού – Ελ. Βενιζέλου) και  προσδιορίστηκαν φάσεις εφαρμογής. Εντός δυο ετών έπρεπε να 
κατεδαφιστούν τα ξύλινα παραπήγματα, ενώ για την πόλη που εκτεινόταν από την Κοίμηση μέχρι τη 
σημερινή περιοχή Αγ. Νικολάου δόθηκε χρονικό περιθώριο 5 ετών. Για τις υπόλοιπες περιοχές 
δόθηκε περιθώριο 15 ετών για να εναρμονιστούν με το σχέδιο. Μεταγενέστερα το σχέδιο υπέστη 
δεκάδες τροποποιήσεις – επεκτάσεις. Βλ. σχετ. Στεφάνου Ιωσήφ, 2003 
9
 Δυο παράγοντες επηρέασαν αρνητικά στην εξέλιξη του αγροτικού χώρου. Το καθεστώς της 

μεγαλοϊδιοκτησίας  και η αναδιανομή των εθνικών γαιών σε ακτήμονες (περίπου τα 2/3 του 
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γεγονός ότι ο ρυθμός αστικοποίησης είναι αργός και ανισομερής, στα τέλη του 19
ου

 

αιώνα η χώρα διαθέτει ένα δίκτυο 538 νέων πόλεων ενώ η πολεοδομική 

ανασυγκρότηση είναι συνυφασμένη έστω και με χρονική υστέρηση με την αντίστοιχη 

των άλλων Ευρωπαϊκών πόλεων. Αναδεικνύεται επίσης το νέο διοικητικό μοντέλο 

της χώρας με την Αθήνα σε κεντροβαρικό ρόλο από το 1864 και μετέπειτα 

(Παπαπετρόπουλος Α., 2019:9-12). 

Ο «αστικός εκσυγχρονισμός» ως μέσον για την χωρική διάσταση της νέας αντίληψης 

για την κοινωνική οργάνωση, απετέλεσε το κυρίαρχο ρεύμα στην Ευρώπη κατά το 

19
ο
 αιώνα. Είναι η εποχή «επανατοποθέτησης - αναστοχασμού» με εκσυγχρονιστικό 

πνεύμα, στα κοινωνικά – οικονομικά – εργασιακά – καλλιτεχνικά κλπ δρώμενα μέσα 

από στοχασμούς κοινωνιολόγων, ιστορικών , πολιτικών (ιδιαίτερα με την άνθιση του 

σοσιαλιστικού χώρου) και πολλών άλλων μεταρρυθμιστών της περιόδου. Το «αστικό 

φαινόμενο» διαρκώς μεγεθύνεται και οι πολεοδόμοι και αρχιτέκτονες  προσπαθούν 

να βρουν τεχνικές για την εξυπηρέτησή του. Έτσι αναπτύσσεται σταδιακά η 

σύγχρονη πολεοδομία που πραγματώνεται εν τέλει τις πρώτες δεκαετίες του 20
ου

 

αιώνα με μια σειρά νεωτερικών ρευμάτων της εποχής.
10

 Σταδιακά και με αρκετή 

υστέρηση τα αναπτυσσόμενα στον Ευρωπαϊκό χώρο εκσυγχρονιστικά ρεύματα, 

παίρνουν σάρκα και οστά και στον Ελλαδικό χώρο (Χαστάογλου Β., 2019 : 93 – 94) 

που προσπαθεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα έχοντας παράλληλα κατά νου 

πάντα τη «μεγάλη ιδέα».
11

 

Παρά την ατέλεια και αοριστία των θεσμικών πλαισίων για την ανάπτυξη των πόλεων 

το 19
ου

 αιώνα, ο Ελληνικός χώρος αναπτύσσεται και οργανώνεται με τα μεγάλα έργα 

της περιόδου Χαριλάου Τρικούπη που συμβάλουν στον καθορισμό της νέας 

ταυτότητας του Ελλαδικού χώρου. Η εκβιομηχάνιση της χώρας μπορεί να μην 

ακολουθεί τους ρυθμούς της Ευρώπης αλλά συνδιαμορφώνει συνθήκες για το νέο 

                                                                                                                                                                      
αγροτικού πληθυσμού) που συνέτεινε στον κατακερματισμό της γης. Έτσι από τη μια υπήρχαν οι 
«τσιφλικάδες» και από την άλλη οι μικροϊδιοκτήτες με αποτέλεσμα την ανισομερή κατανομή – 
εκμετάλλευση του παραγόμενου προϊόντος. 
10

 Βλ. το ρεύμα Bauhaus, τη σχολή μαθητείας της Βαϊμάρης το 1919 που εγκαινιάζει ένα νέο 
περιεχόμενο στη σύγχρονη αρχιτεκτονική, το κίνημα του «μοντερνισμού», τις Αγγλικές 
«κηπουπόλεις», τα διεθνή συνέδρια μοντέρνας αρχιτεκτονικής CIAM (αρχής γενομένης το 1928 στην 
Ελβετία) με τα οποία προσδιορίζονται κανόνες και στον τομέα της πολεοδομίας με μια νέα αντίληψη 
για τις πόλεις οι οποίες πλέον αντιμετωπίζονται ως «οργανισμός», κλπ 
11

 Η «μεγάλη ιδέα», εκτός από την ενσωμάτωση «αλύτρωτων» εδαφών, συνιστά παράλληλα τη 
βούληση «ανασύστασης του Βυζαντίου» με κέντρο την Κων/πολη την πάλαι ποτέ κραταιά 
«βασιλεύουσα». Η «ιδέα» αυτή μεγεθύνεται προς τα τέλη του 19

ου
 αιώνα επί κυβερνήσεως 

Χαριλάου Τρικούπη. Έτσι,  ο σχεδιασμός, τουλάχιστο της πρωτεύουσας, θα έπρεπε να ήταν ανάλογος 
των περιστάσεων. Για την πραγμάτωση του «ολιστικού θαύματος» καλούνται κατά καιρούς ξένοι 
ειδικοί για να τη μεταμορφώσουν με τη μεγαλοπρέπεια μιας οιονεί πρωτεύουσας αυτοκρατορίας. 
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σχεδιασμό, ο οποίος με την πάροδο των ετών δεν αρκείται στην αναμόρφωση του 

παλαιού με ευθυγραμμίσεις οδών χαραγμένων κατά την Οθωμανική περίοδο 

(Καραδήμου Α. – Παπαμίχος Ν., 2019 : 114-115), αλλά τείνει προς τον 

«εκσυγχρονισμό».  

Η Βενιζελική περίοδος (1910 – 1933) εκφράζει αναμφισβήτητα την πιο 

αντιπροσωπευτική περίοδο του αστικού εκσυγχρονισμού (Σωτηρόπουλος Δ., 

2019:15). Η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε από δυο μεγάλες υποπεριόδους: α) Μέχρι 

το 1922 με την προσπάθεια για απελευθέρωση των «αλύτρωτων» και την εφαρμογή 

στην πράξη της υποβόσκουσας από δεκαετίες «μεγάλης ιδέας» β) από το 1923 και 

μετά, με την αφομοίωση των πρώην «αλύτρωτων» στον εθνικό κορμό και τον 

προσδιορισμό της νέας εθνικής ταυτότητας. Σε όλη αυτή τη διαδρομή ο Βενιζελικός 

«αστικός εκσυγχρονισμός» συνδέεται οργανικά με την εθνική ολοκλήρωση και τις 

προτεραιότητές της.
12

 

Στον τομέα της πολεοδομίας η εμβληματική πολεοδομική οργάνωση της «νέας 

Θεσσαλονίκης» μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 1917, επέφερε σειρά 

εκσυγχρονιστικών αλλαγών και στο κοινωνικό πεδίο. Το σχέδιο αυτό συμπύκνωσε τα 

ιδεώδη του αναπτυχθέντος τότε επικρατούντος «εθνικισμού» που συνδέθηκε με τη 

μετατροπή της πόλης σε κέντρο του Βενιζελικού κινήματος της περίοδο του εθνικού 

διχασμού (Μαυρογορδάτος Γ., 2019 : 11-16).  

Βασικό συστατικό στοιχείο για όλη τη Βενιζελική περίοδο αποτελεί το «κράτος» που 

αποτελεί φορέα ορθολογισμού και εκσυγχρονισμού. Η ίδρυση το 1914 του 

Υπουργείου Συγκοινωνίας, αναδιάρθρωσε τις Τεχνικές Υπηρεσίες που μέχρι τότε 

υπάγονταν στο Υπουργείο Εσωτερικών, έφερε στις τάξεις του πλειάδα άριστων 

τεχνικών επιστημόνων, συντάσσονται προγράμματα ανοικοδομήσεως, ενώ καλούνται 

και ξένοι επιστήμονες για να συνδράμουν το έργο.
13

 Έτσι το κράτος γίνεται πλέον ο 

                                                           
12

 Η έννοια του εκσυγχρονισμού έχει μεγάλες διαφορές κατά χρονικούς περιόδους. Έτσι μπορεί 
σήμερα ο εκσυγχρονισμός να είναι συνυφασμένος με τον «ψηφιακό μετασχηματισμό», τη 
«ρομποτική» και την τεχνολογική επανάσταση, ωστόσο την περίοδο του 19

ου
 και 20

ου
 αιώνα ήταν 

συνυφασμένος με κοινωνικές αλλαγές και ενίοτε πολωτικές καταστάσεις που στην Ελλάδα πήραν 
ενδημικές διαστάσεις, μέσα από «διχασμούς» και κοινωνικές συγκρούσεις που φθάνουν έως τη 
βίαιη ρήξη (Φιλιππίδης Δ., 2019 : 141-142). 
13

 Όπως οι αρχιτέκτονες T. Mawson και Ε. Hebrand για το σχεδιασμό  της Θεσσαλονίκης το 1917 μετά 
τη μεγάλη πυρκαγιά. Ο τελευταίος συμμετέχει και στο σχεδιασμό της Αθήνας, ενώ μια σειρά άλλοι 
ξένοι καθώς και Έλληνες τεχνικοί καλούνται να συνδράμουν όχι μόνο για την Αθήνα αλλά επί 
τεχνικών ζητημάτων εν γένει αναγνωρίζοντας τη διεπιστημονικότητα και την πολυπλοκότητα του 
αντικειμένου. Το 1918 Συγκροτήθηκε ειδική επιστημονική επιτροπή για το Ρυθμιστικό Σχέδιο της 
Αθήνας, το  1920 ιδρύεται το Ανώτατο Τεχνικό Συμβούλιο, ενώ το 1926 σημαντικό σταθμό αποτελεί 
η ίδρυση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΦΕΚ 430 / Α’/14.12.1926) με διπλή υπόσταση: Αυτή 
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κύριος μοχλός του εκσυγχρονισμού, τα πάντα κινούνται γύρω από αυτό υπό την 

καθοδήγηση και επίβλεψή του και αναπτύσσεται ένας διοικητικός μηχανισμός ικανός 

να ανταπεξέλθει σε όλες τις προκλήσεις (Χαστάογλου Β. : 94 – 102). Παράλληλα την 

περίοδο αυτή αποδυναμώθηκε ο ρόλος και η παρεμβατική δυνατότητα των Δήμων με 

τον αντίστοιχο κατακερματισμό τους.
14

  Ο «κρατισμός», ασφαλώς δεν απετέλεσε 

«φρούτο της περιόδου» και δεν είχε την ίδια μορφή. Προϋπήρχε καθ΄όλη την 

προηγούμενη περίοδο με άλλη ασφαλώς μορφή και αποτελεί τη διαχρονική σταθερά 

στη χώρα μας με διάφορες μορφές αλλά κυρίως με την εγκαθίδρυση κατά καιρούς 

ενός δεσποτικού μηχανισμού με συγκέντρωση υπερεξουσιών σε κεντρικό επίπεδο 

που αποδυνάμωναν τις προσπάθειες για περιφερειακή ανάπτυξη. 

Συνοψίζοντας, η περίοδος αυτή σημαδεύτηκε από την προσπάθεια συγκρότησης του 

νεότερου Ελληνικού κράτους μέσα από μορφές διακυβέρνησης που συνέτειναν στο 

συγκεντρωτισμό ο οποίος έκτοτε αποτελεί τη διαχρονική σταθερά της χώρας. Στον 

πολεοδομικό – οικιστικό τομέα έγιναν βήματα πολλά που σταδιακά διαμόρφωναν και 

τις αντίστοιχες πολιτικές οι οποίες βασίζονταν κυρίως σε γενικούς κανόνες. Το 

«μέρος» διαμόρφωνε συνήθως το «όλον» και η χωρική πολιτική περιορίζονταν στο 

οικιστικό της περίβλημα το οποίο ενίοτε ήταν λαμπρό ιδίως στις μεγάλες πόλεις. 

Δημιουργήθηκε ένα μεγάλο δίκτυο νέων πόλεων και σταδιακά επικεντρώθηκε το 

ενδιαφέρον στα μεγάλα αστικά κέντρα (ιδίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη).   

Τα «μηνύματα» της Ευρώπης για τον «αστικό εκσυγχρονισμό» εμπεδώθηκαν 

ετεροχρονισμένα και προσαρμοσμένα σε άλλου είδους ανάγκες και οράματα, 

δημιουργώντας παράλληλα μια ελίτ τεχνοκρατών και αντίστοιχη κρατική διοίκηση ο 

ρόλος της οποίας ήταν καθοριστικός και στα χρόνια του μεσοπολέμου. Έτσι κατά την 

πρώτη εικοσαετία του 20
ου

 αιώνα, οι προσπάθειες που καταβάλλονται συντείνουν στη 

μνημειακή οργάνωση του χώρου αλλά και στην ανάδειξη των αρχαίων μνημείων 

κυρίως στα αστικά κέντρα ενώ ένα νέο οδικό δίκτυο αρχίζει σταδιακά να διανοίγεται 

ομογενοποιώντας τον εθνικό χώρο. 

                                                                                                                                                                      
του επαγγελματικού φορέα των τεχνικών και του τεχνικού συμβούλου της πολιτείας. Για τις 
Βενιζελικές μεταρρυθμίσεις  βλ. επίσης Γιαννακούρου Γ., 2019 :57-61 
14

 Ο Ε. Βενιζέλος θέλοντας να ελέγξει την ανοδική πορεία των «τοπαρχών Δημάρχων» που 
παρατηρήθηκε την προηγούμενη περίοδο, με το Ν. ΔΝΖ΄/1912 (ΦΕΚ 58/Α/14.2.1912) «Περί Δήμων 
και Κοινοτήτων» κατακερμάτισε την Τ.Α. δημιουργώντας χιλιάδες Δήμων – Κοινοτήτων ενώ 
αναβάθμισε το Δημοτικό Συμβούλιο από συμβουλευτικό σε αποφασιστικό όργανο. Το Διοικητικό 
αυτό μοντέλο της χώρας τόσο σε επίπεδο Δήμων όσο και σε επίπεδο Νομαρχίας (με κρατικό 
Νομάρχη)  κράτησε μέχρι τη δεκαετία του ’90 οπότε και άρχισε σταδιακά η «συνένωση» των Δήμων 
αλλά και η δημιουργία Β’ Βαθμού Τ.Α. 
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Την περίοδο αυτή,  η Ελληνική επικράτεια έλαβε την προτελική της μορφή 

προσαρτώντας σταδιακά εδάφη, πλην της Δωδεκανήσου η οποία το 1912 κατελήφθη 

από τους Ιταλούς και προσαρτήθηκε σε αυτούς με τη Συνθήκη της Λωζάνης το 1923 

για να ενσωματωθεί στη χώρα το 1948 (οι εξελίξεις στα Δωδεκάνησα κατά τη 

διάρκεια της Ιταλικής κατοχής θα εξεταστούν στη μελέτη περίπτωσης). 

Η μικρασιατική καταστροφή το 1922 και η συνθήκη της Λωζάνης το 1923 

δημιούργησαν τις νέες συνθήκες του θα εξετασθούν στην ανάλυση της επόμενης 

περιόδου. 

Σε κάθε περίπτωση, η περίοδος 1830 - 1923 έχει τη δική της ιδιομορφία που δεν 

σχετίζεται με την επόμενη περίοδο η οποία προδιέγραψε τα βασικά χαρακτηριστικά 

της νεοελληνικής πόλης (που έλαβε την οριστική της μορφή μετά τον πόλεμο) και 

δημιούργησε το υπόβαθρο του οικιστικού αποτυπώματος της χώρας που δεν 

διαφοροποιείται ουσιαστικά μέχρι τις ημέρες μας. 

 

2.2. Περίοδος 1923 – 1945 

Είναι η περίοδος που η χώρα καλείται να «θεραπεύσει» την εθνική τραγωδία της 

μικρασιατικής καταστροφής του 1922 η οποία δημιούργησε νέα δεδομένα στον 

Ελληνικό χώρο.  Μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης (1923) που οριστικοποίησε τα 

σύνορα και επέτρεψε την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας, 

δρομολογήθηκαν εξελίξεις για τη στέγαση και απορρόφηση του τεράστιου 

πληθυσμού που στο μεταξύ εισέρευσε.
15

 Το κράτος «ανασκουμπώνεται» για να 

δρομολογήσει τις εξελίξεις και στον οικιστικό τομέα. Τότε δημιουργήθηκε το πρώτο 

συγκροτημένο διάταγμα του νεώτερου Ελληνικού κράτους το οποίο απετέλεσε και 

αποτελεί τη βάση της Ελληνικής έννομης τάξης για τη ρύθμιση του χώρου. Είναι το 

Ν. Δγμα της 17.7.23. 

Το θεσμικό πλαίσιο την περίοδο αυτή διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

 

Ι. Ν. Δγμα της 17.7.23 (ΦΕΚ 228/Α’/16.8.1923) «Περί σχεδίων πόλεων, κωμών 

και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών». 

 

Με το διάταγμα αυτό προβλέπεται η σύνταξη σχεδίων τόσο για τις υφιστάμενες όσο 

και για νέες πόλεις αφού προηγηθεί η διακρίβωση της αναγκαιότητας ίδρυσής τους. Η 

                                                           
15

 Υπολογίζεται σε περισσότερους από 1.500.000 ξεριζωμένους Έλληνες που αποτελούσε το 1/3 της 
τότε ανθρώπινου δυναμικού χώρας 
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θεσμοθέτηση των σχεδίων γίνεται δια Β.Δγμάτων (αρθ. 1 παρ.2). Προς το σκοπό 

αυτό προβλέπεται η έκδοση Δγμάτων που καθορίζουν τις προδιαγραφές του 

σχεδιασμού έτσι ώστε να πληρούνται οι όροι υγιεινής, συγκοινωνίας, ασφάλειας, 

αισθητικής κλπ και να καθορίζονται οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι.
16

 

Υπόχρεοι για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες σύνταξης (τοπογράφηση – 

κτηματογράφηση κλπ), για την εκπόνηση αλλά και την τήρηση της νόμιμης 

διαδικασίας (ενημέρωση του κοινού, υποβολή ενστάσεων κλπ) είναι κατ΄αρχήν οι 

Δήμοι, οι Κοινότητες αλλά και το Δημόσιο εν γένει. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να 

συνεισφέρουν για την εφαρμογή του σχεδίου (διάνοιξη οδών, Κ.Χ. κλπ) είτε 

χρηματικά είτε σε γη (αρθ. 1 παρ. 3,4). Ο σχεδιασμός πρέπει να γίνεται με γνώμονα 

τη μέγιστη δυνατή επέκταση και να προσδιορίζει τις «φάσεις ανάπτυξης» δηλαδή το 

άμεσα εφαρμοστέο τμήμα αλλά και τα μελλοντικά προς επέκταση (αρθ. 2. παρ. 2). 

Τίθεται υποχρέωση ενημέρωσης του κοινού, με δημόσια ειδοποίηση και ανάρτηση 

του σχεδίου στο Δημοτικό ή Κοινοτικό κατάστημα για 15 ημέρες, έτσι ώστε να 

λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις.  Το Δημοτικό ή 

Κοινοτικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί εντός προκαθορισμένης προθεσμίας επί του 

σχεδίου και των ενστάσεων αλλά μόνο συμβουλευτικά, ενώ αποφασιστικό ρόλο έχει 

ο Υπουργός Δημοσίων Έργων ο οποίος μπορεί ακόμη και να απορρίψει στο σύνολό 

του το σχέδιο ή να το τροποποιήσει. (αρθ. 2 παρ. 2). Εφόσον το σχέδιο εγκριθεί, τα 

εντός σχεδίου γήπεδα προκειμένου να οικοδομηθούν πρέπει να «τακτοποιηθούν» είτε 

στο σύνολο του σχεδίου είτε σε μέρος του προκειμένου να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες και το σκοπό του σχεδιασμού. Οι προδιαγραφές της «τακτοποίησης» 

εκδίδοντα με Β.Δγμα.  

Στο άρθ. 14 τίθεται η έννοια της «ζώνης» δηλαδή οι προϋποθέσεις δόμησης σε εκτός 

σχεδίου περιοχές και σε απόσταση εντός 500 μ. από τα όρια του σχεδίου. Μέσα σ’ 

αυτό το όριο μπορεί να επιτρέπεται η δόμηση με όρους που θα τεθούν με 

εξειδικευμένο Β.Δγμα και μπορούν να διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα. Σε περίπτωση 

επεκτάσεως του σχεδίου εντός της «ζώνης», τότε αυτή επεκτείνεται αντίστοιχα 

(κεφάλαιο Δ «τακτοποίηση οικοπέδων»). Στο αρθ. 17 γίνεται αναφορά ότι η εκτός 

                                                           
16

 Με τα σχέδια πόλεως καθορίζονται οι ελεύθεροι κοινόχρηστοι (δρόμοι – πλατείες κλπ) καθώς και 
οι οικοδομήσιμοι χώροι ανάλογα με τη λειτουργία τους (κοινωφελείς χώροι - υγεία- πρόνοια, 
εκπαίδευση κλπ, κατοικία κ.ο.κ), καθορίζονται για κάθε οικοδομικό τετράγωνο οι όροι δόμησης 
(ελάχιστο εμβαδόν οικοπέδου προκειμένου να είναι οικοδομήσιμο, μεγ. επιτρεπόμενο ύψος, μεγ. 
αρθ. ορόφων, μεγ. κάλυψη, Συντελεστής Δόμησης κλπ) και επιβάλλονται προκήπια  (αρθ. 2 παρ. 1 
και αρθ. 9)) 
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της «ζώνης» δόμηση, υπόκειται σε περιορισμούς που καθορίζονται με Β. Δγμα, που 

αποσκοπεί στη μη ίδρυση συνοικισμών χωρίς πρότερη σύνταξη σχεδίου πόλεως. 

Εξαιρούνται τα γήπεδα που έχουν «πρόσωπο» σε αναγνωρισμένους από το κράτος 

οδούς αλλά και σε σιδηροδρομικές γραμμές, για τα οποία ισχύουν οι «εντός ζώνης» 

όροι δόμησης.
17

 

Κάθε οικοδομική εργασία πρέπει να έχει την ανάλογη άδεια και να εποπτεύεται 

υποχρεωτικά από επιβλέποντα μηχανικό (κεφ. Ε΄αρθ 52 – 59). 

Κάθε κατασκευή που αντίκειται στους όρους του διατάγματος αυτού κρίνεται 

αυθαίρετη και είναι άμεσα κατεδαφιστέα με δαπάνες του ιδιοκτήτη (Κεφ. Στ’ αρθ. 60 

- 61) 

Εντός δεκαετίας από την έναρξη ισχύος του διατάγματος, οι παλαιότεροι οικισμοί 

που είχαν σχέδιο πόλεως πρέπει να το αναθεωρήσουν έτσι ώστε να εναρμονιστεί με 

τις ισχύουσες διατάξεις ενώ όσοι στερούνται σχεδίου και είναι > 3.000 κατ. 

υποχρεούνται να συντάξουν νέο σχέδιο πόλεως (κεφ. Η’ αρθ. 80 – 81). 

 

ΙΙ. Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός - ΓΟΚ (ΦΕΚ 155/Α/1929).  Είναι ο πρώτος 

ΓΟΚ της χώρας ο οποίος έθεσε τους γενικούς κανόνες δόμησης των οικιστικών 

συνόλων της επικράτειας ενώ λίγο πριν είχε θεσμοθετηθεί με Ν. Δγμα (ΦΕΚ 

46/Α/19.3.1927)  η «διηρημένη κατά διαμερίσματα ή ορόφους ιδιοκτησία» για τα 

κτίρια που προορίζονταν για τη στέγαση προσφύγων. Αργότερα, με το Ν. 3741/1929 

(ΦΕΚ 4/Α/1929), ο θεσμός αυτός γενικεύτηκε σε όλη της χώρα ανατρέποντας το 

μέχρι τότε ισχύον καθεστώς που προέβλεπε ενιαία ιδιοκτησία επί ενός κτιρίου ανά 

οικόπεδο.
18

  Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη θέσπιση δυνατότητας κατασκευής 

πολυώροφων κτιρίων αλλά και με την ίδρυση πολλών κατασκευαστικών εταιριών, 

                                                           
17

 Με το Β. Δγμα της 4.11.1928 (ΦΕΚ 231/Α’) ορίστηκαν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των εντός 
και εκτός «ζώνης» περιοχών. Στις μεν εντός ζώνης περιοχές επιτρέπεται η ανέγερση βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων (όσες δεν κρίνονται επιτρεπτές σε εντός σχεδίου περιοχές), νοσοκομείων – 
θεραπευτηρίων, ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων έως 50 δωματίων, διδακτηρίων, ορφανοτροφείων  
και εν γένει εγκαταστάσεως εξυπηρέτησης ευαγών σκοπών, αποθήκες κλπ κτίσματα προς 
εξυπηρέτηση της γεωργίας καθώς και αντλητικές εγκαταστάσεις και υδαταποθήκες. Ορίζεται όριο 
αρτιότητας τα 2.000 μ2. Στις πέραν του ορίου της ζώνης περιοχές επιτρέπονται οι ως άνω χρήσεις με 
όριο αρτιότητας τα 4.000 μ2, υπό τον όρο η οικοδομή να είναι ενιαία με ποσοστό κάλυψης 
οικοπέδου 10% και απόσταση από τα όρια του γηπέδου 15.00 μ. Τόσο σε εντός όσο και σε εκτός 
ζώνης περιοχές εκτός σχεδίου, επιτρέπεται η δόμηση εξοχικών κατοικιών, σε γήπεδα που έχουν 
πρόσωπο σε Εθνικές, Επαρχιακές, Κοινοτικές οδούς καθώς και σε σιδηροδρομικές γραμμές.  
18

 Με το θεσμό αυτό μπορεί κάποιος να έχει στην ιδιοκτησία του μέρος του κτιρίου και παράλληλα 
να είναι συνιδιοκτήτης των κοινοχρήστων χώρων του κτιρίου αλλά και της γης.  
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δημιούργησε το θεσμό της «αντιπαροχής»
19

 που παρότι περιορισμένος την περίοδο 

του μεσοπολέμου (σε ποσοστό περίπου 7%), μεταπολεμικά έγινε ο κανόνας με τον 

οποίο δημιουργήθηκε το σύγχρονο αστικό πλέγμα (Παπαπετρόπουλος 2019:16-17). 

Την περίοδο αυτή δημιουργήθηκε επίσης η «οργανωμένη δόμηση» από πλευράς 

κράτους για τη στέγαση των προσφύγων, 
20

 αλλά και η πρώτη «αυθαίρετη δόμηση»
21

 

(παρά το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο), απόρροια της ανάγκης για στέγαση του μεγάλου 

προσφυγικού κύματος. 

Η περίοδος αυτή σημαδεύτηκε επίσης από τη «Μεταξική» δικτατορία και την 

προσπάθεια για «ευταξία» στη δόμηση. Με Δγμα του 1938, οι Κυκλάδες «ντύθηκαν» 

στα λευκά με υποχρεωτικό ασβέστωμα των όψεων των κτιρίων και κατάργηση της 

μέχρι τότε επικρατούσας πολυχρωμίας, με πρόφαση την προστασία από τη χολέρα 

αλλά με τελική επιδίωξη την ανάδειξη του μπλε και γαλάζιου της Ελληνικής σημαίας. 

Ωστόσο, ο κανόνας αυτός έμεινε μέχρι και τις ημέρες μας και χαρακτηρίζει την 

καταπληκτική αυτή νησιωτική γωνιά της χώρας. 

Ακολούθησαν τα χρόνια του πολέμου. 

Συμπερασματικά, η περίοδος αυτή δημιούργησε τη βάση του ρυθμιστικού πλαισίου 

πάνω στην οποία θεμελιώθηκε όλο το μετέπειτα οικιστικό οικοδόμημα της χώρας. Το 

διάταγμα της 17.7.23 απετέλεσε και αποτελεί σημείο αναφοράς. Καθιέρωσε την 

υποχρέωση σύνταξης σχεδίων πόλεως σε όλους τους νέους και προϋφιστάμενους  

οικισμούς > 3.000 κατ. που στερούνταν σχεδιασμού καθώς και αναθεώρησης των 

προγενέστερων σχεδίων προκειμένου να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του. Έθεσε 

μάλιστα όριο δεκαετίας. Παράλληλα κατηγοριοποίησε το χώρο σε εντός και εκτός 

σχεδίου (είτε εντός ζώνης 500 μ. από τα όρια του σχεδίου είτε πέραν αυτής), θέτοντας 

όρους και προϋποθέσεις οικοδομησιμότητας, ενώ επέτρεψε την «κατά παρέκκλιση 

δόμηση» σε γήπεδα που έχουν πρόσωπο σε εθνικές, επαρχιακές και κοινοτικές οδούς 

αλλά και σιδηροδρομικές γραμμές. Πολλές από τις διατάξεις του έχουν ισχύ μέχρι και 

σήμερα, ενώ άνοιξε ο δρόμος για την «εκτός σχεδίου δόμηση».  

                                                           
19

 Ανταλλαγή οικοπέδου με δομημένη επιφάνεια επ’ αυτού. 
20

 Δημιουργήθηκαν από το κράτος προσφυγικά συγκροτήματα. Παράλληλα ενθαρρύνθηκε η πολιτική 
σύνταξης σχεδίων για ολόκληρα προάστια (βλ. νέα Σμύρνη, νέα Ιωνία στην Αθήνα κλπ) για 
πρόσφυγες που είχαν την οικονομική δυνατότητα οικοδόμησης. Μεταπολεμικά η οργανωμένη 
δόμηση άλλαξε μορφή και μετατράπηκε σε παραγωγή εργατικών κατοικιών. 
21

 Τόσο η οργανωμένη δόμηση όσο και ο σχεδιασμός νέων προαστίων στα μεγάλα αστικά κέντρα 
(αλλά και ενίοτε νέων πόλεων), δεν στάθηκαν μέτρα ικανά για να στεγάσουν το προσφυγικό κύμα. 
Έτσι δημιουργήθηκαν τεράστιες περιοχές αυθαιρέτων σε υποβαθμισμένες περιοχές, 
διαμορφώνοντας ένα νέο οικιστικό πλέγμα το οποίο στη συνέχεια η πολιτεία έτρεχε ασμένως να 
εντάξει στο σχέδιο. 
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Έτσι, ενώ η αρχική στόχευση ήταν η ανάπτυξη πόλεων και οικισμών βάσει 

σχεδιασμού, με την πάροδο του χρόνου και την αδυναμία εξυπηρέτησης των αρχικών 

στοχεύσεων, η «εκτός σχεδίου δόμηση» έφτασε μέχρις τις ημέρες μας  να αποτελεί 

την κύρια μορφή δόμησης στον Ελληνικό χώρο δημιουργώντας μια στρεβλή εικόνα 

στο οικιστικό απόθεμα, με επιμήκη οικιστικά σύνολα κατά μήκος των κύριων οδικών 

αξόνων δομούμενα «κατά παρέκκλιση»  (αστικοποιώντας  στην ουσία τους άξονες 

αυτούς) και ένα συνονθύλευμα χρήσεων χωρίς κανόνες.
22

 Παράλληλα 

δημιουργήθηκαν θεσμικά πλαίσια (διηρημένη ιδιοκτησία, ΓΟΚ κλπ) αλλά και 

πρακτικές όπως η αντιπαροχή που απετέλεσαν θεσμούς διαρκείας προσαρμοζόμενους 

στις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες. Δημιουργήθηκε «οργανωμένη δόμηση» για τη 

στέγαση των προσφύγων και παράλληλα μεγάλης έκτασης αυθαίρετη δόμηση πάλι 

για τον ίδιο λόγο. Ρυθμιστικός και αποφασιστικός παράγοντας και πάλι το «κράτος» 

και οι θεσμοί του, με την Τ.Α. κατακερματισμένη, σε τριτεύοντα ρόλο. 

 

2.3. Περίοδος 1945 – 74 

2.3.1. Ο χωρικός σχεδιασμός στην Ε.Κ 

Η λήξη του πολέμου βρίσκει μια Ευρώπη διαλυμένη αλλά έτοιμη να ανασυντάξει τις 

δυνάμεις της. Η βούληση αυτή εκφράστηκε από τον παραδοσιακό της πυρήνα, αυτόν 

της δύσης. Έτσι με βήματα γοργά αρχίζει ο λεγόμενος «μεταπολεμικός 

μετασχηματισμός» ενώ παράλληλα αναπτύσσεται η οικονομία (Nugent N. : 39-58 & 

Hobsbawm E: 327 – 410). Νέοι δίαυλοι επικοινωνίας αναπτύσσονται και μια σειρά 

διεθνείς οργανισμοί ιδρύονται.
23

 Οι δίαυλοι αυτοί οδηγούν σε μια θεσμική 

συνεργασία κατ’ αρχήν οικονομικού επιπέδου και δημιουργούν τις βάσεις της 

ενωμένης Ευρώπης. Έτσι, ήδη από το 1951 με τη Συνθήκη του Παρισιού ιδρύεται η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ).
24

 Συνεχίζοντας τη συνεργασία 

τους, οι χώρες που ίδρυσαν την ΕΚΑΧ, το 1957 με τις συνθήκες της Ρώμης θέσπισαν 

δυο ακόμη «Κοινότητες». Την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ). Δέκα χρόνια αργότερα, το 

1967  οι τρεις κοινότητες αναφέρονται πλέον σε ενικό αριθμό ως «Ευρωπαϊκή 

                                                           
22

 Για το διάταγμα αυτό βλ. επίσης Αραβαντινός Α. 2007: 98. 
23

 Όπως ο ΟΗΕ (1948), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας (1948), το ΝΑΤΟ (1949) και το 

Συμβούλιο της Ευρώπης (1949). 
24

 Με τη συνεργασία Βελγίου, Γαλλίας, Δυτικής Γερμανίας, Ιταλίας, Λουξεμβούργου και Κάτω Χωρών. 
Είναι μια ειδική, τομεακής φύσεως οικονομική συνεργασία που έθεσε το θεμέλιο λίθο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Κοινότητα» (ΕΚ) κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς την ενοποίηση.
25

 Προϊόντος του 

χρόνου μια σειρά Συνθηκών θεσπίζονται ή αναθεωρούνται και έτσι μέσα από μια 

διαδικασία «εμβάθυνσης» και «διεύρυνσης» χαράσσεται ο δρόμος προς την 

Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
26

 Ο πρώτος γύρος «διεύρυνσης» επέρχεται το 1973 με την 

προσθήκη της Δανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου  και της Ιρλανδίας.  

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 μια σειρά από οικολογικές καταστροφές 

προερχόμενες  από ανθρώπινες δραστηριότητες 
27

 αλλά και η ευαισθητοποίηση της 

κοινής γνώμης από τις φοιτητικές εξεγέρσεις του «Μάη του ‘68» στο Παρίσι, 

συντείνουν στην ανάπτυξη ενός διεθνούς «οικολογικού κινήματος» το οποίο πιέζει 

τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα προς την κατεύθυνση προστασίας του 

περιβάλλοντος. Η «περιβαλλοντική επανάσταση 1972 – 1986» μόλις αρχίζει
28

 και 

μέλλει να  έχει απτά αποτελέσματα στις ευρωπαϊκές πολιτικές για το περιβάλλον 

αλλά και για τον «συγγενή» τομέα του χωρικού σχεδιασμού 

Ως χωροταξία στην Ε.Κ. πέραν του στενά οριοθετημένου ορισμού απόρροια του 

αντίστοιχου επιστημονικού τομέα, νοούμε το σύνολο των θεσμών και διαδικασιών 

που διαμορφώθηκαν για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου. 

Ο αρχικός οικονομικός προσανατολισμός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

προσαρμοσμένος στις ανάγκες της ελεύθερης αγοράς και της δημιουργίας 

αντίστοιχων ελεγκτικών μηχανισμών – θεσμών έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι 

κανόνες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των λίγων τότε κρατών μελών ήδη οικονομικά 

ανεπτυγμένων, δεν έθεσε ως προτεραιότητα την κοινωνική συνοχή (βασικό πυλώνα 

της χωροταξικής πολιτικής) ακριβώς λόγω της σχετικής ομοιογένειας των κρατών 

μελών αλλά και των ήδη ανεπτυγμένων σε αυτά πολιτικών που σχετίζονται με το 

κράτος πρόνοιας. Ωστόσο, η διαρκής μετεξέλιξη  της Κοινότητας μέσα από τις 

διαδικασίες διεύρυνσης και εμβάθυνσης, οδήγησαν σε νέα δεδομένα και νέες ανάγκες 

                                                           
25

 Τη χρονολογία αυτή τα θεσµικά όργανα της ΕΟΚ, της ΕΚΑΧ και της Ευρατόµ συγχωνεύονται και 
δημιουργούν ένα ενιαίο σύνολο θεσµικών οργάνων: Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  
26

 Η διαδικασία «εμβάθυνσης» έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά ενώ η διαδικασία «διεύρυνσης» 
ποσοτικά. 
27

 Βλ. σχετικά Μαραβέγιας Ν. – Σακελλαρόπουλος Θ., 2018:246 – 248. 
28

 Το 1975 πραγματοποιείται η πρώτη διάσκεψη των Η.Ε. στη Στοκχόλμη, στη διακήρυξη της οποίας 
αναφέρεται ότι «το κράτος πρέπει να σέβεται το περιβάλλον των όμορων κρατών και ότι η 
οικονομική ανάπτυξη της Ε.Ε. δεν είναι αυτοσκοπός» ενώ το ίδιο έτος στη Σύνοδο Κορυφής των 
Παρισίων «διαπιστώνεται η ανάγκη εφαρμογής μιας κοινοτικής πολιτικής για το περιβάλλον», 
γεγονός που οδηγεί να τεθούν σε ισχύ μια σειρά πολυετών προγραμμάτων για το περιβάλλον. 
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βαθμιαία από τη δεκαετία του ΄80. Έτσι την περίοδο αυτή σε επίπεδο χωροταξίας 

στην Ε.Κ. δεν έχει αναπτυχθεί κάποιος ιδιαίτερος διάλογος. 

 

2.3.2. Ο χωρικός Σχεδιασμός στην Ελλάδα 

Σε αντίθεση με την Ευρώπη, η λήξη του πολέμου σήμανε μια «ταραγμένη» περίοδο 

για τη χώρα. Μια νέα περίοδος «διχασμού» ξετυλίγεται την περίοδο 1945-49 με τον 

εμφύλιο πόλεμο. Η ήττα των αριστερών δυνάμεων στα «Δεκεμβριανά» του 1944 και 

η συνθηκολόγηση με τη «συμφωνία της Βάρκιζας» το Φεβρ. του 1945
29

, σήμανε την 

απαρχή του εμφυλίου πολέμου με τραγικά επακόλουθα.
30

 Ακολούθησε η περίοδος 

«ανασυγκρότησης και η ταραγμένη δεκαετία του ’60 που κατέληξε στην επτάχρονη 

δικτατορία της περιόδου 1967 – 1974. Την περίοδο αυτή αντιστάθμισμα στις 

πολιτικές διώξεις απετέλεσαν τα δημόσια έργα και η πολιτική «με το μυστρί» που 

άλλαξαν ωστόσο την εικόνα της χώρας.  

Στον αναπτυξιακό τομέα και στην προσπάθεια χάραξης των κατευθυντήριων 

γραμμών για ανοικοδόμηση της Ελληνικής οικονομίας, η πρώτη μεταπολεμική 

περίοδος σημαδεύτηκε από την «έκθεση Βαρβαρέσου» και τις αντιδράσεις επί 

αυτής,
31

 δημιουργώντας ένα «πολικό» αναπτυξιακό πρότυπο με κύριο 

χαρακτηριστικό τη δημιουργία ανισοτήτων και υπεσυγκεντρωτισμού που σημάδεψε 

                                                           
29

 Βλ σχετικά: Ι.Ε.Ε, τ. ΙΣΤ, σ. 101-108   
30

 Ο εμφύλιος πόλεμος  παραπέμπει στον «ψυχρό πόλεμο» μεταξύ ΕΣΣΔ και ΗΠΑ που διαμόρφωσε 
το «ανατολικό» και «δυτικό» μπλοκ (οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης  μετατρέπονται σε 
δορυφόρους της Σοβιετικής Ένωσης, ενώ οι χώρες της δυτικής Ευρώπης συμβαδίζουν με τις ΗΠΑ η 
οποία τους προσφέρει οικονομική βοήθεια με το «σχέδιο Μάρσαλ» βλ.σχετ. : Berstein S.- Milza P., 
Ιστορία της Ευρώπης, τ.3, σ.174-193. 
31

 Το 1952 η Κυβέρνηση Πλαστήρα ανέθεσε στον Κυριάκο Βαρβαρέσο (διακεκριμένο οικονομολόγο, 
Υπουργό οικονομικών επί Βενιζέλου, αργότερα διοικητή της ΤτΕ και ακαδημαϊκό) να συντάξει έκθεση 
για τι προοπτικές ανάπτυξης της χώρας. Στην έκθεση αυτή γίνεται αναφορά ότι η φτώχεια στην 
Ελλάδα οφείλεται στο άγονο της γης, στην έλλειψη πρώτων υλών και στη μη εξειδίκευση της 
βιομηχανίας, προτείνοντας την αύξηση της γεωργικής παραγωγής, την αύξηση των ειδών λαϊκής 
κατανάλωσης και τον προσανατολισμό της βιομηχανίας σε μικρές επαρχιακές μονάδες και όχι στην 
πλήρη εκβιομηχάνιση κατά τα δυτικά πρότυπα (βαριά βιομηχανία). Σ’ αυτά τα πλαίσια, η οικοδομή 
θα μπορούσε να μετατραπεί σε κινητήριο μοχλό της οικονομίας αλλά και στην άσκηση πολιτικής 
αφού το κράτος θα μπορούσε να προσφέρει «λαϊκή στέγη» δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του 
για τα οικονομικά ασθενέστερα στρώματα «επιφέροντας καίριο πλήγμα στις ανά τη χώρα 
κομμουνιστικές επιδιώξεις». Στον αντίποδα αναπτύχθηκε το τετραετές αναπτυξιακό πρόγραμμα 
1948 – 52 προβλέποντας ως ρεαλιστική προοπτική την εκβιομηχάνιση της χώρας ενώ μια σειρά από 
διακεκριμένους επιστήμονες (όπως ο Ξενοφών Ζολώτας κλπ) διατύπωσαν την άποψη ότι το 
πρόγραμμα αυτό δεν είναι το ενδεδειγμένο για την σύγχρονη Ελλάδα αναφέροντας παράλληλα ότι ο 
οικοδομικός τομέας έχει ήδη ευνοηθεί υπέρμετρα και είναι ένας τομέας αντιπαραγωγικός ενώ η 
χώρα χρειάζεται παραγωγική διαδικασία. Η ανάγκη για εκβιομηχάνιση εκφράστηκε επίσης από την 
τότε «αριστερά» η οποία τόνισε παράλληλα και την αναγκαιότητα πολύπλευρης ανάπτυξης. Το 
μοντέλο ανάπτυξης που τελικά επικράτησε είναι μάλλον πιο κοντά στην έκθεση Βαρβαρέσου. Βλ. 
αναλυτικά Παπαπετρόπουλος Α., 2009 :104 – 110 
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την αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας μέχρι τη δεκαετία του ‘70 (Παπαπετρόπουλος 

Α. 2009:104 – 110). Έτσι το λεκανοπέδιο της Αττικής μετατράπηκε (από τα μέσα της 

δεκαετίας του ‘50 και κυρίως κατά τη δεκαετία του ’60) σε κύριο πόλο ανάπτυξης με 

την εισροή σ’ αυτό  εκατοντάδων χιλιάδων «εσωτερικών μεταναστών»
32

 ενώ 

παράλληλα μεταφέρθηκαν και πολλές έδρες επαρχιακών επιχειρήσεων. Η οικοδομική 

δραστηριότητα την περίοδο αυτή μετατρέπεται σε κινητήρια δύναμη (επαληθεύοντας 

εν μέρει την έκθεση Βαρβαρέσου), η αστική γη κατακερματίζεται (συνεπικουρούντος 

και του ΓΟΚ 1955 ο οποίος ήρθε να αντικαταστήσει αυτόν του 1929) ενώ η πρακτική 

της αντιπαροχής γίνεται πλέον κυρίαρχη.  

Έτσι, η πρωτεύουσα (αλλά και η συμπρωτεύουσα) της χώρας μη δυνάμενη να 

αποσβέσει ποιοτικά και ποσοτικά τους κραδασμούς της έντονης αστικοποίησης, 

αναπτύχθηκε άναρχα, ενώ η αυθαίρετη δόμηση καλύπτει και πάλι τα μεγάλα κενά
33

. 

Είναι η περίοδος που ο δομημένος χώρος μετασχηματίζεται προς το χειρότερο ενώ η 

«εκτός σχεδίου δόμηση» και «ανθίζει» σε όλες της τις εκδοχές και κυρίως με τη 

γραμμική ανάπτυξη κατά μήκος των οδικών αρτηριών της χώρας. 

Από πλευράς διοίκησης, ο συγκεντρωτισμός είναι και πάλι το κύριο χαρακτηριστικό 

ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσπάθεια για δημιουργία Νομαρχιακών 

Συμβουλίων το 1955 με το Ν 3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α/1955).
34

 Όσον αφορά στο 

θεσμικό πλαίσιο  δόμησης, εξακολουθεί να είναι σε ισχύ το Ν.Δ. της 17.7.23 ενώ 

διαμορφώνονται θεσμικές παρεμβάσεις που ωστόσο δεν επιφέρουν ουσιαστικές 

μεταβολές.  

Την περίοδο αυτή θεσμικό πλαίσιο διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

 

                                                           
32

 Το 1951 ο πληθυσμός της πρωτεύουσας ήταν 1.378.586 (18% του συνολικού πληθυσμού), το 1961 
ανήλθε σε 1.882.709 (23% του συνολικού πληθυσμού) και το 1971 σε 2.540.241 (29% του συνολικού 
πληθυσμού) βλ. Παπαπετρόπουλος Α., 2019 : 18 
33

 Η πολιτεία και πάλι ακολουθώντας την αναντίστοιχη πολιτική της, από τη μια δημιουργεί αυστηρά 
θεσμικά πλαίσια σε σχέση με τα αυθαίρετα και από την άλλη σύρεται να τα «νομιμοποιήσει» 
εντάσσοντάς τα τελικά στον πολεοδομικό σχεδιασμό, πρακτική που επικράτησε και στη 
συγκεκριμένη περίοδο. Με την άνοδο του βιοτικού επιπέδου από τη δεκαετία του ’60 και μετέπειτα, 
η αυθαίρετη δόμηση δεν περιορίστηκε μόνο στην κάλυψη των οικιστικών αναγκών για πρώτη 
κατοικία αλλά επεκτάθηκε και στη β’ κατοικία ιδίως στις παραθαλάσσιες περιοχές των αστικών 
κέντρων. Η γη κατατμείται παρανόμως, ολόκληρα παραθεριστικά θέρετρα δημιουργούνται άναρχα 
(βλ. Λούτσα κλπ) και εν τέλει ακολουθείται η ίδια πρακτική «νομιμοποίησης» μέσω δημιουργίας 
σχεδίων πόλεων. 
34

 Τα Νομαρχιακά Συμβούλια αποτελούνταν από διορισμένο Νομάρχη και εκπροσώπους αρχών και 
υπηρεσιών. Διαφαίνεται έτσι η βούληση για κάποιου είδους «εκδημοκρατισμό» δίδοντας βήμα στο 
δημόσιο διάλογο και τον προγραμματικό λόγο. 
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Ι. Αναγκαστικός Νόμος 314/68 (ΦΕΚ 47/Α/9.3.68) «Περί παροχής εις τον 

Υπουργόν Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχας αρμοδιότητος επί θεμάτων 

εγκρίσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κομών». 

 

Με το Νόμο αυτό εκχωρείται στους (κρατικούς) Νομάρχες η αρμοδιότητα έγκρισης, 

επέκτασης και τροποποίησης των σχεδίων πόλεων - οικισμών < 5.000 κατ, με 

εξαίρεση την περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, την παραλιακή ζώνη 

Βουλιαγμένης – Σουνίου, τις λουτροπόλεις και τους αρχαιολογικούς χώρους. Στις 

περιοχές που εμπίπτουν στο πεδίο των εξαιρέσεων η έγκριση γίνεται με Β Δγμα. Ίδια 

αρμοδιότητα παραχωρείται στον Υπουργό Βορείου Ελλάδος για τη Μακεδονία – 

Θράκη πλην του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, με το Ν.Δ. 1018/71 (ΦΕΚ 220 

Α /1.11.71) «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 314/71» δόθηκε 

στους Νομάρχες και η αρμοδιότητα τροποποίησης των σχεδίων πόλεως οικισμών < 

20.000 κατ. Οι Δήμοι εξακολουθούν να έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Είναι η 

περίοδος της δικτατορίας κατά την οποία οι διορισμένοι Νομάρχες απέκτησαν 

εκτελεστική ισχύ διαμορφώνοντας εν μέρει την οικιστική πολιτική ιδίως σε θέματα 

«κατά παρέκκλιση» δόμησης με τη δημιουργία διάφορων «αναπτυξιακών ζωνών» με 

ειδικούς όρους και χρήσεις, την πολιτικής αύξησης του Συντελεστή Δόμησης σε 

αστικά κέντρα και κτήρια κλπ. 

 

ΙΙ. Ν.Δ. 1262 / 72 (ΦΕΚ 194 / Α’ / 3.11.1972) «περί ρυθμιστικών σχεδίων αστικών 

περιοχών». 

 

Με το διάταγμα αυτό θεσπίζεται η έννοια του «Ρυθμιστικού Σχεδίου»  το οποίο 

προσδιορίζει τις γενικές αρχές ανάπτυξης μιας αστικής περιοχής όσον αφορά στις 

χρήσεις γης και τα δίκτυα υποδομής. Εναρμονίζεται με τους στόχους των επί μέρους 

αναπτυξιακών προγραμμάτων και θέτει στόχους ανάπτυξης. Τα επί μέρους 

πολεοδομικά (ρυμοτομικά) σχέδια οφείλουν να εναρμονίζονται με αυτό. Η 

διαδικασία σύνταξης – επίβλεψης γίνεται από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και 

θεσμοθετείται με Β.Δγμα κατόπιν γνώμης του οικείου (ων) Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η δαπάνη σύνταξης εντάσσεται στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ο Νόμος 

αυτός έμεινε ανενεργός
35

 αλλά εισήγαγε μια σημαντική παράμετρο του χωρικού 

                                                           
35

 Με το Ν. 1515/85 (ΦΕΚ 18/Α’/85) θεσμοθετήθηκε το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας και με το Ν. 
1561/85 (ΦΕΚ 148/Α’/85) το αντίστοιχο για την περιοχή της Θεσσαλονίκης,  τα οποία όμως δεν 
εκπονήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.Δτος 1262/72 καθότι δεν αποτελούν ένα διάγραμμα χρήσεων 
γης και έργων υποδομής αλλά ένα ευρύτερο αναπτυξιακό  «εργαλείο» με ένα σύνολο στόχων, 
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σχεδιασμού, αυτή της μελέτης μιας ευρύτερης ενότητας σε στρατηγικό επίπεδο, 

γεγονός που διαμόρφωσε μεταγενέστερα την ιεράρχηση των επιπέδων σχεδιασμού 

και την αλληλεξάρτησή τους. 

 

ΙΙΙ. Ν.Δγμα 8 / 1973 (ΦΕΚ 124/Α’/1973) «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός»  

Οι κατά καιρούς ΓΟΚ δεν αποτελούν θεσμικά πλαίσια χωρικού σχεδιασμού, ωστόσο 

διαμορφώνουν την οικιστική πολιτική κυρίως στις εντός σχεδίου περιοχές, 

δημιουργώντας ένα κανονιστικό πλαίσιο δόμησης ενιαίο για όλη τη χώρα. Με το 

πλαίσιο αυτό προσδιορίζονται παράμετροι όπως η θέση του κτιρίου στο οικόπεδο, το 

μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος σε σχέση με τον Σ.Δ., η εφαρμογή των συστημάτων 

δόμησης, τα ελάχιστα όρια αρτιότητας, η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη, η 

εξασφάλιση συνθηκών ηλιασμού κλπ.  που εν γένει συνθέτουν τις προδιαγραφές 

εντός των οποίων πρέπει να κινείται κάθε σχέδιο πόλης. Οι μετέπειτα ΓΟΚ 

αποτελούν ένα τεράστιο πεδίο «ερμηνειών» ή «παρερμηνειών» με εκατοντάδες 

«ερμηνευτικές εγκυκλίους» που συντείνουν στη μεγιστοποίηση του δαιδαλώδους 

πλαισίου της πολεοδομικής νομοθεσίας, μετατρέποντας εν τέλει ένα τεχνικό 

αντικείμενο σε νομικό. 

 

Συμπερασματικά, Η περίοδος αυτή μέσα από αντιφάσεις, πολιτικές αναταράξεις, 

βίαιες ανατροπές αλλά και προσπάθειες για τη δημιουργία του νέου μοντέλου 

ανάπτυξης της χώρας, διαμόρφωσε τα κύρια χαρακτηριστικά της σύγχρονης Ελλάδας. 

Αυτά συγκλίνουν στην έντονη αστικοποίηση και τη δημιουργία ενός πολικού 

συστήματος (Αθήνα με δευτερεύουσας σημασίας πόλο τη Θεσσαλονίκη), στη 

διόγκωση του κατασκευαστικού τομέα με κατακερματισμό της γης και κυρίαρχη 

μέθοδο αυτή της αντιπαροχής, στην υποβάθμιση του προϋπάρχοντος οικιστικού 

πλούτου (με την εκτεταμένη κατεδάφιση νεοκλασικών κτισμάτων που χαρακτήριζαν 

τα μεγάλα αστικά κέντρα και ιδίως την Αθήνα) για την εξυπηρέτηση των νέων 

αναγκών, στη δημιουργία δυο ακόμα γενιών αυθαιρέτων και στην υποβάθμιση εν 

γένει του περιβάλλοντος. Ασφαλώς υπάρχουν και πολύ καλά παραδείγματα 

                                                                                                                                                                      
κατευθύνσεων και προγραμμάτων αναγκαίων για τη χωροταξική οργάνωση των περιοχών αυτών. Για 
την παρακολούθηση των στόχων των ρυθμιστικών σχεδίων, ιδρύθηκαν οι αντίστοιχοι Οργανισμοί σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη στους οποίους αποδόθηκε ευρύτερη αρμοδιότητα για την εκπόνηση και 
παρακολούθηση όλων των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων που εντάσσονται στα όρια των 
ρυθμιστικών Σχεδίων. Το θεσμικό πλαίσιο περί ρυθμιστικών σχεδίων οριστικοποιείται αρκετά 
αργότερα με τις ρυθμίσεις του Ν. 2508/97. Βλ σχετ.  Αραβαντινός Α., 2007 : 102 - 103 
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διαμόρφωσης αστικού χώρου αλλά και κατασκευής κτισμάτων με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που συνέβαλαν στην ποιοτική αναβάθμιση τομέων όπως ο τουρισμός 

κλπ. Από πλευράς διοίκησης κύριο χαρακτηριστικό και πάλι ο συγκεντρωτισμός με 

την Τ.Α σε ρόλο «γνωμοδοτικό». 

  

2.4. Η μεταπολιτευτική περίοδος (1975 – σήμερα). 

 

2.4.1. Υποπερίοδος 1975 – 1980. 

 

2.4.1.1. Ο χωρικός Σχεδιασμός στην Ε.Κ. 

Την περίοδο αυτή στην Ε.Κ συνεχίζεται η  διαδικασία εμβάθυνσης. 

Μια σημαντική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι το 1975 ιδρύεται το ΕΤΠΑ ως 

αποτέλεσμα ζυμώσεων εντός της ΕΟΚ για την περιφερειακή ανάπτυξη και κατ’ 

επέκταση τη συστηματικοποίηση των παρεμβάσεων μέσω προγραμματισμού που 

συνδεόταν με χωρικές παραμέτρους. Ωστόσο το Ταμείο αυτό λειτούργησε αρχικά 

μάλλον ως κίνηση κατευνασμού και ως προϊόν δημοσιονομικού συμβιβασμού μεταξύ 

των νέων εντασσόμενων χωρών μελών σε σχέση με τις παλιές παρά ως στοχευμένη 

παρέμβαση περιφερειακής ανάπτυξης και χωροταξικής πολιτικής (Γιαννακούρου Γ.,  

2008 : 29). Με την πάροδο των ετών το Ταμείο αναδιαρθρώνεται και με τον 

Κανονισμό 1787/84
36

  τίθενται πλέον σταθερές βάσεις για την σχεδιασμένη 

περιφερειακή πολιτική.
37

 

 

2.4.1.2. Ο χωρικός σχεδιασμός στην Ελλάδα.  

Το 1974, η  «βελούδινη» πτώση του δικτατορικού καθεστώτος έφερε στο προσκήνιο 

τον Κωνσταντίνο Καραμανλή επικεφαλής στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας η οποία 

προσπάθησε να απαλύνει τον εθνικό διχασμό. Τις πρώτες εκλογές της 17
ης

 

Νοεμβρίου 1974 κερδίζει η νεοϊδρυθείσα Ν.Δ. με επικεφαλής τον Κ. Καραμανλή. Με 

το δημοψήφισμα της 22.11.1974 καθιερώνεται ως μορφή του πολιτεύματος η 

«Προεδρευομένη Δημοκρατία». Αμέσως μετά, το 1975, με τη θεσμοθέτηση του 

                                                           
36

 Βλ. σχετ. EUR – Lex  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:31984R1787 
37

 Παρά το γεγονός ότι στον κανονισμό αυτό δεν γίνεται ρητή αναφορά σε ζητήματα χωροταξίας, εν 
τούτοις δίδεται η δυνατότητα στην Κοινότητα να αναπτύξει πρωτοβουλίες – στόχους περιφερειακής 
ανάπτυξης σε υπερεθνικό επίπεδο όπως το πρόγραμμα risider (δράσεις για την αναδιάρθρωση της 
βιομηχανίας σιδήρου, το πρόγραμμα reneval (δράσεις για την αναδιάρθρωση της ναυπηγικής 
βιομηχανίας) κλπ. βλ. σχετ.  Γιαννακούρου Γ., 2008:31. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:31984R1787
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Συντάγματος το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για όλη τη μεταπολιτευτική 

περίοδο
38

 ανοίγεται μια νέα σελίδα στην Ελληνική έννομη τάξη. Παράλληλα, με τη 

διακήρυξη της 3
ης

 Σεπτεμβρίου το 1974 ιδρύεται το ΠΑΣΟΚ, πολιτικός σχηματισμός  

που έμελλε να κυριαρχήσει  στο πολιτικό τοπίο της χώρας τις δυο επόμενες δεκαετίες 

φέρνοντας σειρά αλλαγών και μεταρρυθμίσεων.  

Στον αναπτυξιακό και διοικητικό τομέα, έστω και με μικρότερη ένταση το κύμα 

αστικοποίησης εξακολουθεί να υφίσταται και τα μεγάλα αστικά κέντρα να 

επεκτείνονται. Την περίοδο αυτή ενδυναμώνεται η περιφερειακή πολιτική της ΕΟΚ
39

 

στην οποία η χώρα εντάχθηκε το 1979 και οριστικά το 1981. Με αυτά τα δεδομένα, 

το 1980 θεσπίζεται ο Ν. 1065/80 (ΦΕΚ 168/Α/24.7.1980) «Κώδικας Δήμων και 

Κοινοτήτων» με τον οποίο περιέρχονται αποκλειστικές αρμοδιότητες στην Τ.Α. 

Όσον αφορά στο χωρικό σχεδιασμό, την περίοδο αυτή είχαμε δυο μεγάλες 

παρεμβάσεις. Το Ν. 360/76 «περί χωροταξίας και περιβάλλοντος» και το Ν. 947/1979 

«περί οικιστικών περιοχών». Παράλληλα μέσω άλλων πρωτοβουλιών διαμορφώθηκε 

ένα θεσμικό πλαίσιο που καθόρισε την εξέλιξη του δομημένου περιβάλλοντος της 

χώρας. 

Την περίοδο αυτή το θεσμικό πλαίσιο διαμορφώνεται ως ακολούθως:  

 

Ι. N. 360/76 (ΦΕΚ 151/Α/22.6.76) «Περί χωροταξίας και περιβάλλοντος». 

Στο Νόμο αυτό προσδιορίζεται η έννοια του «χωροταξικού Σχεδίου»
40

 αλλά και του 

«Χωροταξικού Προγράμματος».
41

 Τα χωροταξικά σχέδια και προγράμματα 

ιεραρχούνται σε Εθνικό επίπεδο (αφορούν σε όλη τη χώρα), Περιφερειακό επίπεδο 

(συντάσσονται σε επίπεδο Περιφέρειας) και Τομεακό επίπεδο (αναφερόμενα σε 

συγκεκριμένο τομέα παραγωγής) (αρθ. 1 παρ. 3).  

                                                           
38

 Με το Σύνταγμα του 1975, δίδεται έμφαση στα ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες του πολίτη, 
παρέχονται αυξημένες αρμοδιότητες στο ΠτΔ και παράλληλα θεσπίζονται αυτές που τελούν υπό την 
ευθύνη του κράτους (η παιδεία, η χωροταξία – πολεοδομία, τα δάση, το φορολογικό καθεστώς κλπ) 
για τις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης στην Τ.Α. (τότε Α βαθμού) κλπ. Βλ. σχετικά: 
Βακαλόπουλος Α., 1993: 461 & Ι.Ε.Ε., 2000 τ. ΙΣΤ΄:303-313 
39

 Ήδη από το 1975 είχε ιδρυθεί στα πλαίσια της ΕΟΚ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για τη στήριξη αντίστοιχων προγραμμάτων των κρατών μελών.  
40

 Σύμφωνα με το Νόμο (αρθ. 1 παρ. 1), Χωροταξικό Σχέδιο είναι σύνολο κειμένων και σχεδίων δια 
των οποίων εκφράζονται οι γενικές αρχές και κατευθύνσεις της ακολουθητέας χωροταξικής πολιτικής 
στα πλαίσια των προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης (πληθυσμός σε σχέση με τις 
παραγωγικές δραστηριότητες, κατανομή των χρήσεων γης, προσδιορισμός των συγκοινωνιακών 
δικτύων, προστατευόμενοι χώροι, πλαίσιο προστασίας περιβάλλοντος κλπ). Είχε προηγηθεί ένας 
αντίστοιχος ορισμός στο Ν. 1662/72 περί ρυθμιστικών σχεδίων. 
41

 Χωροταξικό πρόγραμμα είναι το σύνολο κειμένων και σχεδίων τα οποία απαιτούνται για την 
εφαρμογή του χωροταξικού σχεδίου (αρθ. 1 παρ. 2) 
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Η γενική χωροταξική πολιτική ασκείται από το Υπουργείο Συντονισμού το οποίο έχει 

την ευθύνη σύνταξης και τροποποίησης – αναθεώρησης όλων των επιπέδων 

σχεδιασμού καθώς και την έγκρισή τους, ενώ η χρηματοδότηση γίνεται από το 

πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και ειδικούς πόρους (αρθ. 2).  

Παράλληλα, συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας αποτελούμενο κυρίως από 

Υπουργούς.
42

 Το Συμβούλιο αυτό έχει την αρμοδιότητα έγκρισης – θεσμοθέτησης και 

εποπτείας των χωροταξικών σχεδίων, την εναρμόνισή τους με τα προγράμματα 

ανάπτυξης καθώς χάραξης της ευρύτερης χωροταξικής πολιτικής (αρθ 3 παρ. 1,2,3). 

Συνιστάται επίσης στο Υπουργείο Συντονισμού, Επιτροπή Χωροταξίας και 

Περιβάλλοντος (αρθ. 4).
43

  

Όσον αφορά στη διαδικασία θεσμοθέτησης των σχεδίων, το Εθνικό Χωροταξικό μετά 

την έγκριση από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας εισάγεται στη Βουλή προς τελική 

έγκριση ενώ τα Περιφερειακά Χωροταξικά και τα Προγράμματα Προστασίας 

Περιβάλλοντος εγκρίνονται από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας (αρθ. 5).  

Από την έναρξη ισχύος του Νόμου, η εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων, 

εκτέλεσης έργων, ανάπτυξης δραστηριοτήτων και λειτουργιών καθώς και κάθε 

ενέργεια που μπορεί να αλλοιώσει το Περιβάλλον, υπόκειται στις διατάξεις του 

Νόμου ενώ τα προγράμματα των Υπουργείων και λοιπών υπηρεσιών πρέπει να 

εναρμονίζονται με τα αντίστοιχα χωροταξικά σχέδια (αρθ. 7-8). 

Παρατηρούμε ότι ο Χωρικός Σχεδιασμός  μέχρι την περίοδο αυτή κινούταν μόνο σε 

επίπεδο πόλεων ή οικισμών. Με το Νόμο αυτό υπεισέρχεται για πρώτη φορά μια νέα 

παράμετρος. Αυτή της «χωροταξίας», η οποία αποτελεί ανώτερο επίπεδο σχεδιασμού 

«στρατηγικού» χαρακτήρα, το οποίο λειτουργεί ως «κατευθυντήρια γραμμή» για τα 

υποκείμενα επίπεδα (σχέδια πόλεων και εφαρμογή τους) και τα αναπτυξιακά 

προγράμματα είτε σε επίπεδο χώρας είτε σε επίπεδο περιφερειών της.  

Επομένως ο σχεδιασμός διακρίνεται πλέον σε δυο επίπεδα αλληλοεξαρτώμενα. Το 

«στρατηγικό» και το «εφαρμοστικό». Η διάκριση αυτή των επιπέδων, αποτελεί τομή 

για τα μέχρι τότε ισχύοντα και θέτει τις βάσεις για μια ολοκληρωμένη χωρική 

οργάνωση, όχι πρόσκαιρη αλλά σε βάθος χρόνου και παράλληλα θεσπίζει την 

υποχρέωση της πολιτείας να προσαρμόζει τα προγράμματά της σ’ αυτή. 

                                                           
42

 Το Συμβούλιο απαρτίζουν οι Υπουργοί μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι Υπουργοί 
Εξωτερικών, Εσωτερικών, Πολιτισμού, Παιδείας, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημοσίων Έργων. 
Προεδρεύει ο Υπουργός Συντονισμού και Προγραμματισμού. 
43

 Αποτελούμενη από εκπροσώπους Υπουργείων, με ρόλο γνωμοδοτικό και εισηγητικό προς τον 
Υπουργό Συντονισμού και Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας 
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Παρατηρούμε επίσης ότι η Τ.Α. ή η περιφερειακή διοίκηση αγνοείται πλήρως αφού 

όλα αρχίζουν και τελειώνουν σε κεντρικό επίπεδο και ουδεμία αναφορά γίνεται στις 

αποκεντρωμένες κρατικές ή αυτοδιοικητικές δομές έστω και σε επίπεδο γνωμοδοτικό. 

Ο Νόμος αυτός δεν έτυχε εφαρμογής στη χώρα μας, γεγονός που ουδόλως εκπλήσσει 

αφού εισήγαγε τον υποχρεωτικό προγραμματισμό μακράς διάρκειας και μάλιστα 

δεσμευτικού χαρακτήρα που απέχει από την επί σειρά δεκαετιών ακολουθούμενη 

«συγκυριακή» πολιτική.
44

 

 

ΙΙ. Ν 446 / 76 «Περί συστάσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Πολεοδομήσεως 

Οικισμού και Στεγάσεως» (ΔΕΠΟΣ) 

Στα πλαίσια της «κινητικότητας» της εποχής σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού, 

ιδρύθηκε η ΔΕΠΟΣ, μια δημόσια επιχείρηση  (η οποία όμως αποτελούσε Νομικό 

Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) με σκοπό την εκπόνηση και υλοποίηση στεγαστικών 

προγραμμάτων μέσα από τον ανάλογο πολεοδομικό σχεδιασμό, για τη στέγαση με 

προσιτές τιμές προσώπων μικρών και μεσαίων εισοδημάτων. Η επιχείρηση αυτή 

υλοποίησε αρκετά προγράμματα και συνέβαλε στην αναπτυξιακή διαδικασία της 

χώρας. 

 

ΙΙΙ. Π.Δγμα της 6.10.78 (ΦΕΚ 538/Δ’/17.10.1978) «περί καθορισμού των όρων 

και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών 

σχεδίων των πόλεων και εκτός των νομίμως υφισταμένων προ του 1923 

οικισμών» (όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ της 24/31.5.1985 - ΦΕΚ 270 Δ’). 

 

Πρόκειται για την «εκτός σχεδίου δόμηση», μια κατά παρέκκλιση διαδικασία που 

στην πορεία έγινε κανόνας. Το Δγμα αυτό πηγάζει από το Ν.Δ. της 17.7.1923 «Περί 

σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του κράτους και οικοδομής αυτών» όπως 

αναλύθηκε παραπάνω και το οποίο διατηρείται σε ισχύ.  

Σύμφωνα με το Διάταγμα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που 

βρίσκονται εκτός σχεδίου και έχουν εμβαδόν > 4.000 μ2. Το μέγιστο ποσοστό 

κάλυψης του γηπέδου ορίζεται σε 10% ενώ οι ελάχιστες αποστάσεις από τα όρια του 

γηπέδου κυμαίνονται από 2,5 έως 15 μ. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων ορίζεται σε 2 και 

                                                           
44

 Ωστόσο πυροδότησε το δημόσιο διάλογο για εφαρμογή ευρύτερης κλίμακας σχεδιασμό αφού από 
το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας εγκρίθηκε το «Σχέδιο Πλαίσιο για την Πρωτεύουσα 2000», ένας 
μητροπολιτικός σχεδιασμός που προέβλεπε την δημιουργία του αεροδρομίου στα Σπάτα, το μετρό 
της Αθήνας, περιφερειακούς άξονες ταχείας κυκλοφορίας κλπ. Πολλές από τις προτάσεις αυτές 
εισήχθησαν αργότερα στο «ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας» που θεσμοθετήθηκε με το Ν 1515/81 
(ΦΕΚ Α’ 18) (Παπαπετρόπουλος 2019 : 21-22) 
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ο μέγιστος Συντελεστής Δόμησης (Σ.Δ.) σε 0,2 
45

 ενώ προσδιορίζονται επί μέρους 

όροι δόμησης ανά κατηγορία χρήσεων γης. 
46

 Σ’ αυτούς του κανόνες,  θεσπίζονται 

μια σειρά από παρεκκλίσεις οι οποίες εν τέλει «αστικοποιούν» την Ελληνική 

ύπαιθρο.
47

    

Συνοψίζοντας, παρατηρούμε ότι η περιορισμένη σε έκταση «εκτός σχεδίου δόμηση» 

που θεσμοθετήθηκε με το Π.Δ. της 17.7.23, μετατρέπεται πλέον σε δόμηση εφ’ όλης 

της ύλης και  μάλιστα με σειρά παρεκκλίσεων που συνέβαλαν στο να μεταμορφωθεί 

η Ελληνική ύπαιθρος σ’ ένα απέραντο οικόπεδο χωρίς την τήρηση στοιχειωδών 

κανόνων χωρικής οργάνωσης και το κύριο οδικό δίκτυο σε ένα «κορδόνι» με 

πληθώρα παράπλευρων χρήσεων. Με μια σειρά από «τερτίπια», οι παρεκκλίσεις σε 

πολλές των περιπτώσεων έγιναν κανόνας, ενώ οι οικοδομικές άδειες σε πολλές των 

περιπτώσεων αποκτούσαν  «τυπικό» χαρακτήρα αφού τα προβλεπόμενα σ’ αυτές δεν 

τηρούνταν προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω η δόμηση. 

 

IV. ΠΔ της 19.10/13.11.78 (ΦΕΚ 594 Δ’) «Όροι δομήσεως παραδοσιακών 

οικισμών». 

Με κύρια αναφορά στις διατάξεις του Ν.Δ της 17.7.23, με το εν λόγω Π.Δγμα 

χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακοί οικισμοί πολλά οικιστικά σύνολα της χώρας, 

ταξινομούνται ανά νομό και προσδιορίζονται  όροι δόμησης.
48

 Διακρίνεται μια κατ’ 

                                                           
45

 Ο Σ.Δ. πολλαπλασιαζόμενος με το εμβαδόν του γηπέδου, προσδιορίζει τη μέγιστη δόμηση σ’ αυτό. 
Έτσι αν ένα γήπεδο έχει εμβαδόν 2.000 μ2 και Σ.Δ. 0,2 τότε η μέγιστη δόμησή του είναι 2.000 Χ 0,2 = 
400 μ2.  
46

 Για τα κτίρια με χρήση κατοικίας ορίζεται μέγιστος αρ. ορόφων 2, μεγ. ύψος 7,5 μ και «πλαφόν» 
(ανώτατο όριο) δόμησης τα 200,00 μ2. Για τα κτίρια πλην κατοικίας ορίζονται όροι δόμησης που 
επαυξάνουν τους γενικώς τιθέμενους. Έτσι για τα βιομηχανικά κτίρια ορίζεται μέγιστος Σ.Δ. 0,9 χωρίς 
«πλαφόν», ο μεγ. αρ. ορόφων αυξάνεται σε 3 και το μεγ. ποσοστό κάλυψης σε ποσοστό 30% της 
δόμησης. Για τα εκπαιδευτήρια και ευαγή ιδρύματα ο μεγ. Σ.Δ. ορίζεται σε 0,3 και η μεγ. κάλυψη 
20%. Για τα νοσοκομεία και τις κλινικές ορίζεται μεγ. Σ.Δ. 0,6 και μεγ. κάλυψη 20%. Για τα κτίρια με 
χρήση γραφείων – καταστημάτων ορίζεται ότι η μεγ. δόμηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600 μ2. 
47 Σύμφωνα με το Διάταγμα, κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα 

προϋφιστάμενα του 1977 γήπεδα που βρίσκονται «εντός ζώνης» 500 μ. από τα όρια οικισμών ή 
σχεδίων πόλεων και έχουν εμβαδόν > 2.000 μ2. Επίσης κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και 
οικοδομήσιμα τα γήπεδα που έχουν πρόσωπο σε Επαρχιακές, Δημοτικές και Κοινοτικές οδούς αλλά 
και στα εγκαταλελειμμένα τους τμήματα καθώς επίσης και σε σιδηροδρομικές γραμμές και 1) 
προϋφίστανται του 1962 και έχουν ελάχιστο πρόσωπο 10 μ., ελάχ. βάθος 15 μ. και ελάχ. εμβαδόν 
750 μ2. 2) προϋφίστανται του 1964 και έχουν ελάχιστο πρόσωπο 20 μ., ελάχ. βάθος 35 μ. και ελάχ. 
εμβαδόν 1200 μ2.  3) προϋφίστανται της ημερομηνίας ισχύος του διατάγματος  και έχουν ελάχιστο 
πρόσωπο 25 μ., ελάχ. βάθος 40 μ. και ελάχ. εμβαδόν 2.000 μ. Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις 
μπορεί να χορηγηθεί παρέκκλιση ως προς το ύψος, την κάλυψη και το Σ.Δ ενώ προβλέπονται 
παρεκκλίσεις για μια σειρά άλλες εγκαταστάσεις. 
48

 Στο μεν κεντρικό τμήμα του οικισμού (πυκνοδομημένο – πυρήνας) τίθεται κατά κανόνα όριο 
αρτιότητας  300 μ2 με διάφορες παρεκκλίσεις προς τα κάτω (ανάλογα με τη χρονολογία δημιουργίας 
του οικοπέδου) και παράλληλα αυξημένος Σ.Δ. (0,8), ενώ στο διάσπαρτο τμήμα τίθεται όριο 
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αρχήν βούληση του νομοθέτη να «πριμοδοτήσει» τη δόμηση στον κεντρικό πυρήνα 

του οικισμού προκειμένου αυτός να διατηρηθεί συνεκτικός, όπως εξ’ άλλου ήταν όλα 

τα παραδοσιακά σύνολα της χώρας. Ωστόσο και εδώ η βούληση αυτή έμεινε τις 

περισσότερες φορές «στα χαρτιά» αφού στις πιο πολλές περιπτώσεις δεν 

προσδιορίστηκε ο πυρήνας του κάθε οικισμού με αποτέλεσμα οι οικισμοί να χάσουν 

το κύριο χαρακτηριστικό τους, τη συνεκτικότητά τους και επομένως το χαρακτήρα 

τους, πλην των περιπτώσεων εκείνων που τη εποπτεία δόμησης είχε η αρχαιολογική 

υπηρεσία (οικισμοί που παράλληλα είχαν ειδικότερο πλαίσιο προστασίας). Με το 

Διάταγμα, τίθενται ειδικοί όροι δόμησης ενώ ορίζεται ότι η ογκοπλαστική μορφή των 

κτιρίων πρέπει να προσεγγίζει τα παραδοσιακά πρότυπα και να ελέγχεται από την 

αρμόδια Αρχιτεκτονική Επιτροπή (αρθ. 2 παρ. 1). Τίθεται επίσης περιορισμός ως 

προς τις χρήσεις. Έτσι εντός του οικισμού επιτρέπονται μόνο κατοικίες, κτίρια κοινής 

ωφέλειας και κοινωνικού εξοπλισμού (αρθ. 4). 

 

V. Ν. 947/79 (ΦΕΚ 169/Α’/28.7.79) «περί οικιστικών περιοχών». 

Με το Νόμο αυτό (ο οποίος απετέλεσε τον προάγγελο της μεγάλης πολεοδομικής 

μεταρρύθμισης της επόμενης δεκαετίας) ορίζεται η έννοια της «οικιστικής 

περιοχής»,
49

 κατηγοριοποιούνται οι χρήσεις γης εντός αυτής
50

 και προσδιορίζονται οι 

γενικοί άξονες ανάπτυξής της. Η διαδικασία χαρακτηρισμού μιας περιοχής ως 

«οικιστικής» (απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετέπειτα πολεοδόμησή της), κινείται 

είτε αυτεπάγγελτα από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, είτε από τον οικείο Δήμο, 

είτε από ιδιώτες. Συντάσσεται η αντίστοιχη μελέτη η οποία προβλέπει τους γενικούς 

κανόνες ανάπτυξής της και θεσμοθετείται με Π.Δγμα μετά από τήρηση της 

                                                                                                                                                                      
αρτιότητας κατά κανόνα τα 2.000 μ2 (που προσεγγίζει την εκτός σχεδίου δόμηση) επίσης με 
παρεκκλίσεις προς τα κάτω και μειωμένος Σ.Δ. 0,5. Στο Διάταγμα δεν προσδιορίζεται «πλαφόν» στη 
δόμηση όπως γίνεται με μεταγενέστερο διάταγμα (1985 περί οριοθέτησης οικισμών) σύμφωνα με το 
οποίο τίθεται πλαφόν δόμησης για κατοικία τα 400 μ2. Οι προδιορισθέντες Σ.Δ. 0,5 και 0,8 χωρίς 
πλαφόν, αντιστοιχούν στους μέσους συντελεστές των περιοχών επεκτάσεων των σχεδίων πόλεως, 
δηλαδή πολύ υψηλοί για μικρό οικιστικό σύνολο. Έτσι σε ένα γήπεδο της τάξης των 1.000 μ2 αν 
βρίσκεται στον πυρήνα του οικισμού μπορούν να δομηθούν 800 μ2 καθαρά και μάλιστα χωρίς 
υποχρέωση εισφοράς σε γη κλπ όπως εάν εντάσσονταν σε σχέδιο πόλης. Οι γενικοί αυτοί κανόνες, 
συνέτειναν στην αλλοίωση του χαρακτήρα των παραδοσιακών συνόλων αφού σε πολλές των 
περιπτώσεων δεν εξειδικεύτηκαν με αντίστοιχο σχεδιασμό και θέσπιση ειδικών όρων δόμησης. 
49

 Ως οικιστική περιοχή χαρακτηρίζεται η εδαφική έκταση η οποία δύναται να χρησιμοποιηθεί για 
οικοδόμηση και να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της οργανωμένης κοινωνικής ζωής και της 
παραγωγικής δραστηριότητας του ανθρώπου (αρθ. 2 παρ. 1). 
50

 Προσδιορίζονται οι γενικές κατηγορίες χρήσεων που είναι η κατοικία, η επαγγελματικές – 
βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, τα πολεοδομικά κέντρα των πόλεων, άλλες ιδικές χρήσεις 
καθώς και οι ελεύθεροι χώροι (αρθ. 3 παρ. 1). 
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διαδικασίας διαβούλευσης (δημοσιοποίηση – υποβολή ενστάσεων) και γνώμη του 

Δήμου κατά την έννοια των διατάξεων του από 17.7.23 Ν.Διατάγματος. Ο Υπουργός 

Δημοσίων έργων έχει τη συνολική αποφασιστική αρμοδιότητα. Με τη δημοσίευση 

του Π.Δγματος περί χαρακτηρισμού μιας περιοχής ως οικιστικής, κάθε δόμηση εντός 

αυτής οφείλει να εναρμονίζεται με της διατάξεις της. 

Η μετέπειτα πολεοδόμηση μπορεί να γίνει είτε δια της «ενεργού πολεοδομίας»
51

, είτε 

με «αστικό αναδασμό»
52

 και εγκρίνεται με Π.Δγμα. Για την εφαρμογή της 

πολεοδομικής μελέτης επιβάλλεται εισφορά σε γη και σε χρήμα ανάλογα με το 

μέγεθος της ιδιοκτησίας που εντάσσεται σ’ αυτή.
53

  

Παρατηρούμε ότι και εδώ προβλέπονται δυο επίπεδα σχεδιασμού. Το γενικό – 

κατευθυντήριο και το εφαρμοστικό. Η διαδικασία πολεοδόμησης μιας περιοχής 

αρχίζει να γίνεται πιο σύνθετη σε σχέση με τα μέχρι τότε ισχύοντα. Το γεγονός αυτό 

αν συνδυαστεί με τη μικροϊδιοκτησιακή αντίληψη και την περιχαράκωση γύρω από 

την ιδιοκτησία, είναι ικανό να αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα στη σύνταξη 

σχεδίων αφού ο σχεδιασμός βάσει μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού, δεν είναι και 

το δυνατότερο σημείο της χώρας. Έτσι, ο Νόμος αυτός ουδέποτε έτυχε εφαρμογής. 

Έθεσε όμως τις βάσεις για τη μεγάλη μεταρρυθμιστική τομή που επήλθε τέσσερα 

χρόνια αργότερα με το Ν. 1337/83 ο οποίος αποτελεί την δεύτερη πραγματική 

πολεοδομική μεταρρύθμιση, εξήντα χρόνια μετά από αυτή που έγινε με το Ν.Δγμα 

της 17.7.23. 

 

VI. Ν. 1032/1980 (ΦΕΚ 57/Α’/14.3.1980) «Περί συστάσεως Υπουργείου 

Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος». 

 

Με το Νόμο αυτό δημιουργείται το ΥΧΟΠ και διαφαίνεται το ενδιαφέρον της 

πολιτείας για μια συγκροτημένη οικιστική αλλά και περιβαλλοντική πολιτική μέσω 

ενός κεντρικού φορέα αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Εντάσσονται σ’ αυτό η 

                                                           
51

 Ενεργός πολεοδομία είναι η (μέσω Πολεοδομικού Σχεδιασμού) αναμόρφωση υφιστάμενων ή η 
δημιουργία νέων πολεοδομικών ενοτήτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες κοινωνικής διαβίωσης και 
απασχόλησης των κατοίκων. Μπορεί να καταλαμβάνει το σύνολο ή μέρος της οικιστικής περιοχής. 
Τα προβλεπόμενα έργα υποδομής συνιστούν κοινή ωφέλεια.  (αρθ. 23).  
52

 Αστικός αναδασμός είναι το σύνολο των διαδικασιών που αποσκοπούν στην πολεοδόμηση 
έκτασης εντός της θεσμοθετημένης οικιστικής περιοχής, με συνεισφορά όλων ιδιοκτησιών από 
μέρους των ιδιοκτητών προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πολεοδομημένο σύνολο και στη συνέχεια 
να αποδοθεί ξανά σ’ αυτούς το αναλογούν μερίδιό τους (αρθ. 35 – 50) 
53

 Αυτός ακριβώς ήταν και ο λόγος που ο πολύ καλός αυτός Νόμος δεν εφαρμόστηκε, λόγω της 
«μικροϊδιοκτησιακής» αντίληψης που κυριαρχούσε και κυριαρχεί στη χώρα. Βλ. σχετ. Αραβαντινός 
Α., 2007 :99. 
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Γενική Δνση Οικισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων (που μέχρι τότε ήταν 

υπεύθυνη για την οικιστική πολιτική), η Υπηρεσία Χαρτογραφήσεων και 

Κτηματολογίου, τα τμήματα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών σε 

νομαρχιακό επίπεδο,  οι Δνσεις Οικισμού των Περιφερειακών Υπηρεσιών Δημοσίων 

Έργων, οι Επιτροπές Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου κλπ. Στις αρμοδιότητες  

του Υπουργείου είναι η χάραξη της οικιστικής και περιβαλλοντικής πολιτικής, η 

έγκριση χωροταξικών και πολεοδομικών μελετών, η εποπτεία των πολλών Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΔΕΠΟΣ, ΕΤΕΡΠΣ κλπ) κλπ. Το Υπουργείο στην 

πορεία απετέλεσε τον πυρήνα άσκησης χωροταξικής και περιβαλλοντικής πολιτικής 

ενώ το 1985 μετατράπηκε σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων 

(ΥΠΕΧΩΔΕ), στη συνέχεια το 2009 σε Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ - εντάσσοντας και την ενεργειακή πολιτική  από το 

Υπουργείο Ανάπτυξης) και εν τέλει το 2015 μετατράπηκε σε Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).  

 

Συμπερασματικά, Η περίοδος αυτή αν και μικρή σε χρονική διάρκεια, σήμανε την 

έναρξη μιας νέας πορείας για τη χώρα. Η αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών 

και η συνταγματική κατοχύρωση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων σε 

συνδυασμό με τις πρόνοιες για την προστασία του περιβάλλοντος, δημιούργησαν νέα 

δεδομένα πολύ πιο κοντά στον αναπτυγμένο δυτικό κόσμο και η χώρα 

τροχοδρομείται πλέον σε ασφαλείς ράγες.  

Το κλίμα αυτό αποτυπώνεται και στις νομοθετικές πρωτοβουλίες στον τομέα του 

χωρικού σχεδιασμού θέτοντας επί πλέον παραμέτρους από την απλή εκπόνηση ενός 

σχεδίου πόλεως. Ωστόσο ο «νεωτερισμός»  αυτός δεν έτυχε της ανάλογης εφαρμογής 

απόρροια της έλλειψης «χωροταξικής συνείδησης», ουσιαστικό συστατικό για το 

σχεδιασμό και  εφαρμογή μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων. Παρά ταύτα τέθηκαν οι 

βάσεις για τις μεταρρυθμιστικές τομές της επόμενης περιόδου, ενώ η ίδρυση του 

ΥΧΟΠ είχε τη δική της σημειολογία. Και βέβαια, η «εκτός σχεδίου δόμηση» 

εξακολουθεί να «μεγαλουργεί» και μάλιστα με τη θέσπιση ειδικού διατάγματος που 

έμελλε  να επηρεάσει  όλη την επόμενη χρονική περίοδο μέχρι και τις ημέρες μας, 

διαμορφώνοντας αυτό το ιδιότυπο εξωαστικό οικιστικό τοπίο, με συνονθύλευμα 

χρήσεων, «αστικοποίηση» των επαρχιακών και εθνικών δρόμων, περιβαλλοντική 

υποβάθμιση και βέβαια με την αυθαίρετη δόμηση σε προεξέχουσα θέση ως παράγωγο 

πολλών παραμέτρων. 
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Η θέσπιση του Δγματος για τους παραδοσιακούς οικισμούς δεν είχε τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα καθότι στις περισσότερες των περιπτώσεων τα σύνολα αυτά έχασαν τη 

φυσιογνωμία τους. Στο γεγονός αυτό συνέτεινε και η ανεπαρκής τήρηση των 

προβλέψεών του από όλη την αλυσίδα παραγωγής του αρχιτεκτονικού έργου και εν 

γένει του δομημένου περιβάλλοντος. Εξαιρέσεις αποτελούν τα παραδοσιακά 

οικιστικά σύνολα που έτυχαν προστασίας από ειδικά διατάγματα και κυρίως αυτά στα 

οποία είχε ενεργό ρόλο η Αρχαιολογική Υπηρεσία. 

 

2.4.2. Υποπερίοδος 1981 – 1994 

 

2.4.2.1. Ο Χωρικός Σχεδιασμός στην Ε.Κ. 

Την περίοδο αυτή, σε  επίπεδο  Ε.Κ. οι διαδικασίες «εμβάθυνσης» και «διεύρυνσης» 

συνεχίζονται και μάλιστα με εντατικούς ρυθμούς. 

Έτσι το 1981 προσχωρεί οριστικά η χώρα και το 1986 η Ισπανία και η Πορτογαλία. 

Παράλληλα, το 1986 με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ)
54

 ενώ το περιβάλλον 

αναγορεύεται ρητά σε «αντικείμενο κοινοτικής δράσης»
55

 διευρύνονται οι 

δημοκρατικοί θεσμοί και ανοίγει ο δρόμος για την ενιαία αγορά με σαφή αναφορά 

στην αρχή της «ενσωμάτωσης»
56

 και της «επικουρικότητας».
57

 Η Ε.Κ. αποκτά πλέον 

κυρίαρχο ρόλο στη διεθνή σκηνή στον τομέα αυτό μέσα από τα προγράμματα δράσης 

που συντείνουν πλέον στην αρχή της «αειφορίας» και της «βιώσιμης ανάπτυξης».
58

 

                                                           
54

 Με την ΕΕΠ ενισχύονται τα θεσμικά όργανα της ΕΚ, τίθεται σε ισχύ η διαδικασία της 
«συναπόφασης» και της νομοθετικής διαδικασίας των «δυο σταδίων» (Συμβούλιο Υπουργών και 
Ευρωκοινωβούλιο) αναβαθμίζοντας το ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου και των δημοκρατικών θεσμών  
55

 Προσθήκη στη Συνθήκη ΕΟΚ των άρθρων 130Π,130Ρ και130Σ, με τα οποία ορίζονται το 

αντικείμενο, οι γενικές αρχές και τα κριτήρια της κοινοτικής δράσης στον τομέα του περιβάλλοντος. 
56

 Στις κοινοτικές πολιτικές η προστασία του περιβάλλοντος τίθεται πλέον ως βασική συνιστώσα. 
57

 Σύμφωνα με την αρχή αυτή, η Κοινότητα αναλαμβάνει δράση στον τομέα του περιβάλλοντος 

εφόσον τα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο παρά σε επίπεδο 

των κρατών-μελών. 
58

 Στόχος της «βιώσιμης ανάπτυξης» όπως διαμορφώθηκε από τον ΟΗΕ το 1987, είναι «να 
καλύπτονται οι ανάγκες των σημερινών γενεών χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δυνατότητα των 
μελλοντικών γενεών να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες». Μετέπειτα, συμπεριελήφθησαν στην 
έννοια αυτή πολλαπλές δράσεις όπως η καταπολέμηση της φτώχειας, της πείνας, η καθαρή ενέργεια 
κλπ που συμπεριελήφθησαν σε ενιαίο κείμενο (Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ) που εγκρίθηκε από τους 

παγκόσμιους ηγέτες το 2015. Βλ. σχετ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγγραφο εργασίας σε σχέση με 

βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/envi/dt/893/893910/893910

el.pdf. Βλ. επίσης την προσέγγιση της Ε.Ε. για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-

approach-sustainable-development_el    και την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ  

https://hellenicaid.mfa.gr/media/images/docs/Agenda_2030.pdf 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/envi/dt/893/893910/893910el.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/envi/dt/893/893910/893910el.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_el
https://hellenicaid.mfa.gr/media/images/docs/Agenda_2030.pdf
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Το 1992 αποτελεί ένα σημαντικό έτος για την πορεία προς την Ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση. Τη χρονιά αυτή υπογράφεται η Συνθήκη του Μάαστριχτ με την οποία η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα μετατρέπεται σε Ευρωπαϊκή Ένωση.
59

 Με την ίδια συνθήκη 

το περιβάλλον αναβαθμίζεται από «κοινοτική δράση» σε «κοινοτική πολιτική» και 

συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των καταστατικών αρχών της Ε.Ε.
60

. 

Με την εισδοχή νέων χωρών τέθηκε το θέμα της «σύγκλησης» του Ευρωπαϊκού 

νότου με τον ήδη ανεπτυγμένο βορρά. Έτσι, στην Eνιαία Ευρωπαϊκή Πράξη 

εντάχθηκαν μια σειρά άρθρα υπό τον τίτλο «οικονομική και κοινωνική συνοχή»
61

 με 

στόχο τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, πρωτοβουλία η οποία στηρίχθηκε 

από τα διαρθρωτικά ταμεία, συμπεριλαμβάνοντας μετέπειτα μια σειρά από δράσεις 

που συγκλίνουν προς αυτή την κατεύθυνση η οποία πλέον αποκτά συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά. Το στρατηγικό κείμενο «Ευρώπη 2000 - προοπτικές ανάπτυξης του 

κοινοτικού εδάφους» το οποίο εκπόνησε η Επιτροπή και παρουσιάστηκε στη Χάγη το 

1991, εντάσσεται σ’ αυτά τα πλαίσια και απετέλεσε ένα πλαίσιο αναφοράς για τις 

εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές, διευκολύνοντας παράλληλα τον υπερεθνικό, 

σε επίπεδο Ε.Κ. σχεδιασμό (Γιαννακούρου Γ., 2008:35).  

Την περίοδο αυτή παρατηρείται μια αυξημένη κινητικότητα για την περιφερειακή 

ανάπτυξη εμπεριέχοντας και διαστάσεις χωροταξικού σχεδιασμού. Αρχίζει πλέον να 

αναδεικνύεται η ανάγκη για τη δημιουργία ενός ενιαίου, σε επίπεδο Κοινότητας  

χωροταξικού πλαισίου. Προς το σκοπό αυτό αναλαμβάνονται μια σειρά από 

πρωτοβουλίες έστω και άτυπες
62

 που ναι μεν στόχευαν στην επίλυση χωρικών 

ζητημάτων μικρότερης κλίμακας (αστικά κέντρα κλπ) ωστόσο αρχίζει να 

«ζυμώνεται» σε υπερεθνικό πλέον επίπεδο ένας δημόσιος διάλογος για τη 

«συστηματικοποίηση» των χωρικών παρεμβάσεων. 

                                                           
59

 Με τη συνθήκη του Μάαστριχτ, οι διαδικασίες εμβάθυνσης προχωρούν ακόμη περισσότερο ενώ 
τίθεται σε ισχύ η «αρχή της επικουρικότητας» σύμφωνα με την οποία οι δημόσιες πολιτικές πρέπει 
να ασκούνται κοντά στον πολίτη και η Ε.Ε. παρεμβαίνει μόνο όταν μπορεί να παράξει καλύτερο 
αποτέλεσμα. Συνδιαμορφωτής των πολιτικών γίνεται πλέον και η λεγόμενη «κοινωνία των πολιτών».  
60

 Άρθρο 2 ΣΕΚ και άρθρα130Ρ–130Τ. 
61

 Αρθ 130
Α
 – 130

Ε
 (Γιαννακούρου Γ., 2008:34). 

62
 Το 1989 στα πλαίσια της Γαλλικής Προεδρίας πραγματοποιείται στη Νάντη της Γαλλίας άτυπη 

συνάντηση των Υπουργών Περιφερειακής Ανάπτυξης και Χωροταξίας, ενώ ακολούθησαν άλλες τρεις 
παρόμοιες το 1990 στο Τορίνο, το 1991 στη Χάγη και το 1992 στη Λισαβόνα (Γιαννακούρου Γ., 2008 : 
39). 
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Η πολιτική για την οικονομική και κοινωνική συνοχή
63

 ενδυναμώνεται στη Συνθήκη 

του Μάαστριχτ. Η πολιτική για τα διευρωπαϊκά δίκτυα
64

 έχει άμεσα χωροταξικές 

διαστάσεις ενώ αρχίζουν να εκπονούνται μια σειρά από μελέτες χωροταξικού 

περιεχομένου οι οποίες ενσωματώνονται στο επικαιροποιημένο κείμενο «Ευρώπη 

2000+. Συνεργασία για τη Χωροταξία στην Ευρώπη». Το νέο αυτό εμπλουτισμένο 

κείμενο με προτάσεις υπερεθνικής συνεργασίας σε χωροταξικό επίπεδο, 

παρουσιάστηκε από την Επιτροπή το 1994 στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών 

Χωροταξίας στη Λειψία της Γερμανίας. Μπορεί και πάλι να μην είναι δεσμευτικό 

ωστόσο ισχυροποιούνται όλο και περισσότερο οι βάσεις για μια πραγματική 

χωροταξική πολιτική σε επίπεδο υπερεθνικό.
65

 

 

2.4.2.2. Ο Χωρικός Σχεδιασμός στην Ελλάδα.  

Βρισκόμαστε στην περίοδο που σηματοδοτεί μεγάλες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό 

της χώρας και ως εκ τούτου ανακατατάξεις σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στο 

χωρικό σχεδιασμό. Τέθηκε ως εύρος της υποπεριόδου το έτος 1994 διότι το έτος αυτό 

σηματοδότησε τη δημιουργία του Β βαθμού Τ.Α. γεγονός που επηρέασε σε μεγάλο 

βαθμό το χωρικό σχεδιασμό σε επίπεδο κατανομής αρμοδιοτήτων. 

Το 1981 έρχεται στην εξουσία το ΠΑΣΟΚ. Η ταυτότητά του ως «φορέα αλλαγής» 

αλλά και η ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ το ίδιο έτος, διαμόρφωσαν τη 

μεταρρυθμιστική του πολιτική η οποία κατά την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης 

(1981 – 1989) συντείνει στη δημιουργία κοινωνικών μεταρρυθμίσεων
66

 αλλά και 

νέων αποκεντρωτικών δομών
67

 δίχως ωστόσο να αλλάζει ο συγκεντρωτικός 

                                                           
63

 Οι τρεις βασικές αρχές που σχετίζονται με την ανάπτυξη του χώρου είναι α) Σύγκλιση – Οικονομική 
μεγέθυνση και δημιουργία απασχόλησης σε περιφερειακό επίπεδο β) Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση – έγκαιρη πρόβλεψη και ενίσχυση αλλαγών γ) Χωρική 
συνεργασία – αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού χώρου. Οι αρχές αυτές τέθηκαν 
μάλιστα ως στόχοι προτεραιότητας των διαρθρωτικών ταμείων για την προγραμματική περίοδο 2007 
– 13 με πηγή χρηματοδότησης το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείο Συνοχής. Για μια εκτενέστερη αναφορά βλ. 
Βασενχόφεν Λ., 2010:34-37.  
64

 Άρθ 129Β – 129Δ της Συνθ. ΕΟΚ 
65

 Το 1992 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε το ψήφισμα Κοινοτικής Πολιτικής για τη Χωροταξία 
προτείνοντας μάλιστα αυτή να συμπεριληφθεί στις συντρέχουσες αρμοδιότητες της Ε.Ε. (ΕΕ C 284 
/2.11.92, σελ 0075) (Γιαννακούρου Γ., 2008:34) 
66

 Καθιέρωση πολιτικού γάμου, συναινετικού διαζυγίου, αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, 
κατάργηση του θεσμού της προίκας, της μοιχείας ως αδικήματος κλπ . βλ σχετικά: Ι.Ε.Ε., τ. ΙΣΤ΄, σ. 
354-356. 
67

 Με το  Ν. 1235/82 (ΦΕΚ 26/Α/3.3.82) θεσπίζονται τα Νομαρχιακά Συμβούλια αποτελούμενα από 
εκπροσώπους ΟΤΑ με πρόεδρο το Νομάρχη. Προωθείται κλίμα διαβουλεύσεων σε σχέση με την 
κατανομή των κοινοτικών πόρων. Έτσι, αρχίζουν να τίθενται οι βάσεις για τη δημιουργία Β’ βαθμού 
Τ.Α. Παράλληλα, στους ΟΤΑ με το Ν. 1270/82 (ΦΕΚ 93/Α/10.8.82) εισάγεται η έννοια της «δημοτικής 
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χαρακτήρας του κράτους, με την Τ.Α να παραμένει κατακερματισμένη, πλήρως 

εξαρτώμενη από το κέντρο και μη βιώσιμη. 

Επικεφαλής του ΥΧΟΠ τίθεται ο Αντώνης Τρίτσης, ένας οραματιστής πολεοδόμος ο 

οποίος με το θεσμικό πλαίσια που δημιούργησε (Ν 1337/83 και τα μετέπειτα 

εκτελεστικά διατάγματα) και το Πρόγραμμα Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (ΕΠΑ) 

έμελλε να αλλάξει τα δεδομένα στο χωρικό σχεδιασμό της χώρας. 

Στη χώρα αρχίζουν να εισρέουν κοινοτικοί πόροι μέσω των Ολοκληρωμένων 

Μεσογειακών Προγραμμάτων (ΜΟΠ) αλλά και άλλων δράσεων περιφερειακής 

ανάπτυξης, ανοίγοντας το δρόμο για ένα αναπτυξιακό προγραμματισμό που θα 

συνέτεινε στην κατά το δυνατόν καλύτερη διαχείρισή τους.
68

 Στα πλαίσια αυτά και 

για την καλύτερη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων το 1986 δημιουργήθηκε μια 

νέα αποκεντρωμένη κρατική δομή στη χώρα την οποία συγκρότησαν οι 13 νέες 

κρατικές Περιφέρειες.
69

 Παράλληλα, η Ε.Κ. συνεχίζει να αποδίδει μεγάλη βαρύτητα 

στην αποκέντρωση και την Τ.Α. ασκώντας αντίστοιχη πίεση στα κράτη μέλη.
70

 Έτσι, 

προς τα τέλη της δεκαετίας του ’80 αρχίζουν να συντάσσονται αναπτυξιακά 

προγράμματα τόσο σε επίπεδο δήμων όσο και νομών έπειτα από ένα πλήθος 

ζυμώσεων και διαβουλεύσεων με τους φορείς (αναπτυξιακά συνέδρια κλπ) τα οποία 

διαμορφώνουν τη «μαγιά» για μια προγραμματισμένη «βιώσιμη ανάπτυξη» βασική 

προϋπόθεση και συνιστώσα του χωρικού σχεδιασμού. 

                                                                                                                                                                      
αποκέντρωσης» με τη δημιουργία Δημοτικών Διαμερισμάτων και Συνοικιακών Συμβουλίων ενώ λίγο 
αργότερα με το Ν. 1416/84 (ΦΕΚ 18/Α/21.2.84) θεσμοθετούνται οι «αναπτυξιακοί σύνδεσμοι» με 
προαιρετική συνεργασία των ΟΤΑ. 
68

 Το  1985 με τον κανονισμό 85/2088 δρομολογείται η σύνταξη των αναπτυξιακών προγραμμάτων 
και η περιφερειακή ανάπτυξη μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
τίθεται πλέον ως κεντρική πολιτική της Ε.Κ. ενώ το 1987 με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη η 
περιφερειακή ανάπτυξη είναι στο επίκεντρο της πολιτικής και η εταιρική σχέση προσδιορίζεται 
πλέον ΕΕ – κράτος μέλος – περιφέρεια. 
69

 Οι κρατικές Περιφέρειες ιδρύθηκαν με το Ν 1622/86 (ΦΕΚ 92/Α/14.7.86) ) και το εκτελεστικό Π.Δ. 
51/1986. Επικεφαλής τίθεται ο Γεν. Γραμμ. και συγκροτείται Περιφερειακό Συμβούλιο με 
γνωμοδοτικό χαρακτήρα αποτελούμενο από εκπροσώπους Τ.Α και φορέων. Οι Περιφέρειες 
διαχειρίζονται σε αποκεντρωμένο επίπεδο τα χρήματα που εισρέουν από την ΕΟΚ, 
αποδυναμώνοντας τις κρατικές Νομαρχίες οι οποίες περιορίζονται (μέσω των Νομαρχιακών 
Συμβουλίων και των συνεργασιών με τους ΟΤΑ) στην άσκηση αρμοδιοτήτων – πολιτικών 
«δημοκρατικού προγραμματισμού» δηλαδή «ζυμώσεων» για την προτεραιοποίηση των δράσεων. 
Για την ανάπτυξη των Ελληνικών Περιφερειών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης βλ. 
Μαραβέγιας Ν. – Σακελλαρόπουλος Θ  (επιμέλεια), 2018, κεφ. 7 Μαρτίνος Λύκος,  ανάπτυξη των 
Ελληνικών Περιφερειών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, σ.σ. 191 – 207. 
70

 Προς το σκοπό αυτό το 1985 συντάχθηκε ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τ.Α. που φέρνει την τοπική 
αυτοδιοίκηση στο προσκήνιο ως θεσμό θεμελιώδους σημασία, κοντά στον πολίτη, αναφέροντας 
παράλληλα ότι  πρέπει να διαχειρίζεται αυτοτελώς μέρος των δημόσιων υποθέσεων. Στη χώρα μας ο 
ΕΧΤΑ κυρώθηκε με το Νόμο 1850/89 (ΦΕΚ 144/Α/89). 
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Η πρώτη περίοδος διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ τελειώνει το 1989 μέσα σε κλίμα 

«σκανδαλολογίας» που οδήγησε τελικά στην πτώση του. Μετά από τρεις διαδοχικές 

εκλογικές αναμετρήσεις το 1990 η ΝΔ έρχεται στο προσκήνιο και αναλαμβάνει τη 

διακυβέρνηση της χώρας μέχρι το 1993 οπότε και επέρχεται ολική επαναφορά του 

ΠΑΣΟΚ σε μια δεύτερη περίοδο διακυβέρνησης η οποία όμως είχε τελείως 

διαφορετικά χαρακτηριστικά από την πρώτη, θέτοντας τη βάση για τον επερχόμενο 

«εκσυγχρονισμό» εναρμονισμένο πλέον με τις ευρωπαϊκές πολιτικές.  

Με βάση το Σύνταγμα του 1975 και συνεπικουρούντων των Ευρωπαϊκών εξελίξεων, 

η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από βαθιές τομές και δράσεις στον τομέα του 

χωρικού σχεδιασμού, πρωτόγνωρες για τη χώρα. 

Την περίοδο αυτή το θεσμικό πλαίσιο διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

 

Ι. Οικιστικός Ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33 Α’) «Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, 

οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις». 

 

Πρόκειται αναμφισβήτητα για την δεύτερη μεγάλη μεταρρυθμιστική τομή στον τομέα 

του χωρικού σχεδιασμού, 60 χρόνια μετά την ισχύ του από 17.7.23 Ν.Δγματος. Με το 

Νόμο αυτό ορίστηκαν επίπεδα σχεδιασμού ανάλογα με τα πληθυσμιακά μεγέθη των 

οικισμών. Για τους οικισμούς με πληθυσμιακό μέγεθος μικρότερο των 2000 κατ., 

κρίθηκε σκόπιμο η πολεοδομική τους οργάνωση να υλοποιείται  με σχετικά 

συνοπτικές διαδικασίες (απλή οριοθέτηση και μετέπειτα πολεοδόμηση εφόσον το 

επιθυμούσε ο Δήμος), ενώ για τους υπόλοιπους -καθότι μείζονος σημασίας- να 

προηγείται του ρυμοτομικού σχεδίου η σύνταξη μιας ολοκληρωμένης μελέτης 

γενικών αρχών ανάπτυξης του οικισμού, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ).
71

 

                                                           
71 Στο ΓΠΣ τίθενται οι γενικές αρχές ανάπτυξης του οικισμού, προσδιορίζονται οι πυκνοδομημένες, 

αραιοδομημένες αλλά και οι αδόμητες περιοχές, ο μέσος Συντελεστής Δόμησης (Σ.Δ.) ανά 
πολεοδομική ενότητα (στις περιοχές επεκτάσεων τίθεται ανώτατο όριο για κατοικία 0,8), ιεραρχείται 
το οδικό δίκτυο, προσδιορίζονται οι χρήσεις γης, οι διάφορες ζώνες ειδικού καθεστώτος (Ζώνες 
Ενεργού Πολεοδομίας, Ζώνες Ανάπλασης, Ζώνες Ειδικών Κινήτρων, Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης κλπ) και 
εν γένει κάθε πολεοδομική παράμετρος έτσι ώστε το οικιστικό σύνολο να λειτουργεί προς 
εξυπηρέτηση της άνετης διαβίωσης των κατοίκων. Προσδιορίζονται επίσης οι χρήσεις σε μια 
ευρύτερη ζώνη περιμετρικά της πόλης σε περιοχές εκτός σχεδίου οι οποίες όμως για να 
θεσμοθετηθούν απαιτούν ειδικό Π.Δγμα (αρθ. 29). Είναι οι λεγόμενες Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου 
(ΖΟΕ),  ένας θεσμός προστασίας από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη με πολλά θετικά αλλά και αρνητικά 
σημεία και σε κάθε περίπτωση προάγγελος του χωροταξικού σχεδιασμού όπως θα δούμε παρακάτω. 
Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο θεσμοθετείται με Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. Στις περιοχές που 
προβλέπεται πολεοδόμηση, συντάσσεται μετέπειτα η Πολεοδομική Μελέτη (ρυμοτομικό σχέδιο) η 
οποία οφείλει να εναρμονίζεται με τις αρχές του ΓΠΣ. Η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης έχει τις 
συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλης κατά τις διατάξεις του Ν.Δγματος της 17.7.23. Για την εφαρμογή 
της, επιβάλλεται εισφορά σε γη και σε χρήμα όσων ιδιοκτητών γης εντάσσονται σε αραιοδομημένα ή 
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Καθιερώνονται επομένως δυο επίπεδα σχεδιασμού κατά τα πρότυπα του Ν. 947/ 79 

μόνο που αυτή τη φορά πολύ πιο συστηματικά και έχουν αναγκαστική εφαρμογή με 

συγκεκριμένες διαδικασίες. 

Με το αρθ. 26 προβλέπεται η δυνατότητα σύνταξης «τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου» 

με συνοπτικές διαδικασίες σε περιοχές εκτός σχεδίου προκειμένου να καθοριστούν 

χώροι και όροι δόμησης για χρήσεις κοινής ωφέλειας και την εκτέλεση επειγόντων 

στεγαστικών προγραμμάτων. Το τοπικό ρυμοτομικό εγκρίνεται με απόφαση 

Νομάρχη. Είναι η διάταξη που έδωσε διέξοδο σε πολλές αναπτυξιακές δράσεις με 

επείγοντα χαρακτήρα που ωστόσο στην πορεία μπήκε και αυτή σε κανάλια 

γραφειοκρατίας και «συγκεντρωτισμού». 

Με το αρθ. 29 δίδεται η δυνατότητα σύνταξης και θεσμοθέτησης «Ζωνών Οικιστικού 

Ελέγχου» (ΖΟΕ - σημαντική ρύθμιση που θα αναπτύξουμε παρακάτω).  

Δίδεται επίσης η δυνατότητα σύνταξης πολεοδομικών μελετών σε οικοδομικούς 

συνεταιρισμούς καθώς και πολεοδόμησης περιοχών Β’ κατοικίας μέσα σε ΖΟΕ (αρθ. 

42 παρ. 1,2,3). 

Στο Νόμο προβλέπονται επίσης ρυθμίσεις για τις αυθαίρετες κατασκευές.
72

  

Στα πλαίσια προώθησης των συμμετοχικών διαδικασιών, με το αρθ. 30 του Νόμου 

θεσμοθετήθηκε η «πολεοδομική επιτροπή γειτονιάς». Η επιτροπή αναδεικνύεται από 

τους κατοίκους της κάθε γειτονιάς και είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση του 

σχεδιασμού και την διατύπωση γνώμης – προτάσεων προς το συνοικιακό συμβούλιο 

ή προς το συμβούλιο τοπικού διαμερίσματος ή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, που 

αφορούν σε όλα τα πολεοδομικά και λειτουργικά προβλήματα της γειτονιάς. Ένα 

                                                                                                                                                                      
αδόμητα τμήματα (επεκτάσεις) του οικισμού, ανάλογα με το μέγεθος της ιδιοκτησίας. Το μέγεθος 
της εισφοράς σε γη και σε χρήμα προσδιορίζεται από το Νόμο (κυμαίνεται μεταξύ 10% – 40% του 
οικοπέδου) και εξειδικεύεται από μεταγενέστερη μελέτη την  «Πράξη Εφαρμογής». Η πολεοδομική 
μελέτη εγκρίνεται με Π.Δγμα, αφού τηρηθεί η διαδικασία ανάρτησης – δημοσιοποίησης – υποβολής 
ενστάσεων κλπ. Η τροποποίηση – αναθεώρηση του σχεδίου στις περισσότερες των περιπτώσεων 
θεσμοθετείται με απόφαση Νομάρχη ενώ η Πράξη Εφαρμογής σε κάθε περίπτωση με Απόφαση 
Νομάρχη. Στο Νόμο (αρθ. 33 παρ. 3) ορίζεται επίσης ότι μπορούν να μεταβιβαστούν (μετά από 
έκδοση αντίστοιχου Π.Δγματος) αρμοδιότητες έγκρισης πολεοδομικής μελέτης σε Δήμους ή 
Κοινότητες. Είναι η πρώτη φορά που δίδεται (έστω και με προϋποθέσεις) η δυνατότητα έγκρισης 
σχεδίου πόλεως από τους ΟΤΑ. Φυσικά η ρύθμιση αυτή ουδέποτε εφαρμόστηκε διότι ουδέποτε 
εξεδόθη το αντίστοιχο Π.Δγμα.  
72 Σύμφωνα με αυτές, αναστέλλεται η κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων που είχαν ανεγερθεί μέχρι 

31.1.83 εντός ή εκτός σχεδίου πόλης, εφόσον οι ιδιοκτήτες υποβάλουν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις 
που προβλέπονται και καταβάλουν το αντίστοιχο παράβολο. Από το μέτρο αυτό εξαιρούνται 
κατασκευές που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους, σε δασικές εκτάσεις, ρέματα κλπ. Για τα νέα 
αυθαίρετα επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης και πρόστιμο διατήρησης μέχρι την κατεδάφισή τους, 
ενώ προβλέπονται ποινές στους μηχανικούς και εργολάβους που αυθαιρετούν. 
 



38 
 

πρώτο κύτταρο «συμμετοχικής διαδικασίας» αναπτυγμένο ήδη σε άλλα κράτη (ιδίως 

στις ΗΠΑ), ενταγμένο στη λογική των «κοινωνικών ανοιγμάτων στη βάση» της τότε 

κυβέρνησης.  

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται σχηματικά η αλληλουχία των σταδίων 

του σχεδιασμού σύμφωνα με το Ν. 1337/83. 

 

Διάγραμμα 2. Επίπεδα σχεδιασμού Ν. 1337/83. Επεξεργασία Π. Βενέρης 

 

 

Ιa. Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες 

Με το αρθ 29 του Ν 1337/83 θεσπίζεται η έννοια της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου 

(ΖΟΕ). Η αρχική πρόθεση του Νομοθέτη ήταν να ελέγξει (σύμφωνα με τις 

αντίστοιχες κατευθύνσεις του ΓΠΣ) την περιαστική δόμηση και την άναρχη 
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εξάπλωσή της, θέτοντας όρους και περιορισμούς δόμησης  και προσδιορίζοντας 

χρήσεις γης. Ο θεσμός αυτός συνδέεται με την προσπάθεια για αποφυγή 

κατατμήσεων γης, περιορισμού έως εξάλειψης των «παρεκκλίσεων» της εκτός 

σχεδίου δόμησης αλλά και προσδιορισμού χώρων προς μελλοντική οικιστική 

ανάπτυξη ιδίως Β’ κατοικίας ή ζωνών ειδικών χρήσεων (τουρισμός κλπ). Είναι μια 

προσπάθεια χωρικής οργάνωσης - ζωνοποίησης με κατεύθυνση κυρίως την 

«προστασία» (εξυπηρετώντας τη συνταγματική πρόνοια για την  υποχρέωση της 

πολιτείας στην προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με το αρθ 24 παρ. 2). Ο 

θεσμός της ΖΟΕ επεκτάθηκε και σε μη περιαστικές περιοχές και στην ουσία 

απετέλεσε ένα «οιονεί» χωροταξικό σχεδιασμό, αφού με βάση αυτό το θεσμικό 

πλαίσιο συντάχθηκαν αργότερα (από το 1987  μέχρι και τη δεκαετία του ’90) οι 

λεγόμενες  «Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες» (ΕΧΜ) που συμπεριελάμβαναν μεγάλες 

χωρικές ενότητες (όπως πχ. την επιφάνεια ενός νησιού ή Νομαρχιακού 

διαμερίσματος).
73

 

Έτσι, οι ΖΟΕ και κυρίως οι ΕΧΜ απετέλεσαν ένα «υποκατάστατο» του ελλείποντος 

χωροταξικού σχεδιασμού ή καλύτερα ένα μέσο ελέγχου της εκτός σχεδίου δόμησης, 

που έτυχε εφαρμογής σε ορισμένες περιοχές της χώρας που ναι μεν έλυσε ορισμένα 

ζητήματα νομικής φύσεως που είχε θέσει κυρίως το ΣτΕ σε σχέση με την 

αναγκαιότητα ύπαρξης ενός ευρύτερου  σχεδιασμού προκειμένου να χωροθετηθούν 

διάφορες χρήσεις και να αποφεύγεται το «συνονθύλευμα», ωστόσο δημιούργησε και 

σωρεία «αγκυλώσεων» αφού δεν συσχετίστηκε με αναπτυξιακά προγράμματα και 

προοπτικές αλλά περιορίστηκε στη στενή «ζωνοποίηση», θεσμοθετημένη μάλιστα με 

Π.Δγμα που σε περίπτωση αστοχίας ήταν εξαιρετικά δυσχερής η τροποποίησή του η 

οποία μπορούσε να γίνει μόνο για λόγους μεγαλύτερης προστασίας. Έτσι φθάνουμε 

                                                           
73

 Οι ΕΧΜ απετέλεσαν ένα είδος «υβριδικού» χωροταξικού σχεδιασμού που επεξέτεινε τη 
νομιμοποιητική του βάση (ΖΟΕ που είχε την  έννοια κυρίως προστασίας των περιαστικών περιοχών) 
σε ευρύτερο αναπτυξιακό – χωροταξικό σχεδιασμό που δεν περιορίζεται σε χρήσεις γης και θέσπιση 
των αντίστοιχων κανονιστικών όρων αλλά υπεισέρχεται και σε στρατηγικό επίπεδο. Λόγω ακριβώς 
της μη ύπαρξης ειδικού θεσμικού πλαισίου παρά μόνο προδιαγραφών που θεσμοθετήθηκαν με 
Υπουργική Απόφαση, η θεσμοθέτηση των ΕΧΜ αντιμετώπισε προβλήματα και σε πολλές των 
περιπτώσεων δεν ολοκληρώθηκε. Ωστόσο είναι η πρώτη φορά που ανοίγεται ένας «δημόσιος 
διάλογος για τη χωροταξία» αφού η ενδιάμεση διαδικασία (δημοσιοποίηση των μελετών, κατάθεση 
απόψεων φορέων , Δήμων κλπ) έφερε στην επιφάνεια προβληματισμούς για τη σχεδιασμένη χωρική 
ανάπτυξη, ζυμώσεις και προτάσεις, ενώ παράλληλα ανέδειξε την «ανωριμότητα» των εμπλεκομένων 
φορέων για ένα τέτοιου είδους εγχείρημα λόγω ακριβώς της μη ύπαρξης της λεγόμενης 
«χωροταξικής συνείδησης» που για να εμπεδωθεί χρειάζεται χρόνος, κόπος και κυρίως απεμπλοκή 
από την έννοια του λεγόμενου «πολιτικού κόστους». 
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στο άλλο άκρο δίχως οποιαδήποτε ευελιξία που να αφήνει περιθώρια προσαρμογής 

στις διαρκώς νέες προκύπτουσες ανάγκες στον αναπτυξιακό τομέα.
74

 

 

Ib. Το πρόγραμμα ΕΠΑ. 

Η Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (ΕΠΑ) απετέλεσε αναμφισβήτητα τη 

μεγαλύτερη και σημαντικότερη προσπάθεια ανασυγκρότησης των οικισμών της 

χώρας στη νεώτερη ιστορία της. Αρχικά προσδιορίστηκε για χρονικό ορίζοντα 3 ετών 

(1982-84), στη συνέχεια παρατάθηκε ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες,  για να 

αρχίζει να εξασθενίζει από στα μέσα της δεκαετίας του ’90.  

Το πρόγραμμα ΕΠΑ στόχευε στην ενιαία και ολοκληρωμένη παρέμβαση σε όλα τα 

οικιστικά σύνολα της χώρας με την κατηγοριοποίησή τους και τη θεσμοθέτηση 

δέσμης μέτρων για την προστασία αλλά και την ανάπτυξή τους με βάση τους κανόνες 

της πολεοδομικής επιστήμης και το Ν. 1337/83. Παράλληλα στόχευε στην 

πραγματική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων κυρίως σε επίπεδο Νομαρχών της χώρας.
75

 

Η αρχική του φάση ήταν και η πιο πυκνή από πλευράς δράσεων και στοχεύσεων.
76
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 Πολύ αργότερα, με τους Ν. 2508/97 και 2742 /99 οι ΖΟΕ και ΕΧΜ ενσωματώνονται στις νέες 
προβλεπόμενες ρυθμίσεις και αποκτούν πλέον άλλη, ευρύτερη διάσταση. 
75

 Για να υλοποιηθεί η αποκέντρωση αυτή, το ΥΧΟΠ ενεργοποίησε 12 περιφερειακές του υπηρεσίες 
με προσλήψεις ειδικών επιστημόνων,  δημιούργησε σε κάθε νομό 5μελή Επιτροπή Επίβλεψης των 
μελετών με συμμετοχή δυο επιστημόνων από το ΥΧΟΠ (ενός του κέντρου και ενός της περιφέρειας), 
ενός εκπροσώπου Νομάρχη, ενός εκπροσώπου ΤΕΔΚ και ενός εκπροσώπου ΤΕΕ, μεταβίβασε 
αρμοδιότητες στο Συμβούλιο Χωροταξίας του Νομού σε επίπεδο Νομαρχίας (στο οποίο 
εκπροσωπούνταν τοπικοί φορείς), ενώ έδωσε βαρύτητα στη διαβούλευση με την αποστολή κάθε 
μελέτης σε φορείς του τόπου (Δήμους, Υπηρεσίες κλπ) για έκφραση γνώμης. Παράλληλα 
ενεργοποίησε την Επιτροπή Γειτονιάς. Σε θεσμικό επίπεδο οι Νομάρχες απέκτησαν αποφασιστική 
αρμοδιότητα ιδίως για το πρόγραμμα οριοθετήσεων των οικισμών αλλά και των τροποποιήσεων και 
εφαρμογών των πολεοδομικών μελετών, ενώ προβλέφθηκε ακόμη και η δυνατότητα θεσμοθέτησης 
μέσω Π.Δ. αποφασιστικής αρμοδιότητας στους Δημάρχους για έγκριση ορισμένων πολεοδομικών 
μελετών. Και βέβαια στην πορεία μεταβιβάστηκαν οικονομικοί πόροι στα Νομαρχιακά Ταμεία για 
την επέκταση του προγράμματος (νέες συμβάσεις) σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε νομού. 
76 Περιελάμβανε την εκπόνηση τοπογραφικών και κτηματογραφικών μελετών (υπόβαθρα για την 

εκπόνηση και εφαρμογή των πολεοδομικών μελετών) καθώς και μελετών Γενικών Πολεοδομικών 
Σχεδίων και Πολεοδομικών Μελετών Επέκτασης Αναθεώρησης (ρυμοτομικά σχέδια). Οι αρχικές 
μελέτες προκηρύχτηκαν τον Οκτώβρη του 1982 και ανατέθηκαν από το ΥΧΟΠ σε ιδιωτικά γραφεία με 
τη συμμετοχή πολλών νέων επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων (υπολογίζεται ότι στην αρχική αυτή 
φάση συμμετείχαν πάνω από 3.000 επιστήμονες) αφού στο μεταξύ είχε προετοιμαστεί το αντίστοιχο 
θεσμικό πλαίσιο (Ν. 1337/83). Στην πορεία, για την καλύτερη αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού 
έργου ο Υπουργός ΧΟΠ αποκέντρωσε τη διαδικασία τόσο ανάθεσης των μελετών όσο και επίβλεψής 
τους στους Νομάρχες της χώρας. Σε κεντρικό επίπεδο συγκροτήθηκε Επιτελική Επιτροπή 
Παρακολούθησης ΕΠΑ με εισηγητικό ρόλο προς τον Υπουργό ΧΟΠ προκειμένου να αντιμετωπίζονται 
έγκαιρα όλα τα ανακύπτοντα προβλήματα. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ 
και μέλη οι πρόεδροι των τεχνικών συλλόγων της χώρας (αρχιτεκτόνων, τοπογράφων, μελετητών Δ.Ε 
κλπ) καθώς και πανεπιστημιακοί και υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΧΟΠ. 
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Για την εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος διατέθηκε μόνο στην αρχική του 

φάση ποσό άνω του 1 δισ. δραχμών.
77

 Συντάχθηκαν παράλληλα προδιαγραφές για 

όλες τις κατηγορίες μελετών, προσδιορίστηκαν ειδικά σταθερότυπα, τρόπος 

απεικόνισης στους χάρτες, ορίστηκαν τιμολόγια για κάθε κατηγορία μελέτης, εξεδόθη 

πληθώρα ειδικών τευχών με ανάλυση των προδιαγραφών αλλά και εκλαϊκευμένων 

κειμένων που απευθύνονταν στους φορείς, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους 

Νομάρχες αλλά και την Τ.Α. με στελέχη του ΥΧΟΠ για ενημέρωση σε σχέση με την 

πορεία του προγράμματος ενώ ήταν κύριο θέμα συζητήσεως και προβληματισμών 

στα συνέδρια αλλά και τους φορείς των τεχνικών.
78

 

 Τον κεντρικό συντονισμό είχε το ΥΧΟΠ και τις επί μέρους δράσεις – σχέδια σε 

επίπεδο νομού, η Νομαρχία. Το πρόγραμμα ήταν εξαιρετικά φιλόδοξο και απηχούσε 

το πνεύμα της εποχής για «αλλαγή».
79
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 προκειμένου να συνταχθούν φωτογραμμετρικά διαγράμματα από το ΥΧΟΠ (έγινε 
αεροφωτογράφιση επί τούτου για τις πόλεις και οικισμούς που συμπεριελάμβανε), επίγειες 
τοπογραφήσεις – κτηματογραφήσεις από ιδιώτες μελετητές καθώς και μελέτες ΓΠΣ και ΠΜΕΑ από 

ιδιώτες μελετητές σύμφωνα με το Ν. 1337/83. Έτσι, με την υπογραφή των συμβάσεων ΓΠΣ – 
ΠΜΕΑ, οι ιδιώτες μελετητές παραλαμβάνουν από το ΥΧΟΠ ένα «πακέτο δεδομένων» 
(χαρτογραφήσεις σε διάφορες κλίμακες κλπ) προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση σε όλη τη 
χώρα. 
78 Βλ. σχετ. «Η πορεία της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης» τεύχος ΥΧΟΠ Αθήνα Δεκ. 

1983, «ΕΠΑ 1982- 84» τεύχος ΥΧΟΠ, Αθήνα 1983,  «ο νέος οικιστικός Νόμος - στεγαστική πολιτική» 
τεύχος ΥΧΟΠ Αθήνα Δεκ. 1983,   « Ο νέος οικιστικός Νόμος - Αυθαίρετα» τεύχος ΥΧΟΠ Αθήνα Μάιος 
1983, «Ο νέος οικιστικός Νόμος – Πολεοδομικός Σχεδιασμός» τεύχος ΥΧΟΠ Αθήνα Μάιος 1983, «Ο 
νέος οικιστικός Νόμος – Πολιτική Γης» τεύχος ΥΧΟΠ Αθήνα Μάιος 1983, « Ο νέος Οικιστικός Νόμος - 
Πολεοδομική Επιτροπή Γειτονιάς» τεύχος ΥΧΟΠ Αθήνα Φεβρ. 1984 (για την επιτροπή γειτονιάς βλ. 
επίσης Απόφ. Γ 621/59 της 11/13.1.1984 - ΦΕΚ 9 Β’), «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο-  προδιαγραφές» 
τεύχος ΥΧΟΠ Αθήνα Φεβρ. 1983, «Πολεοδομικά Πρότυπα» τεύχος ΥΧΟΠ Αθήνα 1983, «Πολιτική Γης» 
τεύχος ΥΧΟΠ Αθήνα Δεκ. 1983, καθώς και λοιπά τεύχη που αναφέρονται στη βιβλιογραφία. 
79

 Ο εμπνευστής του προγράμματος Υπουργός ΧΟΠ Αντώνης Τρίτσης,  σε συνάντηση με την Τ.Α και 
τους τεχνικούς που είχε το Δεκ. 1983 για την πορεία της ΕΠΑ, ανέφερε σχετικά: «κανένας μας δεν 
είχε ψευδαισθήσεις και κανένας δεν ήταν έτοιμος. Ούτε η Αυτοδιοίκηση ούτε η Διοίκηση, ούτε το 
οργανωμένο τεχνικό προσωπικό της χώρας αλλά ούτε και ο πρώτος ενδιαφερόμενος, ο πολίτης. 
Όμως αναλάβαμε την ευθύνη γιατί αυτό απαιτούσε η λαϊκή εντολή: Να περάσει η αλλαγή και στην 
οικιστική κατάσταση της χώρας και αυτή άρχισε να γίνεται πραγματικότητα.  Δεν υπάρχουν πια 
άγνωστες πόλεις και άγνωστα χωριά στη χώρα. Για πρώτη φορά έχει ολοκληρωθεί ένα πρωτοφανές 
αναγνωριστικό υλικό αναγκαίο υπόβαθρο για κάθε σοβαρό σχεδιασμό…. Η ΕΠΑ είναι πράξη 
παραγωγική, προγραμματισμού, κοινωνική, ποιοτική, προστασίας και βεβαίως πολιτική. Στοχεύει στο 
Χωροταξικό Σχεδιασμό (μέσω των χωροταξικών Σχεδίων των νομών), την αναγνώριση της 
κατάστασης του περιβάλλοντος, την αναγνώριση της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας της χώρας και στη 
διοικητική αναδιάρθρωση μέσα από πραγματικές ιεραρχήσεις και αλληλοσχετίσεις του οικιστικού 
δικτύου (ανοιχτές πόλεις)… Οραματίζεται ένα εθνικό χώρο με σαφή διαφοροποίηση οικισμένου και 
ελεύθερου χώρου, έλεγχο στις «έρπουσες» αστικές χρήσεις κατά μήκος των δρόμων της χώρας σε 
εκτός σχεδίου περιοχές, προστασία των ιστορικών τόπων κλπ, αναθεώρηση του καθεστώτος της 
εκτός σχεδίου δόμησης με νέες κατευθύνσεις και πολιτικές για την προστασία της γεωργικής γης και 
του τοπίου ….. ». Βλ. Εισήγηση του Α. Τρίτση με θέμα «η σημασία της ΕΠΑ» στη συνάντηση με την 
Τ.Α. και τους Τεχνικούς για την πορεία της ΕΠΑ, Αθήνα 14.12.1983, τεύχος ΥΧΟΠ «η νέα οικιστική 
πολιτική» Αθήνα Δεκ. 2003 
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Οι συμβάσεις μελετών που υπογράφηκαν κατά το πρώτο διάστημα καθώς και τα η 

πορεία θεσμοθέτησης των ΓΠΣ και τα αντίστοιχα «ενταγμένα» στρέμματα 

παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας. 

Πέραν όμως από τον πολεοδομικό χαρακτήρα, η ΕΠΑ είχε και χωροταξικές 

διαστάσεις αφού επιχειρήθηκε μια αμφίδρομη τροφοδότηση και συνέργεια του 

εξωστικού με τον αστικό χώρο καθορίζοντας αναπτυξιακούς άξονες μέσα από ένα 

αδρομερές πρόγραμμα χωροταξικής οργάνωσης που είχε ήδη αναπτυχθεί από το 

1982. Έτσι για κάθε νομό συντάχθηκαν από το ΥΧΟΠ σε συνεργασία με το ΤΕΕ και 

το Σύλλογο Χωροτακτών, οι «Προτάσεις Χωροταξικής Οργάνωσης», ένα συνοπτικό 

και ευέλικτο κείμενο συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα διαγράμματα που αποτελούσε 

την «τεχνική υποστήριξη» των προτεραιοτήτων των αναπτυξιακών στόχων, δίδοντας 

έμφαση στη δομή του παραγωγικού συστήματος, του οικιστικού πλέγματος, στην 

υποδομή και την προστασία του περιβάλλοντος. Έμφαση δίδεται στην οικιστική 

οργάνωση κατά τα πρότυπα της «ανοιχτής πόλης» αφού το χωροταξικό αυτό 

«εργαλείο» κατηγοριοποιεί τα οικιστικά σύνολα σε διάφορα επίπεδα και προτείνει 

δράσεις συνέργειας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται επίσης στην προτεραιοποίηση των 

απαιτούμενων δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος,
80

 ενώ στόχευση αποτελεί η 

συσχέτιση του σχεδιασμού με τον αναπτυξιακό Νόμο 1262/82. 
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 Δείτε πως περιγράφει την «ανάπτυξη» ο Αντώνης Τρίτσης  «…είναι η στιγμή που αμφισβητείται η 
συμβατική σοφία του αναπτυξιακού σχεδιασμού, της χωροταξίας και πολεοδομίας. Τώρα ξέρουμε ότι 
ανάπτυξη σημαίνει ανάπτυξη των τοπικών παραγωγικών δυνάμεων σε κάθε περιοχή. Σημαίνει τη 
συνθήκη εκείνη που επιτρέπει σε κάθε κοινωνία, μικροκοινωνία ή άτομο να ζει σύμφωνα με τις αξίες 
και τις προσδοκίες της ιστορικής στιγμής. Εκεί όπου υπάρχει, όπου κατοικεί…. Ποτέ σε καμία ιστορική 
στιγμή και για καμία χώρα η μετακίνηση πληθυσμών σε λίγα αστικά κέντρα δεν υπήρξε προϊόν 
πραγματικής αναπτυξιακής διαδικασίας…. Στην εποχή της ανάπτυξης των μεταφορών και 
επικοινωνιών, η κατάρρευση του οικιστικού ιστού των μικρών πόλεων και οικισμών είναι δείγμα 
υπανάπτυξης  που σημαίνει τον αφανισμό των τοπικών αγορών και πολιτιστικής επικοινωνίας…. 
Αυτή η διαδικασία πήρε δραματική μορφή στην Ελλάδα μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Από 
τότε χρονολογείται η κατάρρευση του αστικού ιστού της Ελλάδας, ενός πανάρχαιου αστικού ιστού 
που τη θέση του πήραν η «σύγχρονη Αθήνα» και δευτερευόντως άλλες πόλεις…. Όλες αυτές οι 
αστικές συγκεντρώσεις συμβολίζουν τη διαδικασία της Ελληνικής υπανάπτυξης. Πόλεις καταυλισμοί 
που υποδέχονται τον αγρότη που έβλεπε να εξαφανίζεται κάτω από τις δυνάμεις του καπιταλισμού 
το παραγωγικό υπόβαθρο της περιοχής του, γεωργικό, βιομηχανικό, βιοτεχνικό. Σήμερα στην Ελλάδα 
κλείνουμε το κεφάλαιο υπανάπτυξης. Ανοίγουμε τη διαδικασία ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός ανοιχτού 
συμμετοχικού δημοκρατικού προγραμματισμού… Στόχος η περιφερειακή ανάπτυξη… Σήμερα ο 
αγώνας για την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα μεταφέρεται στις μικρές πόλεις και τα χωριά… 
Τα αστικά κέντρα μικρά και μεγάλα βλέπονται σε άμεση συνάρτηση με την ενδοχώρα τους… Ο νέος 
αυτός σχεδιασμός οδήγησε σε μια νέα αντίληψη αστικής οργάνωσης την «ανοιχτή πόλη» της 
επαρχίας που καταργεί το διαχωρισμό πόλη – χωριό με αλληλοσυνέργειες….» βλ. 
απομαγνητοφωνημένη ομιλία Α. Τρίτση με θέμα «η ανοιχτή πόλη της Ελληνικής επαρχίας» στη 12

η
 

σύνοδο της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών με θέμα «ο 
ρόλος των πόλεων μεσαίου μεγέθους της νότιας Ευρώπης», Αθήνα 8.11. 1983, Τεύχος ΥΧΟΠ «η νέα 
οικιστική πολιτική, εισηγήσεις του Υπουργού ΧΟΠ Αντώνη Τρίτση» Αθήνα Δεκ. 1983. 
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Επιπρόσθετα, όπως προαναφέρθηκε, μορφή χωροταξικού σχεδίου αποτελούσε και  η 

σύνταξη «Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου» σύμφωνα με το αρθ 29 του Ν. 1337/83. 

 

ΙΙ. Ν. 1512/85 (ΦΕΚ 4/Α’/11.1.1985) «τροποποίηση και συμπλήρωση 

πολεοδομικών διατάξεων». 

 

Με το Νόμο αυτό ρυθμίζεται πληθώρα πολεοδομικών θεμάτων αλλά και αυθαιρέτων 

κτισμάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή ιδίως του Ν. 1337/83 καταφεύγοντας 

ενίοτε σε «περιπτωσιολογία» (χαρακτηριστικό της πολεοδομικής νομοθεσίας αλλά 

και των ΓΟΚ). Ενδιαφέρον παρουσιάζει εδώ η πρόθεση του Νομοθέτη για απόδοση 

πρόσθετων πολεοδομικών αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες της χώρας (ακόμη και 

έγκρισης και τροποποίησης σχεδίων πόλεων > 20.000 κατ. μετά από έκδοση 

αντίστοιχου Π.Δ.) ενώ παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης Π.Δγματος στο οποίο θα 

καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την οριοθέτηση και πολεοδόμηση των 

οικισμών < 2.000 κατ. 

 

ΙΙΙ. Π.Δγμα της 24.4./3.5.85 (ΦΕΚ 181 Δ’)  « τρόπος καθορισμού των ορίων των 

οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών 

δόμησής τους» (όπως τροποποιήθηκε με το από 14.2.87 Π.Δ. - ΦΕΚ 133 Δ’). 

 

Εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν 1337/83 και του Ν. 1512/85. Σύμφωνα με το 

Δγμα, οι οικισμοί της χώρας < 2000 κατ. κατηγοριοποιούνται,
81

 οριοθετούνται,
82

 και 

προσδιορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης εντός αυτών.
83

  

Με το διάταγμα αυτό οριοθετήθηκε στα πλαίσια της ΕΠΑ σχεδόν το σύνολο των 

οικισμών < 2000 κατ. της χώρας με πολλές  όμως στρεβλώσεις.
84

 

                                                           
81

 Οι προβλεπόμενες κατηγορίες είναι: περιαστικοί (όσοι βρίσκονται σε επαφή ή πλησίον αστικών 
κέντρων και έχουν λειτουργική διασύνδεση με αυτά), παραλιακοί (όσοι εμπίπτουν εν μέρει ή εν όλω 
σε απόσταση 500 μ. από τον αιγιαλό και βρίσκονται σε υψόμετρο < 100 μ.), τουριστικοί (όσοι 
λειτουργούν ως τουριστικοί πόλοι, αξιόλογοι (όσοι τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά 
συγκροτούν πολεοδομικό σύνολο σημαντικού αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος), ενδιαφέροντες (όσοι 
έχουν περιορισμένο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον), αδιάφοροι (όσοι δεν απαιτούν προστασία), 
συνεκτικοί (όσοι η απόσταση μεταξύ των κτισμάτων είναι < 40 μ.), διάσπαρτοι (όσοι δεν είναι 
συνεκτικοί), δυναμικοί (όσοι έχουν πληθυσμό > 200 κατ. και παρουσιάζουν αύξηση > 10% κατά την 
τελευταία δεκαετία), στάσιμοι (όσοι δεν είναι δυναμικοί), μικροί (όσοι είναι < 200 κατ.), μεσαίοι 
(όσοι είναι μεταξύ 201 και 1000 κατ.), μεγάλοι (όσοι είναι μεταξύ 201 και 2000 κατ.) 
82

 Η οριοθέτηση γίνεται ανάλογα με την κατηγορία τους και τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά 
ενώ εγκρίνεται με Απόφαση Νομάρχη έπειτα από γνωμοδότηση του οικείου Δήμου και του 
Συμβουλίου Χωροταξίας του Νομού. 
83

 Εντός οικισμού είναι άρτια και οικοδομήσιμα όλα τα οικόπεδα προϋφιστάμενα του 1985 με όποιο 
εμβαδόν έχουν, ενώ τίθεται αυξημένη δόμηση σε σχέση με τις εκτός σχεδίου περιοχές. Μπορούν 
επίσης να τεθούν ειδικοί όροι δόμησης ανάλογα με τη μορφολογία των κτισμάτων. 
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Ενδιαφέρον εδώ παρουσιάζει η πλήρης αρμοδιότητα των Νομαρχών για έγκριση της 

οριοθέτησης και την επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης. 

 

IV. Π.Δγμα της 20/30.8.1985 (ΦΕΚ 414 Δ’) «πολεοδόμηση και επέκταση 

οικισμών της χώρας <2000 κατ». 

 

Εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν 1337/83 και του Ν. 1512/85. Αφορά στην 

πολεοδόμηση των οικισμών < 2000 που έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με το Π.Δγμα 

της 24.4./3.5.85 (ΦΕΚ 181 Δ’). Πολεοδομούνται όλες οι περιοχές που βρίσκονται 

εντός των ορίων αλλά και εκτός σε συνέχειά τους ή σε θύλακες εφόσον πληρούν 

ορισμένες προϋποθέσεις.  Για την πολεοδόμησή τους συντάσσεται Πολεοδομική 

Μελέτη
85

 σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές.  

Η οριοθέτηση του οικισμού δεν συνεπάγεται υποχρεωτική πολεοδόμηση η οποία 

παραμένει δυνητική και υλοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό του νομού. 

Πρόθεση του Νομοθέτη είναι το μεγαλύτερο μέρος των οριοθετημένων οικισμών της 

χώρας να πολεοδομηθεί
86

, ωστόσο η πρόθεση αυτή ουδέποτε ικανοποιήθηκε διότι ένα 

μικρό μόνο μέρος των οριοθετημένων οικισμών εν τέλει πολεοδομήθηκε αφού στις 

περισσότερες των περιπτώσεων η προσπάθεια χωρικής οργάνωσης των οικιστικών 

συνόλων < 2000 κατ. έμεινε σε επίπεδο οριοθέτησης που «βόλεψε» την εκ των 

                                                                                                                                                                      
84

 Οι στρεβλώσεις συνίστανται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι οικισμοί οριοθετήθηκαν με μια 
«μονοκοντυλιά» εντάσσοντας  σε πολλές των περιπτώσεων (εκτός προδιαγραφών, ως απόρροια 
ανάλογων των πιέσεων) μεγάλες εκτάσεις, χωρίς ιδιαίτερους όρους προστασίας, με αποτέλεσμα την 
«ανορθολογική» ανάπτυξή τους ενω η οριοθέτηση σε επίσης πολλές περιπτώσεις δεν συνοδεύτηκε 
από πολεοδόμηση. 
85 Η μελέτη συντάσσεται από ιδιώτες μελετητές μετά από προκήρυξη και επιβλέπεται από την 

Επιτροπή Επίβλεψης του προγράμματος ΕΠΑ. Χρηματοδοτείται κυρίως από το Νομαρχιακό ταμείο 
μετά από αντίστοιχο προγραμματισμό αλλά και τους οικείους Δήμους. Η μελέτη πρέπει να 
εναρμονίζεται με τις γενικότερες χωρικές κατευθύνσεις τυχόν υπερκείμενων σχεδίων. Καθορίζονται 
οι χρήσεις γης, οι κοινόχρηστοι – κοινωφελείς χώροι, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, το οδικό 
δίκτυο και κάθε στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία των οικισμών. Για την 
εφαρμογή της μελέτης επιβάλλεται εισφορά σε γη και σε χρήμα. Εγκρίνεται με απόφαση του οικείου 
Νομάρχη μετά από γνώμη του Δήμου και του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος 
(ΣΧΟΠ) του νομού πλην των οικισμών που έχουν χαρακτηρισθεί ως αξιόλογοι ή παραδοσιακοί. Στην 
περίπτωση αυτή εκδίδεται Π.Δγμα μετά από γνώμη του Δήμου και του Κεντρικού Συμβουλίου 
Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΚΣΧΟΠ)με πρόταση του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η μελέτη Πράξης 
Εφαρμογής εγκρίνεται με απόφαση Νομάρχη. Η έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης έχει τις 
συνέπειες σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του ΝΔτος της 17.7.23.  
86

 Βλ και Γ. 67879/751/15.10.1986 έγγραφο Γ.Γ. ΥΧΟΠ προς του Νομάρχες που καλούνται να 
εντάξουν στο κονδύλιο ΣΑΜ το αναγκαίο ποσό για την πολεοδόμηση των οικισμών με την 
παρότρυνση να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την πολεοδομική διευθέτηση των 
οικισμών έτσι ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα να έχει ολοκληρωθεί η πολεοδόμηση όλων των 
οικισμών που παρουσιάζουν ανάπτυξη και  απαιτούν πολεοδομική ρύθμιση. 
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ενόντων κάλυψη οικιστικών αναγκών διαιωνίζοντας την μάλλον κακή ποιότητα του 

αντίστοιχου οικιστικού περιβάλλοντος, πλην ασφαλώς εξαιρέσεων.  

Παρατηρούμε ότι και εδώ ο Νομάρχης έχει σημαντική αρμοδιότητα έγκρισης της 

πλειοψηφίας των πολεοδομικών μελετών. 

 

V. Ν. 1577/1985 (ΓΟΚ – ΦΕΚ 210/Α’/85). 

Ο ΓΟΚ του 1985 αντικατέστησε τον αντίστοιχο του 1973 και τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με τον ΓΟΚ του 2000 (Ν. 2831/2000). Αποτελεί το κανόνα του 

τρόπου δόμησης σε γήπεδα που εντάσσονται στο σχέδιο πόλης (θέση κτιρίου στο 

οικόπεδο, πλάγιες αποστάσεις κλπ)  και θέτει όλες τις παραμέτρους σε σχέση με την 

οικοδομησιμότητα όπου δεν υπάρχει ειδική αναφορά στο σχέδιο πόλης. 

Ο ΓΟΚ του 1985 αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους τους μετέπειτα ΓΟΚ. Η 

καινοτομία του έγκειται στο γεγονός  ότι καταργεί τα προηγούμενα συστήματα 

δόμησης (συνεχές, πανταχόθεν ελεύθερο κλπ) και προδιαγράφει την «ελεύθερη 

τοποθέτηση» κτιρίου στο οικόπεδο.
87

 Δίδεται επίσης έμφαση στο οικοδομικό 

τετράγωνο ως η ελάχιστη λειτουργική πολεοδομική ενότητα προβλέποντας την 

ενοποίηση των εσωτερικών ακάλυπτων χώρων προκειμένου να δημιουργηθεί ένας 

εσωτερικός κοινόχρηστος χώρος για την αναψυχή των ενοίκων των κτιρίων (κυρίως 

αφορά σε πολυκατοικίες) που τον περιβάλλουν μετά από απόφαση της Γεν. 

Συνέλευσής τους. Η ρύθμιση αυτή θα μπορούσε να επιφέρει πολλαπλά οφέλη 

ωστόσο δεν έτυχε της ανάλογης εφαρμογής. Θεσμοθετείται επίσης η έννοια της 

«χρήσης του κτιρίου» αλλά και η δυνατότητα δημιουργίας κοινόχρηστης αίθουσας 

κοινωνικών εκδηλώσεων σε πολυκατοικίες ενώ ενισχύεται ο ρόλος της 

«Αρχιτεκτονικής Επιτροπής» που αναβαθμίζεται σε Επιτροπή Ενάσκησης 

Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).
88

 Είναι ο ΓΟΚ που διαμόρφωσε το νεότερο 

οικιστικό περιβάλλον.
89

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι ενώ ο ΓΟΚ είναι ένα νομοθέτημα 45 

σελίδων, για την «ερμηνεία» του εκδόθηκαν εκατοντάδες «ερμηνευτικών εγκυκλίων» 

                                                           
87

 Το κτίριο μπορεί να εφάπτεται των πλάγιων ή πίσω ορίου του οικοπέδου και  αν δεν εφάπτεται 
πρέπει να αφήνεται απόσταση που προσδιορίζεται από τον τύπο Α = 3.00 + 1/10 του ύψους. Έτσι αν 
κάποιο κτίριο έχει ύψος 10.00 μ και δεν τοποθετηθεί στα όρια τότε πρέπει να αφήσει απόσταση Α= 
3.00μ + 0,1Χ10.00 = 4.00 μ.  
88

 Οι ΕΠΑΕ αποτελούν συλλογικά όργανα έγκρισης αρχιτεκτονικών μελετών κτηρίων ιδίως ειδικών 
χρήσεων αλλά και κτιρίων που έχουν όψεις σε πλατείες, σε σημεία ειδικού ενδιαφέροντος κλπ. Είναι 
ένας θεσμός που θα μπορούσε να συμβάλει στην βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος ωστόσο 
και εδώ στις περισσότερες των περιπτώσεων κατέληξε να είναι  διεκπεραιωτικού χαρακτήρα. 
89

 Βλ. σχετ. Αραβαντινός Α., 2007 :111 
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διευκρινιστικών εγγράφων κλπ, κλασικό παράδειγμα «κακής νομοθέτησης» που 

χαρακτηρίζει όλη την πολεοδομική νομοθεσία αφού πολλές φορές αλλοιώνεται με 

τον τρόπο αυτό το ίδιο το πνεύμα (αλλά ενίοτε και το «γράμμα») του Νόμου. Στο όλο 

αυτό χαοτικό σκηνικό υπεισέρχεται βέβαια και η αντίστοιχη «νομολογία» των 

δικαστηρίων. Έτσι, όποιος στο τέλος «βγάλει άκρη» και χρησιμοποιήσει την 

«κατάλληλη ερμηνεία» είναι συνήθως ο «καλός» μηχανικός ή νομικός που «έλυσε το 

πρόβλημα».
90

  

 

VI. Π.Δ της 16/30.8.1985 (ΦΕΚ 416 Δ) «πολεοδόμηση περιοχών Β’ κατοικίας 

μέσα σε ΖΟΕ» 

 

Σύμφωνα με το Δγμα, είναι δυνατή η σύνταξη Πολεοδομικής Μελέτης Β’ κατοικίας 

σε περιοχές που α) βρίσκονται μέσα σε ΖΟΕ με προβλεπόμενη τη χρήση αυτή, β) 

είναι διαμορφωμένες περιοχές Β’ κατοικίας και γ) έχουν προσδιοριστεί από το  

«σχέδιο ανάπτυξης περιοχών Β’ κατοικίας»
91

 το οποίο συντάσσεται για όλο το Δήμο 

ή όμορους Δήμους που βρίσκονται σε λειτουργική εξάρτηση μεταξύ τους. Εφόσον 

πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, συντάσσεται πολεοδομική μελέτη (με μεγ. Σ.Δ 

0,4) η οποία εγκρίνεται με Π.Δγμα, ενώ παράλληλα επιβάλλεται εισφορά σε γη και σε 

χρήμα. 

Το διάταγμα αυτό αντικαταστάθηκε με το Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α’) 

«πολεοδόμηση περιοχών Β’ κατοικίας σε ΖΟΕ, προστασία του φυσικού και 

δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις». Τίθενται επί πλέον προαπαιτούμενα 

για την προστασία του περιβάλλοντος
92

 (σύμφωνα και με τη νομολογία που έχει στο 

μεταξύ αναπτυχθεί από το ΣτΕ). Και εδώ συντάσσεται Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών 

Β’ κατοικίας ενώ καταργείται η έννοια της «διαμορφωμένης περιοχής β’ κατοικίας» 

με δεδομένο ότι η πολεοδόμηση των περιοχών αυτών εξαρτάται πλέον από 

                                                           
90 Για τον ΓΟΚ του ’85 διοργανώθηκαν πολυάριθμα σεμινάρια σε όλη τη χώρα από τους φορείς των 

μηχανικών ενώ εκδόθηκε ειδικός τόπος (900  σελίδων με συγγραφέα την έγκριτη αρχιτέκτονα Ελένη 
Μπούτου – Λεμπέση) στον οποίο συμπεριλαμβάνονται περισσότερες από 600 ερμηνευτικές 
Αποφάσεις, Εγκύκλιοι και έγραφα του ΥΠΕΧΩΔΕ, «νομολογία» με περισσότερες από 350 Δικαστικές 
Αποφάσεις ΣτΕ, Αρείου Πάγου κλπ. βλ. Μπούτου – Λεμπέση Ε. 2009 
91 Το σχέδιο αυτό προσδιορίζει την επιθυμητή ανάπτυξη των περιοχών Β’ κατοικίας με βάση την 

υφιστάμενη κατάσταση, τη ζήτηση και τους όρους περιβαλλοντικής προστασίας. Συντάσσεται με 
πρωτοβουλία του Δήμου/ων, του Νομάρχη ή του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ο οποίος έχει και την 
αρμοδιότητα να εξαιρέσει περιοχές (συνήθως αναπτυγμένες με αυτή τη χρήση) από την 
αναγκαιότητα σύνταξης του σχεδίου. 
92

 Τα προαπαιτούμενα αυτά είναι: η πολεοδόμηση να μην αντίκειται στους όρους προστασίας του 
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, των προστατευόμενων περιοχών κλπ, να υφίστανται 
προτάσεις  χωροταξικής οργάνωσης σε επίπεδο νομού και να μην υπερβαίνει τα όρια κορεσμού των 
περιοχών αυτών. 
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χωροταξικές κατευθύνσεις και όχι από την υφιστάμενη πυκνότητα των κτισμάτων.
93

 

Κατά τα λοιπά δεν διαφοροποιείται από το αντίστοιχο Δγμα του 1985.  Το 

ενδιαφέρον ωστόσο στο Νομοθέτημα αυτό είναι ότι στις γενικές διατάξεις 

αναφέρεται ότι ο καθορισμός των ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης των 

παραλιακών οικισμών < 2.000 κατ. καθώς και η έγκριση και τροποποίηση των 

αντίστοιχων σχεδίων πόλεων γίνεται εφεξής με Π.Δγμα. Με Π.Δγμα επίσης 

εγκρίνονται οι αντίστοιχες κανονιστικές πράξεις που βρίσκονται εντός 

προστατευόμενων περιοχών. Οι ρυθμίσεις αυτές έρχονται σε συμμόρφωση 

αποφάσεων ΣτΕ που κρίνουν ότι οι παραλιακοί οικισμοί δεν υπάγονται στις «τοπικές 

υποθέσεις». 

 

VII. Π.Δ. της 23.2./6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ’) «Χρήσεις γης». 

 

Με το Δγμα αυτό κατηγοριοποιούνται και ομαδοποιούνται οι χρήσεις γης που 

εμπεριέχονται στον πολεοδομικό σχεδιασμό.
94

  Έτσι, για πρώτη φορά 

θεσμοθετούνται γενικές κατηγορίες χρήσεων οι οποίες τίθενται  εφεξής στα Γενικά 

Πολεοδομικά Σχέδια και στις Πολεοδομικές Μελέτες, συστηματικοποιώντας τις 

αντίστοιχες χωρικές ρυθμίσεις. 

 

 

VIII. Π.Δγμα 93/87 (ΦΕΚ 52/Α’/16.4.1987) «Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί» 

  

Σύμφωνα με το αρθ. 1 του Δγματος  «οικοδομικός συνεταιρισμός είναι κάθε 

συνεταιρισμός που έχει στο καταστατικό του αποκλειστικό σκοπό την εξασφάλιση για τα 

μέλη του κατοικιών σε αστικές και παραθεριστικές περιοχές ή εν γένει την 

αναμόρφωση, ανάπλαση και εξυγίανση περιοχών κατοικίας προς όφελος μόνο των 

μελών τους» 

Με το Δγμα αυτό ορίζεται η διαδικασία σύστασης, ο τύπος και το περιεχόμενο του 

καταστατικού, ο τρόπος διοίκησης, η χωροθέτηση της οικιστικής έκτασης και η 

διαδικασία πολεοδόμησής της, οι όροι και περιορισμοί δόμησης και κάθε άλλη 

                                                           
93

 Βλ αντίστοιχο σχολιασμό του αρθ. 2 του Νόμου στην εγκύκλιο 65/16.12.1994 ΥΠΕΧΩΔΕ.  
94 Οι κατηγορίες των χρήσεων είναι: Αμιγής Κατοικία (επιτρεπόμενες χρήσεις κυρίως κατοικίας), 

Γενική Κατοικία (επιτρεπόμενες μια σειρά χρήσεων που εξυπηρετούν περιοχές κατοικίας), 
Πολεοδομικό Κέντρο (κεντρικές λειτουργίες πόλεις με μια σειρά που εξυπηρετούν τους κεντρικούς 
πυρήνες), Μη Οχλούσα Βιομηχανία – Βιοτεχνία (βιοτεχνικές εγκαταστάσεις κλπ μέσης και χαμηλής 
όχλησης), Οχλούσα Βιομηχανία (υψηλή όχληση), Χονδρεμπόριο, Τουρισμός – Αναψυχή, Ελεύθεροι 
Χώροι – Αστικό Πράσινο και Κοινωφελείς Εξυπηρετήσεις (εκπαίδευση, υγεία πρόνοια κλπ).  
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παράμετρος για την εν γένει λειτουργία τους.  Η Πολεοδομική μελέτη εγκρίνεται με 

Π.Δγμα ενώ την κατασκευή των έργων υποδομής αναλαμβάνει ο συνεταιρισμός. Οι 

προβλεπόμενοι  κοινόχρηστοι χώροι παραχωρούνται στο Δήμο.  

Με τη ρύθμιση αυτή πολεοδομήθηκε μεγάλο μέρος των Οικοδομικών Συνεταιρισμών 

που είχαν ήδη συσταθεί και ουδέποτε συντάχθηκε ή εγκρίθηκε ή εφαρμόστηκε η 

πολεοδομική τους μελέτη,  «ξεμπλοκάροντας» έτσι εκκρεμότητες πολλών ετών. 

Ιδρύθηκαν επίσης αρκετοί νέοι.
95

  

 

Συνοψίζοντας, η περίοδος αυτή είναι αναμφισβήτητα η πιο μεστή σε παραγωγή 

θεσμικού πλαισίου αλλά και εφαρμογών χωρικού σχεδιασμού στη νεώτερη Ελλάδα. 

Είναι η αφύπνιση ενός τομέα εξαιρετικά κρίσιμου για την αναπτυξιακή διαδικασία 

και τη διαμόρφωση του δομημένου περιβάλλοντος της χώρας. Μέσα από δράσεις 

συγκροτημένες, διαμορφώθηκαν οι κανόνες δόμησης ιδίως των οικιστικών συνόλων 

αλλά και ορισμένων εξωαστικών περιοχών που θεμελίωσαν μια νέα πολιτική με 

άξονα την ενιαία αντιμετώπιση και την αποκέντρωση.  

Έτσι, με το πρόγραμμα ΕΠΑ απέκτησαν ΓΠΣ σχεδόν όλοι οι οικισμοί > 2000 κατ, 

συντάχθηκαν οι αντίστοιχες Πολεοδομικές Μελέτες, οριοθετήθηκαν σχεδόν όλοι οι 

οικισμοί < 2000 κατ και ορισμένοι εξ΄αυτών πολεοδομήθηκαν, συντάχθηκαν 

Πολεοδομικές Μελέτες Β’ κατοικίας ιδίως σε παραθαλάσσιες περιοχές 

(νομιμοποιώντας ως επί το πλείστον περιοχές αυθαίρετης δόμησης), οριοθετήθηκαν 

περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων κλπ.  

Η πολεοδομική «αφύπνιση» δεν προήλθε βέβαια αφ’ εαυτής αλλά από συνδυασμό 

περιστάσεων, όπως η ωρίμανση της ανάγκης για συγκροτημένο σχεδιασμό, η 

δυναμική που αναπτύχθηκε στο ΥΧΟΠ και την ηγεσία του μετατρέποντας τη χώρα 

σε ένα μεγάλο «πολεοδομικό εργαστήριο», οι Ευρωπαϊκές πολιτικές κυρίως στον 

τομέα του περιβάλλοντος αλλά και στην περιφερειακή ανάπτυξη που εξελίχθηκαν 

ραγδαία, η καθιέρωση σε διεθνές επίπεδο της έννοιας της «βιώσιμης ανάπτυξης», η 

«πίεση» για ορθολογικό σχεδιασμό που άρχισε να ασκείται και από πλευράς ΣτΕ, ο 

λεγόμενος «δημοκρατικός προγραμματισμός» που άρχισε σταδιακά να εμπεδώνεται 

με τη συνέργεια Νομαρχιών και Τ.Α. μέσα από ετήσια αναπτυξιακά συνέδρια, 

συζητήσεις στα αρμόδια όργανα κλπ και εν γένει από την τάση για αλλαγή μιας 

                                                           
95 βλ. σχετ. τεύχος ΥΧΟΠ για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, Αθήνα 1987 
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καθεστηκυίας νοοτροπίας που επικρατούσε επί σειρά ετών στη χώρα. Λάθη βέβαια 

έγιναν πολλά, ενίοτε δε εξόφθαλμα αλλά μη ικανά να αντισταθμίσουν τα οφέλη.  

Στον αντίποδα, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου διόγκωσε και πάλι την αυθαίρετη 

δόμηση (αυτή τη φορά όχι για κύρια στέγαση αλλά για Β κατοικία), ενώ η «εύκολη 

λύση», η «εκτός σχεδίου δόμηση» είναι πάλι κυρίαρχη παρά την προσπάθεια που 

καταβλήθηκε για τον περιορισμό της και για την προστασία του περιβάλλοντος μέσα 

από τις ΖΟΕ και τις ΕΧΜ. Στο γεγονός αυτό συνέβαλαν οι σχεδόν ανύπαρκτοι 

ελεγκτικοί μηχανισμοί αλλά και η μη έγκαιρη απόδοση πολεοδομημένης γης
96

   που 

θα μπορούσε να καλύψει τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες. 

 

2.4.3. Υποπερίοδος 1994 – 2009 

 

2.4.3.1. Ο Χωρικός Σχεδιασμός στην Ε.Ε. 

Είδαμε ότι το 1992, με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, Η Ε.Κ. μετατράπηκε σε Ε.Ε. 

Μετέπειτα, οι  εξελίξεις  συνεχίζουν να είναι ραγδαίες τόσο σε επίπεδο 

«εμβάθυνσης» όσο και «διεύρυνσης». 

Το 1995 πραγματοποιείται ο τέταρτος γύρος διεύρυνσης με την προσχώρηση της 

Φινλανδίας, Σουηδίας και Αυστρίας. Δυο χρόνια αργότερα υπογράφεται η Συνθήκη 

του Άμστερνταμ (έτος ισχύος το 1999).
97

 Ακολουθεί το 2001 η Συνθήκη της Νίκαιας 

(έτος ισχύος 2003)
98

 ενώ το 2004 υπογράφεται στη Ρώμη η λεγόμενη «συντακτική 

συνθήκη».
99

 Το 2004 γίνεται ένας ακόμα γύρος διεύρυνσης και το 2007 επίσης.
100

 

Τέλος, το 2007 υπογράφεται η Συνθήκη της Λισσαβόνας (έτος ισχύος 2009.) Με τη 

συνθήκη αυτή η Ε.Ε αποκτά πλέον νομική προσωπικότητα ενώ το περιβάλλον 

                                                           
96

 Ως απόρροια αυτή τη φορά όχι του συγκεντρωτισμού και των διαδικασιών αλλά της εγγενούς 
δυσκολίας για εφαρμογή του σχεδιασμού αφού σε πολλές των περιπτώσεων μέσα από αυτόν 
θιγόταν η «ιερή αγελάδα», η μικροϊδιοκτησία. 
97

 Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ ενισχύεται η διαδικασία της «συναπόφασης» και τίθενται σε ισχύ 
πολλές άλλες διαδικασίες σε σχέση με τις εσωτερικές λειτουργίες και τα όργανα. 
98

 Η συνθήκη της Νίκαιας είναι μια σημαντική συνθήκη διότι πέραν από τις εσωτερικές μετεξελίξεις 
σε επίπεδο οργάνων, διεύρυνε την κοινωνική προστασία ενώ διακήρυξε τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων που βασίζεται σε έξι πυλώνες:  Αξιοπρέπεια, Ελευθερίες, Ισότητα, Αλληλεγγύη, 
Δικαιώματα των Πολιτών, Δικαιοσύνη. Ωστόσο ο χάρτης αυτός δεν απέκτησε νομική μορφή. Στην 
αναπτυξιακή διαδικασία και το περιβάλλον υπεισέρχονται οι όροι της «αειφορίας» και της 
«ισόρροπης ανάπτυξης» γεγονός που σηματοδοτεί εξελίξεις στις αντίστοιχες δράσεις. 
99

 Στη συνθήκη της Ρώμης επιχειρήθηκε η ψήφιση Ευρωσυντάγματος ωστόσο η προσπάθεια δεν 
τελεσφόρησε διότι δεν επικυρώθηκε από ορισμένα κράτη μέλη (Γαλλία, Ολλανδία κλπ) 
100

 Το 2004 προσχωρούν η Σλοβενία, Τσεχία, Σλοβακία, Πολωνία, Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία, 
Κύπρος, Μάλτα και Ουγγαρία ενώ το 2007 η Βουλγαρία και Ρουμανία. 
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κατατάσσεται μεταξύ των «συντρεχουσών αρμοδιοτήτων» της Ε.Ε. 
101

 Σε όλο αυτό 

το διάστημα αυτό προωθείται η περιφερειακή ανάπτυξη
102

 γεγονός σηματοδότησε 

εξελίξεις στη χώρα μας με τις επερχόμενες διοικητικές μεταρρυθμίσεις (ίδρυση Β’ 

Βαθμού Τ.Α. (1994), πρόγραμμα «Καποδίστριας» (1997) και πρόγραμμα 

«Καλλικράτης» (2010). 

Σε επίπεδο χωρικού σχεδιασμού, με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία η 

διακυβερνητική συνεργασία εντείνεται προκειμένου να τεθούν οι βάσεις μιας ενιαίας 

χωροταξικής πολιτικής. Οι μέχρι τώρα άτυπες συναντήσεις των Υπουργών 

Χωροταξίας, μετατρέπονται στη Λιέγη το 1993 σε Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών 

Χωροταξίας και λαμβάνεται η απόφαση για σύνταξη ενός στρατηγικού σχεδίου για 

την ανάπτυξη του κοινοτικού χώρου. Έτσι το 1996 κατατίθεται το προσχέδιο του 

Σχεδίου Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ)
103

 και παρουσιάστηκε στο άτυπο 

Συμβούλιο των Υπουργών Χωροταξίας στην Ολλανδία κατά τη διάρκεια της 

αντίστοιχης προεδρίας. Μετά από 18 μήνες διαβουλεύσεων το κείμενο εγκρίνεται 

από το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Χωροταξίας το Μάιο του 1999 στο Πότσδαμ 

της Γερμανίας, ως κείμενο αρχών και κατευθύνσεων (Γιαννακούρου Γ., 2008:46) 

βασιζόμενο την αρχή της επικουρικότητας (Παπαπετρόπουλος Α., 2009:76).  

Παράλληλα αναπτύσσεται ένας έντονος προβληματισμός ιδίως από τις χώρες του 

Ευρωπαϊκού νότου σε σχέση με την κατανομή των Ευρωπαϊκών πόρων μέσω των 

                                                           
101

 Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, προσδιορίζεται η λειτουργία της Ε.Ε. (ΣΛΕΕ), τίθενται ζητήματα 
αξιών και δημοκρατίας, γίνονται πολλές εσωτερικές μετατροπές στη λειτουργία των οργάνων ενώ 
γίνεται αναφορά στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων ότι αυτός έχει «το ίδιο νομικό βάρος με τις 
συνθήκες». Παράλληλα οι αρμοδιότητες της Ε.Ε. κατατάσσονται σε «αποκλειστικές» (αυτές που 
ασκούνται αποκλειστικά από την Ε.Ε.), «συντρέχουσες» (τα κράτη-μέλη ασκούν τις αρμοδιότητές 
τους κατά το μέτρο που η Ένωση δεν έχει ασκήσει τη δική της) και «υποστηρικτικές» (η Ένωση έχει 
αρμοδιότητα να αναλαμβάνει δράσεις για την υποστήριξη, τον συντονισμό ή τη συμπλήρωση της 
δράσης των κρατών μελών, χωρίς ωστόσο να αντικαθιστά την αρμοδιότητά τους). Οι Περιφέρειες 
αποκτούν μεγαλύτερη δυναμική με στόχο την εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαβουλεύεται πλέον υποχρεωτικά με την Επιτροπή των Περιφερειών. 
102 Βλ. ενδεικτικά Λευκή Βίβλο για τη διακυβέρνηση 
https://ec.europa.eu/governance/docs/comm_rapport_el.pdf και https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT 
103

 Ο κεντρικός στόχος του ΣΑΚΧ  είναι η βιώσιμη χωρική ανάπτυξη που αφορά στην οικονομία, την 
κοινωνία και το περιβάλλον μέσα από το τρίπτυχο «ισορροπία – προστασία – ανάπτυξη». Αποτελεί 
ένα κείμενο αρχών χωρικής οργάνωση που στοχεύει στην ενδυνάμωση του «υγιούς» ανταγωνισμού 
μεταξύ των περιφερειών και των πόλεων των κρατών μελών με αντίστοιχη άρση των ανισοτήτων, 
στην  ενίσχυση της  συνοχής και συμπληρωματικότητας των εθνικών χωροταξικών πολιτικών, στο 
συντονισμό των   τομεακών πολιτικών της Ε.Ε. (δημιουργία διευρωπαϊκών δικτύων, περιφερειακή 
πολιτική, ΚΑΠ, περιβάλλον, έρευνα – τεχνολογία κλπ) και επιδιώκει τη δημιουργία ενός ισόρροπου 
πολυκεντρικού συστήματος αστικών κέντρων με αντίστοιχη μελέτη της αλληλεπίδρασης με τον 
εξωαστικό χώρο, στην ισότητα πρόσβασης σε υποδομές μεταφορών κλπ και στη βιώσιμη διαχείριση 
της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Βλ. σχετ. Βασενχόφεν Λ., 2010:43.  

https://ec.europa.eu/governance/docs/comm_rapport_el.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT
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διαρθρωτικών ταμείων και κατά πόσο αυτοί θα επηρεαστούν από το ΣΑΚΧ και από 

μια ενδεχόμενη κεντρική χωροταξική πολιτική, με αποτέλεσμα η πρόταση που 

κατατέθηκε από την Επιτροπή το 1995 στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Χωροταξίας 

στη Μαδρίτη για θεσμοθέτηση κοινοτικής αρμοδιότητας για τη χωροταξία, να 

απορριφθεί.  

Ωστόσο ο διάλογος για την Ευρωπαϊκή Χωροταξία μπαίνει πλέον για τα καλά στην 

ατζέντα της Ε.Ε., με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου 

για τη Χωροταξία (European Spatial Planning Network – ESPON) ως μηχανισμού 

ανατροφοδότησης του ΣΑΚΧ και διαρκούς έρευνας στον τομέα αυτό. Το 

παρατηρητήριο εκπονεί μια σειρά από μελέτες για τη χωρική ανάπτυξη του 

Ευρωπαϊκού χώρου και τις επιπτώσεις σ’ αυτόν των Ευρωπαϊκών πολιτικών, αφού 

στο μεταξύ εξασφαλίστηκε η χρηματοδότησή του από το  Interreg III.
104

 

Η πολιτική για την κοινοτική συνοχή ενδυναμώνεται ακόμη περισσότερο το 1997 με 

τη Συνθήκη του Άμστερνταμ και συνέχεται με χωροταξικές διαστάσεις. Η πολιτική 

αυτή μάλιστα τέθηκε και στη Συνταγματική Συνθήκη (Ρώμη 2004) η οποία όμως 

ουδέποτε θεσμοθετήθηκε. Η κοινοτική συνοχή έχει σαφώς παραμέτρους που έχουν 

πεδίο αναφοράς τη «βιώσιμη ανάπτυξη». 

Στα επόμενα χρόνια ακολουθούν μια σειρά από άτυπα Συμβούλια των Υπουργών 

Χωροταξίας ενώ επανέρχεται η προβληματική που είχε αναπτυχθεί με το ΣΑΚΧ 

κάτω όμως από νέες συνθήκες όπως αυτές είχαν στο μεταξύ διαμορφωθεί με την 

«πολιτική συνοχής» και της «βιώσιμης ανάπτυξης», πολιτικές που αποτελούν το 

υπόβαθρο κάθε επί μέρους προσπάθειας στην κοπιώδη πορεία προς τη λεγόμενη 

«Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση».  

Στο μεταξύ είχαν αναπτυχθεί και αναπτύσσονται μια σειρά από πρωτοβουλίες και 

προγράμματα που συγκλίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η κοινοτική πρωτοβουλία 

Interreg,
105

 το πρόγραμμα terra,
106

 η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία,
107

 η Αστική 

                                                           
104

 Βλ. σχετ. https://www.espon.eu/ και Βασενχόφεν Λ.,  2010:44 
105

 Η πρωτοβουλία αυτή εγκαινιάστηκε το 1990 για την αντιμετώπιση διασυνοριακών προβλημάτων  
μεταξύ των παραμεθόριων γειτνιαζόντων κρατών μελών, με στόχο την ομαλή προετοιμασία της 
κατάργησης των εσωτερικών συνόρων της Κοινότητας και την άρση της απομόνωσης των περιοχών 
αυτών (interreg I). Αργότερα εξελίχθηκε και σε διεθνική συνεργασία σε επίπεδο χωρικού σχεδιασμού 
μεταξύ ευρύτερων χωρικών ενοτήτων (βόρεια θάλασσα, περιοχές Βαλτικής, βορειοδυτική και 
νοτιοδυτική μητροπολιτική περιοχή, παραδουνάβιες περιοχές κλπ) (Interreg II 1994-99), ενώ η 
διασυνοριακή συνεργασία ενισχύθηκε με το Interreg III 2000-2006. 
106

 Το πρόγραμμα terra αποσκοπούσε στη χρηματοδότηση μέσω ΕΤΠΑ καινοτόμων δράσεων στον 
τομέα της χωροταξίας την περίοδο 1994-99. Συμπεριελάμβανε τη μελέτη ειδικών στρατηγικών και 

https://www.espon.eu/
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Δικτύωση και Καινοτομία,
108

 τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα, 
109

  η κοινοτική πρωτοβουλία 

Urban και Urban Audit κλπ., τα οποία χρηματοδοτούνται κυρίως από το ΕΤΠΑ και 

αποτελούν επί μέρους επιχειρησιακού τύπου ψηφίδες για τη δημιουργία ενός 

σύνθετου μωσαϊκού που θα συνθέτει τις κατά καιρούς καταβαλλόμενες προσπάθειες 

σε στρατηγικό πλέον επίπεδο με τη μορφή ενός υπερεθνικού χωροταξικού σχεδίου. 

Με τη λευκή Βίβλο για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

2001),
110

 γίνεται προσπάθεια άρσης του δημοκρατικού ελλείμματος που είχε 

διαπιστωθεί  και επιχειρείται η υιοθέτηση αρχών για αλλαγή πλεύσης με διατύπωση 

αρχών διακυβέρνησης (governance) και ειδικότερα της χωρικής διακυβέρνησης 

(territorial governance) με άξονες την «ανοιχτή» - εξωστρεφή διοίκηση, τη 

συμμετοχή – διαβούλευση, τη λογοδοσία και επικουρικότητα, την αποδοτικότητα – 

αξιολόγηση και τη συνοχή των πολιτικών (Βασενχόφεν Λ.,  2010 : 38). Κάλεσε την 

Ευρώπη να γίνει πιο ανοιχτή προς τους πολίτες της και να ενδυναμώσει την 

περιφερειακή και τοπική δημοκρατία και την κοινωνία των πολιτών. Τόνισε επίσης 

ότι η περιφερειακή και τοπική πραγματικότητα και γνώση πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη σε κάθε πολιτική πρωτοβουλία της Ε.Ε. Η αλληλεπίδραση των αρχών μεταξύ 

διακυβέρνησης – χωρικής διακυβέρνησης αποτελεί θεωρητικό υπόβαθρο και ουσιώδη 

παράμετρο στο διάλογο που ήδη έχει αναπτυχθεί για την Ευρωπαϊκή Χωροταξία. 

Τέλος, στη Συνθήκη της Λισαβόνας (2009),  στις λέξεις «οικονομική και κοινωνική 

συνοχή» προστέθηκε και η λέξη «εδαφική», γεγονός που συντείνει όλο και 

                                                                                                                                                                      
χωρικών κατευθύνσεων για περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος (παράκτιες, μειονεκτικές κλπ) και ήταν 
ενισχυτικό στην ήδη εξελισσόμενη διασυνοριακή συνεργασία μέσω του Interreg II. 
107

 Αντικαθιστά την πρωτοβουλία Interreg στα πλαίσια του τιθέμενου στόχου από τον κανονισμό 
ΕΤΠΑ για την περίοδο 2007-13 για την «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». Ενισχύεται σημαντικά η 
διεθνική, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία και δικτύωση. 
108

 Αφορά στην προσπάθεια για αναδιάρθρωση των αστικών περιοχών της Ευρώπης και την 
προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα που επέφερε η «παγκοσμιοποίηση» από τη δεκαετία του ’90 
και μετέπειτα. Αφορούσε στη συνέργεια αστικών περιοχών που παράλληλα με την πρωτοβουλία 
Urban τέθηκαν οι βάσεις για τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας πόλεων στα πλαίσια της ήδη 
αναπτυχθείσας «πολυκεντρικής» πολιτικής. Για μια εκτενέστερη ανάλυση των ως άνω κοινοτικών 
προγραμμάτων και πρωτοβουλιών βλ. σχετ.  Γιαννακούρου Γ.,  2008: 116-132 
109

 Αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους στόχους τη Ε.Ε. (αρθ 129 Β1 της Συνθήκης του 
Μάαστριχτ) και συντείνουν στην ανάπτυξη της δικτύωσης στο πεδίο των μεταφορών, των 
επικοινωνιών και της ενέργειας. Ο στόχος δεν είναι μόνο λειτουργικός αλλά μέσω της δικτύωσης 
επιδιώκεται η ευρύτερη πολιτική στόχευση της Ενωμένης Ευρώπης. Για εμβάθυνση στην ανάλυση 
βλ. σχετ. Αραβαντινός Α., 2007 : 467-476 
110 Βλ. https://ec.europa.eu/governance/docs/comm_rapport_el.pdf 

https://ec.europa.eu/governance/docs/comm_rapport_el.pdf
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περισσότερο στην αναγκαιότητα για τη συγκρότηση μιας ολοκληρωμένης 

Ευρωπαϊκής Χωροταξικής Πολιτικής.
111

  

Η διακυβερνητική συνεργασία με την «ανοιχτή μέθοδο συντονισμού» αποτελεί το 

κατ’ εξοχήν πεδίο των «ζυμώσεων» για μια κοινή Ευρωπαϊκή Χωροταξική Πολιτική, 

η οποία ωστόσο παρά τα βήματα που έχουν γίνει, παραμένει ακόμη σε επίπεδο 

«κατευθύνσεων» δίχως να έχει ενταχθεί στις επίσημες πολιτικές της Ε.Ε. Στο γεγονός 

αυτό συνεπικουρεί και η διαφορετική προσέγγιση που έχει το κάθε κράτος μέλος 

στον τομέα του χωρικού σχεδιασμού
112

 ενώ υπήρξε έντονος προβληματισμός ότι ένας 

υπερεθνικός χωροταξικός σχεδιασμός ίσως αποδυνάμωνε την εθνική κυριαρχία 

(Γιαννακούρου Γ., 2008 :110).  

Έτσι η Ευρωπαϊκή Χωροταξία στηριζόμενη στις αρχές της πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης και δικτύωσης, διαμορφώνει πλέγμα προσεγγίσεων και αναζητήσεων 

μέσα από «ήπιες» μεθόδους διαλόγου και συνεργασίας στρατηγικού χαρακτήρα αφού 

η έλλειψη σαφούς θεσμικού πλαισίου δεν επιτρέπει την ανάπτυξη δεσμευτικών 

πολιτικών. Το θέμα εδώ παραμένει πολιτικό καθότι η διαμόρφωση μια Ευρωπαϊκής 

Χωροταξικής πολιτικής σχετίζεται με την πολιτική βούληση των κρατών μελών να 

μεταβιβάσουν εθνικές αρμοδιότητες στον κρίσιμο τομέα της χωροταξίας στα όργανα 

της Ε.Ε ενδεχομένως με τη μορφή της «συντρέχουσας αρμοδιότητας» όπως έγινε με 

την «συγγενή» πολιτική του Περιβάλλοντος. Έτσι, το εύρος των ανισορροπιών του 

Ευρωπαϊκού χώρου και η χωροταξική τους διάρθρωση – συνιστώσα, παραμένουν σε 

αναντιστοιχία με τις πραγματικές ανάγκες (Τσέτσης Στ., 2018 : 516).  

Ωστόσο, ο διάλογος που αναπτύχθηκε έφερε σαφή αποτελέσματα σε επίπεδο εθνικών 

χωροταξικών πολιτικών που στη χώρα μας θωρακίστηκαν θεσμικά με την θέσπιση 

του Ν 2742/1999, ο οποίος αποτελεί τον πρώτο Νόμο για ένα ολοκληρωμένο χωρικό 

                                                           
111 Ως εδαφική συνοχή θα μπορούσε να οριστεί «η χωρική κατάσταση ή ο επιθυμητός στόχος μιας 

γεωγραφικής ενότητας που χαρακτηρίζεται από συνεκτικότητα των συναπαρτιζόμενων εσωτερικών 
στοιχείων – ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος – και η σχετική ισορροπία μεταξύ 
δομημένου χώρου, πλέγματος οικιστικών – αστικών – μητροπολιτικών κέντρων και εξωαστικού 
περιβάλλοντος και υπαίθρου …. Κύριο χαρακτηριστικό της επίσης, είναι η συναποδοχή σε ένα ενιαίο 
σύστημα διακυβέρνησης σε διαφοροποιημένο κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό, ευρύτερων ενοτήτων 
και τοπικά στη βάση των κύριων σκοπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές που καταγράφονται 
στις Συνθήκες της. Η χωροταξική συνοχή μιας εδαφικής ενότητας, σχετίζεται άμεσα από τον βαθμό 
ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της. Είναι ως εκ τούτου άρρηκτα συνδεδεμένη με το όλο σύστημα 
της περιφερειακής της πολιτικής, αφού ο χώρος αποτελεί την άλλη όψη του (οικονομικού) 
«νομίσματος» μιας περιφέρειας, της αναπτυξιακής της στρατηγικής και των παραγόντων που τη 
στοιχειοθετούν, τόσο εσωτερικά όσο και με τον ευρύτερο ιστό/περιοχές».  Βλ. σχετ. Τσέτσης Στ. 
2018: 518 – 19. 
112

 Για παράδειγμα στην Αγγλία δεν υπήρχε εθνική χωροταξική πολιτική, η Ολλανδία, Γερμανία και 
Δανία ο αντίστοιχος σχεδιασμός αφορά πρωτίστως στον καθορισμό χρήσεων γης κλπ. 
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σχεδιασμό πολλαπλών και αλληλεξαρτώμενων επιπέδων, τόσο στρατηγικού όσο και 

κανονιστικού – εφαρμοστικού χαρακτήρα.
113

  

 

2.4.3.2. Ο Χωρικός Σχεδιασμός στην Ελλάδα. 

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την αλλαγή πλεύσης σε πολλαπλά επίπεδα στην 

προσπάθεια σύμπλευσης της χώρας με την Ε.Ε και τις δεσμεύσεις που προέκυψαν 

από τη συνθήκη του Μάαστριχτ. Το 1996,  η διαδοχή στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ του 

εκλιπόντος Α. Παπανδρέου από τον Κώστα Σημίτη, σήμανε μια «εκσυγχρονιστική» 

περίοδο. Η χώρα αλλάζει πρόσωπο με την κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής 

μέσω ευρείας κλίμακας χρηματοδοτήσεων από την Ε.Ε. με τα 7ετή «προγράμματα 

σύγκλισης». Στόχος όλων των πολιτικών είναι η εισδοχή της χώρας στην ΟΝΕ η 

οποία εν τέλει επέρχεται το 2001.  

Ωστόσο, η διόγκωση του δημόσιου τομέα (ιδίως τα τελευταία έτη της υπ’ όψη 

περιόδου), ο προσανατολισμός στις «μικρομεσαίες επιχειρήσεις» και  στην 

«αυτοαπασχόληση», συνέτειναν στη φοροδιαφυγή, στην εσωστρέφεια των 

παραγωγικών δομών και στη μη ανταγωνιστικότητα που σε συνάρτηση με τον 

υπέρμετρο δανεισμό αλλά και υπερκαταναλωτισμό, οδήγησαν εν τέλει στην 

οικονομική κατάρρευση της χώρας. 

Σε επίπεδο διοίκησης συντελέστηκαν δυο σημαντικές μεταρρυθμίσεις. 

Μετά από μια μακρά περίοδο «κύησης», με το Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/13.6.94) 

δημιουργείται Β’ Βαθμός Τ.Α. με αιρετό Ν.Σ. και αιρετό Νομάρχη στον οποίο 

μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες του πρώην κρατικού. Έτσι η χώρα αποκτά 

πλέον δυο βαθμούς αυτοδιοίκησης.  

Τρία χρόνια αργότερα, με το Ν. 2539/97 (ΦΕΚ 244/Α/4.12.1997) «πρόγραμμα 

Καποδίστριας», θεσπίζεται η αναγκαστική συνένωση Δήμων σε μια προσπάθεια 

αυτοί να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις για την 

απορρόφηση των Ευρωπαϊκών κονδυλίων. Έτσι, οι περίπου 5.500  υφιστάμενοι 

Δήμοι & Κοινότητες συρρικνώνονται σε 900 και 134 αντίστοιχα.  

                                                           
113

 Στην εισηγητική έκθεση του Νόμου αυτού γίνεται επίκληση της Ευρωπαϊκής Χωροταξίας – 
κατευθύνσεων ενώ στο  αρθ. 2 παρ. 6 γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα «ανταγωνιστικής 
παρουσίας της χώρας στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό, Μεσογειακό και Βαλκανικό περίγυρο» . Ανάλογες 
αναφορές – διαπιστώσεις γίνονται και σε άλλα χωροταξικού περιεχομένου Νομοθετήματα κρατών 
μελών της Ε.Ε. όπως π.χ. της Πορτογαλίας  όπου στον αντίστοιχο Χωροταξικό Νόμο 380/1999 αρθ 6 
αναφέρεται ότι ο Νόμος αυτός υπαγορεύεται από την ανάγκη απόκτησης «ενός εργαλείου 
συνεργασίας με τα άλλα κράτη μέλη για τη χωρική οργάνωση της Ε.Ε.» (Γιαννακούρου 2008: 167) 
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Οι μεταρρυθμιστικές αυτές τομές επέφεραν «ανατροπές» στο σύστημα του χωρικού 

σχεδιασμού. Αναπτύχθηκε μια πλούσια «νομολογία» σε σχέση με τις πολεοδομικές 

αρμοδιότητες γεγονός που οδήγησε σε μια διελκυστίνδα συγκρούσεων «κέντρου - 

περιφέρειας» μέσα από «ερμηνείες» του καταστατικού χάρτη της χώρας και ιδιαίτερα 

του αρθ. 24, με πολλαπλά κατά την κρίση μας δυσμενή αποτελέσματα, 

ανακυκλώνοντας το «συγκεντρωτισμό», σε αντιδιαστολή με τις Ευρωπαϊκές 

κατευθύνσεις για «περιφερειακή ανάπτυξη» βασισμένη στην αρχή της εγγύτητας.  

Την περίοδο αυτή το θεσμικό πλαίσιο διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

 

Ι. Ο νέος Οικιστικός Νόμος 2508/97 (ΦΕΚ 124/Α’/13.6.1997) «βιώσιμη ανάπτυξη 

των πόλεων και οικισμών της χώρας». 

 

Μετά το Ν.Δγμα της 17.7. 1923 και το Ν. 1337/83, ο υπ’ όψη Νόμος συνιστά την 

τρίτη κατά σειρά «πολεοδομική μεταρρύθμιση» αφού με τις διατάξεις του τίθενται 

νέες βάσεις στην πολεοδομική πολιτική της χώρας. Σύμφωνα με το αρθ. 1, «σκοπός 

του νόμου είναι ο καθορισμός των κατευθυντήριων αρχών, των όρων, των διαδικασιών 

και των μορφών πολεοδομικού σχεδιασμού για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των 

ευρύτερων περιοχών των πόλεων και οικισμών της χώρας».  

Με το Νόμο, ορίζονται δυο επίπεδα σχεδιασμού α) το Ρυθμιστικό Σχέδιο που 

στοχεύει στη χωροταξική οργάνωση μιας ευρύτερης γεωγραφικής ενότητας – 

μητροπολιτικού κέντρου και εναρμονίζεται με τυχόν υφιστάμενα προγράμματα 

ανάπτυξης των συμπεριλαμβανόμενων περιοχών
114

 και β) το Γενικό Πολεοδομικό 

Σχέδιο (ΓΠΣ) που εξειδικεύει τις προβλέψεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου σε επίπεδο 

αστικού και περιαστικού χώρου εδαφικής ενότητας επιπέδου Συμβουλίου Περιοχής
115

 

στην οποία συμπεριλαμβάνεται τουλάχιστο ένας οικισμός > 2.000 κατ. Εφόσον στην 

εδαφική αυτή ενότητα οι συμπεριλαμβανόμενοι οικισμοί είναι όλοι < 2000 κατ.  το 

                                                           
114

 Στο Νόμο εξειδικεύονται οι διατάξεις για τη σύνταξη Ρυθμιστικού Σχεδίου συγκεκριμενοποιώντας 
τις περιοχές που έχει αναγκαστικό πεδίο εφαρμογής (οι ευρύτερες περιοχές των αστικών 
συγκροτημάτων Πάτρα, Ηρακλείου Κρήτης, Λάρισας, Βόλου, Καβάλας και Ιωαννίνων. Παραμένει 
βέβαια των καθεστώς των προγενέστερων Ρυθμιστικών Σχεδίων Αττικής και Θεσσαλονίκης). Έχει 
επίσης δυνητικό χαρακτήρα σε άλλα μητροπολιτικά κέντρα (ή και ολόκληρα νησιά) μετά από γνώμη 
των τοπικών φορέων και αντίστοιχη Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. Για την εκπόνηση και εφαρμογή 
των ρυθμιστικών σχεδίων ιδρύονται οι Οργανισμοί Εφαρμογής Ρυθμιστικού Σχεδίου, ενώ για την 
παρακολούθηση των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ μπορούν να συγκροτούνται Νομικά πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου. 
115

 Με το Ν. 2218/1994 ιδρύθηκε ο Β’ Βαθμός Τ.Α, η «Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση». Στο αρθ. 48 του 
Νόμου προβλέπεται η σύσταση «συνδέσμων», γεωγραφικών ενοτήτων που συμπεριλαμβάνουν 
οικιστικά σύνολα – ΟΤΑ Α βαθμού. Οι σύνδεσμοι αυτοί συγκροτούν τα «Συμβούλια Περιοχής» που 
μεριμνούν για την ανάπτυξη όλης της περιοχής ευθύνης τους. 
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σχέδιο μετονομάζεται σε Σχέδιο Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης 

(ΣΧΟΟΑΠ). Το ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ περιέχει τον τρόπο οργάνωσης των οικιστικών 

περιοχών (περιοχές Α και Β κατοικίας, επεκτάσεις οικισμών, τουριστικές, 

βιομηχανικές ζώνες, κλπ), ορίζει τις περιοχές προς πολεοδόμηση , ενώ προσδιορίζει 

τους όρους και περιορισμούς δόμησης των «εκτός σχεδίου» περιοχών θέτοντας 

δεσμευτικές χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δόμησης, τις προστατευόμενες 

περιοχές κλπ.  

Το πεδίο αναφοράς τόσο του ΓΠΣ όσο και του ΣΧΟΟΑΠ είναι αρχικά το Συμβούλιο 

Περιοχής. Στη συνέχεια με την συνένωση των Δήμων (πρόγραμμα «Καποδίστριας») 

είναι ο νέος «Καποδιστριακός» Δήμος και από το 2010 ο νέος «Καλλικρατικός» 

Δήμος ή Δημοτική Ενότητά του.  

Για την πολεοδόμηση μιας περιοχής απαιτείται εγκεκριμένο ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ.  Η 

πολεοδομική μελέτη εγκρίνεται με Απόφ. Νομάρχη, το Ρυθμιστικό Σχέδιο εγκρίνεται 

με Π.Δγμα, ενώ τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ με απόφαση Γ.Γ. κρατικής Περιφέρειας. 

Στο Νόμο προβλέπονται επίσης σειρά άλλων ρυθμίσεων.
116

 

Συνοψίζοντας με το Ν. 2508/97  προσδιορίζονται με σαφήνεια τα δυο 

αλληλοεξαρτώμενα επίπεδα σχεδιασμού (τουλάχιστο για τις μητροπολιτικές 

περιοχές) και μέσω των ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ δίδεται η δυνατότητα θεσμοθέτησης  όρων 

και περιορισμών δόμησης και στον εξωαστικό χώρο επιπέδου Συμβουλίου Περιοχής 

ή μετέπειτα Καποδιστριακού Δήμου. Έτσι, για πρώτη φορά συναρτάται άμεσα το 

πολεοδομικό κανονιστικό πλαίσιο με την αντίστοιχη διοικητική μεταρρύθμιση 

(πρόγραμμα Καποδίστριας)  αλλά και με τη «βιώσιμη ανάπτυξη».   

                                                           
116

 Ένα σημαντικό κεφάλαιο του Νόμου είναι οι ρυθμίσεις για τις αναπλάσεις και αναμορφώσεις που 
αποσκοπούν στη βελτίωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων, στη βελτίωση του δομημένου 
περιβάλλοντος, στην προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών, ιστορικών και αισθητικών στοιχείων 
μιας περιοχής. Οι  περιοχές αναπλάσεων ορίζονται συνήθως στα αντίστοιχα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ αλλά 
μπορούν να προσδιοριστούν και κατόπιν ειδικής μελέτης. Για τις περιοχές αυτές συντάσσεται 
πρόγραμμα ανάπλασης, ορίζεται ο φορέας ανάπλασης (συνήθως εντός του οικείου ΟΤΑ) ο οποίος 
έχει την ευθύνη για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και προώθηση των διαδικασιών, ενώ 
συντάσσεται πολεοδομική μελέτη ανάπλασης που υπόκειται σε εισφορά σε γη και σε χρήμα. Η 
μελέτη θεσμοθετείται με Απόφαση Νομάρχη. Η ανάπλαση μιας περιοχής αποτελεί δημόσια ωφέλεια 
και τα ακίνητα που βρίσκονται σε αυτήν μπορεί να απαλλοτριώνονται χάριν του σκοπού της 
ανάπλασης υπέρ του οικείου ΟΤΑ ή του φορέα ανάπλασης. Στο Νόμο δίνεται η επίσης η δυνατότητα 
ιδιωτικής πολεοδόμησης σε εκτάσεις > 100 στρ. αφού προηγουμένως μέσα στα ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ 
προσδιοριστούν προς το σκοπό αυτό οι λεγόμενες «Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης» 
(ΠΕΡΠΟ).  Η πολεοδομική μελέτη εγκρίνεται με Π.Δγμα ενώ την κατασκευή των έργων υποδομής 
αναλαμβάνει ο ιδιωτικός φορέας. Οι προβλεπόμενοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι σύμφωνα 
με την πολεοδομική μελέτη πρέπει να ανέρχονται σε ποσοστό τουλάχιστο 50% του συνόλου της 
έκτασης και παραχωρούνται στο Δήμο. Την κατασκευή των έργων υποδομής αναλαμβάνει ο 
ιδιωτικός φορέας που κατέχει την έκταση. 
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Προβλέπεται επίσης διαδικασία για την ανάπλαση ορισμένων περιοχών και η 

δυνατότητα ιδιωτικής πολεοδόμησης. Προϋπόθεση για οποιαδήποτε πολεοδομική ή 

άλλη παρέμβαση είναι η αυτή να προβλέπεται στο αντίστοιχο ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ, το 

οποίο μετατρέπεται πλέον σε ρυθμιστικό, δεσμευτικό, αναπτυξιακό «εργαλείο» για 

όλη την εδαφική περιφέρεια ενός «Καποδιστριακού» Δήμου ενώ η αντίστοιχη 

αρμοδιότητα έγκρισης αποκεντρώνεται στο Γ.Γ. της Περιφέρειας.  

Οι προβλεπόμενες στα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ πολεοδομήσεις, επανέρχονται στο σύνολό 

τους στον ΠτΔ. ενώ οι πράξεις εφαρμογής των πολεοδομικών μελετών παραμένουν 

στην αρμοδιότητα του Νομάρχη.  

Με τη ισχύ του Νόμου δεν υφίσταται πλέον το πρόγραμμα ΕΠΑ παρά μόνο ο 

«απόηχός» του για τις μελέτες που ήδη βρίσκονταν σε εξέλιξη και οι Α’ βάθμιοι ΟΤΑ 

είναι στο εξής οι φορείς ανάθεσης και χρηματοδότησης σχεδόν του συνόλου των 

πολεοδομικών ρυθμίσεων και προγραμμάτων.  

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται σχηματικά η αλληλουχία των σταδίων 

του σχεδιασμού σύμφωνα με το Ν. 2508/97. 



58 
 

 

Διάγραμμα 3. Ν. 2508/97 Επίπεδα Σχεδιασμού. Επεξεργασία Π. Βενέρης. 
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ΙΙ. N. 2545 /1997 (ΦΕΚ 254/A’/2.12.1997) «βιομηχανικές και Επιχειρηματικές     

Περιοχές και άλλες διατάξεις (Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής 

Ανάπτυξης Π.Ο.Τ.Α.)  

 

Με το Νόμο καθορίζεται η διαδικασία χωροθέτησης  και πολεοδόμησης 

Βιομηχανικών Περιοχών
117

 καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας. 

Εισάγεται επίσης στην Ελληνική έννομη τάξη η έννοια της «Ολοκληρωμένης 

Τουριστικής Ανάπτυξης» που περιλαμβάνει χωροθέτηση ζωνών σε εκτός σχεδίου 

περιοχές εντός των οποίων είναι δυνατή η ανέγερση όχι μόνο τουριστικών 

εγκαταστάσεων αλλά και μια σειρά άλλων χρήσεων.
118

 Πρόκειται για τουριστικές 

αναπτύξεις συνήθως σε μεγάλες εκτάσεις που εξυπηρετούν και άλλες πλην των 

τουριστικών εγκαταστάσεων δραστηριότητες εντός των οποίων μπορεί να συνταχθεί 

διηρημένη ιδιοκτησία είτε κατόπιν πολεοδόμησης είτε όχι. Είναι η περίοδος 

«γιγάντωσης» των τουριστικών επενδύσεων η οποία αργότερα θα εξελιχθεί ακόμη 

περισσότερο και ιδίως στα χρόνια της κρίσης. Έτσι, με το Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 

180/Α/22.8.2011) τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του παρόντος 

Νόμου και θεσπίζεται η έννοια των Σύνθετων  Τουριστικών Καταλυμάτων, στα οποία 

επιτρέπεται η ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων και τουριστικών επιπλωμένων 

κατοικιών ενώ παράλληλα επιτρέπεται η σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών. Με τον 

τρόπο αυτό, πλέον της ξενοδοχειακής χρήσης μπορούν να κατασκευάζονται να 

ενοικιάζονται ή να πωλούνται ανεξάρτητες οικίες.  

 

ΙΙΙ. Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Δ’/7.10.1999) «Χωροταξικός Σχεδιασμός και 

Αειφόρος Ανάπτυξη». 

 

Αποτελεί τον πρώτο ολοκληρωμένο χωροταξικό νόμο της χώρας. 

Σύμφωνα με το αρθ. 1 «Σκοπός του νόμου αυτού είναι η θέσπιση θεμελιωδών αρχών 

και η θεσμοθέτηση σύγχρονων οργάνων, διαδικασιών και μέσων άσκησης χωροταξικού 

σχεδιασμού που  προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη,  κατοχυρώνουν την 

παραγωγική  και κοινωνική συνοχή,  διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος 

                                                           
117

 Εντός των περιοχών αυτών μπορούν να χωροθετηθούν και οι χρήσεις που προβλέπονται στο αρθ. 
4 του Π.Δ. (ΦΕΚ 166 Δ΄) περί χρήσεων γης, όπως όλες οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κατοικίες για 
το προσωπικό, γραφεία, εστιατόρια πρόνοια κλπ έτσι ώστε η ΒΙΠΕ να λειτουργεί ως πολεοδομική 
ενότητα. 
118

 Μπορούν να χωροθετηθούν οι χρήσεις που προβλέπονται στο αρθ. 8 του Π.Δ. (ΦΕΚ 166 Δ) περί 
χρήσεων γης, όπως ξενοδοχεία, ξενώνες και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, κατοικία, εμπορικά 
καταστήματα, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, πολιτιστικά κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, 
συνεδριακά κέντρα, καζίνα, γήπεδα γκολφ κλπ. 
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στο σύνολο του εθνικού χώρου και στις επιμέρους ενότητές του και ενισχύουν τη θέση 

της χώρας στο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο». 

Στο Νόμο προσδιορίζονται οι στόχοι,
119

 τα όργανα,
120

 και τα μέσα του Χωροταξικού 

Σχεδιασμού,
121

  ενώ συντονιστικός φορέας είναι το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Έτσι, τα επίπεδα του Χωροταξικού Σχεδιασμού διαμορφώνονται σύμφωνα με το 

παρακάτω διάγραμμα. 

                                                           
119 Οι Στόχοι του Χωροταξικού Σχεδιασμού είναι: Η προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος, 

διατήρηση και ανάδειξη των οικολογικών και πολιτισμικών αποθεμάτων, προβολή και ανάδειξη των 
συγκριτικών γεωγραφικών φυσικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας, η προώθηση της 
διαρκούς και ισόρροπης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, η δημιουργία συνδυασμένων 
σύγχρονων υποδομών και δικτύων ποιότητας ζωής στο σύνολο του εθνικού χώρου και ιδίως στις 
περιοχές που παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση. 
120 Τα Όργανα Χωροταξικού Σχεδιασμού είναι: α) Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής 

Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης. Απαρτίζεται από 9 
Υπουργούς με Πρόεδρο τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ. Αποφασίζει για θέματα χωροταξίας γενικότερης 
σημασίας και δίνει κατευθυντήριες οδηγίες σε εθνικό επίπεδο, β) Το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Συνιστάται στο ΥΠΕΧΩΔΕ με συμμετοχή διαφόρων 
παραγωγικών και επιστημονικών φορέων. Είναι γνωμοδοτικό όργανο προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ. 
121

 Τα μέσα του Χωροταξικού Σχεδιασμού είναι: α) Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης. Προσδιορίζει για χρονικό ορίζοντα 15 ετών τις βασικές προτεραιότητες και 
στρατηγικές κατευθύνσεις για την ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη που θα προωθούν την 
ανταγωνιστικότητα της χώρας στο διεθνές περιβάλλον. Εναρμονίζεται με το εθνικό πρόγραμμα 
δημοσίων επενδύσεων καθώς και με άλλα αναπτυξιακά προγράμματα. Αποτελεί το ανώτατο 
επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού σε επίπεδο χώρας, αναθεωρείται ανά πενταετία μετά από 
αξιολόγηση  και εγκρίνεται από τη Βουλή μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού, β) Τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Αποτελούν 
σύνολο κειμένων και προγραμμάτων δράσεων που εξειδικεύουν τους στόχους του γενικού πλαισίου 
ανά τομέα (τουρισμός, βιομηχανία, ενέργεια, παράκτιες ζώνες κλπ). Αποτελούν το δεύτερο επίπεδο 
στρατηγικού σχεδιασμού σε επίπεδο χώρας, αναθεωρούνται ανά πενταετία μετά από αξιολόγηση 
και εγκρίνονται με απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού, γ) Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης. Καταρτίζονται για κάθε Περιφέρεια και προσδιορίζουν για χρονικό ορίζοντα 15 ετών τις 
βασικές προτεραιότητες και στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο Περιφέρειας. Εγκρίνονται με Απόφαση 
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ μετά από γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αποτελούν το τρίτο επίπεδο 
στρατηγικού σχεδιασμού αυτή τη φορά σε επίπεδο Περιφέρειας. Τα περιφερειακά προγράμματα, 
εναρμονίζονται με τους στόχους των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού. Όλα τα 
κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού (Ρυθμιστικά Σχέδια, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ κλπ), εναρμονίζονται με τις 
κατευθύνσεις των Περιφερειακών Πλαισίων. 
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Διάγραμμα 4. Ν. 2742/99, Επίπεδα Σχεδιασμού, επεξεργασία Π. Βενέρης. 

 

Συνοψίζοντας, ο Νόμος προβλέπει τρία (αλληλοεξαρτώμενα) επίπεδα χωροταξικού 

σχεδιασμού στρατηγικού χαρακτήρα. Σε εθνικό επίπεδο συντάσσεται το Εθνικό 

Χωροταξικό Σχέδιο το οποίο εξειδικεύεται με το δεύτερο επίπεδο ανά τομέα 

παραγωγικής δραστηριότητας. Ακολουθεί το τρίτο σε επίπεδο Περιφέρειας.  

 

Έτσι, με τους δυο κοντινούς Νόμους 2508/97 και 2742/99, διαμορφώνεται πλέον 

ολοκληρωμένο το πλέγμα του χωρικού σχεδιασμού της χώρας τόσο σε στρατηγικό 

όσο και σε εφαρμοστικό επίπεδο όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. 
122

 

                                                           
122

 Για μια συγκριτική ανάγνωση σε σχέση με τα συστήματα χωρικού σχεδιασμού διεθνώς βλ. 
Οικονόμου Δ., 2008.  
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Διάγραμμα 5. Ν. 2508/97 και Ν. 2742/99. Επίπεδα Σχεδιασμού. Επεξεργασία διαγράμματος 

Π. Βενέρης. 

 

 

IV. Ν. 2831/2000(ΦΕΚ 140/Α’/13.6.2000 «τροποποίηση ΓΟΚ και άλλες 

πολεοδομικές διατάξεις». 

 

Με το αρθ. 29 του Νόμου μεταβιβάζονται στο Γ.Γ. της Περιφέρειας οι εξής 

πολεοδομικές αρμοδιότητες: 

 Ο καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης σε οικισμούς < 2000 

κατ. πλην των παραλιακών. 

 Η έγκριση πολεοδομικών μελετών των οικισμών < 2.000 κατ. πλην αυτών που 

χαρακτηρίζονται ως αξιόλογοι ή παραλιακοί ή εφόσον τα όρια ή η 
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πολεοδομική τους μελέτη εμπίπτει σε ζώνη 500 από την ακτή. Στις 

περιπτώσεις αυτές εγκρίνονται με Π.Δ.  

 Οι τροποποιήσεις των σχεδίων πόλεων στο σύνολό τους με την προϋπόθεση 

να μην επιφέρουν μείωση στην επιφάνεια των κοινόχρηστων χώρων (με 

εξαίρεση την άρση απαλλοτριώσεων σε συμμόρφωση απόφασης ΣτΕ) καθώς 

και αύξηση του Σ.Δ. Η αρμοδιότητα αυτή δεν ασκείται από το Γ.Γ. 

Περιφέρειας στις παράκτιες περιοχές πόλεων και σε βάθος δυο Ο.Τ. από την 

παραλία και εφόσον αυτά βρίσκονται σε βάθος 500 μ. από την ακτή. Δεν 

ασκείται επίσης σε περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, σε κηρυγμένους 

αρχαιολογικούς χώρους και σε άλλες προστατευόμενες περιοχές. Στις 

περιπτώσεις αυτές ασκείται από τον ΠτΔ. μετά από πρόταση του Υπουργού 

ΠΕΧΩΔΕ και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας. 

Παρατηρούμε ότι με το Νόμο 2508/97 όλες οι εγκρίσεις και τροποποιήσεις 

Πολεοδομικών Μελετών (σχεδίων πόλεων) είχαν μεταφερθεί στον ΠτΔ. Με τον 

παρόντα Νόμο ορισμένες από αυτές αποκεντρώνονται σε επίπεδο Γ.Γ. Περιφέρειας 

διαμορφώνοντας παράλληλα μια «περιπτωσιολογία» με τις αποστάσεις από την ακτή 

που επιτείνει τη σύγχυση ιδίως για τις μελέτες που είναι σε εξέλιξη καθότι δεν 

υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις. Η σύγχυση αυτή, έχει ως αποτέλεσμα την μεγάλη 

χρονική καθυστέρηση έγκρισης των μελετών οι φάκελοι των οποίων σε αρκετές των 

περιπτώσεων περιφέρονταν από την περιφέρεια στο κέντρο και τανάπαλιν. 

Παρατηρούμε επίσης ότι ο αιρετός Νομάρχης δεν έχει πλέον καμία πολεοδομική 

αρμοδιότητα πλην των εγκρίσεων μελετών πράξης εφαρμογής των σχεδίων πόλεων 

που δεν συνιστά πολεοδομικό σχεδιασμό. 

 

V. Ν. 3044/02 (ΦΕΚ Α 197/27-8-02) «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και 

ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων».  

 

Με το Νόμο αυτό θεσπίζεται σωρεία τροποποιήσεων του θεσμικού πλαισίου για τον 

Πολεοδομικό Σχεδιασμό μεταξύ των οποίων και η άσκηση αρμοδιοτήτων.  

Έτσι σύμφωνα με το αρθ. 10: 

Στο Νομάρχη μεταφέρονται οι εξής αρμοδιότητες:  

 Η έγκριση και τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων σε αγροτικούς οικισμούς 
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 Η τροποποίηση σχεδίων πόλεων (όσες δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες Γ.Γ. 

Περιφερ. και ΥΠΕΧΩΔΕ όπως θα δούμε παρακάτω) καθώς και η έγκριση της 

πολεοδομικής μελέτης ανάπλασης που προβλέπεται στο Ν. 2508/97. 

Στο Γ.Γ. Περιφέρειας μεταφέρονται οι εξής αρμοδιότητες: 

 Η τροποποίηση εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών και ο 

καθορισμός και η τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτά, στις 

παράκτιες περιοχές και σε βάθος δύο Ο.Τ. από την ακτή εφόσον αυτά 

βρίσκονται σε απόσταση 500 μ από αυτή. 

 Ο καθορισμός των ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης οικισμών < 2.000 

κατ. και η έγκριση πολεοδομικών μελετών των οικισμών αυτών. 

Στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ 

 Η τροποποίηση, εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών, καθώς και ο 

καθορισμός και η τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτά που 

βρίσκονται σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε κηρυγμένους 

αρχαιολογικούς χώρους, σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε άλλες περιοχές 

προστασίας. 

 Ο καθορισμός των ορίων,  όρων και περιορισμών δόμησης οικισμών < 2000 

κατ. καθώς και η έγκριση πολεοδομικών μελετών  οικισμών παραλιακών ή 

οικισμών των οποίων τα όρια ή η περιοχή στην οποία αφορά η πολεοδομική 

μελέτη εμπίπτουν σε ζώνη 500 μ. από την ακτή ή οικισμών που ευρίσκονται 

σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς 

χώρους και σε άλλες προστατευόμενες περιοχές. 

 Η έγκριση πολεοδομικών μελετών στις περιπτώσεις:  

 πολεοδόμησης περιοχών που εμπίπτουν έστω και μερικά σε ζώνη 500 μ. 

από την ακτή ή ευρίσκονται σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή σε 

κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους ή σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε 

περιοχές που προστατεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του Ν. 

1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄),  

 αξιόλογων οικισμών κατά τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 

181 Δ΄).  

Σύμφωνα με το Νόμο, καταργείται κάθε διάταξη με την οποία μεταβιβάστηκαν 

αρμοδιότητες πολεοδομικών ρυθμίσεων στους Νομάρχες και σε Δημοτικό ή 

Κοινοτικό Συμβούλιο. Έτσι το «γαϊτανάκι» της περιπέτειας των πολεοδομικών 
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αρμοδιοτήτων συνεχίζεται ακάθεκτα μεταφερόμενων μεταξύ ΠτΔ, ΥΠΕΧΩΔΕ και 

Γ.Γ. Περιφέρειας μέσα από μια ακατάσχετη περιπτωσιολογία επιτείνοντας ακόμη 

περισσότερο τη σύγχυση και βέβαια τις μεγάλες καθυστερήσεις στη διαδικασία 

έγκρισης των μελετών. Είναι αρκετές οι περιπτώσεις που μέσα από αυτή την 

«κυκλοθυμία» οι Δήμοι εγκατέλειψαν κάθε προσπάθεια για την πολεοδομική τους 

θωράκιση. 

 

Συμπερασματικά, την περίοδο αυτή, ο όρος «βιώσιμη ανάπτυξη» μπαίνει πλέον σε 

κάθε επί μέρους νομοθετική πρωτοβουλία. Η μεταστροφή στον «εκσυγχρονισμό» και 

η πλήρης σύμπλευση με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε., επιφέρουν μεταρρυθμίσεις τόσο 

σε επίπεδο διοίκησης της χώρας όσο και σε επίπεδο χωρικής οργάνωσης. Η θέσπιση 

του Β’ βαθμού Τ.Α. μπορεί να μην απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα (καθότι 

σε κρίσιμους τομείς όπως ο χωρικός σχεδιασμός υπήρξαν μεγάλες υπαναχωρήσεις με 

αποτέλεσμα την επιστροφή στο συγκεντρωτισμό) ωστόσο δρομολόγησε μια νέα 

«κουλτούρα» συνεργασιών με την Α’ βάθμια Αυτοδιοίκηση ισχυροποιώντας το 

«αυτοδιοικητικό μέτωπο».  

Μια σειρά αποφάσεων του ΣτΕ βασιζόμενες στο αρθ 24 του Συντάγματος που 

ερμηνεύουν το εύρος των «τοπικών υποθέσεων» σε σχέση με το χωρικό σχεδιασμό, 

ακύρωσαν κάθε αποκεντρωτική προσπάθεια στο πεδίο των πολεοδομικών 

αρμοδιοτήτων αποστερώντας από την Τ.Α. το κρίσιμο αυτό αναπτυξιακό «εργαλείο» 

αλλά και δημιουργώντας μια μεγάλη σύγχυση με παλινδρομήσεις μεταξύ των 

οργάνων του κράτους όπως αυτό διαρθρώνεται, με πολλαπλά αρνητικά κατά την 

κρίση μας αποτελέσματα και μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις στη θεσμοθέτηση των 

αντίστοιχων μελετών. Έτσι, η κυρίαρχη κατεύθυνση της Ε.Ε. για την ενίσχυση του 

ρόλου των τοπικών κοινωνιών, στο πεδίο αυτό μένει έωλη, σε αντίθεση με ότι 

συμβαίνει στην πλειοψηφία των υπόλοιπων κρατών μελών.  

Την περίοδο αυτή καθιερώνονται και διευρύνονται τα διάφορα επίπεδα σχεδιασμού 

δημιουργώντας έτσι μια σαφώς προσδιορισμένη ιεραρχική δομή η οποία με κάποιες 

παραλλαγές συνεχίζεται μέχρι τις ημέρες μας. Ωστόσο, παρά τις καταβληθείσες 

προσπάθειες, ο στόχος για τη «βιώσιμη ανάπτυξη» μάλλον είναι ακόμη μακριά αφού 

σε πολλές των περιπτώσεων η «γραφειοκρατία» συνεχίζει να τρώει την «ουσία». 
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2.4.4. Υποπερίοδος 2010 – 2020 

 

2.4.4.1. Ο Χωρικός Σχεδιασμός στην Ε.Ε. 

Την περίοδο αυτή συνεχίζονται οι διαδικασίες «εμβάθυνσης» και επέκτασης της 

Ευρωπαϊκής πολιτικής σε πολλούς τομείς ισχυροποιώντας το διεθνές της προφίλ. 

Παράλληλα εκδίδεται ένα πλήθος οδηγιών που επηρεάζουν κυρίως τον τομέα του 

περιβάλλοντος αλλά εμμέσως και τη χωροταξία.  

Όπως προαναφέραμε,  μπορεί η χωροταξία και πολεοδομία να μην 

συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των τομέων της πολιτικής της Ε.Ε.,  ωστόσο το 

Ενωσιακό Δίκαιο – πολιτικές που αναπτύχθηκαν σε άλλους τομείς και έχουν 

δεσμευτικό χαρακτήρα, σαφώς επηρέασαν την χωροταξική – πολεοδομική πολιτική 

του κάθε κράτους μέλους. Παράλληλα, μια σειρά από διεθνείς συμβάσεις 

εγκαθιδρύουν ειδικότερες υποχρεώσεις χωροταξικού και πολεοδομικού 

χαρακτήρα.
123

 Η σύμβαση της UNESCO 1972 για την παγκόσμια πολιτιστική 

κληρονομιά στην υλική της μορφή
124

 και του 2003 στην άυλή της,
125

 της Ε.Ε. 

(Γρανάδα 1985)
126

 καθώς και ο προσδιορισμός της «βιώσιμης ανάπτυξης» μέσα από 

                                                           
123

 Για μια εκτενέστερη αναφορά βλ. Γιαννακούρου Γ., 2019:35-42. 
124

 Σύμφωνα με τη σύμβαση, στην έννοια της «πολιτιστικής κληρονομιάς» συμπεριλαμβάνονται τα 
μνημεία (αρχιτεκτονικά έργα, γλυπτά, ζωγραφική κλπ) που αποτελούν εξαιρετικές παγκόσμιες αξίες 
υπό το πρίσμα της ιστορικότητας, της τέχνης και της επιστήμης καθώς και οικιστικά σύνολα που 
λόγω της ομοιογένειας και της ένταξής τους στο περιβάλλον αποτελούν επίσης εξαιρετικές 
παγκόσμιες αξίες υπό το πρίσμα της ιστορικότητας, της τέχνης και της επιστήμης, αλλά και τόποι με 
δημιουργήματα ανθρωπογενή, φυσικά ή σε συνδυασμό καθώς και περιοχές που εμπεριέχουν 
αρχαιολογικούς χώρους  που επίσης αποτελούν εξαιρετικές παγκόσμιες αξίες υπό το πρίσμα της 
ιστορικότητας, της αισθητικής της εθνολογίας και ανθρωπολογίας. Τα κράτη πρέπει να λαμβάνουν 
τα κατάλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη και μεταβίβαση της πολιτιστικής αλλά και της φυσικής 
κληρονομιάς στις επόμενες γενιές, στοχεύοντας στην ένταξή τους στις λειτουργίες του κοινωνικού 
συνόλου μέσα από κατάλληλο σχεδιασμό, αναπτύσσοντας παράλληλα τις κατάλληλες επιστημονικές 

τεχνικές. Βλ. σχετ. http://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf 
125

 Σύμφωνα με τη Σύμβαση της UNESCO (Παρίσι 2003) όπως κυρώθηκε στη χώρα μας με το Ν. 
3521/2006 (ΦΕΚ 275/Α/2006), στον ήδη υπάρχοντα ορισμό της πολιτιστικής κληρονομιάς 
προστίθεται η «άυλη» μορφή της η οποία προσδιορίζεται ως «οι πρακτικές, αναπαραστάσεις, 
εκφράσεις, γνώσεις και τεχνικές – καθώς και τα εργαλεία, αντικείμενα, χειροτεχνήματα και οι 
πολιτιστικοί χώροι που συνδέονται με αυτές και τις οποίες οι κοινότητες, οι ομάδες και, κατά 
περίπτωση, τα άτομα αναγνωρίζουν ότι αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς τους». Βλ και 
N. 3521/2006 https://ich.unesco.org/doc/src/00009-EL-PDF.pdf   
126 Η Σύμβαση της Γρανάδας, στηρίχτηκε στις αρχές της Σύμβασης της UNESCO 1972. Στο αρθ. 10 

γίνεται αναφορά στην υποχρέωση των συμβαλλόμενων κρατών να υιοθετήσουν πολιτική 
ολοκληρωμένης προστασίας, η οποία σαφώς εμπεριέχει χωρικές διαστάσεις. Αναφέρεται μεταξύ 
άλλων στην υποχρέωση των κρατών μελών «να τοποθετεί την προστασία της αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς μεταξύ των ουσιαστικών στόχων του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και να 
εξασφαλίζει ότι η επιταγή αυτή θα ληφθεί υπ’ όψη στα διάφορα στάδια των ρυθμιστικών σχεδίων 
και στις διαδικασίες έγκρισης και εργασιών». Η σύμβαση της Γρανάδας κυρώθηκε με το Ν 2039/1992 

http://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf
https://ich.unesco.org/doc/src/00009-EL-PDF.pdf
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το αρχικό κείμενο του ΟΗΕ το 1987 όπως αργότερα συμπληρώθηκε με πολλαπλές 

παραμέτρους – πολιτικές,
127

 αποτελούν κομβικά σημεία στην εξελικτική διαδικασία 

της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του χωρικού σχεδιασμού. 

Λίγο αργότερα, με τη σύμβαση της Φλωρεντίας για την προστασία του τοπίου 

(20.10.2000),
128

 θεσπίζεται η υποχρέωση των κρατών μελών να ενσωματώνουν τη 

μελέτη τοπίου στην εθνική χωροταξική πολιτική αλλά και στις λοιπές τομεακές 

πολιτικές. 

Μια ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη 

Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου (ICZM).
129

 Το Πρωτόκολλο αυτό 

εγκρίθηκε στη Μαδρίτη το 2008 και αποτελεί μέρος της Διεθνούς Σύμβασης της 

Βαρκελώνης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Συμπεριλαμβάνονται 

διατάξεις χωροταξικού περιεχομένου όπως αυτή της υποχρέωσης θεσμοθέτησης 

αδόμητης παράκτιας ζώνης σε βάθος τουλάχιστο 100 μ. από την ακτογραμμή.
130

 Το 

πρωτόκολλο αυτό, παρότι έχει υπογραφεί από τη χώρα μας,  δεν έχει ενσωματωθεί 

στο Εθνικό Δίκαιο, ωστόσο οι ρυθμίσεις του λαμβάνονται υπ΄όψη στο χωροταξικό 

σχεδιασμό και ιδιαίτερα στα περιφερειακά χωροταξικά σχέδια αλλά και τα 

περιφερειακά χωροταξικά για την κλιματική αλλαγή. 

                                                                                                                                                                      
(Α’ 61). Στο αρθ. 6 του Ν. 4067/12 (ΝΟΚ) θεσπίζονται διατάξεις για την προστασία παραδοσιακών 
συνόλων και κτιρίων σε εναρμόνιση με τις προβλέψεις της Σύμβασης της Γρανάδας. 
127

 Σύμφωνα με την αρχική έκθεση ΟΗΕ του 1987 (βλ. και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγγραφο εργασίας 
σε σχέση με βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία 
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/envi/dt/893/893910/893910el.p
df ),  στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης είναι «να καλύπτονται οι ανάγκες των σημερινών γενεών χωρίς 
να τίθεται σε κίνδυνο η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες», 
ενώ η Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ η οποία εγκρίθηκε από τους παγκόσμιους ηγέτες το 2015, αποτελεί το 
νέο διεθνές πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και θέτει 17 στόχους μεταξύ των οποίων η 
καταπολέμηση της φτώχειας, της πείνας, η καλή υγεία και εκπαίδευση, η καθαρή ενέργεια, οι ίσες 
ευκαιρίες κλπ (βλ. η προσέγγιση της Ε.Ε. για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-
approach-sustainable-development_el    Βλ. επίσης 
https://hellenicaid.mfa.gr/media/images/docs/Agenda_2030.pdf) . Η  βιώσιμη ανάπτυξη συνιστά μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές οι 
οποίες αλληλοενισχύονται ενώ αποτελεί απαίτηση της εποχής, για το παρόν και το μέλλον (Πούλιος Ι, 
2014:16-17). 
128

 Η Σύμβαση αυτή κυρώθηκε με το Ν 3827/2010 (Α’ 30). 
129

 Βλ. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22009A0204(01)&from=EN 
130

 Στο αρθ. 8 του πρωτοκόλλου ορίζεται ότι: «α) τα συμβαλλόμενα μέρη καθορίζουν στις παράκτιες 
ζώνες, από την υψηλότερη χειμερινή ίσαλη γραμμή, ζώνη στην οποία δεν επιτρέπεται η δόμηση. 
Λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις περιοχές οι οποίες επηρεάζονται άμεσα και αρνητικά από 
την αλλαγή του κλίματος και τους φυσικούς κινδύνους, αυτή η ζώνη δεν μπορεί να έχει πλάτος 
μικρότερο των 100 μέτρων. β). Τυχόν αυστηρότερα εθνικά μέτρα που καθορίζουν αυτό το πλάτος 
παραμένουν σε ισχύ». 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/envi/dt/893/893910/893910el.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/envi/dt/893/893910/893910el.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_el
https://hellenicaid.mfa.gr/media/images/docs/Agenda_2030.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22009A0204(01)&from=EN
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Μια εξαιρετικά σημαντική οδηγία είναι η 2014/89/ΕΕ η οποία ενσωματώθηκε στο 

εθνικό δίκαιο με το Ν 4546/2018 (Α’ 101). Η οδηγία αυτή εισάγει την έννοια του 

«θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού» που προσβλέπει στην αειφόρο ανάπτυξη του 

θαλάσσιου χώρου και στη διαχείριση των συγκρούσεων των χρήσεων στις θαλάσσιες 

περιοχές. Τα κράτη μέλη πρέπει να εναρμονιστούν με τις αρχές της οδηγίας εν’ όψει 

μάλιστα και της κλιματικής αλλαγής. Αποτελεί σύνθετο και μεγάλους εύρους 

αντικείμενο που τώρα τίθεται σε δημόσιο διάλογο στη χώρα μας ενώ αρχίζει η 

διαδικασία σύνταξης των αντίστοιχων χωρικών σχεδίων που θα αποτελέσουν την 

επέκταση του μέχρι τώρα «φυσικού αντικειμένου» του χωρικού σχεδιασμού από την 

ξηρά στη θάλασσα, μελετώντας παράλληλα και τις αλληλεπιδράσεις.
131

 

Η στρατηγική της Ε.Ε. για την προσαρμογή στην  κλιματική αλλαγή, αποτελεί επίσης 

μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της η οποία από το 2014 προτρέπει τα 

κράτη μέλη στην ανάληψη αντίστοιχης δράσης.
132

 Δυο χρόνια αργότερα, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε διαδικασία αξιολόγησης της ως άνω στρατηγικής η 

οποία ολοκληρώθηκε το 2018.
133

 Η Ελληνική πολιτεία ευθυγραμμίστηκε με την 

πολιτική αυτή και τον Δεκ. του 2014 το ΥΠΕΝ σε συνεργασία με άλλους φορείς 

συνέταξε την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

(ΕΣΠΚΑ) η οποία στοχεύει να συμβάλει στην ανθεκτικότητα της χώρας από τις 

επιπτώσεις της. Η εθνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. 

αλλά και των Ηνωμένων Εθνών και τις ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο με τα αρθ 42-

45 του Ν 4414/19 (Α’ 149)
134

  με τον οποίο καθορίστηκαν οι διαδικασίες εκπόνησης 

της ΕΣΠΚΑ αλλά και των Περιφερειακών Σχεδίων Προσαρμογής στην Κλιματική 

Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ) τα οποία εξειδικεύουν σε επίπεδο περιφερειών της χώρας τις 

κατευθύνσεις του ΕΣΠΚΑ. Το περιεχόμενο των Περιφερειακών Σχεδίων για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή εξειδικεύτηκε με την Υπουργική Απόφαση 

11258/2017 (ΦΕΚ Β΄873), ενώ παράλληλα συστάθηκε το Εθνικό Συμβούλιο για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και συγκροτήθηκε με την Υπουργική 

Απόφαση 34768/2017 (ΦΕΚ Β΄ 3246). Οι Περιφέρειες της χώρας αυτή τη στιγμή 

                                                           
131

 Για μια εκτενέστερη προσέγγιση σε σχέση με τη θαλάσσια χωροταξία βλ. Βασενχόφεν  Λ. 2010   
132

  Βλ. σύνδεσμο COM (2013) 216 
133

 Για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης βλ. 
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/summary_fiche_gr_en.pdf 
134

 Βλ. Ν. 4414/2016 (Α΄149) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8yU9Qd2Hc-BB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWqKhr0MNcE9SPGh7XSpWbTo0uBodm9tofIAKYUGWPuk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8Ohv0D7TaH5sfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtejjyNeNqL3dFnsozz4O1tcAwyHIyNWIHGu7NPYvBL06
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/legacy/Files/Klimatiki%20Allagi/Prosarmogi/20200616_COM_2016.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/summary_fiche_gr_en.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8JfWk9tSupxZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZdzpgpcp0PvYXXeUs1tiEdpqWltryQTsRnvq51ooce-
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εκπονούν τα αντίστοιχα σχέδια τα οποία ασφαλώς ενέχουν χωροταξικές 

διαστάσεις.
135

 Τα σχέδια αυτά υπόκεινται σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση. 

Με την ΚΥΑ 107017/5.9.2006 (Β’ 1225) εναρμονίστηκε το εθνικό δίκαιο με την 

οδηγία της Ε.Ε. 2001/42/ΕΚ «Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση». Στόχος της 

οδηγίας αυτής είναι η προώθηση της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης με την υψηλού 

επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών 

ζητημάτων στην προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων και προγραμμάτων.
136

 Η εφαρμογή 

της οδηγίας στα κράτη μέλη επιβάλλει την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), ένα «εργαλείο» προληπτικού ελέγχου των 

παρεμβάσεων στο περιβάλλον, το οποίο καθορίζει, περιγράφει και εκτιμά τις 

σημαντικές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις από την εφαρμογή ενός σχεδίου ή 

προγράμματος σε ανθρώπους, χλωρίδα και πανίδα, έδαφος, ύδατα, αέρα, κλίμα, 

τοπίο, ακίνητη περιουσία και πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και την αλληλεπίδραση 

μεταξύ αυτών των παραγόντων. Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων εφαρμόζεται και σε όλα τα χωροταξικά – πολεοδομικά σχέδια ή 

ρυθμίσεις αλλά και στις επί μέρους πολιτικές – σχεδιασμούς των φορέων κυρίως της 

κεντρικής διοίκησης (Υπουργεία κλπ) και ασφαλώς αποτελεί πολύ σημαντική 

παράμετρο του χωρικού σχεδιασμού. 

Με την οδηγία 2007/60/ΕΚ1, τίθεται το πλαίσιο για την αξιολόγηση και τη διαχείριση 

των κινδύνων πλημμύρας με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην 

ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές 

δραστηριότητες. Η Οδηγία έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο με την Κ.Υ.Α. H.Π. 

31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1108/Β’/21.07.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Τα σχέδια αυτά έχουν άμεση συνάφεια με τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωρικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Περιφερειακά Χωροταξικά) και επομένως 

αποτελούν μέρος της συνολικότερης χωροταξικής πολιτικής. 

 

2.4.4.2. Ο Χωρικός Σχεδιασμός στην Ελλάδα. 

Είναι η περίοδος που στη χώρα επέρχονται τεράστιες ανακατατάξεις λόγω της 

«ενδημικής» οικονομικής κρίσης που κορυφώθηκε στα τέλη της πρώτης δεκαετίας 

του 21
ου

 αιώνα αλλά και της παγκόσμιας κρίσης της ίδιας περιόδου.  

                                                           
135

 Βλ και https://ypen.gov.gr/perivallon/klimatiki-allagi/prosarmogi-stin-klimatiki-allagi/ 
136

 Βλ. Γιαννακούρου Γ., 2019 : 43-45 

 

https://ypen.gov.gr/perivallon/klimatiki-allagi/prosarmogi-stin-klimatiki-allagi/
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Το Μάιο του 2010 η χώρα τίθεται σε καθεστώς «επιτροπείας» προκειμένου να 

μπορέσει να ανταπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις της έναντι τρίτων, μέσω της 

υπογραφής τριών «μνημονίων συνεργασίας» (2010, 2012 και 2015) με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο. Τα μνημόνια αυτά και τα συνεπαγόμενα μέτρα δημοσιονομικής 

προσαρμογής, έφεραν ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του κράτους, τους 

δημοκρατικούς θεσμούς και το επίπεδο ζωής των πολιτών.  Το γεγονός αυτό είχε 

αντίκτυπο και στο χωρικό σχεδιασμό ο οποίος πλέον προσανατολίζεται στη 

δημιουργία θεσμικών πλαισίων που θα εξυπηρετούσαν την ανάγκη είσπραξης πόρων 

για την εξυπηρέτηση του χρέους. Έτσι το όλο θεσμικό πλαίσιο προσανατολίζεται 

πλέον στην ανάγκη για προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων και στην επιτάχυνση της 

αντίστοιχης διαδικασίας αδειοδοτήσεων συγκεντρώνοντας αρμοδιότητες σε κεντρικό 

επίπεδο και παρακάμπτοντας την τοπική διοίκηση. 

Σε διοικητικό επίπεδο πραγματοποιείται μια μεγάλη τομή προσαρμοσμένη και αυτή 

στις ιδιαίτερες συνθήκες. Με το Ν. 3852/2010 θεσμοθετείται η διοικητική 

μεταρρύθμιση με την ονομασία «Καλλικράτης». Τη θέση της κρατικής Περιφέρειας 

που συγκροτείται σε 13 γεωγραφικές ενότητες, παίρνει η αιρετή, ενσωματώνοντας τις 

πρώην αιρετές Ν.Α. ενώ η πρώτη μετατρέπεται σε «Αποκεντρωμένη Διοίκηση» και 

διαρθρώνεται σε 7 γεωγραφικές ενότητες. Παράλληλα οι πρώην  1034 Δήμοι και 

Κοινότητες μετατρέπονται σε 325 Δήμους. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του 

Νόμου, το πρόγραμμα «Καλλικράτης» κινείται «στα πλαίσια του Συντάγματος με 

κράτος επιτελικό και αποκεντρωμένες δομές και αυτοδιοικητικούς θεσμούς ικανούς να 

ανταποκριθούν στην περιφερειακή ανάπτυξη ενδυναμώνοντας τις συμμετοχικές 

διαδικασίες και το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών αξιοποιώντας παράλληλα τα νέα 

εργαλεία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ενσωματώνοντας τις αρχές της διαφάνειας 

και λογοδοσίας». Η μεταρρύθμιση αυτή έδωσε περαιτέρω υπόσταση στην Τ.Α. αλλά 

δίχως να εξαλείψει τον κρατικό συγκεντρωτισμό ο οποίος εξακολουθεί να υφίσταται. 

Την περίοδο αυτή το θεσμικό πλαίσιο διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 



71 
 

Ι. N 3843/2010 (ΦΕΚ 62/Α/28.4.2010) «ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης 

και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις» 

 

Με το Νόμο αυτό ξεκινά μια ακόμη διαδικασία «τακτοποίησης» αυθαιρεσιών αρχής 

γενομένης από τους «Ημιυπαίθριους Χώρους».
137

 Επί δεκαετίες, η μετατροπή των 

Η.Χ. σε χώρους κύριας χρήσης (σε όλα τα κτίσματα και κυρίως σε πολυκατοικίες 

όπου συνήθως ένας τουλάχιστο ανά διαμέρισμα μετατρεπόταν σε υπνοδωμάτιο) ήταν 

«κοινό μυστικό». Η πολιτεία για μια ακόμη φορά «κλείνει το μάτι» καθαρά για 

εισπρακτικούς λόγους, λέγοντας ότι δεν ενοχλεί το κλείσιμο των Η.Χ. διότι αυτοί 

συμπεριλαμβάνονται στον όγκο του κτιρίου και επομένως μπορούν να 

«τακτοποιηθούν». Δυστυχώς με την άποψη αυτή συμφώνησαν και οι φορείς των 

τεχνικών διότι έδιδε κάποια επαγγελματική διέξοδο στην κρίση που ήδη από το 2008 

είχε πλήξει τον κλάδο. Αρχίζει έτσι μια ατέρμονη διαδικασία «τακτοποιήσεων» εφ’ 

όλης της ύλης επί μια σχεδόν δεκαετία αρχής γενομένης το 2011, που «ξέπλυνε» την 

αδυναμία της πολιτείας να ελέγξει την πολύ μεγάλων διαστάσεων αυθαίρετη δόμηση 

που συνέτεινε στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος της χώρας.  

 

ΙΙ. Ν. 3894/2010 (ΦΕΚ 204/Α/2.12.2010) «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης 

Στρατηγικών Επενδύσεων» (ΕΣΧΑΣΕ – Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης 

Στρατηγικών Επενδύσεων» 

Με το Νόμο ορίζονται ειδικές διατάξεις που προωθούν τις λεγόμενες «στρατηγικές 

επενδύσεις».
138

 Οι αδειοδοτήσεις (περιβαλλοντικές, χωροταξικές κλπ) εγκρίνονται 

                                                           
137

 Οι Η.Χ. είναι χώροι που περικλείονται από τις τρεις πλευρές τους από δομικά στοιχεία 
(υποστυλώματα  ή τοιχοποιία) και μαζί με τους εξώστες συνιστούν τους ανοιχτούς χώρους του 
κτιρίου. Είναι συστατικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής (αναγόμενο στους Μινωικούς χρόνους) καθότι 
αποτελούν εξωτερικούς και παράλληλα προστατευμένους χώρους που παρέχουν δροσισμό αλλά και 
σκίαση. Το ποσοστό των εξωστών και Η.Χ. σε μια οικοδομή μπορούσε να ανέλθει στο 40% της 
δομήσιμης επιφάνειας. Έτσι, «κλείνοντας» τους Η.Χ και μετατρέποντάς τους σε δωμάτια, 
ελαχιστοποιούνταν οι ανοιχτοί χώροι (παρέμεναν στην ουσία μόνο οι εξώστες) και επομένως η 
απαραίτητη για το μεσογειακό μας κλίμα παραμονή σε εξωτερικό χώρο του διαμερίσματος. 
138

 Οι «στρατηγικές επενδύσεις», είναι μεγάλα επενδυτικά πλάνα σε διάφορους τομείς (βιομηχανία, 
ενέργεια, υγεία κλπ) και ιδίως στον τομέα του τουρισμού, με στόχο να συμβάλουν στην εθνική 
οικονομία και έξοδο από την κρίση. Ορίζονται τα κριτήρια ένταξης ενώ είναι δυνατή η αξιοποίηση 
των αναπτυξιακών Νόμων. Προς το σκοπό αυτό συνιστάται εταιρεία με την επωνυμία «Επενδύστε 
στην Ελλάδα Α.Ε» που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος με τους κανόνες ιδιωτικής 
οικονομίας. Σκοπός της εταιρίας είναι η προσέλκυση επενδυτών και η προώθηση των επενδύσεων. 
Για την πραγματοποίηση των στρατηγικών επενδύσεων απαιτείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
που χορηγείται με Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. 
Εφόσον βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, με Π.Δγμα μπορούν να εγκρίνονται παρεκκλίσεις που 
υπερβαίνουν τους όρους του σχεδίου ακόμη και τον ίδιο το ΓΟΚ. Επιτρέπεται η αναγκαστική 
απαλλοτρίωση για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων αυτών. 
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εντός ανατρεπτικής  προθεσμίας 45 ημερών από την υποβολή της αίτησης στις 

αντίστοιχες αρχές. Για την πραγματοποίηση της στρατηγικής επένδυσης, 

καταρτίζονται από τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων τα Ειδικά Σχέδια 

Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ). Στα σχέδια αυτά καθορίζονται οι 

χρήσεις γης, οι γενικοί και ειδικοί όροι δόμησης καθώς και η γενική διάταξη. 

Εγκρίνονται με Π.Δγματα μετά από γνώμη των ΟΤΑ Α και Β βαθμού. 

 

ΙΙΙ. Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.3.2011) «διατήρηση βιοποικιλότητας και άλλες 

διατάξεις». 

 

Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και της 

βιοποικιλότητας. Παρά το γεγονός ότι ο Νόμος κινείται σχεδόν στο σύνολό του προς 

τη σωστή κατεύθυνση με προβλήματα όμως εφαρμογής,
139

 στο αρθ. 9 θεσπίζεται 

διάταξη με την οποία εντός των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο σύστημα «natura 

2000», το όριο αρτιότητας των δημιουργούμενων εφεξής γηπέδων στις εκτός σχεδίου 

περιοχές, αυξάνεται από τα 4.000 στα 10.000 μ2. Είναι μια οριζόντια «χωροταξική» 

ρύθμιση που θέτει κανονιστικούς όρους στο 20% περίπου της εδαφικής επιφάνειας 

της χώρας
140

 χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία. Έτσι, αντί να μελετηθούν άμεσα και 

εξειδικευμένα οι περιοχές «natura» προσδιορίζοντας επακριβώς την επί μέρους 

προστατευταία ύλη και δημιουργώντας ένα κανονιστικό πλαίσιο τόσο σε 

πολεοδομικό όσο και σε διαχειριστικό επίπεδο προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες 

της κάθε περιοχής, προτιμήθηκε και πάλι η γενίκευση για λόγους «προστασίας» 

υποδηλώνοντας την αδυναμία για ένα πραγματικό χωρικό σχεδιασμό ιδίως στις 

ευαίσθητες περιοχές. 

 

 

 

                                                           
139

 Τα προβλήματα αυτά εντοπίζονται στο γεγονός ότι για την υλοποίηση του Νομοθετήματος 
απαιτούνταν 8 Π.Δγματα, 11 ΚΥΑ, 15 Υπουργικές Αποφάσεις και 2 Αποφάσεις Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης (δείγμα και πάλι της κακής νομοθέτησης αφού με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η 
αλλοίωση του πνεύματος του Νόμου από την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία). Ο Νόμος διέπεται 
επίσης από υπέρμετρο συγκεντρωτισμό αφού όλα κινούνται σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης με την 
Τ.Α. και πάλι παραγκωνισμένη.  
140

 Τόση είναι η έκταση που καταλαμβάνει το δίκτυο natura 2000. Ιδιαίτερα στα νησιά το ποσοστό 
αυτό αυξάνεται αγγίζοντας το 30%. Με την αύξηση του ορίου αρτιότητας «οριζόντια», ευνοείται εν 
τέλει η προώθηση μεγάλων εταιρικών σχημάτων που είναι σε θέση να αγοράσουν μεγάλες εκτάσεις. 
Το γεγονός αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα τις νησιωτικές περιοχές και την οικονομία τους. 
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IV. Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ/Α’/1.7.2011) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015». 

  

Με το Νόμο θεσπίστηκε το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 

Δημοσίου» (ΤΑΙΠΕΔ) με σκοπό την αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του 

δημοσίου. Στο ταμείο μεταβιβάζεται σχεδόν όλη η ακίνητη περιουσία του δημοσίου η 

οποία διαχειρίζεται πλέον με όρους ιδιωτικού δικαίου αποκλειστικά για την 

εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. Την περιουσία του δημοσίου διαχειρίζεται το 

Δ.Σ. του ταμείου. Για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζονται 

ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης και συντάσσονται τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής 

Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ)
141

 στα οποία προβλέπονται η γενική 

οργάνωση του χώρου προς αξιοποίηση, οι όροι δόμησης κλπ.  

Τόσο τα ΕΣΧΑΣΕ όσο και τα ΕΣΧΑΔΑ αποτελούν ρυθμίσεις χώρου με κατά 

παρέκκλιση διαδικασίες θέτοντας όρους ιδιωτικού δικαίου στα δημόσια πράγματα 

αντικατοπτρίζοντας πλήρως την κατάσταση που βίωσε η χώρα την περίοδο των 

λεγόμενων «μνημονίων».
142

 

 

V. Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 /Α/ 21.9.2011) «περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων κτισμάτων». 

 

Με το Νόμο αυτό τροποποιούνται διατάξεις του Ν. 1650/86 για την προστασία του 

περιβάλλοντος και καταβάλλεται προσπάθεια μείωσης των περιβαλλοντικών 

αδειοδοτήσεων  και γραφειοκρατικών διαδικασιών δίνοντας παράλληλα έμφαση 

στους  περιβαλλοντικούς ελέγχους. Η προσπάθεια αυτή θεωρούμε ότι βρίσκεται προς 

τη σωστή κατεύθυνση.  

Ο Νόμος περιέχει και ένα κεφάλαιο για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων το οποίο 

λειτούργησε ως το βασικό κεφάλαιο για τις μετέπειτα ρυθμίσεις ιδίου περιεχομένου 

που χαρακτήρισε όλη την περίοδο της κρίσης, μέχρι και τις ημέρες μας.
143

 Στην 

                                                           
141

 Στα σχέδια αυτά μπορούν να καθορίζονται όροι δόμησης κατά παρέκκλιση της κείμενης 
νομοθεσίας και των ανάλογων κανονιστικών πλαισίων. Εγκρίνονται με Π.Δγμα μετά από γνώμη της 
Τ.Α ενώ οι απαιτούμενες οικοδομικές άδειες εκδίδονται απευθείας από τον Υπουργό Περιβάλλοντος 
παρακάμπτοντας τις τοπικές Πολεοδομικές Υπηρεσίες. Για το αισθητικό σκέλος συγκροτείται στα 
πλαίσια του Υπουργείου Ειδική Αρχιτεκτονική Επιτροπή, παρακάμπτοντας την αντίστοιχη που 
λειτουργεί σε περιφερειακό επίπεδο. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι τελεσίδικες και δεν χωρούν 
ενστάσεις. 
142

 Για μια κριτική αναφορά στο Νόμο όταν ήταν στη φάση διαβούλευσης βλ. άρθρο του 
υπογράφοντα με τίτλο «δεν θα μείνει τίποτε όρθιο», η Ροδιακή 30.6.2011, σελ. 15. 
143

 Βλ. Ν 4178/11 (ΦΕΚ 174/Α/2013), Ν. 4495/17 (ΦΕΚ 167/Α/2017), Ν 4759/2020 (ΦΕΚ 245 
/Α’/9.12.2020). 
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αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι: «ο Νόμος έρχεται να ρυθμίσει την αυθαίρετη 

δόμηση με τρόπο που να αντιμετωπίζει ρεαλιστικά την κατάσταση επιτρέποντας από τη 

μια στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων να τα διατηρήσουν και να έχουν δικαίωμα 

μεταβίβασης για σαράντα και πλέον έτη (καταβάλλοντας βεβαίως το αντίστοιχο 

τίμημα) και από την άλλη αποκαθιστώντας το αίσθημα δικαίου  αφού τα χρήματα που 

θα εισπραχθούν θα είναι ανταποδοτικά προς το περιβάλλον  (αφού θα διατεθούν για 

κατεδάφιση άλλων αυθαιρέτων) και για περιβαλλοντικές δράσεις μέσω του πράσινου 

ταμείου». Όσοι δεν τα «ρυθμίσουν» θα υποβληθούν σε εξαντλητικά πρόστιμα και θα 

διατάσσεται η κατεδάφισή τους ενώ στο εξής για κάθε μεταβίβαση θα συντάσσεται 

υπεύθυνη δήλωση από το μηχανικό ότι η κατασκευή είναι νόμιμη.  

Είναι προφανές ότι η λεγόμενη «τακτοποίηση» των αυθαιρεσιών (η οποία αυτή τη 

φορά δεν περιορίζεται στους Η.Χ. αλλά επεκτείνεται σε όλη την έκταση της δόμησης 

πλην των οικοδομών που βρίσκονται σε αιγιαλό, δάση, ρέματα), ουδόλως σχετίζεται 

με την αιτιολογική έκθεση του Νόμου αλλά έγινε για εισπρακτικούς λόγους για την 

εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους και για το λόγο αυτό για πρώτη φορά στην από 

δεκαετίες επιχειρούμενη «ρύθμιση» των αυθαίρετων κατασκευών, ένα τέτοιο 

νομοθέτημα έχει (με διάφορες παραλλαγές) διάρκεια αορίστου χρόνου.  

Η αυθαίρετη δόμηση στη χώρα δυστυχώς αποτελεί το μόνο  «διαχρονικό θεσμό». 

Άρχισε για την κάλυψη πραγματικών στεγαστικών αναγκών και με την πάροδο των 

ετών και εξελίχθηκε σε κερδοσκοπία και περιφρόνηση της έννομης τάξης. Για την 

κατάσταση αυτή ευθύνεται τόσο η πολιτεία όσο και οι πολίτες. Και όλα αυτά 

ασφαλώς εις βάρος του περιβάλλοντος και της «βιώσιμης ανάπτυξης».
144

 

 

VI. Νόμος 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α’/25.11.2011) «νέος τρόπος έκδοσης αδειών 

δόμησης, ελέγχου κατασκευών και άλλες διατάξεις». 

 

Με το Νόμο αυτό  αλλάζει η διαδικασία αδειοδότησης των κτιρίων και εισάγεται ο 

υποχρεωτικός έλεγχος σε τρία στάδια της κατασκευής από ιδιώτη ελεγκτή δόμησης 

αντικαθιστώντας έτσι τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών του δημοσίου που 

πλέον περιορίζονται σε εποπτικό ρόλο. Το μέτρο έρχεται να ενισχύσει τις ρυθμίσεις 

του Ν. 4014/11 λειτουργώντας και ως μοχλός πίεσης για «τακτοποίηση» των 

αυθαιρεσιών. Στον ίδιο Νόμο θεσπίζονται τα «Συμβούλια Αρχιτεκτονικής» (Σ.Α.) 

στα πλαίσια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που αντικαθιστούν τις Επιτροπές 

                                                           
144

 Βλ. και άρθρο του υπογράφοντα «ρυθμίσεις αυθαιρέτων – απορρυθμίσεις της κοινωνίας και των 
μηχανικών», η Ροδιακή 21.12.2011 σελ. 17. 
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Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) που λειτουργούσαν στα πλαίσια των 

κρατικών και μετέπειτα αιρετών Νομαρχιών. Παράλληλα για τα πολεοδομικά θέματα 

θεσπίζεται το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 

(ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) που λειτουργεί επίσης στα πλαίσια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή 

σε κεντρικό επίπεδο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος αλλά και στα Υπουργεία Αιγαίου 

και Μακεδονίας – Θράκης.  

Έτσι όργανα αρχιτεκτονικού ελέγχου και πολεοδομικών θεμάτων που επί σειρά ετών 

λειτουργούσαν στα πλαίσια της Νομαρχίας (κρατικής και αιρετής), μεταφέρονται 

πλέον στην κρατική διοίκηση αποδυναμώνοντας περαιτέρω την Τ.Α. παρά τις περί 

του αντιθέτου εξαγγελίες, αυξάνοντας παράλληλα τη γραφειοκρατία.
145

 

 

VII. Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α’/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός». 

 

Για μια ακόμη φορά τροποποιείται ο Οικοδομικός Κανονισμός (αλλά πάντα 

παραμένει «νέος»). Ο «νέος» λοιπόν αυτός ΓΟΚ κινείται στα πλαίσια των 

προηγούμενων με μια ουσιώδη διαφορά. Η «περιπτωσιολογία» που αναπτύσσεται 

ξεπερνά κάθε προηγούμενο, γενικεύοντας σωρεία από μεμονωμένες περιπτώσεις. 

Ακόμα και οι καλές ρυθμίσεις του (που σχετίζονται με την ενεργειακή αναβάθμιση 

των κτιρίων κλπ), χάνονται μέσα στο γενικότερο «πνεύμα» του Νόμου.
146

  

Στον ίδιο Νόμο γίνεται μια ακόμη αναφορά στις πολεοδομικές αρμοδιότητες. Αυτή 

τη φορά με το αρθ. 31, μεταβιβάζονται στον ΠτΔ όλες οι αρμοδιότητες έγκρισης και 

τροποποίησης σχεδίων πόλεων (πλην αυτών της σημειακής τροποποίησης σχεδίων 

πόλεων  που είχαν μεταβιβαστεί στους Περιφερειάρχες με τον «Καλλικράτη»). Η 

«περιπέτεια της αρμοδιότητας» συνεχίζεται. 

 

 

                                                           
145

 Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι για  ένα οποιοδήποτε πολεοδομικό θέμα, από το μικρότερο 
ως το μεγαλύτερο (πλην ασφαλώς εξαιρέσεων), χρειάζεται πλέον η εμπλοκή όλων των φορέων της 
διοίκησης. Συντάκτης είναι συνήθως ο Δήμος ο οποίος αφού συντάξει τη μελέτη και τηρήσει τη 
νόμιμη διαδικασία αποστέλλει το φάκελο στην Περιφέρεια προκειμένου αυτή να εισηγηθεί στο 
αρμόδιο ΣΥΠΟΘΑ της Αποκεντρ. Διοίκησης και αφού αυτό γνωμοδοτήσει  ο φάκελος  επιστρέφει 
στην Περιφέρεια η οποία θα τον διαβιβάσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος το οποίο (συνήθως μετά 
από  γνωμοδότηση  και του Κεντρικού ΣΥΠΟΘΑ) θα τον αποστείλει στο ΣτΕ για κρίση για να 
επιστρέψει στο ΥΠΕΝ προκειμένου με πρόταση του Υπουργού να σταλεί στην Προεδρία της 
Δημοκρατίας για έκδοση του αντίστοιχου Π.Δ. Είναι ευνόητο ότι  διαδικασία αυτή μπορεί να 
κρατήσει έτη. Ένας «ατέρμων κοχλίας».  
146 Για μια κριτική θεώρηση (με σκοπτική ματιά) βλ. άρθρο του υπογράφοντα «Ο ΓΟΚ απέθανε, ζήτω 

ο ΓΟΚ», εφημερίδα «Η Γνώμη» 12.3.2012 σελ. 16.  
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VIII. Ν 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α΄/ 24.12.2014) «πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα 

– ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις». 

 

Στο Νόμο τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν στην εισφορά σε γη και σε 

χρήμα των εντασσόμενων στο σχέδιο περιοχών και ορίζεται εν γένει μικρότερη 

εισφορά από την ισχύουσα. Προστίθεται επίσης διάταξη με την οποία: «μετά από 

παρέλευση δεκαπενταετίας από την έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου με το οποίο 

επιβλήθηκε για πρώτη φορά απαλλοτρίωση ή δέσμευση ακινήτου, ή την παρέλευση 

πενταετίας από την κύρωση της πράξης εφαρμογής ή αναλογισμού, επέρχεται 

αυτοδίκαια η άρση της απαλλοτρίωσης εφόσον το αιτηθεί ο ιδιοκτήτης» (αρθ. 3. παρ. 

2). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται τροποποίηση του σχεδίου και ο Δήμος μπορεί να 

επανεπιβάλλει την απαλλοτρίωση μόνο αν πιστωθεί η αντίστοιχη δαπάνη στον 

προϋπολογισμό του. Το ίδιο ισχύει και σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης.  

Με τη διάταξη αυτή φαίνεται η αδυναμία ιδίως της Τ.Α. να εφαρμόσει τον 

θεσμοθετημένο πολεοδομικό σχεδιασμό αφήνοντας να «σέρνονται» υποθέσεις 

απαλλοτρίωσης για τη δημιουργία κοινόχρηστων – κοινωφελών χώρων ή και 

ολόκληρων μελετών πράξης εφαρμογής επί σειρά ετών, δεσμεύοντας επ’ αόριστο 

ιδιοκτησίες. Είναι προφανές ότι σε βάθος χρόνου θα απομειωθούν σημαντικά οι 

κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι των πόλεων αφού τις περισσότερες φορές οι 

Δήμοι αδυνατούν να αποζημιώσουν τους ιδιοκτήτες. 

 

VIX. Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α’/28.6.2014) «Χωροταξική και Πολεοδομική 

Μεταρρύθμιση - Βιώσιμη Ανάπτυξη». 

 

Με τις διατάξεις του Νόμου μεταφέρεται σε ενιαίο κείμενο ο χωρικός σχεδιασμός και 

θεσπίζονται τα δυο επίπεδά του. Το «στρατηγικό»
147

 και το «ρυθμιστικό».
148

 

 

 

                                                           
147

 Σύμφωνα με το αρθ. 1, «Στρατηγικός Χωρικός Σχεδιασμός είναι ο σχεδιασμός με τον οποίο 
τίθενται, με βάση την ανάλυση των δεδομένων και την πρόγνωση των μελλοντικών εξελίξεων, οι 
μεσοπρόθεσμοι ή και μακροπρόθεσμοι στόχοι της ανάπτυξης και οργάνωσης του χώρου, καθώς και 
οι γενικές κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση των οικιστικών περιοχών, των περιοχών ασκήσεως 
παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των περιοχών προστασίας, σε εθνική ή 
περιφερειακή κλίμακα. Ο στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός δύναται να περιλαμβάνει και ειδικότερες 
ρυθμίσεις αμέσου εφαρμογής με σκοπό τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη, καθώς και την 
προστασία των παραπάνω περιοχών». 
148

 Σύμφωνα επίσης με το αρθ. 1: «Ρυθμιστικός Χωρικός Σχεδιασμός είναι ο σχεδιασμός με τον οποίο 
καθορίζονται οι κανόνες για τη χρήση, τη δόμηση και την εν γένει εκμετάλλευση του εδάφους σε 
εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές». 
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Α. Στρατηγικός σχεδιασμός.  Ιεραρχικά επίπεδα: 

1. Εθνική Χωροταξική Πολιτική (πρώην Εθνικό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού 

και Αειφόρου Ανάπτυξης). Διαμορφώνεται από την Κυβέρνηση και 

εξυπηρετεί τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Συντάσσεται από το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, εγκρίνεται με Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου 

μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και ανακοινώνεται στη 

Βουλή. 

2. Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια (πρώην Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης). Σύνολο κειμένων και διαγραμμάτων 

που δίνουν κατευθύνσεις Χωροταξικού Σχεδιασμού σε επίπεδο χώρας ανά 

τομείς (τουρισμός, βιομηχανία κλπ).  Εκπονούνται από το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και υπόκεινται σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 

Εκτίμησης (ΣΜΠΕ). Εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις του υπερκείμενου 

σχεδιασμού και εγκρίνονται με ΚΥΑ. 

3. Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια. Σύνολο κειμένων και διαγραμμάτων που 

δίνουν κατευθύνσεις Χωροταξικού Σχεδιασμού σε επίπεδο Περιφέρειας. 

Σχετίζονται με τα αναπτυξιακά προγράμματα της Περιφέρειας. Εκπονούνται 

από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αφορούν σε όλες τις Περιφέρειες της 

χώρας πλην Αττικής (όπου τη θέση τους έχει το Ρυθμιστικό Σχέδιο), 

υπόκεινται σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.)  

και εγκρίνονται με απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος μετά από γνώμη του 

Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Β. Ρυθμιστικός Σχεδιασμός. Ιεραρχικά επίπεδα 

1. Α) Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ). Αποτελούν τα πρώην ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ.  

Συντάσσονται σε επίπεδο Α’ βάθμιου ΟΤΑ ή Δ.Ε. Ρυθμίζουν τους άξονες 

ανάπτυξης, τις οικιστικές περιοχές και τις επεκτάσεις, τις χρήσεις γης εντός 

και εκτός σχεδίου και εν γένει την ανάπτυξη και περιβαλλοντική προστασία 

της αντίστοιχης περιοχής. Υπόκεινται σε διαδικασία ΣΠΕ, εναρμονίζονται με 

τις προβλέψεις του υπερκείμενου στρατηγικού σχεδιασμού και εγκρίνονται με 

Π.Δγμα μετά από γνώμη του οικείου ΟΤΑ και του ΚΕΣΥΠΟΘΑ. Β) Ειδικά 

Χωρικά Σχέδια (ΕΧΣ). Συντάσσονται ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων 

προκειμένου να αποτελέσουν υποδοχείς υπερτοπικής κλίμακας 

προγραμμάτων και σχεδίων (περιοχές ΠΟΤΑ, ΠΟΑΠΔ, Επιχειρηματικά 

Πάρκα, ΕΣΧΑΣΕ, ΕΣΧΑΔΑ κλπ). Ανήκουν στο ίδιο επίπεδο σχεδιασμού με 
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τα ΤΧΣ ωστόσο οι ρυθμίσεις τους είναι δεσμευτικές για τα ΤΧΣ. Υπόκεινται 

σε διαδικασία Σ.Π.Ε., εναρμονίζονται με τις προβλέψεις του υπερκείμενου 

στρατηγικού σχεδιασμού και εγκρίνονται με Π.Δγμα μετά από γνώμη του 

οικείου ΟΤΑ και του ΚΕΣΥΠΟΘΑ. 

2. Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής. Είναι τα γνωστά μας «Σχέδια Πόλεων» και 

συντάσσονται σύμφωνα με τις προβλέψεις των ΤΣΧ και ΕΧΣ. 

Εναρμονίζονται με τις προβλέψεις του υπερκείμενου ρυθμιστικού και 

στρατηγικού σχεδιασμού και εγκρίνονται με Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρ. 

Διοίκησης μετά από γνώμη του οικείου ΟΤΑ και ΣΥΠΟΘΑ. Με την απόφαση 

έγκρισης κυρώνεται και η αντίστοιχη Πράξη Εφαρμογής. 

Παρατηρούμε ότι το πρώην Εθνικό Χωροταξικό δεν εγκρίνεται πλέον από τη Βουλή 

αλλά αποτελεί «σύνολο κατευθύνσεων» που εγκρίνονται από το Υπουργικό 

Συμβούλιο, υποβαθμίζεται δηλαδή ο ρόλος του εκφράζοντας στην ουσία την 

εκάστοτε κυβερνητική πολιτική. Τα ρυθμιστικά σχέδια (πλην Αττικής) καταργούνται 

και ενσωματώνονται στα Περιφερειακά Χωροταξικά των οποίων ο ρυθμιστικός 

ρόλος αναβαθμίζεται και σχετίζεται άμεσα με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της 

Περιφέρειας. Ωστόσο και εδώ τον κυρίαρχο ρόλο έχει η κεντρική διοίκηση αφού οι 

Περιφέρειες δεν συμμετέχουν στη σύνταξη – επίβλεψη αλλά ούτε και στην έγκρισή 

τους (το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει μόνο γνωμοδοτικό ρόλο). Επιπρόσθετα, 

εξορθολογίζονται κατά κάποιο τρόπο οι πολεοδομικές αρμοδιότητες  αφού τα 

υπερκείμενα επίπεδα σχεδιασμού (ΤΧΣ – ΕΧΣ) εγκρίνονται πλέον με ΠΔ
149

 ενώ τα 

υποκείμενα σχέδια πόλεων, με Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
150

 

Παρατηρούμε επίσης ότι προστίθεται επίπεδο σχεδιασμού, τα ΕΧΣ που 

ενσωματώνουν όλες τις προηγούμενες ειδικές χρήσεις το οποίο εξυπηρετεί την 

κατεύθυνση των μεγάλων επενδυτικών σχημάτων. 

Ο Νόμος αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 4447/2016  δίχως να αλλάζει η φιλοσοφία 

του. 

Τα επίπεδα και η αλληλουχία των σταδίων του χωρικού σχεδιασμού παίρνουν πλέον 

την τελική τους μορφή και διαμορφώνονται σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα. 

                                                           
149

 Τα αντίστοιχα ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ του Ν 1337/83 και 2508/97 εγκρίνονταν με απόφαση Γ.Γ. κρατικής 
Περιφέρειας. 
150

 Ωστόσο εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι το γεγονός αυτό, δηλαδή η έγκριση των σχεδίων πόλεων με 
Απόφαση συντονιστή Α.Δ.,  είναι αμφίβολο αν θα εφαρμοστεί στην πράξη καθότι το πιο πιθανό είναι 
στο τέλος αυτά να εγκρίνονται με Π.Δγμα καθότι η μέχρι τώρα δημιουργηθείσα μακροσκελής 
Νομολογία, αυτό δείχνει. 
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Διάγραμμα 6. Ν. 4269/14, Επίπεδα Σχεδιασμού. Επεξεργασία Π. Βενέρης. 
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X. Ν. 4495/2017 |(ΦΕΚ 167/Α/3.11.2017) «Έλεγχος και προστασία του δομημένου 

περιβάλλοντος». 

 

Με το Νόμο αυτό αναμορφώνεται η διαδικασία έκδοσης των οικοδομικών αδειών 

κινούμενη προς την κατεύθυνση ένταξής της στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 

την ενδυνάμωση του ρόλου του ιδιώτη μηχανικού έναντι της κλασικής δομής των 

πολεοδομικών γραφείων.  

Το ενδιαφέρον στο Νόμο είναι ότι προβλέπονται ρυθμίσεις με τις οποίες σχεδόν το 

σύνολο των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που αφορά στον 

αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό έλεγχο (Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και Συμβούλια 

Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων) περνούν πλέον στις αιρετές 

Περιφέρειες ενώ στα πλαίσια του ίδιου φορέα δημιουργούνται  τα «παρατηρητήρια 

δόμησης»
151

 τόσο σε τοπικό όσο και περιφερειακό επίπεδο. Είναι μια τομή στη 

διοικητική διαδικασία αφού οι αιρετές Περιφέρειες καλούνται να ασκήσουν 

πραγματικό έλεγχο και εποπτεία στο δομημένο περιβάλλον τόσο σε διαδικαστικό όσο 

και σε εφαρμοστικό επίπεδο.
152

  

Επειδή ο Νόμος μεταρρύθμιζε όλο το μέχρι στιγμής σύστημα ελέγχου του δομημένου 

περιβάλλοντος, προβλέφθηκε ρύθμιση με την οποία εντός έξι μηνών από την ισχύ 

του, θα εκδίδονταν Π.Δ. που θα ρύθμιζε θέματα που αφορούν στη στελέχωση, τον 

τρόπο λειτουργίας των νέων δομών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια προκειμένου 

να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του.
153

 Το Διάταγμα αυτό ουδέποτε εξεδόθη και έτσι 

ο Νόμος είναι μέχρι στιγμής ανενεργός ως προς στο σκέλος αυτό. Έτσι, η 

«μεταρρύθμιση» αυτή, παρότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, μάλλον θα μείνει 

«στα χαρτιά».
154

 

Παράλληλα ρυθμίζονται θέματα που αφορούν για μια ακόμη φορά στην 

«τακτοποίηση» των αυθαίρετων κατασκευών. 

 

                                                           
151

 Δομές που στοχεύουν στην ορθή εφαρμογή της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας, την 
αντίστοιχη «ηλεκτρονική μετάβαση» κλπ. 
152

 Μεταβιβάζεται στις Περιφέρειες  και η αρμοδιότητα κατεδάφισης των αυθαίρετων κτισμάτων. 
153

 Σημειώνουμε ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την 3/2018 Απόφαση Π.Σ., έκανε σειρά 
παρατηρήσεων και προτάσεων προς το σκοπό αυτό (που αφορούν στη διοικητική διάρθρωση, στη 
στελέχωση, στην υλικοτεχνική υποδομή, τη χρηματοδότηση κλπ)  έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η 
εφαρμογή των προβλέψεων του Νόμου.  
154

 Ήδη με το Ν 4759/2020, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις που αφορούν στα Συμβούλια 
Αρχιτεκτονικής  και στα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων που επανέρχονται σε επίπεδο 
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης. 
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XI. Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245 /Α’ /9.12.2020) «εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής 

και Πολεοδομικής Νομοθεσίας». 

 

Αποτελεί Νόμο «σκούπα» που ρυθμίζει - τροποποιεί προϋφιστάμενα θεσμικά πλαίσια 

που αφορούν στη Χωροταξία – Πολεοδομία, την εκτός σχεδίου δόμηση, τα 

τουριστικά καταλύματα, τον οικοδομικό κανονισμό, την αυθαίρετη δόμηση, τη 

μεταφορά συντελεστή δόμησης, τη θαλάσσια χωροταξία κλπ. 

Στις διατάξεις που αφορούν στο χωρικό σχεδιασμό, είναι η πρώτη φορά που δίδεται ο 

ορισμός της «βιώσιμης ανάπτυξης».
155

  

Στις ρυθμίσεις που αφορούν στο χωρικό σχεδιασμό και τα επίπεδά του 

τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις της προγενέστερης νομοθεσίας. Έτσι, η «Εθνική 

Χωρική Στρατηγική» (Εθνικό Χωροταξικό) δεν έχει πλέον δεσμευτικό χαρακτήρα 

αλλά αποτελεί «κατεύθυνση». Τα «Τοπικά Χωρικά Σχέδια» μετατρέπονται σε 

«Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια» (ΤΠΣ) και τα «Ειδικά Χωρικά Σχέδια» σε «Ειδικά 

Πολεοδομικά Σχέδια» (ΕΠΣ)
156

 τροποποιώντας παράλληλα ορισμένες ρυθμίσεις. Στο 

Νόμο προβλέπεται επίσης ότι η οριοθέτηση των οικισμών, εφόσον δεν 

ενσωματώνεται στα ως άνω σχέδια, γίνεται με Π.Δγμα. Έτσι και εδώ το κατώτερο 

επίπεδο ρύθμισης χώρου απαιτεί την ανώτερη διοικητική διαδικασία. 

Η σημαντική πρόνοια του Νόμου είναι ότι  μετά από πολύ καιρό (τέσσερις δεκαετίες 

μετά το πρόγραμμα ΕΠΑ), σχεδιάζεται και πάλι ένα συντονισμένο πρόγραμμα 

υλοποίησης των προβλέψεών του με συγκεκριμένες διαδικασίες. Έτσι, διαφαίνεται η 

βούληση για κεντρικό «συντονισμό» στη διαχείριση του χωρικού σχεδιασμού ιδίως 

σε επίπεδο ρυθμιστικό – εφαρμοστικό αλλά και χρηματοδότηση, γεγονός που 

συνιστά θετικό βήμα αλλά με «συγκεντρωτικό πρόσημο» σε αντιδιαστολή με το 

πρόγραμμα ΕΠΑ.
157

 

                                                           
155 Σύμφωνα με το Νόμο, Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι «η ανάπτυξη που συνθέτει και σταθμίζει 

κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους με σκοπό την: α) επίτευξη διατηρήσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης με τη δημιουργία ισχυρής παραγωγικής βάσης και έμφαση στην καινοτομία 
και την αύξηση της απασχόλησης, β) εδαφική και κοινωνική συνοχή, δίκαιη κατανομή πόρων και 
άρση των αποκλεισμών, γ) προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της 
βιοποικιλότητας, του τοπίου και την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων». Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη 
είναι «οι χωρικές, εδαφικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και 
αυτές που σχετίζονται με την ορθολογική οργάνωση του χώρου». 
156

 Είναι ένα «παιχνίδι λέξεων» χωρίς πραγματικό περιεχόμενο που όμως επιτείνει τη σύγχυση ειδικά 
στην πολεοδομική Νομοθεσία και την εφαρμογή της. 
157

 Σύμφωνα με την «Καθημερινή της Κυριακής» 14.9.21, ήδη έχουν προκηρυχθεί από το ΥΠΕΝ 12 
ΤΠΣ που αναμένεται να ανατεθούν εντός του Οκτωβρίου 2021, ενώ σύντομα αναμένεται να 
προκηρυχθούν άλλα 130 σε όλη τη χώρα, κάνοντας μάλιστα λόγο για τη μεγαλύτερη πολεοδομική 
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Συνοψίζοντας, η περίοδος της οικονομικής κρίσης έβαλε τη χώρα σε πρωτόγνωρες 

«περιπέτειες» υποβαθμίζοντας το επίπεδο ζωής των πολιτών και παρεκκλίνοντας σε 

πολλές των περιπτώσεων από τη συνταγματική τάξη έστω και αν κατεβλήθη κατά 

καιρούς προσπάθεια να «τηρηθούν τα προσχήματα». Όλες οι πολιτικές ήταν 

προσανατολισμένες στην «δημοσιονομική προσαρμογή» για την εξυπηρέτηση του 

χρέους μέσα από δανειακές συμβάσεις. Το γεγονός αυτό είχε επίπτωση και στο 

χωρικό σχεδιασμό και την αντίστοιχη αναπτυξιακή διαδικασία αφού όλα συνέτειναν 

στη δημιουργία του κατάλληλου υποβάθρου που θα υποστήριζε τις μεγάλες 

επενδυτικές πρωτοβουλίες με διαδικασίες «fast truck».  

Η ολοένα αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθησία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 

λειτούργησε ως ένα βαθμό και στη χώρα μας με μεταφορά στην έννομη τάξη των 

αντίστοιχων οδηγιών πλην όμως δημιουργήθηκαν μηχανισμοί πολλαπλών ταχυτήτων  

προς όφελος των μεγάλων παρεμβάσεων που διαχειρίστηκε η κεντρική διοίκηση 

αποκλειστικά.  

Η αυθαίρετη δόμηση αποτελεί και πάλι την «ιερή αγελάδα» της χώρας.  

Η Τ.Α. με τη θέσπιση του «Καλλικράτη» φαίνεται να ισχυροποιείται ωστόσο 

παραμένει και πάλι εξαρτώμενη από την κεντρική διοίκηση. Ειδικά στον τομέα του 

χωρικού σχεδιασμού είναι πλέον πλήρως αποψιλωμένη από αρμοδιότητες 

περιοριζόμενη σε γνωμοδοτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις.  

Ωστόσο, φαίνεται να παγιώνεται το θεσμικό πλαίσιο για το χωρικό σχεδιασμό και τα 

επίπεδά του γεγονός που ίσως σταθεροποιήσει τις παλινωδίες που παρατηρήθηκαν το 

προηγούμενο διάστημα έστω και αν ο συγκεντρωτισμός παραμένει η κύρια 

κατεύθυνση.  

Παράλληλα, διαφαίνεται η βούληση για δρομολόγηση ενός προγράμματος 

εκτεταμένων παρεμβάσεων ρύθμισης του χώρου (μέσου του τελευταίου οικιστικού 

Νόμου) με κεντρική καθοδήγηση. Το γεγονός αυτό σε συνέργεια με τις παράλληλες 

δράσεις σύνταξης του δασολογίου και κτηματολογίου ίσως σημάνει μια νέα εποχή 

προς την κατεύθυνση της «βιώσιμης ανάπτυξης».  

 

 

 

                                                                                                                                                                      
παρέμβαση μετά το πρόγραμμα ΕΠΑ. Όπως έγινε γνωστό μεγάλο μέρος της αντίστοιχης δαπάνης θα 
καλυφθεί από το «ταμείο ανάκαμψης» 
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2.4.5. Η Συνταγματική βάση.  

Στο Σύνταγμα του 1975 αρθ.24 ορίζεται ότι: παρ. 1 «η προστασία του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Για τη διαφύλαξή τους 

το Κράτος έχει την υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα. 

Με Νόμο ορίζεται ότι αφορά στην προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. 

Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δημοσίων δασικών εκτάσεων», παρ. 2 

«η χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόμηση 

και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών εν γένει περιοχών, τελεί υπό την 

ρυθμιστική αρμοδιότητα του κράτους με σκοπό την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας 

και αναπτύξεως των οικισμών και εξασφαλίσεως των καλύτερων δυνατών όρων 

διαβίωσης», παρ. 3 «προκειμένου να αναγνωρισθεί μια περιοχή ως οικιστική όπως και 

για την πολεοδομική ενεργοποίησή της, οι συμπεριλαμβανόμενες σ’ αυτή ιδιοκτησίες 

συμμετέχουν υποχρεωτικά στη διάθεση χωρίς αποζημίωση από τον οικείο φορέα, των 

απαραίτητων εκτάσεων για δημιουργία οδών, πλατειών και εν γένει χώρων 

κοινωφελών χρήσεων και σκοπών, όπως και στις δαπάνες για εκτέλεση των βασικών 

κοινόχρηστων έργων όπως ο νόμος ορίζει», παρ. 4 «Νόμος μπορεί να προβλέπει τη 

συμμετοχή των ιδιοκτητών περιοχής η οποία χαρακτηρίζεται ως οικιστική σύμφωνα με 

εγκεκριμένο σχέδιο, με αντιπαροχή ίσης αξίας ακινήτων ή τμημάτων κατ’ όροφο 

ιδιοκτησίας από τους τελικά καθοριζόμενους ως οικοδομήσιμους χώρους ή κτιρίων της 

περιοχής αυτής», παρ. 5 «οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν 

εφαρμογή και στην αναμόρφωση ήδη υφιστάμενων οικιστικών περιοχών. Οι ελεύθερες 

εκτάσεις που προκύπτουν από την αναμόρφωση διατίθενται για τη δημιουργία 

κοινόχρηστων χώρων ή εκποιούνται προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες της 

αναμόρφωσης όπως Νόμος ορίζει», παρ. 6 «τα μνημεία και οι παραδοσιακές περιοχές 

και στοιχεία τελούν υπό την προστασία του κράτους. Με Νόμο ορίζονται τα αναγκαία 

περιοριστικά για την ιδιοκτησία μέτρα για την πραγματοποίηση της προστασίας καθώς 

και τον τρόπο αποζημίωσης των ιδιοκτητών.  

Με το αρθ. 24 του Συντάγματος συνάγεται ότι ο Χωροταξικός και Πολεοδομικός 

Σχεδιασμός ανατίθεται στο κράτος, ενώ παράλληλα καθιερώνεται η υποχρέωσή του  

να παίρνει προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα για την προστασία του φυσικού ή 

πολιτιστικού περιβάλλοντος. Με δεδομένο ότι η προστασία του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους του 

σχεδιασμού, χωρικός σχεδιασμός και περιβάλλον συνδέονται  πλέον άμεσα με 

Συνταγματική ρύθμιση. Έτσι απευθύνεται επιταγή στον κοινό Νομοθέτη να ρυθμίσει 
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την χωροταξική – πολεοδομική οργάνωση της χώρας ενσωματώνοντας και κριτήρια 

για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος σύμφωνα με τις 

ανάγκες της κάθε περιοχής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη
158

 

(Γιαννακούρου Γ., 2019:21). Προβλέπεται επίσης ότι προκειμένου να εξυπηρετηθούν 

οι σκοποί του σχεδιασμού οι ιδιοκτήτες πρέπει να συνεισφέρουν για τη δημιουργία 

κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων χωρίς αντάλλαγμα αλλά και να συμμετάσχουν 

στις δαπάνες για την κατασκευή των έργων υποδομής
159

. Η ρύθμιση αυτή αποτελεί τη 

νομιμοποιητική βάση της «εισφοράς σε γη και σε χρήμα» των ιδιοκτησιών που 

εντάσσονται σε σχέδιο πόλεως ανάλογα με το μέγεθός τους, σε όλα τα μετέπειτα 

θεσμικά πλαίσια πολεοδομικού σχεδιασμού. Με την παρ. 4 θεσμοθετείται ουσιαστικά 

ο «αστικός αναδασμός»
160

, θεσμός που θα μπορούσε να επιλύσει πολλά από τα 

ανακύπτοντα προβλήματα του πολεοδομικού σχεδιασμού, έτυχε όμως ελάχιστης 

εφαρμογής κυρίως λόγω της προσκόλλησης των ιδιοκτητών στην ιδιοκτησία τους. 

Έτσι, σύμφωνα με τη Συνταγματική πρόνοια, εισάγεται η έννοια των δυο επιπέδων 

σχεδιασμού. Το χωροταξικό και το πολεοδομικό.  Παράλληλα αναδεικνύεται η 

σημασία του χωρικού σχεδιασμού τόσο σε χωροταξικό όσο και σε πολεοδομικό 

επίπεδο στο στόχο της περιβαλλοντικής προστασίας και της βιώσιμης ανάπτυξης όχι 

έμμεσα αλλά άμεσα. Κύριο χαρακτηριστικό του χωρικού σχεδιασμού είναι ο 

δημόσιος χαρακτήρας του και το κράτος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα 

(Παπαπετρόπουλος Α., 2019 : 45)  

Το Σύνταγμα του 1975 είναι αναμφισβήτητα ένα «περιβαλλοντικό σύνταγμα» αφού 

αποδίδει υπερνομοθετική ισχύ στον περιβάλλον, το χωρικό σχεδιασμό και επομένως 

τη βιώσιμη ανάπτυξη (Παπαπετρόπουλος Α.,2019:61). 

Στην αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001,  η ρητή αναφορά του αρθ . 24 στην 

αειφορία – βιώσιμη ανάπτυξη, επικύρωσε στην ουσία όλες τις προγενέστερες 

                                                           
158

 Στη Συνταγματική αναθεώρηση του 2001, στο αρθ. 24 προβλέφθηκε ρητά η υποχρέωση του 
κράτους να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα για την προστασία του φυσικού 
και πολιτιστικού περιβάλλοντος στα πλαίσια της αρχής της «αειφορίας» ενώ η προστασία του 
περιβάλλοντος δεν αποτελεί πλέον μόνο υποχρέωση του κράτους αλλά και «δικαίωμα καθενός», 
γεγονός που θεσμοθετεί και μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο το δικαίωμα του κάθε πολίτη να 
παρεμβαίνει ατομικά προκειμένου να διασφαλιστεί ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον. 
159

 Η διάταξη αυτή συμπεριελήφθη με δεδομένη την αδυναμία (λόγω οικονομικής δυσπραγίας) του 
κράτους ή των φορέων υλοποίησης του σχεδιασμού να προχωρήσει σε απαλλοτριώσεις για τη 
δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Γιαννακούρου Γ., 2019:22). 
160

 Αναμόρφωση μέσω πολεοδόμησης μιας περιοχής με υποχρεωτική εισφορά όλων των ιδιοκτησιών 
που εντάσσονται σ’ αυτή και μετέπειτα απόδοση στους ιδιοκτήτες ίσης αξίας ακινήτων.  
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προπαρασκευαστικές ενέργειες από πλευράς νομολογίας αλλά και της πολιτικής της 

Ε.Ε.
161

 

Έτσι, σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ «η μόνη επιτρεπτή μορφή οικονομικής 

ανάπτυξης είναι η Βιώσιμη Ανάπτυξη» ενώ το δικαστήριο δέχεται παράλληλα ότι η 

βιώσιμη ανάπτυξη σχετίζεται με : α) Την αρχή της φέρουσας ικανότητας
162

  (η αρχή 

αυτή ισχύει κατά κύριο λόγο στα νησιά) και β) Την αρχή της πρόληψης
163

 και την 

αρχή της προφύλαξης.
164

 

Προκειμένου να θεραπευτεί η έλλειψη προγραμματισμού που συνήθως διατρέχει την 

οικιστική πολιτική της χώρας, το ΣτΕ παρενέβη επίσης, δημιουργώντας μια πλούσια 

νομολογιακή βάση για την έλλειψη χωρικού σχεδιασμού σε σχέση με τις 

προεγκρίσεις χωροθετήσων των δραστηριοτήτων. Κρίθηκε επιπρόσθετα ότι οι 

χωροθετούμενες δραστηριότητες εφόσον συμπεριλαμβάνονται στο χωρικό σχεδιασμό 

δεν απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.
165

  

Επιπρόσθετα το ΣτΕ με πολλές αποφάσεις υπενθυμίζει την υποχρέωση του κράτους 

να προχωρήσει στον πραγματικό χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και όχι σε 

υποκατάστατα (ΖΟΕ, προεγκρίσεις χωροθετήσεων κλπ) (Αραβαντινός Α. 2007: 110). 

                                                           
161

 Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας τη αρχή της αειφορίας καθίσταται βασική αρχή στις εξωτερικές 
σχέσεις της ΕΕ. Βλ. άρθρο 3 παρ. 5 ΣΕΕ «…στις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο η Ε.Ε. συμβάλει 

στην ειρήνη, την ασφάλεια και την αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη …». 
162 Ως «Φέρουσα Ικανότητα» μιας ενιαίας διοικητικής ή γεωγραφικής ενότητας-μονάδας χώρου 

(Περιφέρεια, νησιά, ΟΤΑ) ως προς την εγκατάσταση μιας δραστηριότητας, ορίζεται «η μέγιστη 
δυνατότητα εγκατάστασης» της δραστηριότητας στην περιοχή αυτή, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
παραμέτρους, έτσι ώστε να μην αλλοιώνονται ανεπιστρεπτί τα βασικά χαρακτηριστικά του 
υποδοχέα. Η στάθμιση των πιο πάνω παραμέτρων, επιτυγχάνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια 
και δείκτες προσδιοριζόμενα -κατά το δυνατόν- αντικειμενικά. Έτσι, η «φέρουσα ικανότητα» είναι 
μια δυναμική έννοια, που υποδεικνύει ένα «όριο» το οποίο μπορεί διαχρονικά να μεταβάλλεται, 
δεδομένου ότι τα φυσικά και ανθρώπινα οικοσυστήματα χαρακτηρίζονται από έντονη εξελικτική 
δυναμική, με συνεχείς αλλαγές και προσαρμογές (σε συνάρτηση με τις ισχύουσες κοινωνικές, 
πολιτιστικές και ψυχολογικές αντιλήψεις), μέσω παρεμβάσεων και λήψης θεσμικών, οργανωτικών 
και τεχνολογικών μέτρων). Από το 1993, σύμφωνα με  την νομολογία του ΣτΕ, η έννοια της 
«φέρουσας ικανότητας» έχει αναχθεί σε «νομική αρχή,……. θεωρούμενη ότι απορρέει από την αρχή 
της βιώσιμης ανάπτυξης και θεμελιώνεται στα άρθρα 24 και 106 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις της Συνθήκης του Μάαστριχτ». Επικουρικά γίνεται επίκληση και της Agenda 21. Στο 
πλαίσιο της πιο πάνω νομολογίας, έχει κριθεί ότι η εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας αποτελεί 
προϋπόθεση στις περιπτώσεις που αναμένεται «υπερσυγκέντρωση» δραστηριοτήτων (ΣτΕ 50/1993, 
6070/1996, 173/1998, 1588/1999). 
163

 Η αρχή της πρόληψης είναι η εκ των προτέρων αποφυγή των περιβαλλοντικών βλαβών. Με την 
αρχή αυτή λαμβάνονται υπ’ όψη οι ανθρώπινες δραστηριότητες και οι περιβαλλοντικές τους 
επιπτώσεις (βλ και οδηγία 2001/42. EE L 197, 21.7.2001). 
164

 Η αρχή της προφύλαξης είναι ένα σημαντικό εργαλείο διαχείρισης κινδύνων που δύναται να 
ενεργοποιηθεί εάν υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα ως προς κάποιον εικαζόμενο κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον, ο οποίος προκύπτει από συγκεκριμένη ενέργεια ή πολιτική 
165

 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ ΠΕ 246/1992, ΣτΕ 304/1993, 1520/93, 1035/1993 και Παπαπετρόπουλος Α. 
2019:117-126.  
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Μια πλούσια νομολογία από πλευράς του ανωτάτου δικαστηρίου, δημιουργήθηκε και 

σε σχέση με τις πολεοδομικές αρμοδιότητες. Στο αρθ. 102 του Συντάγματος του 1975 

αλλά και της αναθεώρησης του 1986 αναφέρεται ότι «η διοίκηση των τοπικών 

υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς Τ.Α. των οποίων η πρώτη βαθμίδα αποτελούν οι 

Δήμοι και οι Κοινότητες». Από την άλλη, στο αρθ. 24 του Συντάγματος διατυπώνεται 

ρητά ότι ο Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός τελεί υπό τη ρυθμιστική 

αρμοδιότητα του κράτους δηλαδή την κεντρική διοίκηση. Επομένως, για την 

κατανομή των αρμοδιοτήτων το θέμα είναι να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς θεωρείται 

«τοπική υπόθεση» (προκειμένου να είναι δυνατή η άσκηση αρμοδιοτήτων από την 

Τ.Α.) και τι όχι (προκειμένου να ασκηθεί από την κεντρική διοίκηση).
166

   

Είναι δεδομένο ότι διαχρονικά υπήρχε μια αντίδραση του ανωτάτου ακυρωτικού 

Δικαστηρίου σε κάθε απόπειρα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε αποκεντρωμένες 

διοικητικές δομές. Ιδίως μετά τη θέσπιση του Β’ βαθμού Τ.Α. (1994) όπου ο κρατικός 

Νομάρχης αντικαταστάθηκε από τον αιρετό, με έρεισμα το άρθ. 24 του Συντάγματος 

αρχίζει μια σειρά νομολογιών που συντείνουν στον «επαναπατρισμό» των 

αρμοδιοτήτων που είχαν αποκεντρωθεί. Ακόμη και για τον πολεοδομικό σχεδιασμό 

των οικισμών < 2000 κατ. ο οποίος θα μπορούσε να συνιστά «τοπική υπόθεση» και 

επομένως η Τ.Α να έχει πλήρη αρμοδιότητα, το ΣτΕ δέχθηκε ότι δεν ισχύει κάτι 

τέτοιο αφού αυτός επιδρά στο περιβάλλον και επομένως έχει ευρύτερη έννοια από 

την «τοπική υπόθεση». Πολύ δε περισσότερο όταν πρόκειται για οικισμούς > 2000 

κατ.
167

  

Έτσι, η όποια πρόθεση για αποκεντρωτική πολιτική της πολιτείας (στην προσπάθεια 

εναρμονισμού και με την περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε) στον τομέα αυτό ιδίως κατά 

τη δεκαετία του ’90, κινήθηκε έωλα και πάντοτε υπό ακυρωτική απειλή. Το γεγονός 

αυτό η πολιτεία προσπάθησε να θεραπεύσει στη Συνταγματική Αναθεώρηση του 

2001 κατά την οποία το αρθ. 102 που αφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

τροποποιήθηκε ως εξής: «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Υπέρ των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση 

τοπικών υποθέσεων. Νόμος ορίζει το εύρος και τις κατηγορίες τοπικών υποθέσεων, 

καθώς και την κατανομή τους στους επί μέρους βαθμούς. Με Νόμο επίσης μπορεί να 

ανατίθεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που 

                                                           
166

 Βλ. σχετ.  Χλέπας Ν.2008 και Πετρούλιας Δ. 2008 
167

 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 285/2001, 1242/2000, 2317/1999 
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αφορούν στην αποστολή του Κράτους». Δίδεται έτσι ρητά η δυνατότητα μεταφοράς 

κρατικών αρμοδιοτήτων στην Τ.Α. Και εδώ όμως το ΣτΕ έκλεισε ερμητικά την πόρτα 

αυτή με την 3661/2005 απόφαση της Ολομέλειας σύμφωνα με την οποία (κατόπιν 

ενός μακροσκελούς σκεπτικού) έκρινε ότι: «η έγκριση και η τροποποίηση των 

πολεοδομικών σχεδίων οποιασδήποτε κλίμακας και η θέσπιση όρων δόμησης δεν 

μπορεί να θεωρηθούν ούτε ειδικότερο θέμα, κατά την έννοια του άρθρου 43 παρ. 2 

Συντ., ούτε θέμα τοπικού ενδιαφέροντος ή τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα. 

Πρέπει, επομένως, να συντελούνται μόνον με την έκδοση προεδρικού διατάγματος. Οι 

διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3044/2002, με τις οποίες ανατίθεται η ρύθμιση 

των ανωτέρω ζητημάτων σε άλλα, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανα, 

αντίκεινται στο άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος». Ωστόσο υπήρξε και μια ισχυρή 

μειοψηφία η οποία διατύπωσε την άποψη ότι είναι δυνατή η άσκηση αρμοδιοτήτων 

πολεοδομικού σχεδιασμού σε άλλα πλην του ΠτΔ όργανα της κρατικής Διοίκησης 

και της Τ.Α, επικαλούμενη το αρθ 102 του συντάγματος και τη βούληση του 

συνταγματικού Νομοθέτη να αποκεντρώσει κρατικές αρμοδιότητες αλλά και με 

δεδομένο ότι ο πολεοδομικός εν γένει σχεδιασμός έχει τεχνικό χαρακτήρα και 

επομένως κατά την έννοια του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγματος
168

 είναι επιτρεπτή 

η  μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε άλλα όργανα της Διοίκησης, για τη θέσπιση  

πολεοδομικών εν γένει κανονιστικών ρυθμίσεων (έστω και αν αφορούν τις  

γενικότερου ενδιαφέροντος προστατευόμενες περιοχές όπως αρχαιολογικοί χώροι, 

παραδοσιακοί οικισμοί, τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, ιστορικοί τόποι κ.λπ.).  

Στη συνέχεια η νομολογία ΣτΕ εμπλουτίστηκε και επεκτάθηκε σε ειδικότερα 

πολεοδομικά θέματα αναφερόμενη στην σε κάθε περίπτωση αποκλειστική 

αρμοδιότητα του ΠτΔ σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.  

Έτσι η Τ.Α. ‘Α και ‘Β βαθμού, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σε όλο το δυτικό κόσμο, 

στερείται πλέον κάθε πολεοδομικής αρμοδιότητας
169

 περιοριζόμενη σε ρόλο 

γνωμοδοτικό. 

 

                                                           
168

 Στο αρθ 43 παρ. 2 του Συντάγματος αναφέρεται ότι: «ύστερα από πρόταση του αρμόδιου 
Υπουργού επιτρέπεται  η έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων, με ειδική εξουσιοδότηση Νόμου και 
μέσα στα όριά της. Εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικών πράξεων από άλλα όργανα της 
διοίκησης επιτρέπεται προκειμένου να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα ή θέματα με τοπικό 
ενδιαφέρον ή  με τεχνικό ή λεπτομερειακό». 
169

 πλην της αρμοδιότητας του Περιφερειάρχη για μικρής έκτασης τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων 
που δεν επιφέρουν αλλαγές στους όρους δόμησης και βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 
μ. από την παραλία και εκτός προστατευόμενων περιοχών, δηλαδή σε ελάχιστες περιπτώσεις.   
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2.4.6. Σχέση Χωρικού Σχεδιασμού και Αρμοδιοτήτων. 

 

Με βάση τα παραπάνω παρουσιάζουμε μια κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων 

χωρικού σχεδιασμού τόσο σε επίπεδο Ε.Ε. όσο και σε επίπεδο χώρας. 

 

2.4.6.1. Σε επίπεδο Ε.Ε.   

Κατηγορίες μεταβίβασης εξουσιών 

σχεδιασμού του χώρου (συγκέντρωση - 

αποκέντρωση 

Χώρες 

Ενιαία κράτη  

Μεταβίβαση στις περιφέρειες με το κεντρικό 

κράτος να διατηρεί την πραγματική εξουσία. 

Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ολλανδία, 

Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία. 

Μεταβίβαση στις περιφέρειες που έχουν 

αποκτήσει πραγματική εξουσία. 

Δανία, Ισπανία, Νορβηγία, Σουηδία, 

Φινλανδία. 

Συγκέντρωση (το κεντρικό κράτος παραμένει 

κυρίαρχο). 

Βουλγαρία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, 

Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, 

Μάλτα, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Σλοβενία, 

Τσεχία. 

Ομοσπονδιακά κράτη 

Μεταβίβαση στις περιφέρειες (ισχυρό κεντρικό 

κράτος και ισχυρές περιφέρειες). 

Γερμανία. 

Μεταβίβαση στις περιφέρειες (αδύναμο 

κεντρικό κράτος αλλά και αδύναμες 

περιφέρειες). 

Αυστρία. 

Μεταβίβαση στις περιφέρειες (αδύναμο 

κεντρικό κράτος αλλά ισχυρές περιφέρειες). 

Βέλγιο, Ελβετία. 

Αλληλεπίδραση και διαπραγμάτευση (κέντρου 

– περιφερειών). 

Γαλλία, Δανία, Ελβετία, Ολλανδία. 

Σύναψη συμβολαίων συνεργασίας μεταξύ 

κέντρου και περιφερειών ή περιφερειών και 

τοπικού επιπέδου. 

Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία. 

 

Μεταβίβαση σε υποπεριφέρειες εντός των 

περιφερειών. 

Βέλγιο, Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία. 

Ύπαρξη περιφερειακών μητροπολιτικών 

διοικήσεων. 

Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, 

Σουηδία. 

Περιφερειακός σχεδιασμός μέσω 

διαδημοτικών συνεργασιών. 

Αυστρία, Γερμανία, Λετονία, Λουξεμβούργο, 

Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία. 

Σχετικά αδύναμο κεντρικό κράτος. Αυστρία, Βέλγιο, Ισπανία, Τσεχία. 

Ισχυροί τοπικοί δημοτικοί φορείς. 

Με ισχυρό κεντρικό κράτος. Γαλλία, Γερμανία, Εσθονία, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, 

Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, 

Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, 

Σλοβακία. 

Με αδύναμο κεντρικό κράτος.  Αυστρία, Δανία, Ελβετία, Ισπανία, Σουηδία, 

Τσεχία, Φινλανδία 

Πίνακας 1. Κατηγορίες μεταβίβασης εξουσιών του χώρου στην Ε.Ε. Πηγή Βασενχόβεν Λ. 

2010:101-102. 
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Έτσι η σχέση χωρικού σχεδιασμού και αρμοδιοτήτων στα παρακάτω κράτη μέλη της 

Ε.Ε., είναι: 

Ισπανία. Απέκτησε ένα ισχυρό περιφερειακό σύστημα διοίκησης με πολλές 

αρμοδιότητες και σε χωροταξικό πολεοδομικό επίπεδο όταν μεταβιβάστηκαν 

εξουσίες στις 17 αυτόνομες κοινότητες με το Σύνταγμα του 1978. 

Δανία. Με τη διοικητική μεταρρύθμιση του 2007 συνενώθηκαν οι Δήμοι από 275 σε 

78 και οι κομητείες (περιφέρειες) από 14 σε 5. Μέχρι τότε οι περιφέρειες είχαν την 

αρμοδιότητα σχεδιασμού η οποία πλέον μεταφέρεται στους Δήμους. 

Ουγγαρία. Το 1990 έγινε προσπάθεια αποκέντρωσης του συγκεντρωτικού κράτους 

με τη δημιουργία μεγάλου αριθμού Δήμων (3.200). Η πλήρης εξάρτησή τους όμως 

από την κεντρική κυβέρνηση ακυρώνει στην πράξη την επιχειρηθείσα αποκέντρωση. 

Αυστρία. Το σύνολο σχεδόν των αρμοδιοτήτων χωρικού σχεδιασμού ανήκει στις 

αιρετές αποκεντρωμένες δομές. Σχεδιασμός χώρου σε εθνικό επίπεδο επί της ουσίας 

δεν υφίσταται ενώ είναι ασθενής ακόμη και σε περιφερειακό επίπεδο χωρίς στοιχεία 

καθολικότητας. 

Ηνωμένο Βασίλειο. Σε θέματα χωρικού σχεδιασμού η εθνική κυβέρνηση απλώς 

εκδίδει οδηγίες  οι οποίες εξειδικεύονται και αποκτούν κανονιστικό χαρακτήρα σε 

επίπεδο Τ.Α. 

Νορβηγία. Την ευθύνη για το χωρικό σχεδιασμό εθνικού επιπέδου έχει το κράτος 

ενώ οι περιφέρειες δια του Υπουργείου Τ.Α και Περιφερειακής Ανάπτυξης έχουν την 

ευθύνη σχεδιασμού της περιφερειακής χωρικής πολιτικής και τήρηση των 

αντίστοιχων κανονιστικών πλαισίων. 

Γερμανία. Υπάρχει ισχυρή συνεργασία που κατατείνει σε ένα ολοκληρωμένο χωρικό 

σχεδιασμό μεταξύ περιφερειακών ή τοπικών δομών. Η συνεργασία αυτή επεκτείνεται 

μεταξύ ομόσπονδου κράτους και περιφερειών. 

 

Οι αντίστοιχες πηγές εσόδων των ΟΤΑ είναι: 

Φινλανδία. Το τοπικό διοικητικό σύστημα είναι ιδιαίτερα ισχυρό αφού μπορεί να 

επιβάλει φόρους εισοδήματος της τάξης 16-21% 

Νορβηγία. Το τοπικό διοικητικό σύστημα μπορεί να επιβάλει φόρους αλλά ένα μέρος 

των εσόδων του προέρχεται από την αναδιανομή του κεντρικού φορολογικού 

συστήματος. 
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Ολλανδία. Η Τ.Α. έχει τη δυνατότητα επιβολής φόρων επι της ακίνητης περιουσίας 

κλπ, έχει επίσης μεγάλο εύρος λειτουργιών που εφαρμόζουν την εθνική πολιτική. 

Αγγλία. Οι Τ.Α. μπορούν να επιβάλουν φόρους. Τα έσοδα καλύπτουν περίπου το 

25% των δαπανών τους. Το υπόλοιπο λειτουργικό σκέλος καλύπτεται από 

αναδιανομή κρατικών κονδυλίων. Έτσι η εξάρτηση από την κεντρική Κυβέρνηση 

είναι αρκετά μεγάλη. 

Ρουμανία. Η μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Τ.Α. δεν συνοδεύεται από τους 

ανάλογους πόρους οπότε καθίσταται δύσκολη η άσκησή τους.
170

 

 

Οι «τάσεις» σχεδιασμού στον ευρωπαϊκό χώρο συνοψίζονται ως ακολούθως: 

Διαπιστώνονται τέσσερις βασικοί τύποι σχεδιασμού όπως κωδικοποιούνται από 

σχετική έρευνα της Ε.Ε.
171

 

Ο πρώτος τύπος είναι ο «περιφερειακός οικονομικός σχεδιασμός», που συνδέεται 

κυρίως με την αντιμετώπιση περιφερειακών ανισοτήτων. Απαντάται κυρίως στη 

Γαλλία και την Πορτογαλία. 

Ο δεύτερος τύπος είναι ο «πολεοδομικός σχεδιασμός» (urbanism), παράδοση που 

εκπροσωπείται από τον Ευρωπαϊκό νότο (Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα 

αλλά και Γαλλία). Εστιάζεται κυρίως στον αστικό σχεδιασμό και τον αντίστοιχο 

έλεγχο. 

Ο τρίτος τύπος είναι ο «ολοκληρωμένος, καθολικός σχεδιασμός» που συνδέεται με 

την αυστηρή, ιεραρχικά διαμορφωμένη σχέση των διαφόρων επιπέδων σχεδιασμού. 

Από το εθνικό στο τοπικό επίπεδο. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται χώρες όπως η 

Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία καθώς και οι Σκανδιναβικές χώρες οι οποίες όμως 

διαφοροποιούνται κατά το γεγονός ότι ο ιεραρχημένος σχεδιασμός δεν εμπεριέχει το 

εθνικό σκέλος αλλά συναντάται κατά κανόνα σε τοπικό επίπεδο. 

Ο τέταρτος τύπος είναι η «διαχείριση των χρήσεων γης». Συναντάται στη Βρετανία, 

Ιρλανδία και εν μέρει στο Βέλγιο και συνίσταται στον σχεδιασμό και έλεγχο των 

χρήσεων γης σε κανονιστικό επίπεδο και θέσπιση κατευθυντήριων οδηγιών σε 

κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο.
172
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 Για μια ευρύτερη ανάλυση βλ. Βασενχόβεν Λ., 2010:100 – 141. 
171

 Commission of the European Communities (1997), The EU compendium of spatial planning system 
and policies. Regional development studiews, 28 Office for Official Publications o the European 
Communities, Luxemburg. (Γιαννακούρου Γ., 2008:63). 
172

 Για μια μεγαλύτερη εμβάθυνση στο ρυθμιστικό περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Χωροταξίας βλ. 
Γιαννακούρου Γ., 2008: 61-96. 
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2.4.6.2.Σε επίπεδο χώρας. 

 

Το «κουβάρι» των αρμοδιοτήτων στη χώρα όπως αυτές εξελίχθηκαν από τη 

μεταπολίτευση μέχρι τις ημέρες μας, αποτυπώνεται γλαφυρά στο παρακάτω 

διάγραμμα υπό τον τίτλο «η περιπέτεια μιας αρμοδιότητας». Το διάγραμμα αυτό 

μορφοποιήθηκε μέσα από τη λεπτομερή ανάλυση των κατά καιρούς θεσμικών 

πλαισίων αλλά και την προσωπική εμπειρία του υπογράφοντα και είναι απολύτως 

ενδεικτικό της «χαοτικής» κατάστασης και των παλινδρομήσεων που επικρατούν επί 

σειρά ετών στο χώρο με πολλαπλά δυσμενή αποτελέσματα.  
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Διάγραμμα 7. Η περιπέτεια μιας αρμοδιότητας. Σύνταξη Π. Βενέρης.
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2.4.7. Εφαρμογές του Χωρικού Σχεδιασμού. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε συνοπτικά τις εφαρμογές του χωρικού 

σχεδιασμού της χώρας στα διάφορα επίπεδά του (πλην των σχεδίων πόλεων και των 

ρυθμιστικών σχεδίων των μητροπολιτικών κέντρων που ενσωματώθηκαν στα 

Περιφερειακά Χωροταξικά) όπως διαμορφώθηκε από τη δεκαετία του ’80 και 

μετέπειτα.  

 

Ι. Γενικό Πλαίσιο  Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Εθνικό 

Χωροταξικό – ΦΕΚ 128/Α/3.7.2008). 

 

Εκπονήθηκε σε εφαρμογή του Ν. 2742/99, κατατάσσεται στην κορυφή της 

ιεραρχικής πυραμίδας του χωρικού σχεδιασμού και  αποτελεί το πρώτο σχέδιο 

στρατηγικού χαρακτήρα εθνικού επιπέδου (με αναφορές σε υπερεθνικό επίπεδο) που 

θεσμοθετήθηκε στη χώρα. Συνετάχθη λαμβάνοντας υπ’ όψη και τις Ευρωπαϊκές 

κατευθύνσεις για τη χωροταξία
173

 επιβεβαιώνοντας τη συμβολή τους στις επί μέρους 

χωρικές πολιτικές των κρατών μελών παρά το γεγονός ότι η χωροταξία δεν 

συμπεριλαμβάνεται στις επίσημες πολιτικές της Ε.Ε.  Στοχεύει στη  διαμόρφωση ενός 

προτύπου χωρικής ανάπτυξης το οποίο προωθεί την ανταγωνιστικότητα, την 

κοινωνική και οικονομική συνοχή και την προστασία του περιβάλλοντος.
174

 Στο 

σχέδιο αυτό προβλέπεται η ανάπτυξη της χώρας σε σχέση με το διεθνές περιβάλλον, 

προσδιορίζονται και κατηγοριοποιούνται οι πόλοι και οι άξονες ανάπτυξης, 

προσδιορίζεται η  ανάπτυξη των δικτύων υποδομών και υπηρεσιών καθώς και των 

παραγωγικών τομέων, η εταιρική σχέση πόλης – υπαίθρου, η χωρική οργάνωση και 

ανάπτυξη του ορεινού, παράκτιου, νησιωτικού και αγροτικού χώρου και 

                                                           
173

 Όπως π.χ. το «Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου» (ΣΑΚΧ) που υιοθετήθηκε την 11.5.1999 
από το άτυπο συμβούλιο Υπουργών Χωροταξίας, τις κατευθυντήριες αρχές για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
που εγκρίθηκαν από τη 12

η
 Σύνοδο των Υπουργών Χωροταξίας του Συμβουλίου της Ευρώπης 

(CEMAT) στις 7-8 Σεπτ. 2000, την απόφαση 2006/702/ΕΚ του Συμβουλίου της 6.10.2006 για τις 
«Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για τη Συνοχή» κλπ. 
174

 Η μελέτη του Εθνικού Χωροταξικού ανατέθηκε στις αρχές του 2006 και  ολοκληρώθηκε το Μάρτιο 
του 2007 για να ακολουθήσει διαδικασία διαβούλευσης ενός περίπου έτους. Όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει ο τότε Υπουργός Χωροταξίας Γ. Σουφλιάς σε συνέντευξη που παραχώρησε την 27.2.2008 
(βλ. τεύχος για τον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό που εξέδωσε το ΥΠΕΧΩΔΕ) «… Ήμασταν οι 
τελευταίοι στην Ε.Ε. χωρίς αυτό το απαραίτητο στρατηγικό εργαλείο ορθολογικής ανάπτυξης… Και 
αυτό η χώρα το έχει πληρώσεις πολύ ακριβά. Η ουσιαστική ολοκλήρωση του Εθνικού Χωροταξικού 
Σχεδιασμού συνιστά μια από τις σημαντικότερες διαρθρωτικές αλλαγές που έγιναν στη χώρα τις 
τελευταίες δεκαετίες… Πρόκειται για ένα πολύπλοκο  και δύσκολο εγχείρημα, καθώς υπήρχε 
έλλειμμα εμπειρίας τόσο στους μελετητές όσο και στη διοίκηση…» 
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παραμεθόριων περιοχών, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου κλπ. 

Είναι ένα σχέδιο με το οποίο οφείλουν να είναι συμβατά όλα τα υποκείμενα επίπεδα 

σχεδιασμού.  

Λόγω ακριβώς του  πρωτόγνωρου της εμπειρίας, το σχέδιο αυτό δέχθηκε πολλές 

κριτικές από πολλούς φορείς κατά τη διάρκεια της εκτενούς διαβούλευσης σε όλη τη 

χώρα. Για το λόγο αυτό στην τελική του μορφή έγιναν ορισμένες διορθώσεις μετά 

από παρεμβάσεις τοπικών φορέων που βελτίωσαν την αρχική του έκδοση.
175

 Είναι 

ένα πρώτο βήμα που παρά τις ελλείψεις του, αξιολογείται ως θετικό. 

 

ΙΙ. Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 

Τουρισμό (ΦΕΚ 1138/Β’/11.6.2009 και 3155/Β/12.12.2013). 

 

Εντάσσεται στο δεύτερο επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού εθνικού επιπέδου. Το 

πρώτο πλαίσιο θεσμοθετήθηκε το 2009 και αναθεωρήθηκε το 2013.  

Σκοπός του πλαισίου του 2009 είναι: «η παροχή κατευθύνσεων, κανόνων και 

κριτηρίων για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του τουρισμού στον 

ελληνικό χώρο και των αναγκαίων προς τούτο υποδομών καθώς και η διατύπωση ενός 

ρεαλιστικού προγράμματος δράσης για την επόμενη δεκαπενταετία (2009-2024)». 

Αποτελεί επί μέρους σχέδιο που εξειδικεύει στον τομέα του τουρισμού τους γενικούς 

άξονες ανάπτυξης της χώρας όπως αυτοί προσδιορίζονται στο Εθνικό Χωροταξικό.
176

 

                                                           
175

 Ισχυρή παρέμβαση έκανε το ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου για τις νησιωτικές περιοχές αλλά και άλλα τμήματα 
ΤΕΕ καθώς και πολλοί φορείς. Χαρακτηριστικό πάντως του συγκεντρωτισμού που επικρατεί στο 
χωρικό σχεδιασμό όλων των επιπέδων είναι η δήλωση της υπευθύνου της ομάδας μελέτης του 
σχεδίου κατά τη διάρκεια συνεδρίου για το χωροταξικό σχεδιασμό που διοργανώθηκε στο Ηράκλειο 
Κρήτης το Νοέμβριο του 2007 από το ΤΕΕ τμ. Ανατολ. Κρήτης κατά τη διάρκεια του οποίου έγιναν 
πολλές παρατηρήσεις – κριτικές για το εθνικό χωροταξικό ιδίως από τα νησιωτικά ΤΕΕ. Η 
συντονίστρια του μελετητικού σχήματος δήλωσε ότι «…νομίζω ότι εκείνο που χαρακτηρίζει όλη αυτή 
την τελευταία προσπάθεια και το οποίο είναι ανήκουστο, είναι ότι κατά τη διάρκεια της μελετητικής 
διαδικασίας του Εθνικού Χωροταξικού δεν έγινε καμία διαβούλευση με τους φορείς, τα Υπουργεία 
κλπ. Όλη αυτή η τεράστια προσπάθεια με 30 επιστήμονες, εγκυρότατους, έγινε κεκλεισμένων των 
θυρών με εντολή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ. Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής  είναι 
ότι άλλη μελέτη παραδόθηκε και άλλο σχέδιο προωθεί το ΥΠΕΧΩΔΕ….» Βλ. Κλουτσινιώτη Ο., 2007 : 
88.  
176 Στο σχέδιο αυτό, κατηγοριοποιείται ο εθνικός χώρος σε Α) αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές, Β) 

αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές, Γ) περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος με μειονεκτικά 
χαρακτηριστικά και κυρίαρχες χρήσεις άλλες από τον τουρισμό, Δ) μητροπολιτικές περιοχές, Ε) 
παράκτιες περιοχές και Νησιά, ΣΤ) ορεινές περιοχές, Ζ) πεδινές και ημιορεινές περιοχές, Η) περιοχές 
του δικτύου φύση 2000 και λοιπές περιοχές περιβαλλοντικής ευαισθησίας.  Για τις περιοχές αυτές 
δίδονται κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και προσδιορίζονται ενέργειες και δράσεις που 
συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εξυπηρέτηση του τουρισμού. Προσδιορίζονται επίσης οι ειδικές 
μορφές τουρισμού, οι απαιτούμενες τεχνικές υποδομές για την εξυπηρέτηση του τουρισμού και 
δίδονται κατευθύνσεις για την επίλυση συγκρούσεων με άλλες χρήσεις γης. Ειδικά για τις νησιωτικές 
περιοχές το σχέδιο αυτό αποτελεί μια μεγάλης σημασίας παρέμβαση και για το λόγο αυτό 



95 
 

Στα τέλη του 2011 ξεκίνησε μια προσπάθεια για την αναθεώρησή του.
177

 Μια 

δεύτερη προσπάθεια αναθεώρησης έγινε το 2013 (ΦΕΚ 3155/Β/12.12.2013) η οποία 

θεσμοθετήθηκε ακολουθώντας την «πεπατημένη», δηλαδή στην αναθεώρηση του 

ισχύοντος πλαισίου, αλλάζοντας κατά κύριο λόγο τα νούμερα και τις παραμέτρους. 

Το Πλαίσιο αυτό ακυρώθηκε το 2015 από την ολομέλεια του ΣτΕ 
178

 γιατί δεν είχε 

τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία επαναφέροντας έτσι σε ισχύ αυτό του 2009, το οποίο 

επίσης ακυρώθηκε το 2017 πάλι από το ΣτΕ, ως παρωχημένο. Έκτοτε καταβάλλεται 

προσπάθεια θεσμοθέτησης ενός νέου πλαισίου.  

Στο ίδιο επίπεδο σχεδιασμού, μια σειρά άλλων Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων 

έχουν θεσμοθετηθεί για τη χώρα
179

  ή βρίσκονται υπό εκπόνηση. 

 

ΙII. Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

(Περιφερειακά Χωροταξικά).  

 

Στις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 2000 θεσμοθετήθηκαν τα πρώτα Περιφερειακά 

Σχέδια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για όλες τις Περιφέρειες 

της χώρας. Ωστόσο, τα σχέδια έτυχαν ελάχιστης εφαρμογής καθότι την περίοδο 

εκείνη ο χωρικός σχεδιασμός αυτού του επιπέδου δεν επηρέαζε σε μεγάλο βαθμό τη 

λήψη αποφάσεων αναπτυξιακού περιεχομένου, καθότι στην πλειοψηφία του ήταν 

γενικόλογος.
180

 Δέκα χρόνια αργότερα, άρχισε η διαδικασία αναθεώρησής τους με 

νέες προδιαγραφές η οποία ολοκληρώθηκε σταδιακά σε διάστημα περίπου μιας 

                                                                                                                                                                      
κατατέθηκε πληθώρα προτάσεων για τη βελτίωσή του κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. Με το 
Πλαίσιο αυτό προωθήθηκε κυρίως η μεγέθυνση του τουριστικού προϊόντος, σε ορισμένες των 
περιπτώσεων μη συμβατή με τις αρχές τις αειφορίας.  
177 Κύρια κατεύθυνση της αναθεώρησης ήταν ότι η εν γένει τουριστική δραστηριότητα στις εκτός 

σχεδίου περιοχές θα αναπτύσσονταν μέσα σε οργανωμένους υποδοχείς οι οποίοι θα οριοθετούνταν 
από τα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού. Το γεγονός αυτό θα είχε και αρνητικές αλλά και θετικές 
συνιστώσες αφού στην ουσία μετατοπίζονταν  το μεγαλύτερο βάρος (με σχετικά όμως μεγάλο βαθμό 
αοριστίας) στα υποκείμενα σχέδια, ενώ παράλληλα διαφαινόταν η βούληση για μελλοντικό 
λεπτομερή σχεδιασμό.  
178

 Βλ. 3632/2015 Απόφαση ΣτΕ. 
179

 Ειδικό Χωροταξικό για τα Καταστήματα Κράτησης (ΦΕΚ 1575/Β’/28.11.2001), Ειδικό Χωροταξικό 
για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ 2464/Β’/3.12.2008), Ειδικό Χωροταξικό για τη Βιομηχανία (ΦΕΚ 151/Α’/13.4.2009), 
Ειδικό Χωροταξικό για τις υδατοκαλλιέργειες (ΦΕΚ 2505/Β’/4.11.2011). 
180

 Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια της χώρας που εκπονήθηκαν με προ εικοσαετίας 
προβληματισμούς – στόχους  και εγκρίθηκαν στις αρχές της δεκαετίας 2000, αποδείχθηκαν -στην 
πλειοψηφία τους- τεχνοκρατικές εκθέσεις χωρίς συγκεκριμένες χωρικές εξειδικεύσεις ικανές να 
δεσμεύσουν αποτελεσματικά τον υποκείμενο τοπικό χωροταξικό σχεδιασμό (ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ),  ενώ τα 
«οριζόντια» τομεακά κανονιστικά πλαίσια (Περιβάλλον Ν.1650/1986 και 3010/2002, Δασικός Νόμος 
Ν.3208/2003, Αρχαιολογικός Νόμος 3028/2002, Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.2945/2001, Αιγιαλού Ν. 
2971/2001 και 3468/2006 κλπ), διαμορφώθηκαν σε καθεστώς έλλειψης ενός συνολικού πλαισίου 
χωροταξικού σχεδιασμού γεγονός που οδήγησε τελικά στο να διαμορφώνονται οι σημαντικές –και 
όχι μόνον- χωροταξικές επιλογές, στις αίθουσες των δικαστηρίων του ΣτΕ. 
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πενταετίας με αποτέλεσμα η χώρα να διαθέτει πλέον στρατηγικό θεσμικό πλαίσιο 

ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο προσαρμοσμένο στα σύγχρονα δεδομένα. Η 

αντίστοιχες μελέτες  χρηματοδοτήθηκαν από κοινοτικούς πόρους ενώ η επίβλεψη 

έγινε από το ΥΠΕΝ χωρίς τη συμμετοχή των Περιφερειών οι οποίες περιορίστηκαν 

σε γνωμοδοτικό ρόλο.  

Παράλληλα, την τελευταία πενταετία εκπονούνται και τα «Περιφερειακά Σχέδια για 

την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας των Περιφερειών της χώρας στην κλιματική αλλαγή σε όλες τις 

τομεακές πολιτικές με αντίστοιχη αύξηση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Τα σχέδια αυτά ιεραρχούνται σε τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό αλλά και υπερεθνικό επίπεδο. Τόσο η Ε.Ε. όσο και η χώρα 

έχουν ήδη θεσμοθετήσει την αντίστοιχη στρατηγική. 
181

 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ, θεσμοθετήθηκαν επίσης πάνω από 80 ΖΟΕ 

και ΕΧΜ σε όλη τη χώρα. 

 

ΙV. ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ. 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΥΠΕΝ (που δημοσιοποιήθηκαν εν όψει των 

αναθέσεων ΤΧΣ και ΤΠΣ),
182

 τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ που συντάχθηκαν με το Ν. 

2508/97, καλύπτουν επιφάνεια σε ποσοστό μόνο 20% των αντίστοιχων Δ.Ε εκ των 

οποίων τα μισά είναι ήδη παρωχημένα. Άλλα τόσα βρίσκονται σε εξέλιξη τα οποία 

όμως είναι δύσκολο να θεσμοθετηθούν στο χρονικό διάστημα που απομένει σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία (μέχρι τα τέλη του 2022). Έτσι, τη στιγμή αυτή μόνο το 

20% της Ελληνικής Επικράτειας έχει καλυφθεί από σχέδια χρήσεων γης. Τα στοιχεία 

αυτά παρατίθενται στο παράστημα της παρούσας. 

 

 

 

 

                                                           
181

 Τα σχέδια αυτά εκπονούν οι χώρες που υπέγραψαν τη σύμβαση των Η.Ε. για την κλιματική 
αλλαγή το 2013. Μεταξύ αυτών και η Ε.Ε. βλ. σχετ. https://www.eea.europa.eu/el/themes/climate-
change-adaptation/intro και https://ypen.gov.gr/perivallon/klimatiki-allagi/prosarmogi-stin-klimatiki-
allagi/ 
 
182

 Βλ. σχετ. https://ypen.gov.gr/wp-
content/uploads/legacy/Files/ypourgeio/Grafeio%20Typou/20200617_Parousiasi_Programmatos_TP
S.pdf 
 

https://www.eea.europa.eu/el/themes/climate-change-adaptation/intro
https://www.eea.europa.eu/el/themes/climate-change-adaptation/intro
https://ypen.gov.gr/perivallon/klimatiki-allagi/prosarmogi-stin-klimatiki-allagi/
https://ypen.gov.gr/perivallon/klimatiki-allagi/prosarmogi-stin-klimatiki-allagi/
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/legacy/Files/ypourgeio/Grafeio%20Typou/20200617_Parousiasi_Programmatos_TPS.pdf
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/legacy/Files/ypourgeio/Grafeio%20Typou/20200617_Parousiasi_Programmatos_TPS.pdf
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/legacy/Files/ypourgeio/Grafeio%20Typou/20200617_Parousiasi_Programmatos_TPS.pdf
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V. ΕΣΧΑΔΑ – ΕΣΧΑΣΕ 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΝ έχουν εγκριθεί μέχρις στιγμής 9 ΕΣΧΑΔΑ πρώτου 

επιπέδου και 7 δευτέρου ενώ αντίστοιχα 5 και 2 ΕΣΧΑΣΕ.
183

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
183

 Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν στο 4
ο
 Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού που 

διοργανώθηκε στη Ρόδο 4-5 Σεπτ. 2021 από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδ/σου. 
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ – ΡΟΔΟΣ & 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ. 

 

3.1.Σύντομο ιστορικό της Δωδεκανήσου 

Το νησιωτικό σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της 

επικράτειας μεταξύ Κρήτης και Μικράς Ασίας και εκτείνεται κατά μήκος των νοτίων 

παραλίων της. Απετέλεσε και αποτελεί «γέφυρα» μεταξύ δύσης και ανατολής και 

προκεχωρημένο «φυλάκιο» της χώρας με πλήθος ιδιαιτεροτήτων που όμοιές τους 

σπάνια συναντά κάποιος. Η ιστορική του διαδρομή επιβεβαιώνει την κοινή πορεία 

των νησιών που το συγκροτούν. Παραθέτουμε ένα σύντομο ιστορικό του κάθε νησιού 

με έμφαση στο δεσπόζον νησί της Ρόδου.
184

 

 

Δωδεκάνησα, το νησιωτικό σύμπλεγμα. 

                                                           
184

Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή του σύντομου ιστορικού είναι: Για τη Ρόδο, 
Παπαχριστοδούλου Χρ. 1994, ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου – ΥΠΠΟ 3η Εφ. Νεωτ. Μνημείων (2005) σελ. 13-19  
(κείμενο που συγγράφηκε από τον υπογράφοντα),  Βενέρης Π. 1995. Για τα υπόλοιπα νησιά,  Κόλλιας 
Η., 2000,  ΤΕΔΚ Δωδ/σου, 2005. Για την εποχή προ του 4

ου
 π.Χ. αιώνα βλ. επίσης Παρασκευάς Ι.,2019. 

Χρησιμοποιήθηκε επίσης υλικό από το προσωπικό αρχείο του υπογράφοντα. 
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3.1.1.  Ρόδος.  

 

Εικόνα 1. Η πόλη της Ρόδου. Φωτ. Π. Βενέρης.  

 

Στο νησί, ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους και ιδιαίτερα μετά το 1400 μ.Χ., 

ήκμαζαν τρεις πόλεις. Η Ιαλυσός, η Κάμιρος και η Λίνδος.
185

 Το 408 π.χ. οι τρείς 

αυτές πόλεις  συνενώνονται σε μία, τη Ρόδο. Η στρατηγική θέση της νέας πόλης 

(στο βόρειο άκρο του νησιού, εμπορικό πέρασμα μεταξύ ανατολής και δύσης), η 

γεωμορφολογία (η ύπαρξη πέντε φυσικών λιμένων αλλά και οι ήπιες κλίσεις), το 

μικροκλίμα (ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, ηλιασμού, αερισμού κλπ), ο άρτιος 

πολεοδομικός σχεδιασμός (κατά το Ιπποδάμειο σύστημα από μαθητές του 

Ιππόδαμου, περιβαλλόμενη από τείχη) καθώς επίσης η οικονομική ευμάρεια, 

συνέτειναν στο να εξελιχθεί σε μια από τις ομορφότερες και πλέον εύρωστες πόλεις 

της Ελληνιστικής περιόδου. Εδώ αναπτύχθηκαν φιλοσοφικά ρεύματα και σχολές 

(όπως η περιπατητική σχολή του ρήτορα Αισχίνη) εδώ συγγράφηκε ο «Ναυτικός 

Κώδικας των Ροδίων»
186

 και εδώ αναπτύχθηκε ένας απαράμιλλος πολιτισμός.  

                                                           
185 Με το τέλος του Μυκηναϊκού πολιτισμού (1100 π.χ.) και με την επικράτηση των Δωριέων (υπό το 

γένος των Ηρακλειδών), οι τρεις αυτές πόλεις μαζί με την Κω, την Κνίδο και την Αλικαρνασσό, 
δημιούργησαν τη Δωρική Εξάπολη, μια αμφικτιονία με θρησκευτικό κέντρο το ναό του “Τριοπίου 
Απόλλωνος” στη χερσόνησο της Κνίδου. Η Δωρική εξάπολη αναπτύσσει σημαντικές εμπορικές 
δραστηριότητες, η δε Ρόδος εκδωρίζεται πλήρως με την επικράτηση της δωρικής διαλέκτου (ρίζες 
της οποίας χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα). 
186

 Βλ. αναφορά στον κώδικα από τον υπογράφοντα με άρθρο στη Ροδιακή εφημερίδα την 14.3.2021 

προς τιμή του καραβομαραγκού Μαστρομιχάλη Χατζηνικολάου 
https://www.rodiaki.gr/article/454401/ena-teleytaio-antio-ston-mastro-mixalh-xatzhnikolaoy 
 

https://www.rodiaki.gr/article/454401/ena-teleytaio-antio-ston-mastro-mixalh-xatzhnikolaoy
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Σχέδιο 1. Ελληνιστική Ρόδος – Αναπαράσταση Ιπποδάμειου συστήματος. Πηγή: 

Αρχαιολογική Υπηρεσία Ρόδου. 
 

Η νίκη των Ροδίων μετά από σκληρές μάχες στην πολιορκία της Ρόδου από το 

Δημήτριο τον πολιορκητή (305-304 π.Χ), ανοίγει το πιο λαμπρό κεφάλαιο της 

ιστορίας της. Προς τιμή του γεγονότος αυτού, αμέσως μετά φιλοτεχνήθηκε από το 

Χάρη τον Λίνδιο, ο περίφημος Κολοσσός της Ρόδου, ένα από τα 7 θαύματα του 

κόσμου.
187

 Η περίοδος ακμής κρατά για ενάμιση αιώνα μέχρι το 164 π.Χ. όταν η 

πόλη και το νησί περνούν στην Ρωμαϊκή κυριαρχία μετά από αναγκαστική 

συμμαχία που συνάπτουν με αυτούς
188

.  

Το 155 π.Χ ένας μεγάλος σεισμός κατέστρεψε σχεδόν ολόκληρη την πόλη, χωρίς να 

καταστεί δυνατόν να αποκατασταθούν πλήρως οι ζημιές.  Αργότερα,  (67 - 69 μ.Χ.) 

το νησί γίνεται τμήμα της Ρωμαϊκής επαρχίας των νήσων “provincia insularum” και η 

πόλη της Ρόδου πρωτεύουσά της μέχρι το τέλος της Ρωμαιοκρατίας Αρχίζει πλέον η 

περίοδος παρακμής. 

                                                           
187

 Το μνημειώδες αυτό έργο κατέπεσε το 226 μ.Χ. από το μεγάλο σεισμό ο οποίος κατέστρεψε 
μεγάλο μέρος της πόλης η οποία όμως σύντομα αποκαταστάθηκε. Έμεινε εκεί μέχρι τον 8

ο
 μ.Χ. 

αιώνα (μετά από χρησμό ο οποίος προέτρεψε τις αρχές να παραμείνει στη θέση του με την φράση 
«μη κίνει τα κείμενα») οπότε και  πουλήθηκε ως χαλκός στους Άραβες.  
188

 Η συμμαχία προέβλεπε “η Ρώμη και η Ρόδος να έχουν τους ίδιους φίλους και εχθρούς”. 
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Το νησί τον 4
ο
 μ.Χ. αιώνα εντάσσεται στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

189
 Το 515 

μ.Χ. ένας ακόμη μεγάλος σεισμός καταστρέφει την πόλη και τα τείχη. Η πόλη (αλλά 

και η ύπαιθρος) αρχίζει να συρρικνώνεται σημαντικά και για την 

αποτελεσματικότερη προστασία της κτίζονται τον 8
ο
 μ.Χ. αιώνα νέα τείχη (τα 

λεγόμενα «βυζαντινά» (στη θέση του σημερινού παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου) 

μικρότερα σε έκταση και με υλικά που χρησιμοποιήθηκαν από τα αντίστοιχα 

Ελληνιστικά. Η πόλη παρακμάζει δεχόμενη επιθέσεις από τα διάφορα ασιατικά φύλα 

που είχαν ήδη αναπτυχθεί (Πέρσες, Σαρακηνοί, Άραβες, Σελτζούκοι Τούρκοι κλπ) 

και μεταφέρεται εντός των τειχών.  

Με την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Βενετσιάνους κατά τη διάρκεια 

της 4ης σταυροφορίας (1204), η Βυζαντινή Αυτοκρατορία διασπάται και η Ρόδος 

βρέθηκε να κυβερνάται από τον Λέοντα Γαβαλά. Λίγο αργότερα, το 1248 οι 

Γενοβέζοι καταλαμβάνουν το νησί το οποίο δυο  χρόνια αργότερα ανακτάται από 

τους Γαβαλάδες. Μέσα από ένα ντόμινο εξελίξεων
190

 η Ρόδος καταλαμβάνεται το 

1307 από το τάγμα των Ιωαννιτών Ιπποτών. Είναι η περίοδος της Ιπποτοκρατίας που 

κράτησε από το 1307 μέχρι το 1522. 

Η κατάκτησή του νησιού από το τάγμα των Ιωαννιτών Ιπποτών
191

, επέφερε μια 

ριζική ανατροπή στα δεδομένα. Αναπτύσσεται ξανά το εμπόριο, η πόλη της Ρόδου 

                                                           
189

 Σε διοικητικό επίπεδο οι Βυζαντινοί ακολούθησαν την οργάνωση της Ρωμαϊκής περιόδου, 

χωρίζοντας την αυτοκρατορία σε επαρχίες. Έτσι, την περίοδο 482 – 565 π.Χ., τα νησιά του Αιγαίου 
και η  Ρόδος συγκρότησαν την “Επαρχία των νήσων”. Η διοικητική αυτή διάρθρωση άλλαξε επί 
αυτοκράτορα Ηρακλείου όταν λόγω των πολλών πολέμων η πολιτική και στρατιωτική εξουσία 
συγκεντρώθηκε σε μια υπερεξουσία, τη στρατιωτική, ιδρύοντας παράλληλα μεγάλες διοικητικές 
μονάδες (30 τον αριθμό), τα λεγόμενα «θέματα» υπό τη διοίκηση στρατηγού. Η Ρόδος μαζί με τη 
Χάλκη, Σύμη και Μεγίστη συμπεριελήφθη στο «Θέμα των Κιβυραιωτών».. 
190

 Οι Γενοβέζοι συμμαχώντας με τους Βυζαντινούς, το 1261 ανακαταλαμβάνουν την Κων/πολη 
εκδιώκοντας τους Ενετούς και επικυριαρχούν στους νέους εμπορικούς δρόμους  Ανατολής-  Δύσης 
που στο μεταξύ είχαν χαράξει οι Μογγόλοι υπό τον Τζέκινς Χαν. Το 1278 η Ρόδος παραχωρείται στο 
Giovanni del Cavo και δέκα χρόνια αργότερα, η εξουσία του νησιού περνά στους αδελφούς Andrea 
(ναύαρχο του Ανδρόνικου Παλαιολόγου) και Ludovico Moresco. Ο Andrea Moresco συλλαμβάνεται 
αργότερα από τον Βασιλέα της Κύπρου Enrico Luisignan και ο αδελφός του Ludovico ζητά βοήθεια 
από τον θείο του Vignolo di Vignoli (Γενοβέζος πειρατής που οι βυζαντινοί του είχαν παραχωρήσει 
για τις υπηρεσίες του σ’ αυτούς την Κω, Λέρο και Κάλυμνο καθώς επίσης και μεγάλες ιδιοκτησίες στη 
Ρόδο) για την υπεράσπιση του νησιού ενάντια στους εποφθαλμιούντες Βενετσιάνους, Λουζινιάνους 
της Κύπρου και Τούρκους (οι τελευταίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί στην ύπαιθρο του νησιού). Ο 
Vignolo πήγε στην Κύπρο και αντί να ελευθερώσει τον Andrea Moresco, συνήψε συμμαχία με τον 
Foulk de Villaret (Μέγας Μάγιστρος των Ιωαννιτών Ιπποτών οι οποίοι εκδιωχθέντες από την 
Παλαιστίνη, εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο, φιλοξενούμενοι των Λουζινάνων) προκειμένου να 
καταλάβουν τη Ρόδο. 
191 

Το Τάγμα αποτελούνταν από επτά εθνότητες αποκαλούμενες «γλώσσες». Ο αρχηγός της κάθε 
γλώσσας ανήκε στην υψηλότερη κατηγορία αξιωματούχων. Ανώτατος διοικητής προεχόμενος από 
την πρώτη τάξη Ιπποτών, εκλεγόμενος εφ’ όρου ζωής, ήταν ο «Μεγάλος Μάγιστρος» (Κόλλιας Η. 
1994:16-17) 
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συνδέεται άμεσα με τη δύση, μια πανσπερμία φυλών εντάσσεται στο δυναμικό της 

και κατασκευάζονται λαμπρά τείχη και τάφρος, που περικλείουν τα προγενέστερα 

Βυζαντινά επεκτείνοντας κατά πολύ την Βυζαντινή. Η πόλη χωρίζεται σε δυο τομείς, 

το «Κολλάκιο» και το «Μπούργκο». Στο Κολλάκιο χωροθετούνται οι κεντρικές 

λειτουργίες στεγαζόμενες σε λαμπρά δυτικότροπου μεσαιωνικού τύπου νέα 

οικοδομήματα
192

  ενώ στο Μπούργκο (που χωρίζεται από το Κολλάκιο με τη δεύτερη 

σειρά τειχών της βυζαντινής περιόδου), δημιουργείται κυρίως ζώνη κατοικίας και μια 

μεγάλη αγορά (στη θέση της σημερινής οδού Σωκράτους που συνέχισε έκτοτε να 

είναι εμπορικός δρόμος) ακριβώς έξω από τα τείχη του Κολλακίου. Ιδιαίτερη θέση 

καταλαμβάνει η Εβραϊκή κοινότητα. Η περίοδος της Ιπποτοκρατίας αποτελεί 

αναμφισβήτητα τη δεύτερη λαμπρότερη περίοδο της ιστορίας της πόλης  για την 

οποία είναι  γνωστή και αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς.
193

 

Το 1522, το νησί καταλαμβάνεται από τους Οθωμανούς και για τέσσερις περίπου 

αιώνες τελεί υπό την κατοχή τους. Την περίοδο αυτή προστίθεται στην εντός των 

τειχών πόλη «χρώμα ανατολής» σε υφιστάμενα κτίρια,
194

  κατασκευάζονται τζαμιά 

αλλά και ορισμένα νέα κτίρια, δίχως όμως να επιφέρουν ριζικές αλλαγές στο κτιριακό 

απόθεμα. Η μεγάλη ανατροπή έγινε ωστόσο στον κοινωνικό ιστό, όταν εκδιώχτηκε 

από την τειχισμένη πόλη το Ελληνικό στοιχείο που μετοίκησε εκτός των τειχών 

ιδρύοντας νέες συνοικίες τα λεγόμενα «μαράσια», με κεντρικό σημείο αναφοράς την 

ομώνυμη εκκλησία. Εντός των τειχών διαβιούν πλέον Οθωμανοί και Εβραίοι.
195

 

Η Οθωμανική περίοδος τελειώνει το 1912 έτος κατά το οποίο καταλαμβάνουν το 

νησί οι Ιταλοί. Η Ιταλική κατοχή οριστικοποιήθηκε το 1923 με τη συνθήκη της 

Λωζάνης οπότε το νησί (όπως και όλα τα Δωδεκάνησα) περιέρχονται και τυπικά στην 

Ιταλική κυριαρχία. Στόχευση των Ιταλών ήταν η μετατροπή του νησιού και ιδιαίτερα 

της  πόλης σε διεθνές σημείο αναφοράς και ιδίως στον τουριστικό τομέα γι’ αυτό και 

το έργο τους ήταν τεράστιας έκτασης. Οι λειτουργίες της πόλης μεταφέρονται εκτός 

                                                           
192

 Δημιουργείται η οδός Ιπποτών πάνω σε αρχαία χάραξη με τα παράπλευρα καταλύματα των 
διαφόρων «γλωσσών» και επιστέγαση το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη θέση του 
προγενέστερου βυζαντινού κάστρου, κατασκευάζονται νοσοκομείο, εκκλησίες και πολλά άλλα 
δημόσια κτίρια αλλά και κατοικίες. 
193

 Για την περίοδο αυτή βλ. επίσης http://local.e-
history.gr/pages/viewpage.action?pageId=17204291 
194

 Με την προσθήκη προεξοχών στις προσόψεις των κτιρίων, τα λεγόμενα «σαχνισιά» καθώς και 
άλλες προσθήκες. 
195

 Για μια πλήρη αναφορά στην περίοδο αυτή αλλά και στην Ιταλοκρατία βλ. ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου – 
ΥΠΠΟ 3η Εφ. Νεωτ. Μνημείων, 2005. 
 

http://local.e-history.gr/pages/viewpage.action?pageId=17204291
http://local.e-history.gr/pages/viewpage.action?pageId=17204291
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των τειχών και νέες συνοικίες οικοδομούνται. Το Ελληνικό στοιχείο εξακολουθεί να 

διαμένει εκτός των τειχών ενώ εντός, ο εναπομείνας πληθυσμός αποτελούμενος από 

Τούρκους και Εβραίους, συρρικνώνεται. Οι τελευταίοι, δεν διέφυγαν από την κοινή 

μοίρα των ομοεθνών τους κατά τη διάρκεια του Β’ παγκοσμίου πολέμου. Το 1943 

(μεσούντος του Β’ παγκοσμίου πολέμου), ανατρέπεται ο Μουσολίνι και οι Ιταλοί 

γίνονται εχθροί των Γερμανών. Αναπόφευκτα μέσα από αυτό το κλίμα, τα δεινά του 

πολέμου μεταφέρονται και στα Δωδεκάνησα. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τη Ρόδο 

και την κρατούν μέχρι το 1945, αφού ήδη είχε τελειώσει ο πόλεμος και τα 

στρατεύματα κατοχής είχαν αποχωρήσει από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το τέλος του 

πολέμου βρίσκει την παλιά πόλη με βαθιές πληγές που άφησαν οι ανηλεείς 

βομβαρδισμοί των Άγγλων κατά των Γερμανών που στο μεταξύ κατείχαν το νησί από 

το ’43 και μετέπειτα (όταν πλέον οι Ιταλοί έπαψαν να είναι σύμμαχοί τους).  

Στις 9 Μαϊου του 1945, υπογράφεται στη Σύμη (μεταξύ Άγγλων και Γερμανών),η 

συνθήκη για την παράδοση των νησιών. Την ίδια μέρα, Αγγλικές δυνάμεις 

αποβιβάζονται στη Ρόδο υποδεχόμενες θερμά από τους κατοίκους. Όλοι πλέον 

έβλεπαν ότι η σκλαβιά αιώνων θα αποτελούσε παρελθόν. Αντί όμως να περιέλθει 

αμέσως ο τόπος στη Ελλάδα όπως ήταν φυσικό, οι Άγγλοι τον κράτησαν μέχρι το 

1947. Η διετία αυτή είναι (για μια ακόμα φορά) περίοδος αβεβαιότητας και στο 

μεταξύ χάνονται σημαντικά οφέλη για τους κατοίκους από τη λεγόμενη «λεία του 

πολέμου». 

Στις 2 φεβρ. 1947, υπογράφεται συνθήκη ειρήνης μεταξύ Ιταλίας και συμμάχων, 

βάσει της οποίας τα Δωδεκάνησα παραχωρούνται στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε 

πλέον στα τέλη της αιώνιας σκλαβιάς. Αφού έγιναν οι απαραίτητες διεργασίες, όλα 

είναι έτοιμα για την τελική παράδοση στη μητέρα πατρίδα. Την 31
η
  Μαρτίου 1947, 

στη Ρόδο, παραδίδεται η εξουσία από το Βρετανό διοικητή Πάρκερ στο Ναύαρχο 

Ιωαννίδη. Υποστέλλεται η Αγγλική σημαία και ανυψώνεται η Ελληνική. 

Η επόμενη περίοδος είναι μεταβατική. Εγκαθίσταται Ελληνική στρατιωτική διοίκηση 

μέχρι την 7
η
  Μαρτίου του 1948 οπότε και τυπικά στη Ρόδο παρουσία των Βασιλέων, 

κυβερνητικών μελών, του Ναυάρχου Ιωαννίδη, του πρώτου Δημάρχου Ροδίων 

Χαρίτου, πλήθους άλλων αντιπροσωπειών και φυσικά όλου του λαού, εξαγγέλλεται 

το βασιλικό διάταγμα βάσει του οποίου η Ρόδος και τα Δωδεκάνησα ανήκουν πλέον 

στην Ελληνική Επικράτεια. 
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3.1.2. Χάλκη.  

 

Εικόνα 2. Ο οικισμός της Χάλκης. Φωτ. Π. Βενέρης. 

 

Βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη Ρόδο και κατοικούνταν ήδη από τη νεολιθική 

περίοδο. Μέχρι τον 5
ο
  π.Χ. αιώνα, απετέλεσε ανεξάρτητη πολιτεία και αργότερα 

ενσωματώνεται στο Ροδιακό κράτος. Έκτοτε ταυτίζεται με την πορεία της Ρόδου. 

Λίγα τα εμφανή τεκμήρια της πρωτοβυζαντινής περιόδου που αποκτούν υλική 

υπόσταση στις διάσπαρτες μονόχωρες εκκλησίες εγκαταλελειμμένες σήμερα στο 

έλεος του χρόνου.  

Κατά τα μεσαιωνικά χρόνια χτίζεται το κάστρο στη θέση της αρχαίας ακρόπολης και 

στους πρόποδες του το «χωριό» που μέχρι το 19
ο
 αιώνα ήταν το μοναδικό οικιστικό 

κέντρο του νησιού. Μια σειρά από σκόρπια αρχαϊκά, ελληνιστικά κλπ λείψανα 

ανάμεσα στα μισογκρεμισμένα λαϊκά σπίτια της εποχής της τουρκοκρατίας, 

μαρτυρούν την ιστορική διαδρομή του. Στη μέση περίπου του νησιού  βρίσκεται η 

εκκλησία της Παναγίας διακοσμημένη με τοιχογραφίες του 17
ου

 αιώνα ενώ εντός του 

κάστρου υψώνεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου με τοιχογραφίες του 15
ου

 αιώνα. 

Σήμερα το ερειπωμένο «χωριό» αναμένει τη σειρά του για να ενταχθεί σε κάποιο 

σχεδιασμό ή πρόγραμμα αποκατάστασης.  

Το 19
ο
  αιώνα η σπογγαλιεία, το εμπόριο και η ναυτιλία φέρνουν ιδιαίτερο πλούτο 

στο νησί γεγονός που αποτυπώνεται στη δημιουργία ενός εξαιρετικού οικισμού με 

πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, νεοκλασικά στοιχεία και κεραμοσκεπείς στέγες. 
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3.1.3. Τήλος 

 

Εικόνα 3. Λιβάδια Τήλου. Φωτ. Π. Βενέρης 

 

Λίγο βορειότερα από την Χάλκη, βρίσκεται η Τήλος. Πριν 50.000 χρόνια 

εγκαταστάθηκαν στο νησί οι ελέφαντες «νάνοι»
196

 την περίοδο που η πρόσβαση σ’ 

αυτό ήταν σχετικά εύκολη όταν η στάθμη της θάλασσας υποχωρούσε λόγω αύξησης 

των πάγων στους πόλους.  

Η ανθρώπινη παρουσία χρονολογείται από τη νεολιθική εποχή. Το νησί διανύει 

περίοδο ακμής τον 4
ο
 και 3

ο
 αιώνα π.Χ. διαθέτοντας δικό του νόμισμα. Την περίοδο 

αυτή γεννιέται η Ήριννα, η ποιήτρια που στο σύντομο βίο της άφησε τεράστιο 

αποτύπωμα.
197

 

Ελάχιστα λείψανα σώζονται από την παλαιοχριστιανική περίοδο. Μετέπειτα 

ακολουθεί και αυτή την πορεία της Ρόδου, με την κατοχή από τους Ιωαννίτες Ιππότες 

και από το 1553 από τους Τούρκους. Το σπουδαιότερο οικιστικό κέντρο από την 

                                                           
196

 Οι ελέφαντες αυτοί αποτελούν ιδιαίτερο είδος ονομαζόμενο elephas tiliensis, είχαν μέσο ύψος 
1,80 μ. και ήταν οι τελευταίοι που επέζησαν στον Ευρωπαϊκό χώρο. Εξαφανίστηκαν πριν τέσσερις 
περίπου χιλιετίες. Σήμερα λείψανα ελεφάντινων σκελετών εκτίθενται στο παλαιοντολογικό μουσείο 
του νησιού που πρόσφατα άνοιξε τις πύλες του. 
197

  300 στίχοι συνθέτουν το μοναδικό, εν μέρει σωζόμενο ποίημά της σε πάπυρο, εκ των οποίων 
αναγνώσιμοι μόνο οι 20 και κάπως οι 60. Και όμως το έργο αυτό παραλληλίζεται με αυτά του 
Ομήρου και της Σαπφούς. Δεκαεννέα μόλις Μαΐων, η Ήριννα αναλήφθηκε στους ουρανούς και 
έκτοτε κινείται στα όρια του θρύλου. βλ. σχετ. δημοσίευση του υπογράφοντα στον ιστότοπο IPORTA 
https://iporta.gr/%CE%B7-%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85-
%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B7/?fbclid=IwAR00xC32uofXcaH6ZZW4GXPf7ysl_ZE
CMUR4GpktkQ9yX0zXFs-WckrUbrY 

https://iporta.gr/%CE%B7-%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B7/?fbclid=IwAR00xC32uofXcaH6ZZW4GXPf7ysl_ZECMUR4GpktkQ9yX0zXFs-WckrUbrY
https://iporta.gr/%CE%B7-%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B7/?fbclid=IwAR00xC32uofXcaH6ZZW4GXPf7ysl_ZECMUR4GpktkQ9yX0zXFs-WckrUbrY
https://iporta.gr/%CE%B7-%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B7/?fbclid=IwAR00xC32uofXcaH6ZZW4GXPf7ysl_ZECMUR4GpktkQ9yX0zXFs-WckrUbrY
https://iporta.gr/%CE%B7-%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B7/?fbclid=IwAR00xC32uofXcaH6ZZW4GXPf7ysl_ZECMUR4GpktkQ9yX0zXFs-WckrUbrY
https://iporta.gr/%CE%B7-%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B7/?fbclid=IwAR00xC32uofXcaH6ZZW4GXPf7ysl_ZECMUR4GpktkQ9yX0zXFs-WckrUbrY
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αρχαιότητα μέχρι σήμερα είναι το Μεγάλο Χωριό, στο βόρειο άκρο του νησιού. Εκεί 

βρισκόταν και η αρχαία πόλη της Τήλου. Στην κορυφή του αντίστοιχου λόφου 

βρίσκεται το μεσαιωνικό κάστρο κτισμένο στη θέση της αρχαίας ακρόπολης. Όταν 

εξέλειπε ο κίνδυνος της πειρατείας το 19
ο
  αιώνα δημιουργήθηκε ο παραθαλάσσιος 

οικισμός των Λιβαδίων. Περιέπεσε στην Ιταλική κατοχή το 1912-43 για να 

ενσωματωθεί με τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα στον εθνικό κορμό το 1948. Από τη 

δεκαετία του ‘80 και μετέπειτα αποκτά μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία προσανατολισμένη 

στην ανάδειξη των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων που συνιστά η ιστορία, οι 

φυσικές ομορφιές κλπ, ενώ πρόσφατα πρωτοπόρησε στο θέμα της «πράσινης 

ανάπτυξης».
198

 

 

3.1.4. Σύμη. 

 

Εικόνα 4. Σύμη. Φωτ. Π. Βενέρης. 

 

Σφιχτά αγκαλιασμένο από τον κόλπο της μικράς Ασίας μεταξύ της Αρχαίας Κνίδου 

και της Τραχείας (ή χερσόνησος της Ροδιακής Περαίας) και σε διαχρονική στενή 

επαφή με τα απέναντι παράλια, υψώνεται το νησί της Σύμης, βγαλμένο σαν από 

παραμύθι. Αποτελούσε Δήμο της Ροδιακής Καμίρου ενώ κατά τα Ελληνιστικά χρόνια 

υπαγόταν στο Ροδιακό κράτος. Έκτοτε, όπως και τα λοιπά Δωδεκάνησα ακολουθεί 

την κοινή ιστορική τους διαδρομή.  

Σκόρπια λείψανα της αρχαιότητας και της Ελληνιστικής και παλαιοχριστιανικής 

περιόδου, μαρτυρούν την πορεία της τα χρόνια αυτά ενώ στο μεσαιωνικό κάστρο που 

                                                           
198

 Βλ. Π. Βενέρης η «η Τήλος το πράσινο νησί» https://www.rodiaki.gr/article/424023/thlos-to-
prasino-nhsi?fbclid=IwAR30PLg9KrTane1uaWXx2N85kx08CkFTg8dVWTwdskNd9dORPu7AGx6w4iQ 

https://www.rodiaki.gr/article/424023/thlos-to-prasino-nhsi?fbclid=IwAR30PLg9KrTane1uaWXx2N85kx08CkFTg8dVWTwdskNd9dORPu7AGx6w4iQ
https://www.rodiaki.gr/article/424023/thlos-to-prasino-nhsi?fbclid=IwAR30PLg9KrTane1uaWXx2N85kx08CkFTg8dVWTwdskNd9dORPu7AGx6w4iQ
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υψώνεται πάνω από τον οικισμό (Χωριό) διακρίνονται λείψανα της Ελληνιστικής 

περιόδου καθώς και μέρος των τειχών της περιόδου εκείνης που εντάσσεται στη 

λιθοδομή του.  

Κατά την Ιπποτοκρατία κατοικείται ο χώρος εντός του κάστρου καθώς και η νότια 

πλαγιά του λόφου εκτός του κάστρου. Από το 18
ο
  αιώνα και μετέπειτα η Συμιακή 

οικονομία ανθίζει χάριν στη σπογγαλιεία και το εμπόριό της. Παράλληλα 

αναπτύσσεται και ο πολιτιστικός τομέας. Το 19
ο
 αιώνα η Σύμη απογειώνεται 

οικονομικά αλλά και πολιτιστικά αφού οι Συμιακοί  με τα περίφημα σκαριά τους 

φτιαγμένα από ντόπιους  τεχνίτες, εξαπλώνουν τη δραστηριότητά τους στα μεγάλα 

εμπορικά κέντρα Ευρώπης και Ανατολής. Τότε αναπτύσσεται και το μοναδικό σε 

μορφολογικά στοιχεία οικιστικό σύνολο του νησιού, η Χώρα ή Γιαλός ενώ από τον 

αντίστοιχο μεσαιωνικό οικισμό που αναπτύχθηκε στην ίδια θέση δεν υπάρχουν 

εμφανείς μαρτυρίες.  

Σήμερα ο οικισμός της Σύμης αποτελεί ένα από τα ομορφότερα οικιστικά σύνολα του 

Αρχιπελάγους. Μια σειρά από ξωκλήσια και προσκυνήματα διαμορφώνουν την 

πλούσια θρησκευτική παράδοση του νησιού,  ενώ η μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ – 

Πανορμίτη αποτελεί πανελλήνιο σημείο έλξης.
199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
199

 Εννέα συνολικά τα Αγγελικά Τάγματα: οι Άγγελοι, οι Αρχάγγελοι, οι Θρόνοι, οι Δυνάμεις, οι Αρχές, 

οι Κυριότητες, οι Εξουσίες, τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ. Στη Σύμη υπάρχουν θρησκευτικοί χώροι 
αφιερωμένοι και στα εννέα αυτά Τάγματα. Πολλοί οι θρύλοι και οι παραδόσεις σε σχέση με τον 
Αρχάγγελο Μιχαήλ του κόλπου του Πανόρμου της Σύμης στο νοτιοδυτικό άκρο του νησιού, ή αλλιώς 
τον «Πανορμίτη». Ένα μικρό εκκλησάκι του 6

ου
  μ.Χ αιώνα που από το 18

ο
  αιώνα και μετέπειτα με 

την αναγωγή του νησιού σε τεράστια ναυτική - εμπορική δύναμη, απέκτησε τη σημερινή 
μεγαλοπρεπή μορφή και έγινε ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της χώρας, ο δε τιμώμενος 
θαυματουργός Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Πανορμίτης συμβολίζει για τους θαλασσινούς και τους 
ταξιδιώτες ότι περίπου και ο Άγιος Νικόλαος και έχει μια εξέχουσα θέση στη ντόπια συνείδηση. Η 
εικόνα του Αρχαγγέλου «ασημώθηκε» στα μέσα του 18

ου
  αιώνα και έκτοτε συμβολίζει τη διαχρονική 

πίστη σ’ αυτόν και τα θαύματά του. Στο χώρο υπάρχουν κελιά για να μείνει κανείς, ιστορικό – 
λαογραφικό μουσείο και άλλες χρήσεις και αποτελεί ένα μεγαλοπρεπές και ολοκληρωμένο 
μοναστηριακό – εκκλησιαστικό συγκρότημα. 
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3.1.5. Μεγίστη – Καστελόριζο.  

 

Εικόνα 5. Καστελόριζο οικισμός. Φωτ. Π. Βενέρης. 

 

Μια πολύ ιδιαίτερη και πανέμορφη γωνιά της Δωδεκανήσου, του Αιγαίου και της 

πατρίδας μας. Στέκει εκεί για να θυμίζει ότι η Ευρώπη ξεκινά από εκεί.
200

  

Στα Ελληνιστικά χρόνια αποτελούσε τμήμα του Ροδιακού κράτους. Ελάχιστα τα ίχνη 

της παλαιοχριστιανικής περιόδου ενώ στη μεσοβυζαντινή περίοδο ο οικισμός ίσως 

βρισκόταν στο παλαιόκαστρο
201 

εσωτερικά του νησιού για το φόβο των πειρατών. 

Κατά την Ιπποτική περίοδο χτίζεται μικρό κάστρο στην ανατολική πλευρά του 

νησιού στη θέση του σημερινού οικισμού ο οποίος τα χρόνια εκείνα περιορίζονταν 

νοτιο - δυτικά του κάστρου. Το νησί ανθίζει κατά το 17
ο
 αιώνα και μετέπειτα ως 

κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου και σπογγαλιείας. Στα τέλη του 19ου αιώνα ο 

πληθυσμός αγγίζει τους 14 χιλ. κατοίκους, ο οικισμός έχει ήδη επεκταθεί σταδιακά σε 

όλη την πλαγιά του λόφου του Ιπποτικού κάστρου και στους δυο κόλπους που την 

περιβάλουν και διαμορφώνει ένα από τα ομορφότερα οικιστικά σύνολα της Δωδ/σου. 

Το νησί καταστρέφεται κατά τη διάρκεια του Β’ παγκοσμίου πολέμου (1943) από 

τους Γερμανούς και οι λιγοστοί κάτοικοι που απέμειναν παίρνουν το δρόμο της 

προσφυγιάς. Σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς της χώρας αφού καταλαμβάνει 

γεωστρατηγικό χώρο υψίστης εθνικής σημασίας. 

 

 

                                                           
200

 Παλιά το έγραφε σε μεγάλη πινακίδα σε κεντρικό σημείο του «Europe starts here»!... Μόνο που 
τότε κανείς δεν έδινε σημασία… 
201 

 Κάστρο κτισμένο στο λόφο «Βίγλα» στη θέση που προϋπήρχε Δωρική Ακρόπολη του 3
ου

  αιώνα 

π.Χ. Το κάστρο αυτό ήταν σε πλήρη ανάπτυξη κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο όπου μέσα του 
υπήρχε ολόκληρος οικισμός.  Στα ερείπια της προϋπάρχουσας Δωρικής ακρόπολης υπάρχει 
επιγραφή που αναφέρει το όνομα «Μεγίστη». Τα Κυκλώπεια τείχη (κατά τα πρότυπα της 
Μυκηναϊκής περιόδου) που προϋπήρχαν όλων, είναι ακόμη εμφανή. Στον περίβολο του κάστρου 
υπάρχουν οι εκκλησίες της Παναγίας του κάστρου, της Αγ. Μαρίνας, της Αγ. Παρασκευής και του Αγ. 
Νικολάου. 
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3.1.6. Κως 

 

Εικόνα 6. Πόλη της Κω.  Φωτ. Π. Βενέρης. 

 

Το νησί του Ασκληπιού και του Ιπποκράτη. Η ανθρώπινη παρουσία ιχνηλατείται από 

την εποχή του χαλκού. Το 366 π.Χ. αποφασίζεται ο «μετοικισμός» των κατοίκων που 

ήταν διάσπαρτοι στο νησί δημιουργώντας μια νέα πόλη, την Κω, κτισμένη κατά το 

Ιπποδάμειο σύστημα  που θα μετεξελιχθεί σε μια από τις λαμπρότερες πόλεις της 

ελληνιστικής περιόδου, όπως και εκείνη της Ρόδου.  

 

Σχέδιο 2. Κως. Αναπαράσταση Ιπποδάμειου συστήματος στην αρχαία αγορά. Πηγή Rocco – 

Livandiotti, 2011. 
 

Στη συνέχεια γίνεται  μέρος της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Το 469 μ.Χ. ένας μεγάλος 

σεισμός υπήρξε καταστροφικός για την πόλη και ένας δεύτερος το 554 μ.Χ. την 

καταστρέφει εντελώς για να περάσει σε μια περίοδο παρακμής. Πολλοί 

παλαιοχριστιανικοί ερειπιώνες διάσπαρτοι στο νησί καθώς και μεγάλα κτίρια με 
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πλούσιο διάκοσμο, μαρτυρούν μια κοινωνία με οικονομική ευρωστία αλλά και 

οργάνωση. Μέρος του «θέματος των νήσων» κατά τη Βυζαντινή περίοδο, μετά από 

μια σύντομη Βενετσιάνικη κατοχή κατακτήθηκε από τους Ιωαννίτες Ιππότες το 1314 

ενώ το 1522 πέφτει στα χέρια των Τούρκων και στη συνέχεια των Ιταλών 

συνεχίζοντας την κοινή πορεία με τη Ρόδο και τα άλλα νησιά. Το 1933 επί 

Ιταλοκρατίας, ένας μεγάλος σεισμός καταστρέφει μεγάλο μέρος της πόλης για να 

ακολουθήσουν εκτεταμένες αρχαιολογικές έρευνες από τους κατακτητές Ιταλούς 

διαμορφώνοντας πληθώρα αρχαιολογικών χώρων που σήμερα χαρακτηρίζουν τη 

φυσιογνωμία της ως μια πόλη με μεγάλο ιστορικό παρελθόν και πληθώρα μνημείων 

αλλά και ανοιχτούς χώρους. Το 1948 ενσωματώνεται στην Ελληνική επικράτεια για 

να αποτελέσει στη συνέχεια  το δεύτερο σημαντικότερο πόλο των Δωδεκανήσων. 

 

3.1.7. Νίσυρος. 

 

Εικόνα 7. Μανδράκι Νισύρου. Φωτ. Π. Βενέρης. 

 

Νότια και σε μικρή απόσταση από την Κω βρίσκεται η Νίσυρος. Γνωστή για το 

ηφαίστειό της,
202

  κατοικείται από τα νεολιθικά χρόνια. Έγινε τμήμα του Ροδιακού 

κράτους το 200 π.Χ. Το μνημειακού χαρακτήρα κάστρο της που σώζεται μέχρι 

σήμερα μαρτυρά τη δύναμη εκείνης της εποχής. Σώζονται ερείπια της 

παλαιοχριστιανικής περιόδου ενώ κατά τα χρόνια της Ιπποτοκρατίας το νησί 

παραχωρείται σε Φράγκους ευγενείς υπό την εποπτεία των Ιπποτών. Ακολουθεί η 

                                                           
202

 Βλ. άρθρο του υπογράφοντα στο ΙΠΟΡΤΑ  https://iporta.gr/ifaisteio-nisyrou-to-thayma-tou-panou-
veneri/ 

https://iporta.gr/ifaisteio-nisyrou-to-thayma-tou-panou-veneri/
https://iporta.gr/ifaisteio-nisyrou-to-thayma-tou-panou-veneri/
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Τουρκοκρατία για να ενταχθεί μετά την Ιταλική κατοχή στον εθνικό κορμό το 1948 

μαζί με τα υπόλοιπα νησιά. 

 

3.1.8. Κάλυμνος. 

 

Εικόνα 8. Πόθια Καλύμνου. Φωτ. Π. Βενέρης. 

 

Το νησί των σφουγγαράδων. Λίγα μίλα βορειότερα της Κω, κατοικημένο από τα 

προϊστορικά χρόνια, το νησί τον 3
ο
  π.Χ. αιώνα συνδέθηκε με την Κω συγκροτώντας 

την αντίστοιχη «ομοπολιτεία». Ακολουθώντας την κοινή μοίρα των υπόλοιπων 

νησιών, κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους, ενώ η πρώτη Βυζαντινή περίοδος φέρνει 

κοινωνική και οικονομική ακμή όπως τεκμηριώνεται από την ύπαρξη μεγάλων 

βασιλικών. Ο μεγάλος σεισμός του 535 μ.Χ. άλλαξε τα γεωμορφολογικά δεδομένα 

του νησιού. Η Ποθαία (σημερινή Πόθια, η πρωτεύουσα πόλη) βυθίστηκε και η 

Τέλενδος αποσχίστηκε από το σώμα του νησιού. Το νησί θα περάσει διαδοχικά στους 

Σαρακηνούς (653 μ. Χ), Βενετούς (1257- 1277 μ.Χ.), Γενοβέζους, σταυροφόρους και 

βέβαια στους Ιππότες του Αγ. Ιωάννου
203

  και εν τέλει στους Τούρκους το 1522 για 

να ακολουθήσει η Ιταλική κατοχή το 1912 και να ενσωματωθεί στον εθνικό κορμό το 

1948. Η μεγάλη ακμή επέρχεται προς τα τέλη της Τουρκοκρατίας αλλά και κατά τη 

διάρκεια της Ιταλοκρατίας, όταν η σπογγαλιεία φέρνει πλούτο στο νησί και χτίζονται 

περίφημα νεοκλασικά κτίρια και εκκλησίες. 

                                                           
203

 Σημαντικό μνημείο της περιόδου είναι το κάστρο της Χώρας ή μεγάλο κάστρο, χτισμένο σε 
υπόβαθρα βυζαντινής περιόδου. Πρόκειται στην ουσία για καστροπολιτεία ερείπια της οποίας 
σώζονται μέχρι σήμερα. 
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3.1.9. Λέρος 

 

Εικόνα 9. Αγ. Μαρίνα Λέρου. Φωτ. Π. Βενέρης. 

 

Βόρεια της Καλύμνου και σε μικρή απόσταση που θα μπορούσε να γεφυρωθεί, 

βρίσκεται το νησί της Λέρου. Κατοικημένο από τη νεολιθική εποχή, τον 5
ο
  π.Χ 

αιώνα μετέχει στην Αθηναϊκή Συμμαχία. Η αρχαία πόλη φαίνεται να βρισκόταν στην 

περιοχή της σημερινής Αγίας Μαρίνας ενώ το Βυζαντινό και μετέπειτα Ιπποτικό 

κάστρο που δεσπόζει στην κορυφή του αντίστοιχου λόφου περιέχει λείψανα της 

Ελληνιστικής ακρόπολης. Μετά τη Ρωμαϊκή κτήση, κατά την παλαιοχριστιανική – 

πρωτοβυζαντινή  εποχή περιέρχεται στην «επαρχία των νήσων». Διακρίνονται 

πολλαπλά τεκμήρια της περιόδου αυτής ιδίως με την ύπαρξη των ερειπίων έντεκα 

βασιλικών. Το νησί έκτοτε ακολουθεί την ιστορική διαδρομή των υπόλοιπων νησιών, 

ενώ ιδιαίτερης σημασίας καθίσταται κατά τη διάρκεια της Ιταλοκρατίας όταν 

μετατρέπεται σε ένα κομβικής σημασίας ναύσταθμο, με πληθώρα παρεμβάσεων που 

διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό τη σημερινή φυσιογνωμία του. Ενώθηκε με την 

Ελλάδα το 1948 αφού βομβαρδίστηκε ανηλεώς κατά τη διάρκεια του πολέμου για 52 

ημέρες από τους Γερμανούς και σχεδόν ισοπεδώθηκε. 
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3.1.10. Πάτμος. 

 

Εικόνα 10. Χώρα Πάτμου. Φωτ. Π. Βενέρης. 

 

Το νησί της «αποκάλυψης». Αποτελεί το βορειότερο νησί των Δωδ/σων. Επίσης 

κατοικημένο από τα προϊστορικά χρόνια η πραγματική ιστορία του ξεκινά στην ουσία 

το 1088 μ.Χ. όταν παραχωρείται από τον Αλέξιο Α’ Κομνηνό στον Όσιο 

Χριστόδουλο. Πριν, περί τα τέλη του 1
ου

  μ. Χ αιώνα, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, 

εξόριστος εκεί από τους Ρωμαίους συνέγραψε την «Αποκάλυψη» και το ομώνυμο 

Ευαγγέλιο. Το 1089 μ.Χ. ο  Όσιος Χριστόδουλος αρχίζει να χτίζει την περίφημη 

μονή. Μέσα σε δύο αιώνες οι επόμενες γενιές μοναχών ολοκλήρωσαν το έργο του 

δημιουργώντας ένα μοναστηριακό - οχυρό, σήμερα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς της UNESCO. Ήδη από το 12
ο
  αιώνα η μονή γνωρίζει μεγάλη 

πνευματική και οικονομική ακμή, ενώ από το 13
ο
 αιώνα πέριξ αυτής παροικούν 

λαϊκοί και έτσι δημιουργείται σταδιακά ο οικισμός της Χώρας. Κατά τη διάρκεια της 

Τουρκοκρατίας κερδίζει ένα ημιαυτόνομο καθεστώς  που την ωφελεί οικονομικά. Το 

1659 λεηλατείται από τον Βενετσιάνικο στόλο του Μοροζίνι και πέφτει σε παρακμή. 

Ανακάμπτει το 18
ο
  αιώνα. Το 1713 ιδρύεται η «Πατμιάδα Σχολή» που αποκτά 

πανελλήνια φήμη και γίνεται πνευματικό φυτώριο και εκκολαπτήριο εθνικών ηγετών. 

Έκτοτε ακολουθεί την ιστορική διαδρομή των υπόλοιπων νησιών.  

Μια σειρά μικρότερα αλλά σημαντικά νησιά, όπως οι Λειψοί, Αρκιοί, Αγαθονήσι κλπ 

με σημαντική ιστορία, συμπληρώνουν το λεγόμενο «βόρειο συγκρότημα» του νομού. 
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3.1.11. Αστυπάλαια. 

 

Εικόνα 11. Χώρα Αστυπάλαιας. Φωτ. Π. Βενέρης. 

 

«Τράπεζα των Θεών» οι αρχαίοι την ονόμαζαν για τους πολλούς καρπούς της και 

«ιχθυόεσσα» κατόπιν οι Ρωμαίοι για τους πολλούς θαλάσσιους καρπούς της. Οι 

πρώτοι κάτοικοί της ήταν Κυκλαδίτες,  λίγα όμως τα ίχνη όμως που απέμειναν από 

την προϊστορία μέχρι το μεσαίωνα. Στα αρχαία χρόνια ήκμαζε το εμπόριο όπως 

επίσης  και στα μετέπειτα Ελληνιστικά και Ρωμαϊκά. Και έπειτα σιωπή. Για μια 

χιλιετία. Αναπτύσσονται βέβαια ορισμένα παλαιοχριστιανικά σύνολα. Το 1207 το 

νησί περνά στην κυριαρχία των Ενετών μαζί με τις Κυκλάδες, από τον κατακτητή του 

αρχιπελάγους  Μάρκο Σανούδο  και γίνεται τιμάριο του «Δουκάτου της Νάξου», 

έδρα της Ενετικής κτήσης και κατά το φεουδαλικό σύστημα που τότε επικρατούσε 

παραχωρείται στον Giovanni Querini (έκτοτε απετέλεσε φέουδο της δυναστείας 

αυτής), σε ανταπόδοση των υπηρεσιών του  προς τον Σανούδο.  

Η «ανασύνταξη» του νησιού αρχίζει αυτή την περίοδο με την προσπάθεια για 

δημιουργία οικιστικού πυρήνα στην κορυφή του λόφου που σήμερα δεσπόζει το 

κάστρο. Σπίτια ενωμένα σε διάταξη αμυντική συγκροτούν τα τείχη του ενώ αργότερα 

ολοκληρώνεται και το εσωτερικό του και εν τέλει κατοικούν όλοι εντός. Σχηματίζεται 

έτσι ένας κλασικός μεσαιωνικός οικισμός δυτικού τύπου με στενά δρομάκια και 

υψηλά κτίρια που σήμερα δεν σώζονται. Στα τέσσερα περίπου στρ. που ήταν η 

επιφάνειά του, στεγάζονταν μέχρι και 2.500 κάτοικοι (!). 

Η Ενετική κατοχή κράτησε κοντά τρεισήμισι αιώνες. Το 1540 η Αστυπάλαια 

παραδίδεται επίσημα στην Οθωμανική αυτοκρατορία και μέχρι το 1566 διοικείται 

από Δημογεροντία για να περάσει κατόπιν στον Οθωμανικό ζυγό με το κλασικό 

διοικητικό του σύστημα, αλλά με αυξημένα προνόμια. Δυο αιώνες αργότερα, με την 
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αποδυνάμωση της πειρατείας η ζωή «ξεπορτίζει» από το κάστρο και αρχίζει να 

εγκαθίσταται περιμετρικά του με τη δημιουργία οικιστικών πυρήνων κατά το 18
ο
  

αιώνα.  

Το 1912 καταλαμβάνεται από τους Ιταλούς (ήταν το πρώτο νησί και ακολούθησαν τα 

υπόλοιπα Δωδεκάνησα) και έκτοτε ακολουθεί την πορεία των Δωδεκανήσων. Μετά 

από δίχρονη Αγγλική κατοχή, το 1947 ενσωματώνεται με την Ελλάδα, το κάστρο 

εγκαταλείπεται, τα σπίτια γκρεμίζονται και τα δομικά υλικά μεταφέρονται εκτός των 

τειχών για να κτισθεί η νέα πόλη.
204

 

 

3.1.12. Κάρπαθος. 

 

Εικόνα 12. Όλυμπος Καρπάθου. Φωτ. Π. Βενέρης. 

 

Καταμεσίς του πάντοτε αφρισμένου Καρπάθιου πελάγους προβάλει το νησί της 

Καρπάθου, στρατηγικό πέρασμα μεταξύ Ρόδου και Κρήτης. Ενσωματωμένο με το 

Ροδιακό κράτος την Ελληνιστική περίοδο, στα τέλη του 3
ου

  μ.Χ αιώνα περνά στη 

Ρωμαϊκή «επαρχία των νήσων». Μετέπειτα λόγω της στρατηγικής του θέσης έπαιξε 

σημαντικό ρόλο στη διαμάχη μεταξύ Αράβων και Βυζαντινών. Μετά την άλωση της 

Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204 ενσωματώνεται στο Ροδιακό 

κρατίδιο υπό τον Λέοντα Γαβαλά για να καταληφθεί τελικά από τον Βενετσιάνο 

Αντρέα  Κορνάρο το 13
ο
  μ.Χ. αιώνα. Η κατοχή των Κορνάρων διατηρήθηκε μέχρι το 

1538 για να καταληφθεί στη συνέχεια από τον κουρσάρο Χαϊρεντίν Μπαρπαρόσα για 

λογαριασμό της Τουρκίας. Έκτοτε ακολουθεί την ιστορική πορεία των Δωδεκανήσων 

με ένα πλούσιο οικιστικό πλούτο διαμορφωμένο κατά την ύστερη Τουρκοκρατία. Ο 

                                                           
204

 Για μια πληρέστερη ιστορική και αρχιτεκτονική ανάλυση, βλ. Βενέρης Π. (2017) 



116 
 

οικισμός της Ολύμπου, ένα καταπληκτικό παραδοσιακό σύνολο που κρατά τις 

παραδόσεις ως τις μέρες μας, δεσπόζει στην κορυφογραμμή του βορείου τμήματος 

ενώ βορειότερα ξεδιπλώνεται το ιδιαίτερο νησί της Σαρίας.
205

 

 

3.1.13. Κάσος. 

 

Εικόνα 13. Φρυ Κάσου. Φωτ. Π. Βενέρης. 

 

Το ηρωικό νησί. Αναδύεται νότια της Καρπάθου και σε μικρή απόσταση από αυτή 

ενώ αποτελεί το νοτιότερο τμήμα της Δωδ/σου, στο θαλάσσιο δρόμο για την Κρήτη. 

Κατοικημένο από την προϊστορική εποχή, κατοικείται αδιάλειπτα σε όλη τη 

μεταγενέστερη χρονική περίοδο. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο ενσωματώνεται 

διοικητικά στο «θέμα της Κρήτης» ενώ το 1307 περνά (όπως και η Κάρπαθος) στους 

Κορνάρους. Το 1537 πέφτει στα χέρια των Τούρκων και κινδύνευσε να ερημωθεί, για 

να ανακάμψει το 17
ο
 αιώνα αναπτυσσόμενο σε μια αξιόλογη ναυτική δύναμη ενώ ο 

πληθυσμός αυξάνει σταδιακά σε 17.000 κατ. Οι Κασιώτες προσχωρούν στην 

επανάσταση του 1821 με αποτέλεσμα, ως αντίποινα το νησί να πυρποληθεί και 

λεηλατηθεί το 1824 από τους Τουρκοαιγύπτιους. Στη συνέχεια ακολουθεί την 

ιστορική πορεία και των υπόλοιπων νησιών. Το 1947 ενσωματώνεται με την Ελλάδα. 

Η 7
η
 Ιουλίου έχει καθιερωθεί ως ημέρα τιμής και μνήμης του Κασιώτικου 

Ολοκαυτώματος του 1824. 

                                                           
205

 Βλ. και Βενέρης Π.  «Σαρία Καρπάθου», Η Ροδιακή 28.10.18 

https://www.rodiaki.gr/article/401743/saria-karpathoy-san-apo-
paramythi?fbclid=IwAR1pvqMB36dOiaQTU4aeyV1raisDz-r5yVmFd0oDZ6eakI5h4zsFVHQZEgA 

https://www.rodiaki.gr/article/401743/saria-karpathoy-san-apo-paramythi?fbclid=IwAR1pvqMB36dOiaQTU4aeyV1raisDz-r5yVmFd0oDZ6eakI5h4zsFVHQZEgA
https://www.rodiaki.gr/article/401743/saria-karpathoy-san-apo-paramythi?fbclid=IwAR1pvqMB36dOiaQTU4aeyV1raisDz-r5yVmFd0oDZ6eakI5h4zsFVHQZEgA
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3.2.Το νεώτερο ιστορικό - αναπτυξιακό πλαίσιο & ο σχεδιασμός. 

 

3.2.1. Η Ιταλική κατοχή (1912 – 1943). 

3.2.1.1. Γενικό Πλαίσιο – Πολεοδομικά δεδομένα και πολιτικές 

 

3.2.1.1.1. Ρόδος. 

Η οικονομία της Ρόδου, μέσα από τους δυο πυλώνες της εμπόριο και γεωργία, την 

ύστερη Τουρκοκρατία περνούσε μια παρατεταμένη περίοδο παρακμής. Η γεωργία, 

κύρια ενασχόληση των κατοίκων, ήταν εγκαταλελειμμένη (λόγω και του επαχθούς 

φορολογικού καθεστώτος) και ο αγροτικός πληθυσμός συρρικνωμένος.  Στην ίδια 

φθίνουσα κατάσταση και η κτηνοτροφία. Το εμπόριο, (μεγάλο μέρος του οποίου ήταν 

στα χέρια των Εβραίων οι οποίοι διαβιούσαν εντός της τειχισμένης πόλης) επίσης 

αποδυναμώθηκε λόγω έκτακτων φορολογικών μέτρων και του καλπάζοντος 

πληθωρισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά και των φυσικών 

καταστροφών
206

 που έπληξαν ιδιαίτερα την παλιά πόλη. Χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός ότι  οι εξαγωγές  αποτελούσαν μόλις των 16% των εισαγωγών. Το εμπόριο 

ανακάμπτει μόλις την πρώτη δεκαετία του 20
ου

 αιώνα. Έτσι η επερχόμενη Ιταλική 

κατοχή το 1912 βρίσκει το νησί της Ρόδου σε δεινή κατάσταση. Τα υπόλοιπα νησιά 

είναι σε κάπως καλύτερη κατάσταση ιδιαίτερα τα κοντινά (Σύμη, Χάλκη, 

Καστελόριζο κλπ) στα οποία το εμπόριο ήταν ακόμη επικερδές.
207

 

Ήταν η περίοδος που σταδιακά η υπόλοιπη χώρα περνούσε σε Ελληνικά χέρια. Όχι 

όμως και η Δωδεκάνησος. Οι Ιταλοί όντας ήδη σε εμπόλεμη κατάσταση με τους 

Τούρκους, σε μια  επιχείρηση αντιπερισπασμού στο ανατολικό Αιγαίο, μέσα σε 

συγκεχυμένο κλίμα το 1912 καταλαμβάνουν πρώτα την Αστυπάλαια και έπεται  η 

Ρόδος
208

 και τα υπόλοιπα νησιά. Έμελε να κυριαρχήσουν σ’ αυτά για περισσότερο 

                                                           
206 

Σεισμός το 1853 και πυρκαγιά το 1876. 
207

 Βλ. σχετ.  Λογοθέτης Μ., 2019 : 97-108. 
208 

Ήταν η 5η Μαϊου του 1912. Διοικητής των στρατευμάτων κατοχής ο αντιστράτηγος Giovanni 

Ameglio και Βασιλεύς της Ιταλίας ο Vittorio Emmanuele III. Τα πρώτα χρόνια της Ιταλικής Κατοχής, 
από το 1912 μέχρι το 1923 οι Ιταλοί με διάφορα προσχήματα, κρατούσαν τα Δωδεκάνησα παρά την 
υποχρέωση τους να τα εγκαταλείψουν και να τα παραδώσουν ξανά στους Τούρκους (συνθήκη Ouchy 
Λωζάνης που επικυρώθηκε από την Ιταλική Βουλή τον Νοέμβριο του 1912). Μετά τη συνθήκη των 
Σεβρών το 1920 στην οποία προβλέπονταν η παραχώρηση της Δωδ/σου στην Ελλάδα (πλην της 
Ρόδου) η οποία ουδέποτε εφαρμόστηκε,  το 1923 υπογράφεται η συνθήκη της Λωζάννης, σύμφωνα 
με την οποία η Τουρκία παραχωρούσε στην Ιταλία τα δικαιώματά της στα νησιά. Με τη συμφωνία 
αυτή και τυπικά πλέον τα Δωδεκάνησα περιέρχονται στην Ιταλική κατοχή χωρίς ποτέ όμως να 
προσαρτηθούν σαν αποικία της. βλ. σχετ. ΤΕΕ – ΥΠΠΟ, 2005 : 19-20.  
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από τρεις δεκαετίες. Ωστόσο τα Δωδεκάνησα ή «Ιταλικοί νήσοι Αιγαίου»  (isole dell’ 

Egeo) ουδέποτε απετέλεσαν Ιταλική αποικία  αλλά διετέλεσαν υπό καθεστώς 

«κατοχής».
209

  Την περίοδο 1912 – 20 τελούσαν υπό στρατιωτική διοίκηση που στη 

συνέχεια έδωσε τη θέση της σε πολιτική προσωρινή διοίκηση η οποία 

οριστικοποιείται με τη συνθήκη της Λωζάνης το 1923 οπότε και τα νησιά 

παραχωρήθηκαν επίσημα στους Ιταλούς.  

Η περίοδος της στρατιωτικής διοίκησης έδωσε βαρύτητα στην αποκατάσταση και 

δημιουργία των απαραίτητων υποδομών προκειμένου τα νησιά να καταστούν 

λειτουργικά (συμπλήρωση και αποκατάσταση οδικού δικτύου, αποχετεύσεις, νέες 

εξέδρες λιμανιών κλπ). Από πλευράς υποβάθρων που θα χρησίμευαν ως βάση για 

οποιοδήποτε προγραμματισμό (γεωγραφικοί ή άλλοι χάρτες, σχέδια οικισμών κλπ) 

δεν προϋπήρχε κάτι αξιόπιστο. Οι προηγούμενοι κατακτητές φρόντισαν να 

καταστρέψουν ένα μεγάλο μέρος των κτηματολογικών αρχείων που διατηρούσαν. 

Έτσι, πρωταρχική μέριμνα  των νέων κατακτητών ήταν να συντάξουν νέο 

κτηματολόγιο προκειμένου πάνω σ’ αυτό να σχεδιάσουν την ανάπτυξη.
210

 

Παράλληλα, το 1920 κηρύχθηκε η παλιά πόλη ως «μνημειακή ζώνη».  

Πρώτος κυβερνήτης των «νησιών του Αιγαίου» ορίζεται ο Mario Lago
211

 ο οποίος 

εγκαταστάθηκε το 1922. Ο νέος κυβερνήτης σχεδίασε και υλοποίησε ένα πολυσχιδές 

έργο στη στόχευσή του να καταστήσει τα μεγάλα νησιά Ρόδο και Κω αλλά και τα 

υπόλοιπα Δωδεκάνησα «φάρο της Ανατολής» δηλαδή προπύργιο για την οικονομική, 

πολιτιστική και τουριστική διείσδυση στην Ανατολική Μεσόγειο  (Λογοθέτης Μ., 

2019: 108). Καλεί αμέσως τον Frorestano di  Fausto, έναν έμπειρο και ταλαντούχο 

αρχιτέκτονα προκειμένου να δώσει σάρκα και οστά στα μεγαλεπήβολα σχέδιά του.  

                                                           
209

 Κτήση που υπόκειται σε Ιταλική κρατική επικυριαρχία. Η «τοπική κυβέρνηση» δεν υπόκειται στο 
«Υπουργείο αποικισμού» αλλά στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας. (Martinoli S., Perroti E., 
1999:19). 
210 Το 1922 η Ιταλική διοίκηση εγκρίνει τις προδιαγραφές του κτηματολογίου. Αμέσως μετά ορίζεται 

επιτροπή  σύνταξης που αποτελούνταν από τον πρόεδρο, ένα δικαστικό, τον προϊστάμενο του 

κτηματολογικού γραφείου, τον προϊστάμενο της τότε «εφορείας» και το Δήμαρχο της Ρόδου.
. 

Η 

κτηματογράφηση της Ρόδου ολοκληρώθηκε το 1928 και αμέσως μετά άρχισε της Κω και της Λέρου. 
Διατηρήθηκε το προϋφιστάμενο δίκαιο  περί «γαιών» κατηγοριοποιώντας τις ιδιοκτησίες σε 
δημόσιες και ιδιωτικές. Το αυστηρό Οθωμανικό δίκαιο προκειμένου να οδηγήσει στην αναγκαστική 
καλλιέργεια της γης για την οικονομική ανάκαμψη προέβλεπε ότι όποια ιδιοκτησία δεν 
καλλιεργούνταν επί τρία  χρόνια περιέρχονταν  στο δημόσιο. Η ρύθμιση αυτή «βόλευε» και τους 
νέους κατακτητές. Βλ. σχετ. Martinoli S., Perroti E., 1999 : 20-24 και Λογοθέτης Μ., 2019:110. Το 
μνημειώδες για την εποχή κτηματολογικό έργο διατηρείται και χρησιμοποιείται μέχρι τις ημέρες μας. 
211

 Το 1922 κυριαρχεί ο φασισμός της Ιταλία υπό τον Mussolini. Η νέα κυβέρνηση επιλέγει για 
διοικητή τον Mario Lago,  μέχρι τότε γενικό διευθυντή των Ευρωπαϊκών υποθέσεων και της μέσης 
Ανατολής (στην πραγματικότητα ασκούντα καθήκοντα Υπουργού Εξωτερικών), ένα διπλωμάτη 
εγνωσμένου κύρους. 
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Από τα πρώτα μελήματα ήταν η σύνταξη του οικοδομικού κανονισμού.
212

 Αμέσως 

μετά, το 1926 εγκρίνεται και τίθεται σε εφαρμογή το ρυθμιστικό σχέδιο της Ρόδου 

(piano regolatore).
213

 Το σχέδιο αυτό προέβλεπε τη «διαφύλαξη» της παλιά πόλης 

(μόνο με αναστηλωτικές εργασίες και όχι πολεοδομικές ρυθμίσεις) σε μια 

προσπάθεια ταύτισης της Ιπποτικής περιόδου με την περίοδο της Ιταλικής κατοχής ως 

διαδόχου της (Martinoli S., Perroti E., 1999 : 35).
214

 Παράλληλα προέβλεπε τη 

δημιουργία μιας νέας πόλης εκτός των τειχών ενσωματώνοντας τα προϋφιστάμενα 

οικιστικά σύνολα.
215

 Περιμετρικά των τειχών δημιουργείται ένας περιμετρικός 

δακτύλιος «σεβασμού» διατηρώντας τα Μουσουλμανικά και Εβραϊκά νεκροταφεία 

(εντός των τειχών κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας διέμεναν μόνο 

Μουσουλμάνοι και Εβραίοι), τα οποία όμως αργότερα μεταφέρθηκαν και τη θέση 

τους πήρε ένας μεγάλος χώρος πρασίνου (ΤΕΕ – ΥΠΠΟ, 2005 : 190). Κατά μήκος 

του λιμένα του Μανδρακίου δημιουργείται το foro Italico (διοικητικό  - εμπορικό 

κέντρο) στο οποίο κατασκευάζονται λαμπρά κτίρια (το Κυβερνείο, τα Δικαστήρια, το 

Ταχυδρομείο, ο Καθεδρικός  Ναός, η αγορά  κλπ), ενώ χωροθετείται τουριστική ζώνη 

στο βόρειο άκρο της πόλης. Δημιουργούνται στάδια, βιομηχανική ζώνη, λειτουργίες 

αθλητισμού – εκπαίδευσης κλπ και η πόλη αλλάζει σταδιακά τη φυσιογνωμία της 

μέσα από ένα πρωτόγνωρο οικοδομικό έργο. Καλούνται στη Ρόδο και άλλοι 

αξιόλογοι αρχιτέκτονες
216

 και αναπτύσσονται αρχιτεκτονικά ρεύματα  με κύριο 

                                                           
212 Το 1925 τίθεται σε εφαρμογή ο οικοδομικός κανονισμός για την πόλη της Ρόδου και το επόμενο 

έτος για την πόλη της Κω. Ο κανονισμός προέβλεπε τις διαδικασίες αδειοδότησης, επίβλεψης των 
έργων καθώς και όλο τα φάσμα υλοποίησής τους. Ο κανονισμός αυτός έγινε κατ’ αναλογία εκείνου 
της Ιταλίας (Martinoli S., Perroti E., 1999 : 30 -31).  
213

 Μελετήθηκε από τον Florestano di Fausto σε συνεργασία με το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο 
214 Ήδη από το 1920 με το διάταγμα 32 της 18

ης
 Απρ. η παλιά πόλη είχε χαρακτηρισθεί ως 

«μνημειακή ζώνη». Οι Ιταλοί επιδόθηκαν σ’ ένα εκτεταμένο ανασκαφικό και αναστηλωτικό έργο. 
Στην παλιά πόλη καθαίρεσαν ότι θύμιζε «ανατολή» (τα σαχνισιά, τις προσθήκες πάνω στα τείχη κλπ) 
ξαναέχτισαν το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου (που είχε καταπέσει από έκρηξη διπλανής 
πυριτιδαποθήκης το 1856) δημιουργώντας ένα εμβληματικό κτίριο (με μεγάλης έκτασης αποκλίσεις 
από το προϋφιστάμενο) και διαμόρφωσαν την παλιά πόλη με τρόπο τέτοιο που να θυμίζει μόνο τις 
«δυτικές» καταβολές της. 
215

 Οι προϋφιστάμενοι οικιστικοί πυρήνες ήταν τα λεγόμενα «Μαράσια» συνοικίες που δημιούργησε 
το Ελληνικό στοιχείο εκτός των τειχών όταν εκδιώχθηκε από την παλιά πόλη αμέσως μετά την 
κατάληψη του νησιού από του Οθωμανούς. Ωστόσο δεν θεσμοθετούνται ιδιαίτερες δεσμεύσεις στο 
σχεδιασμό σε σχέση με τη διατήρηση του προϋφιστάμενου. Έτσι, στην περιοχή του Μανδρακίου 
όπου δημιουργήθηκε το «foro Italico» (το νέο διοικητικό και εμπορικό κέντρο) ο νέος σχεδιασμός 
ελάχιστα λαμβάνει υπ’ όψη την προϋφιστάμενη κατάσταση, υποβαθμίζοντάς τη στα μάτια της 
κοινής γνώμης, παρότι μαρτυρίες αναφέρουν ότι πριν την Ιταλική κατοχή υπήρχαν στην περιοχή 
αξιόλογα διοικητικά κτήρια και επαύλεις με κήπους (Martinoli S., Perroti E., 1999 : 35). 
216

 όπως ο Rodolfo Petracco και ο Armando Bernabiti. 
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χαρακτηριστικό τον «εκλεκτικισμό» και «ρασιοναλισμό»
217

  με δυτικότροπα ή 

ανατολίτικα χαρακτηριστικά. Εκτός της πόλης δημιουργούνται τουριστικά 

συγκροτήματα  και πολλές άλλες εγκαταστάσεις. Το σχέδιο αυτό ολοκληρώθηκε ως 

το 1936.  

 

 

Σχέδιο 3. Ρόδος – Τοπογραφικό αρχές δεκ. 

’30. Πηγή ΓΑΚ Ρόδου. 
 

 

 
 
Σχέδιο 4. Ρόδος - Piano Regolatore 1926 – 

1936.  Πηγή ΓΑΚ, Ρόδος. 

Τον Ιούνιο του 1936, μεσούσης της φασιστικής περιόδου και μόλις ανακηρύχθηκε η 

«Ιταλική Αυτοκρατορία», το Ιταλικό περιοδικό αρχιτεκτονικής «Architettura» 

απευθύνει κάλεσμα στους Αρχιτέκτονες να συμβάλουν στην κατάρτιση ενός «γενικού 

ρυθμιστικού σχεδίου της αυτοκρατορίας». Από τη στιγμή εκείνη, ο χωροταξικός – 

πολεοδομικός σχεδιασμός των αποικιών λαμβάνει ιδιαίτερη σημασία και διδάσκεται 

στις Αρχιτεκτονικές Σχολές. Την επόμενη χρονιά (1937) διοργανώνεται το πρώτο 

συνέδριο Χωρικού Σχεδιασμού στη Ρώμη προκειμένου να καθορίσει τις αρχές του 

σχεδιασμού των αποικιών. Η προβληματική που αναπτύσσεται είναι η αναγκαιότητα 

για διαχωρισμό των πολεοδομικών λειτουργιών μεταξύ του χώρου που προορίζεται 

για τους εποίκους - Ευρωπαίους και τους γηγενείς. Η προβληματική αυτή γίνεται 

                                                           
217

 Ο «ρασιοναλισμός» ήταν ένα φιλοσοφικό κίνημα αναγόμενο στο διαφωτισμό που σε αντίθεση με 
τον «εμπειρισμό» θεωρεί ως γνώμονα της γνώσης τη «λογική σκέψη» που επεκτείνεται ακόμη και 
στην αρχιτεκτονική αφού λαμβάνει υπ’ όψη όλες τις παραμέτρους που συνδέονται με τον τόπο και 
το χρόνο της παρέμβασης. Βασίζεται στους «καθαρούς όγκους» και τη «λιτότητα» και είναι 
επηρεασμένος από τις αρχές του «μοντέρνου κινήματος» που είχε ήδη αναπτυχθεί διεθνώς με 
εκφραστές κορυφαίους αρχιτέκτονες όπως οι Gropius, Le Corbusier, Aalto, Wright κλπ. 
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κυρίαρχη και εφαρμόζεται σε αρκετές Ιταλικές αποικίες (Τρίπολη Λιβύης κλπ). 

Παράλληλα αναπτύσσεται διάλογος για τις αρχές της αποικιοκρατικής 

αρχιτεκτονικής έτσι ώστε αυτές να εκφράζουν το καθεστώς (Martinoli S., Perroti E., 

1999 :33-36). 

Το ίδιο έτος (1936), τον  Mario Lago αντικαθιστά ο Cesare Maria de Vecchi, ένας 

ακραιφνής θιασώτης του καθεστώτος.
218

 Πρώτο μέλημά του ήταν η «Ιταλοποίηση» 

της πόλης σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που επικρατούσαν την περίοδο αυτή στην 

Ιταλία. Έτσι το προϋφιστάμενο «εκλεκτικιστικό» ρεύμα, μετατρέπεται σε αυστηρούς 

«όγκους» συμβολίζοντας την «πυγμή» του καθεστώτος και δημιουργείται η λεγόμενη 

«φασιστική αρχιτεκτονική» (κλασικό παράδειγμα είναι το κτίριο του Δημαρχείου, η 

μετατροπή του ξενοδοχείου των Ρόδων και πολλών άλλων δημοσίων κτιρίων στο 

foro Italico κλπ).
219

 Το ίδιο συμβαίνει και στα υπόλοιπα νησιά σε μικρότερο βέβαια 

βαθμό.  

Σε συνέχεια του συνεδρίου του 1937, το 1942   έγινε προσπάθεια ανασύνταξης του 

σχεδίου του 1926 σύμφωνα με τις αρχές πλήρους διαχωρισμού μεταξύ Ιταλών και 

γηγενών σε μια λογική τήρησης της «καθαρότητας» της Ιταλικής φυλής και ενός 

σκληρού «κλασικισμού» κατά τα φασιστικά πρότυπα. Το σχέδιο αυτό ουδέποτε 

εφαρμόστηκε. 

 

3.2.1.1.2. Κως 

Το 1928 τέθηκε σε εφαρμογή το αντίστοιχο «piano regolatore» της Κω το οποίο 

εκπονήθηκε τηρώντας τις ίδιες αρχές με αυτό της Ρόδου, απομονώνοντας την «εντός 

των τειχών» μεσαιωνική πόλη
220

 και «διευθετώντας» την υπόλοιπη ενσωματώνοντας 

στις λειτουργίες της τους υφιστάμενους οικιστικούς θύλακες κατά τα πρότυπα της 

Ρόδου  δίνοντας παράλληλα σημασία στις αρχαιολογικές ζώνες που ήδη είχαν 

ανασκαφεί είτε από διάφορες αρχαιολογικές σχολές είτε από τους ίδιους.
221

 Ο Νόμος 

                                                           
218

 Την περίοδο αυτή εντείνεται και η προσπάθεια «εξιταλισμού» ή καλύτερα «αφελληνισμού» των 
νησιών  που είχε ήδη ξεκινήσει με αιχμή του δόρατος την παιδεία που επεκτάθηκε και σε άλλους 
τομείς βλ. σχετ. Μακρής Μ. 2017 : 163-164, 171-172. 
219

 Για μια πλήρη ανάγνωση – τεκμηρίωση των αρχιτεκτονικών ρευμάτων βλ. ΤΕΕ – ΥΠΠΟ :193 - 321 
220

 Η μεσαιωνική πόλη της Κω (Χώρα) ήταν ο πρώτος (τειχισμένος) οικιστικός πυρήνας κατ’ αναλογία 
αυτού της Ρόδου. Βρίσκεται σε επαφή με το Ιπποτικό κάστρο της «Νεραντζιάς». Στον πυρήνα αυτό 
κατοικούσαν εκτός από τους Μουσουλμάνους και τους Εβραίους και οι Χριστιανοί. Για μια πλήρη 
ανάλυση των χαρακτηριστικών της Χώρας, Βλ Αναγνωστίδου Ε., 2011: 307 – 313.  
221

 Το σχέδιο αυτό μελετήθηκε από τον Αρχιτέκτονα Pietro Lombardi και θεσμοθετήθηκε από τον 
κυβερνήτη Mario Lago με το Κ.Δ. 234 /17.12.28. Διατήρησε την προϋφιστάμενη κατάσταση, 
οργανώνοντας πολεοδομικά τους υφιστάμενους πολεοδομικούς πυρήνες Μουσουλμάνων και 
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για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις λόγω «δημόσιας ωφέλειας»  (Κ.Δ. 2/1.1.26 

όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε) ήταν το κύριο θεσμικό πλαίσια για την «αλλαγή 

χεριών» στο ιδιοκτησιακό καθεστώς προκειμένου να εφαρμοστούν τα μεγαλεπίβολα  

προγράμματα των κατακτητών σε όλο το φάσμα της ασκούμενης πολιτικής. 

(Αναγνωστίδου, 2011 :256 – 58). Με τον ίδιο τρόπο ασφαλώς ασκήθηκε η πολιτική 

και στη Ρόδο. Την περίοδο αυτή κτίζονται σημαντικά κτίρια διοίκησης αλλά και 

άλλων λειτουργιών.
222

 Μετά το μεγάλο σεισμό του Απρ. 1933 που κατέστρεψε το 

μεγαλύτερο μέρος του προϋφιστάμενου κτιριακού πλούτου της πόλης (τα υφιστάμενα 

ιταλικά κτίσματα στην πλειοψηφία τους διασώθηκαν), εγκρίνεται με συνοπτικές 

διαδικασίες το δεύτερο ρυθμιστικό σχέδιο της πόλης  (Κ.Δ. 193/25-8-1933) το οποίο 

αντικαθιστά το προηγούμενο (Αναγνωστίδου Ε. 2011: 274). Με το σχέδιο αυτό 

επέρχονται ολοκληρωτικές ανατροπές, αφού δόθηκε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να 

«αξιοποιηθούν» οι «ακάλυπτοι» χώροι που προέκυψαν. Έτσι τίθενται νέες βάσεις 

σχεδιασμού με πολεοδομική οργάνωση που προσιδιάζει στις αρχές σχεδιασμού μιας 

σύγχρονης δυτικής πόλης αναμορφώνοντας τη συντηρητική θεώρηση του 

προγενέστερου. Δεσμεύεται η παλιά μεσαιωνική πόλη και οι κάτοικοί της 

μεταφέρονται εκτός προκειμένου στη θέση αυτή να δημιουργηθεί ένας τεράστιος 

αρχαιολογικός χώρος (Αναγνωστίδου Ε., 2011 : 252). Ο  προγενέστερος «κλειστός» 

οικιστικός ιστός «ανοίγεται» με τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, ενώ παράλληλα 

θεσμοθετούνται μεγάλοι αρχαιολογικοί χώροι που αναδύθηκαν από τα ερείπια και 

χτίζονται νέα κτίσματα στη θέση των κατεστραμμένων κατά τα πρότυπα της 

επικρατούσας αρχιτεκτονικής διαμορφώνοντας έτσι την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία 

της σημερινής πόλης.
223

  

                                                                                                                                                                      
Χριστιανών και επικεντρώθηκε στην οργάνωση του παραλιακού μετώπου όπου δημιουργήθηκε 
(όπως και στη Ρόδο) το foro Italico. Δεν αποτόλμησε ευρύτερες παρεμβάσεις χαρακτηριζόμενο από 
ένα είδος «εσωστρέφειας» αλλά και ανεπάρκειας κοινόχρηστων χώρων (Αναγνωστίδου Ε.,2011 :254-
55). 
222

 Για μια πλήρη αναφορά για το κτιριακό απόθεμα της «προσεισμικής Κω» βλ Αναγνωστίδου Ε. 
2011 :331 – 351. 
223

 Για τις επεμβάσεις της περιόδου αυτής βλ. Αναγνωστίδου Ε., 2011 :351 – 372. 
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Σχέδιο 5. Κως. Piano Regolatore 1934 σε σύγκριση με τοπογραφικό 1931. Πηγή ΓΑΚ Κω. 

Επεξεργ. Π. Βενέρης. 

 

3.2.1.1.3. Λέρος 

Το 1933 και 34 αναπτύσσεται βάσει ενός πρότυπου πολεοδομικού σχεδιασμού, ο 

νέος οικισμός Porto Lago (προς τιμή του Mario Lago – διοικητή των νήσων 1922 - 

1936) στον κόλπο Λακκί της Λέρου, που προορίζονταν κυρίως για το προσωπικό της 

μεγάλης στρατιωτικής βάσης (ναύσταθμος) που οι κατακτητές εγκατέστησαν στο 

υφιστάμενο φυσικό λιμάνι  (το μεγαλύτερο της Μεσογείου), κέντρο αναφοράς των 

στρατιωτικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή. Ο σχεδιασμός αυτός (piano 

regolatore)  διαχωρίζει τις κεντρικές λειτουργίες της πόλης (αγορά, θέατρο, κτίρια 

διοίκησης κλπ. χωροθετώντας τις κεντροβαρικά),  από τις ζώνες κατοικίας (οι οποίες 

χωροθετήθηκαν περιφερειακά και που πάλι διαχωρίζονταν ανάλογα με το βαθμό του 

στρατιωτικού προσωπικού που θα εξυπηρετούσαν) (Martinoli S., Perroti E., 1999 : 

37-38). Οι αρχιτέκτονες R. Petracco και A. Bernabiti φρόντισαν για τα υπόλοιπα, 

δημιουργώντας ένα καταπληκτικό σύνολο μεσογειακής «ρασιοναλιστικής» 

αρχιτεκτονικής αναγνωρίσιμο και αρκετά καλά διατηρημένο μέχρι τις ημέρες μας. 
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Σχέδιο 6. Λακκί Piano Regolatore. Πηγή 

ΓΑΚ Ρόδου           

Εικόνα 14. Λακκί. Αεροφωτογραφία 1941. 

Πηγή ΓΑΚ Λέρου. 

 

 

Εικόνα 15. Λακκί Λέρου. Φωτ. Π. Βενέρης 

 

3.2.1.1.4. Τα υπόλοιπα νησιά 

Τα υπόλοιπα νησιά, τηρουμένων των αναλογιών και των ιδιαίτερων συνθηκών, 

οργανώθηκαν κατά τον ίδιο τρόπο με τη δημιουργία διοικητικού κέντρου και 

χωροθέτηση των κεντρικών λειτουργιών στο παραλιακό μέτωπο. 
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Σχέδιο 7. Πηγάδια Καρπάθου. Piano Regolatore. Πηγή ΓΑΚ Ρόδου. 

 

3.2.1.2. Η αγροτική πολιτική. 

Ιδιαίτερα στη Ρόδο και την Κω, διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια της Ιταλικής 

κατοχής μια εκτεταμένη αγροτική πολιτική στοχεύοντας όχι μόνο στην εξασφάλιση 

των απαραίτητων αγροτικών προϊόντων αλλά και στην εκχώρηση γης ως κίνητρο για 

την εγκατάσταση εποίκων στα νησιά εντασσόμενη στα πλαίσια της γενικότερης 

πολιτικής του Μουσολίνι για τον γεωργικό τομέα η οποία επεκτείνεται και στις 

αποικίες. Τα πρώτα χρόνια της κατοχής αναπτύσσονται μέσω ιδιωτικής οικονομίας 

(με έμμεση κρατική αρωγή) γεωργικές εγκαταστάσεις όπως αυτή του San Marco 

(1925) στη νότια Ρόδο (Κατταβιά) κλπ.  

 

 

 
Εικόνα 16. Κατταβιά Ρόδου - San Marco. Κεντρικό συγκρότημα και τυπολογία αγροτικής 

οικίας. Φωτ. Π. Βενέρης 

 

Ο κρατικός παρεμβατισμός με χρηματοδοτικά εργαλεία, αναπτύσσεται κυρίως μετά 

το 1925. Παράλληλα αναπτύσσεται και η παροχή «γεωργικής τεχνογνωσίας» από το 

κράτος. Έτσι ιδρύεται το Αγροτικό Ινστιτούτο (istituto agrario) στην περιοχή του 
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Παραδεισίου στη Ρόδο, με πειραματικές καλλιέργειες και άλλες δομές. Τίθεται 

παράλληλα σε εφαρμογή ο «δασικός νόμος» που συμπεριέλαβε όλο το νησί με σκοπό 

την απαγόρευση βόσκησης σε μη οριοθετημένες προς τούτο περιοχές. Ο νόμος αυτός 

σήμανε την οικονομική καταστροφή πολλών ντόπιων κτηνοτρόφων (Martinoli S., 

Perroti E., 1999 : 45-47). Από τη δεκαετία του ‘30 και μετέπειτα, η καλλιεργήσιμη γη 

χρησιμοποιείται κυρίως για σκοπούς εποικισμού προκειμένου να μετριασθεί η 

ανεργία που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται στην Ιταλία (Martinoli S., Perroti E., 1999 

: 45-47). Έτσι, τόσο στη Ρόδο όσο και στην Κω δημιουργούνται αγροτικοί οικισμοί 

που διέθεταν όλες τις απαραίτητες υποδομές – υπηρεσίες για τη λειτουργία τους αλλά 

και την κατάλληλη καλλιεργήσιμη γη.
224

 

 

3.2.1.3. Η τουριστική – πολιτιστική πολιτική. 

Ο τουρισμός απετέλεσε την αιχμή του δόρατος για την οικονομική ανάπτυξη των 

Δωδεκανήσων αλλά και για την προβολή τους στο διεθνές στερέωμα. Από την 

κεντρική Κυβέρνηση διατέθηκαν τεράστια ποσά για την κατασκευή των αντίστοιχων 

υποδομών. Έτσι, από τα τέλη της δεκαετίας του ’20 μέχρι και τη δεκαετία του ’30 

τέθηκε σε εφαρμογή ένα τεράστιο τουριστικό αναπτυξιακό πλάνο που 

συμπεριελάμβανε όχι μόνο περίφημα τουριστικά καταλύματα
225

 αλλά και 

υποστηρικτικές υποδομές
226

 (Λογοθέτης Μ., 2019 : 134-136).  Η πολιτική αυτή 

συνδέθηκε και με τον πολιτισμό, την αρχαιολογική σκαπάνη αλλά και τις επεμβάσεις 

                                                           
224 Στη Ρόδο δημιουργήθηκαν τo San Benedetto  (Κολύμπια), το Peveragno (Καλαμώνας, o οικισμός 

που δεσπόζει μια καλλιεργήσιμη γη 3.500 εκταρίων με εγγειοβελτιωτικά έργα κλπ), το San Marco 
Κατταβιάς και το Campochiaro (Αγ.Ελεούσα  που δημιουργήθηκε κυρίως για παραγωγή ξυλείας που 
θα χρησίμευε στις αυξημένες κατασκευαστικές ανάγκες του νησιού). Στην Κω δημιουργήθηκαν δύο 
αγροτικοί οικισμοί, της Λάμπης (Torre in Lambi, 1936) και του Λινοπότη (Anguillara,1936), με 
χαρακτηριστικά όμοια με τους αντίστοιχους της Ρόδου.  Για το Campochiaro αλλά και τη γενικότερη 
γεωργική πολιτική των Ιταλών βλ. επίσης άρθρο στη «Ροδιακή» 
https://www.rodiaki.gr/article/374801/h-ekdhlwsh-gia-ta-80-xronia-apo-thn-idrysh-toy-
kampokiaro?fbclid=IwAR3m7y_brspTSTJwakzzhqCZ4qP_kHR7xwcbv9H6F1z9QnAarw58FxWdeZQ. Για 
μια εκτενή ανάλυση της γεωργικής πολιτικής στην Κω Βλ. Αναγνωστίδου Ε., 2011 :275-285. 
225

 Ενδεικτικά, στις τουριστικές υποδομές της Ρόδου αναφέρουμε το ξενοδοχείο των Ρόδων (Grande 
Albergo delle Rose – 1928), το ξενοδοχείο «θέρμαι» (Albergo delle Terme) ως υποστηρικτηκή 
υποδομή των ιαματικών λουτρών της Καλλιθέας (Terme di Callitea – 1929), το ξενοδοχείο “Mira 
Mare” στην περιοχή της Ιξιάς (1928), τα ξενοδοχεία «Έλαφος» (Cervo) και «Ελαφίνα» (Cerva) (1928) 
στην περιοχή του προφήτη Ηλία στην κεντρική Ρόδο κλπ. Δημιουργήθηκαν επίσης οι λουτρικές 
εγκαταστάσεις στην πόλη της Ρόδου (το σημερινό «Έλλη»), γήπεδο γκολφ στην περιοχή του 
«καρακόνερου», αναπλάστηκε το περίφημο αρχαίο πάρκο του «Ροδινιού», κατασκευάστηκε 
ποδηλατοδρόμιο και πολλά άλλα έργα. Στην Κω δημιουργήθηκε το καταπληκτικό ξενοδοχείο 
Gelsomino (γιασεμί)  έργο του Rodolfo Petracco (1928) και άλλα έργα. 
226

 Δημιουργήθηκαν νέα οδικά δίκτυα, αεροδρόμια στη Ρόδο, προβλήτες πρόσδεσης υδροπλάνων, 
λουτρικές εγκαταστάσεις, θέρμες και πολλά άλλα έργα. 

https://www.rodiaki.gr/article/374801/h-ekdhlwsh-gia-ta-80-xronia-apo-thn-idrysh-toy-kampokiaro?fbclid=IwAR3m7y_brspTSTJwakzzhqCZ4qP_kHR7xwcbv9H6F1z9QnAarw58FxWdeZQ
https://www.rodiaki.gr/article/374801/h-ekdhlwsh-gia-ta-80-xronia-apo-thn-idrysh-toy-kampokiaro?fbclid=IwAR3m7y_brspTSTJwakzzhqCZ4qP_kHR7xwcbv9H6F1z9QnAarw58FxWdeZQ
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στα μεμονωμένα μνημεία ή σύνολα, έτσι ώστε να αποτελέσει όχημα προσέλκυσης 

επισκεπτών αλλά και διασύνδεσης με το παρελθόν, κυρίως βέβαια με αυτό που 

σχετίζεται με την παρουσία των «δυτικών» (Ρωμαίοι – Ιππότες) στα νησιά και σε 

συνδυασμό με πολλαπλές άλλες εξυπηρετήσεις.
227

 

 

Σχέδιο 8. Ξενοδοχείο «των Ρόδων», αρχικό σχέδιο. Πηγή: ΓΑΚ Ρόδου. 

 

Σε καταγραφή που έγινε τα έτη 1932 – 36 διαπιστώθηκε  μια μεγάλη για την εποχή 

τουριστική κίνηση.  Οι επισκέπτες transit ανέρχονταν το 1932  σε 18.418 και το 1936 

σε 21.408. Οι αντίστοιχοι επισκέπτες κρουαζιέρας ήταν 11.346 και 6.861, οι 

επισκέπτες θαλαμηγών ήταν 164 και 102, οι επισκέπτες πολυήμερης διαμονής 9.261 

και 8.818 (Λογοθέτης Μ., 2019 : 137).  

Έτσι κατά μέσο όρο οι συνολικοί επισκέπτες ανά έτος ήταν περίπου 25.000. 

Ενδεχομένως η τουριστική πολιτική να μην απέδωσε για τους κατακτητές τα 

αναμενόμενα, ωστόσο δημιούργησε τη βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε το 

μεταγενέστερο τουριστικό εποικοδόμημα. 

                                                           
227

 Όπως είδαμε, τόσο η παλιά πόλη της Ρόδου όσο και της Κω κηρύχθηκαν μνημειακές ζώνες εντός 
των οποίων έγινε ένα εκτεταμένο αναστηλωτικό έργο με κύριο μέλημα την επαναφορά της πρότερης 
μεσαιωνικής μορφής (στην παλιά πόλη της Ρόδου αποξηλώνοντας τις μεταγενέστερες προσθήκες – 
προεξοχές στις όψεις των κτιρίων, τα λεγόμενα «σαχνισιά», που χαρακτήριζαν την Οθωμανική 
αρχιτεκτονική αλλά και ολόκληρα κτίρια που ήταν σε επαφή με τα τείχη). Επί De Vecchi 
«αναστηλώθηκε» το παλάτι του μεγάλου Μαγίστρου (Castello)  που είχε καταπέσει από την έκρηξη 
της παρακείμενης πυριτιδαποθήκης τον 19

ο
 αιώνα. Η αναστήλωση αυτή ουδόλως ανταποκρίνεται 

στην αρχική του μορφή αφού απέκτησε μεγαλόπρεπα χαρακτηριστικά παραπέμποντας στο 
μεγαλοϊδεατισμό της αρχαίας Ρώμης, ενώ η οδός Ιπποτών με τα καταλύματα των Ιπποτών των 
διάφορων «γλωσσών» (εθνοτήτων) που συγκροτούσαν το τάγμα των Ιπποτών, μετατράπηκε σε μια 
μεγαλόπρεπη, αμιγώς μεσαιωνικού τύπου οδό που οδηγούσε στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. 
Επιπρόσθετα, το Ιπποτικό νοσοκομείο μετατράπηκε σε αρχαιολογικό μουσείο κλπ.  
Στην Κω με αφορμή το σεισμό και την σχεδόν ολοκληρωτική κατεδάφιση της πόλης το 1933, έγιναν 
οι παρεμβάσεις που επιγραμματικά αναφέραμε προγενέστερα. 
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3.2.1.4.Η βιομηχανική πολιτική 

Η βιομηχανική ανάπτυξη την περίοδο της Ιταλοκρατίας απετέλεσε ένα εξ’ ίσου 

μεγάλο πυλώνα στο σχέδιο ολιστικής παρέμβασης. Έτσι κατά τις δεκαετίες του ’20 

και του ’30 τόσο στη Ρόδο όσο και στην Κω σημειώνεται ένα είδος «έκρηξης» στον 

τομέα αυτό. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις που στέγασαν την παραγωγική διαδικασία 

βασίστηκαν σε μελέτες του τμήματος Δημοσίων Έργων και πολλές φορές έφεραν την 

υπογραφή διάσημων αρχιτεκτόνων. 

Στη Ρόδο ο κύριος όγκος των κτιρίων αυτών χωροθετήθηκε από το “piano regolatore” 

εντός πόλης, στο ανατολικό  της άκρο (παραθαλάσσια περιοχή «Κόβα» που 

εκτείνεται από το λιμάνι της «Ακαντιάς» μέχρι το «Ζέφυρος»), ενώ διάσπαρτα κτίρια 

χωροθετήθηκαν και σε άλλα σημεία εντός και εκτός πόλης. Η βιομηχανική ζώνη 

περιελάμβανε (εκτός από τα βιομηχανικά κτίρια) και άλλες υποστηρικτικές 

εξυπηρετήσεις όπως τράπεζες, αποθήκες κλπ. Στο νησί κατασκευάστηκαν συνολικά 

18 βιομηχανικά κτίρια τα μισά εκ των οποίων στην περιοχή «Κόβα».  Κυρίαρχες 

βιομηχανικές δραστηριότητες η ελαιουργία, η σαπωνοποιεία, η ταπητουργία, η 

οινοπνευματοποιία, η κεραμουργεία, η αλευροβιομηχανία, η επεξεργασία καπνού 

κλπ. 
228

 

                                                           
228 Οι συνολικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Ρόδου κατά την περίοδο της Ιταλοκρατίας είναι: 

Ηλεκτρική Εταιρεία  S.I.E.R.  (Società Industrie Electriche Rodi - 1921), Δημοτικά Σφαγεία  
“MΑΤΤΑΤΟΙΟ“ (1925), Μεταξουργείο στην Κατταβιά – νότια Ρόδος (1925), Καπνοβιομηχανία   
T.E.M.I.  (Tabacchi Egei Manifattura Italiana - 1927), Αγροτική Βιομηχανική Εταιρεία  C.A.I.R.  
(Compagnia Agricola Industriale Rodi - 1928), Κεραμοποιείο  Ι.C.A.R.O.  (Industria Ceramiche 
Artistiche Rodio–Orientali - 1928), Πλινθοκεραμοποιείο  S.A.I.C.A. (Società Anonima Industriale 
Comerciale Agricola - 1928), Σαπωνοποιείο και Ελαιουργείο  “Rodia” (1928), Ταπητουργείο  
S.A.I.T.Ι.R.  (Società Anonima Italiana Tappetti Industria Rodi - 1928), Ταπητουργείο  T.I.R.S.A.  
(Tappetti Italiani Rodi. Società Anonima - 1936), Αποθήκες αποικιακής Σιδηρουργίας  (Magazzini della 
Coloniale Siderurgica Rodi - 1937), Aλευροβιομηχανία S.A.M.I.C.A.  (Società Anonima Molitoria 
Industriale Commerci Affini - Μακαρονοποιία  “Girassole” (1938), Βιομηχανία Επεξεργασίας Ξηρών 
Καρπών S.A.I.F.E.  (Società Anonima Italianα Fruttindustria Egea - 1938), Μεταξουργείο  "Rodiseta“ 
(1939), Εταιρεία εξαγωγής και επεξεργασίας ρετσινιού. (ρητίνης)  C.R.I.E. (1939), Αγροτική 
βιομηχανία  S.A.B.A (1939). Για μια εκτενή ανάλυση του βιομηχανικού αποθέματος της περιόδου 
αυτής στη Ρόδο  βλ. ΤΕΕ – ΕΒΕΔ – ΥΠΠΟ 2009, Αναστασία Μαργιέ – Φωτεινή Χαλβατζή, Ιταλικά 
βιομηχανικά συγκροτήματα στο νησί της Ρόδου, σελ. 29-30. 
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Εικόνα 17. Ρόδος, Αλευροβιομηχανία 

S.A.M.I.C.A. Φωτ. Π. Βενέρης.          
Εικόνα 18. Κατταβιά Ρόδου. Μεταξουργείο.    

Φωτ. Π. Βενέρης. 

 

 

Αντίστοιχα στην Κω η  βιομηχανική ζώνη χωροθετήθηκε στην υποβαθμισμένη 

δυτική πλευρά της πόλης (περιοχή Κουμ – Μουρνού που ήταν σε επαφή με την 

προσφυγική συνοικία «Κρητικά»
229

) και άρχισε να αναπτύσσεται στα τέλη της 

πρώτης φασιστικής δεκαετίας (1928 – 1930)
230

.   

Σήμερα, τόσο στη Ρόδο όσο και στην Κω, οι βιομηχανικές αυτές ζώνες και οι 

εγκαταστάσεις τους έχουν εγκαταλειφθεί στο έλεος του χρόνου από την εποχή της 

«αποβιομηχάνισης» τη δεκαετία του ’80 και μετέπειτα. Δεν συμμετέχουν στις 

λειτουργίες της πόλης και είναι εκεί για να μας θυμίζουν σε πείσμα των καιρών ότι η 

«ανάπτυξη» έχει πολλαπλές διαστάσεις.  

 

Συνοψίζοντας, η Ιταλική κατοχή χωρίζεται σε τρεις περιόδους με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά η κάθε μια. 

Η περίοδος  1912 – 1922 κατά την οποία εγκαθίσταται στρατιωτική διοίκηση που 

επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην ανάπτυξη υποδομών που εξυπηρετούν κυρίως 

στρατιωτικούς σκοπούς και προετοιμάζουν το έδαφος για μια μεταγενέστερη 

«ολιστική παρέμβαση». 

                                                           
229

  Περιοχή στην οποία εγκαταστάθηκαν Τουρκοκρητικοί πρόσφυγες στις  αρχές του 20
ου

 αιώνα 
όπως εξ’ άλλου και στη Ρόδο. 
230

 Στη ζώνη αυτή κατασκευάστηκαν το εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας SIER, το εργοστάσιο – 
οινοποιείο CAIR, το σαπωνοποιείο (αργότερα χώρος επεξεργασίας καπνού S.A.I.TAB.), τα δημοτικά 
σφαγεία κλπ ενώ μετά την ενσωμάτωση στην ίδια περιοχή δημιουργήθηκαν εργοστάσια 
επεξεργασίας τομάτας (ΑΒΙΚΩ) καθώς και άλλες ιδιωτικές βιοτεχνικές εγκαταστάσεις. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι τα δύο πρώτα μικρά παραλιακά κτίρια του Δημοσίου πήραν αντίστοιχα (ως 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις), τους δύο πρώτους αριθμούς 1 και 2 της αστικής κτηματολογικής 
οργάνωσης γης της πόλης της Κω μετά το 1928.  Για μια εκτενή ανάλυση του βιομηχανικού 
αποθέματος της περιόδου αυτής στην Κω βλ. Αναγνωστίδου Ε., 2009 : 206 - 218 
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Η περίοδος 1923 – 1933 κατά την οποία τα Δωδεκάνησα με τη Συνθήκη της Λωζάνης 

(1923) ανήκουν πλέον  επίσημα στην Ιταλία και κυβερνήτης ορίζεται ο Mario Lago, 

ένας διοικητής  με πνεύμα αρκετά φιλελεύθερο (σε σχέση με τη ραγδαία άνοδο του 

φασισμού και των αντίστοιχων πρακτικών στη χώρα του) ξεδιπλώνοντας ένα 

γιγαντιαίο πρόγραμμα παρεμβάσεων σε όλους τους τομείς άμεσα αναγνωρίσιμο μέχρι 

τις ημέρες μας. Είναι χαρακτηριστικός ό τρόπος «ολιστικής παρέμβασης» μέσα από 

ιεραρχημένες δράσεις που συνιστούν ένα είδος «χωρικού σχεδιασμού» τόσο σε 

επίπεδο στρατηγικό όσο και εφαρμοστικό. Ο σχεδιασμός αυτός δεν μένει «στα 

χαρτιά» αλλά υλοποιείται βήμα - βήμα σε όλη του την έκταση και μάλιστα με τρόπο 

εμφατικό.  

Το γεγονός ότι τα Δωδεκάνησα δεν ήταν Ιταλική αποικία αλλά κτήση, επηρέασε 

εκφάνσεις του σχεδιασμού που αποτυπώνονται ιδίως στο κτιριακό απόθεμα 

(καθιερώνοντας «βαθμούς ελευθερίας» στην αρχιτεκτονική έκφραση μέσω των 

αρχιτεκτονικών ρευμάτων που αποκτούν μορφολογία «εκλεκτικισμού» ή 

«ρασιοναλισμού» συνδυάζοντας τα δυτικότροπα στοιχεία με την ανατολίτικη 

παράδοση) αλλά και στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Σ’ αυτή τη δεύτερη παράμετρο, 

κύριο χαρακτηριστικό είναι η δημιουργία νέων πολεοδομικών ενοτήτων που 

συμπεριλαμβάνουν τους προϋπάρχοντες  οικιστικούς θύλακες μεταφέροντας σχεδόν 

όλες τις λειτουργίες σε «εκτός των τειχών» περιοχές δίδοντας παράλληλα έμφαση στο 

παραλιακό μέτωπο χωροθετώντας εκεί τις κεντρικές λειτουργίες της νέας πόλης 

«ανοίγοντας» έτσι τις πρωτεύουσες των νησιών (ιδίως της Ρόδου και Κω) στη 

θάλασσα και δημιουργώντας μια άμεση σχέση με τους αντίστοιχους θαλάσσιους 

δρόμους σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης της επιρροής τους  στον ευρύτερο 

μεσογειακό χώρο.  

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις τουριστικές υποδομές αλλά και στην «αξιοποίηση» του 

προϋφιστάμενου μνημειακού πλούτου σε μια προσπάθεια δημιουργίας 

«συνειρμικών» ομοιοτήτων με το παρελθόν (στη μεν Ρόδο κυρίως με το μεσαιωνικό 

– Ιπποτικό, στη δε Κω κυρίως με το Ρωμαϊκό). Αναπτύσσονται παράλληλα τόσο ο 

πρωτογενής όσο και ο δευτερογενής τομέας, καθιστώντας τα νησιά όχι μόνο επαρκή 

για την κάλυψη της ντόπιας ζήτησης αλλά και εξαγώγιμη δύναμη. Όλα αυτά 

ασφαλώς δεν έγιναν μέσα σ’ ένα πλαίσιο «ισονομίας» με το ντόπιο στοιχείο αλλά  

διαμορφώνοντας ένα «αναγκαστικό» πλαίσιο παρεμβάσεων που με συνοπτικές 

διαδικασίες επέφερε ανακατατάξεις  στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και ενδυνάμωσε τις 

ανισότητες. 
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Η περίοδος  1934 – 1943. Είναι η περίοδος κατά την οποία εμπεδώνεται ο φασισμός 

στην Ιταλία και ορίζεται κυβερνήτης των νήσων ο Cesare Maria de Vecchi, ένας 

ακραιφνής εκφραστής του καθεστώτος. Κατά την περίοδο αυτή επιχειρείται ένα είδος 

«αφελληνισμού», οι λεπτές εκλεκτικιστικές κτιριακές φόρμες μετατρέπονται 

(τουλάχιστο στα δημόσια κτίρια) σε αυστηρές «καθαρές» γραμμές που εκφράζουν 

την «πυγμή» του καθεστώτος, η γη αλλάζει χέρια με ταχύτερους ρυθμούς, κύμα 

αποικισμού απορροφά την ανεργία (που ήδη είχε αρχίσει να ενδυναμώνεται στην 

Ιταλία αλλά και ως κίνητρο για τις διάφορες «υπηρεσίες» προς την πατρίδα) και το 

χάσμα μεταξύ γηγενών και κατακτητών μεγαλώνει. 

Αναμφισβήτητα το έργο όλης της περιόδου της Ιταλικής κατοχής είναι τεράστιο και 

μέσα από την «πολιτική του λίθου»  εν πολλοίς χαρακτηρίζει τη φυσιογνωμία των 

νησιών μέχρι  σήμερα. Μπορεί να δημιουργήθηκε με αναγκαστικό τρόπο εις βάρος 

του ντόπιου στοιχείου, όμως η μετέπειτα εξέλιξη του τόπου έχει σαφή σημεία 

αναφοράς στις επεμβάσεις της περιόδου αυτής που υπερτερούν σε όλους τους τομείς 

από τις αντίστοιχες  μεταγενέστερες οι οποίες δεν διαφέρουν από αυτές της 

μεταπολεμικής Ελλάδας, ακολουθώντας ένα μοντέλο ανάπτυξης ανάλογα με τις 

επικρατούσε συγκυρίες και πάντως όχι τέτοιο που να εξασφαλίζει αξιομνημόνευτα 

στοιχεία στον ιστορικό του μέλλοντος. 

 

3.2.2. Μετά την ενσωμάτωση 

Οι ενέργειες για την ανασυγκρότηση του νησιού άρχισαν να λαμβάνουν χώρα πριν 

ακόμα η Ρόδος και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα ενσωματωθούν επίσημα στην Ελλάδα. 

Την 16
η
  Αυγούστου 1946, εκλέγεται ο πρώτος αιρετός Δήμαρχος του νησιού 

Γαβριήλ Χαρίτος, ενώ η ενσωμάτωση υπογράφεται με το πρωτόκολλο των Παρισίων 

την 10
η
 Φεβρ. 1947. Την 31

η
 Μαρτίου 1947 ο Βρετανός διοικητής των συμμαχικών 

δυνάμεων κατοχής ταξίαρχος Πάρκερ παραδίδει  τη στρατιωτική διοίκηση στον 

πρώτο Έλληνα διοικητή, αντιναύαρχο Περικλή Ιωαννίδη. Την περίοδο αυτή 

ιδρύονται η Παιδαγωγική Ακαδημία, η Δημόσια Βιβλιοθήκη και άλλα δημόσια 

ιδρύματα ενώ εγκαθίσταται Μητροπολίτης  Ρόδου ο Τιμόθεος Ευαγγελινίδης. Με το 

Ν. 510/1947 η Ελληνική Νομοθεσία εφαρμόζεται πλέον και στα Δωδεκάνησα. Η 

επίσημη ενσωμάτωση έγινε πανηγυρικά την 7
η
 Μαρτίου του 1948 ημερομηνία η 

οποία εορτάζεται μέχρι σήμερα ως επετειακή. Επανακυκλοφορεί η ιστορική 

εφημερίδα «η Ροδιακή» ενώ ιδρύονται και άλλες. Από τις εθνικές εκλογές του 1950 η 

Δωδεκάνησος συμμετέχει για πρώτη φορά δι’ αντιπροσώπων της στο Εθνικό 
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Κοινοβούλιο. Το 1951 εκλέγεται Δήμαρχος ο Φώτης Φωταράς ο οποίος το 1953 

γίνεται και ο πρώτος πρόεδρος της νεοσύστατης ΤΕΔΚ (Λογοθέτης Μ., 2019 :75).  

Η Ρόδος και τα υπόλοιπα νησιά αρχίζουν πλέον να παίρνουν το δρόμο της υπόλοιπης 

χώρας. Το 1954 εκλέγεται Δήμαρχος της πόλης ο Μιχαήλ Πετρίδης
 231

 ένας 

εμβληματικός αυτοδιοικητικός που άφησε πλούσια παρακαταθήκη στον τόπο. Καθ’ 

όλη τη δεκαετία του ’50 πολλές προσωπικότητες επισκέπτονται το νησί ενώ αρχίζει 

σταδιακά μια μεγάλη προβολή του και μέσα από τον κινηματογράφο που κατά την 

επόμενη δεκαετία κορυφώθηκε και η Ρόδος αρχίζει πλέον να γίνεται γνωστή  στο 

διεθνές στερέωμα ως τουριστικός προορισμός υψηλών προδιαγραφών. Έκτοτε ο 

τουρισμός αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του τόπου και αρχίζουν σταδιακά να 

φθίνουν οι υπόλοιποι παραγωγικοί τομείς.  

 

3.2.2.1. Η παραγωγική βάση 

 

3.2.2.1.1. Πρωτογενής τομέας. 

Κατά τη διάρκεια της Ιταλικής κατοχής ο πρωτογενής τομέας (γεωργία – 

κτηνοτροφία – αλιεία - σπογγαλιεία) υπέστη συρρίκνωση για τους ντόπιους. Από τις 

δυνάμεις κατοχής είχαν εξ’ άλλου απαλλοτριωθεί αναγκαστικά μεγάλες εκτάσεις για 

την εξυπηρέτηση της πολιτικής τους. Με την ενσωμάτωση, ένα μεγάλο μέρος των 

εκτάσεων αποδόθηκε από το Ελληνικό κράτος στους νόμιμους ιδιοκτήτες οι οποίοι 

ενισχύθηκαν και με χρηματοδοτήσεις μέσω της Αγροτικής Τράπεζας. Παράλληλα 

δόθηκαν κίνητρα για την ανάπτυξη των κλάδων κτηνοτροφίας, αλιείας αλλά και 

βιοτεχνίας. Πολλές από τις δομές που είχαν κατασκευάσει οι Ιταλοί για την 

υποστήριξη της γεωργίας (Καλαμώνας, Πειραματικό γεωργικό ινστιτούτο Βάρης, το 

φυτώριο στην περιοχή «Κοσκινού» κλπ) διατηρήθηκαν και υποστήριζαν για κάποιο 

χρονικό διάστημα την γεωργική ανάπτυξη. Έτσι, τόσο στη Ρόδο όσο και στα 

Δωδεκάνησα, η γεωργική παραγωγή άρχισε να αυξάνεται κατακόρυφα. Σε επίπεδο 

Δωδεκανήσου το 1948 η συνολική παραγωγή ανέρχονταν σε 5.291 τόνους, ενώ το 

1955 υπερδιπλασιάστηκε ανερχόμενη σε 12.855 τόνους. Οι καλλιεργούμενες 
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 Γιατρός από τη Σύμη με σπουδές στο Πανεπιστήμια Αθηνών, εξειδίκευση στο Παρίσι και 
διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Πίζας, έχοντας παράλληλα αποσπάσει πολλές τιμητικές 
διακρίσεις. Γεννήθηκε το 1905 και απεβίωσε ως εν ενεργεία Δήμαρχος το 1966 κατά την τρίτη 
συνεχόμενη θητεία του. Για μια αναλυτική καταγραφή της πολιτικής κατάστασης του νησιού αλλά 
και των εν γένει δραστηριοτήτων, βλ. Νικολάου Ν. 2009, μέρος δεύτερο «η Ρόδος στο δεύτερο μισό 
του 20

ου
 αιώνα». 
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εκτάσεις ανέχονταν τη χρονιά αυτή σε 755.000 στρ.
232

 (Λογοθέτης Μ., 2019 : 168 - 

169). 

Τα επόμενα χρόνια, μέχρι και τη δεκαετία του ’80 η γεωργία αναπτύσσεται με 

διακυμάνσεις ανάλογα με τη ζήτηση για να ακολουθήσει στη συνέχεια και μέχρι και 

τις ημέρες μας μια περίοδος μεγάλης συρρίκνωσης. Έτσι, οι καλλιεργούμενες 

εκτάσεις σε σχέση με το 1955, μειώθηκαν το 1980 σε 582.000 στρ., το 1989 σε 

455.000 στρ και το 2018 σε 409.000 στρ. Αντίστοιχα οι απασχολούμενοι στη γεωργία 

και κτηνοτροφία το 1978 ήταν 8.000 περίπου, το 1981 ήταν 4.990, το 1991 ήταν 

3.390, το 2001 ήταν 3.439 και κατά την απογραφή του 2011 ήταν 3.333. (Λογοθέτης 

Μ. 2019 : 170). 

Την ίδια περίπου εικόνα παρουσιάζει και η κτηνοτροφία. Μεγάλη αύξηση σε ζωικό 

κεφάλαιο τα πρώτα χρόνια της ενσωμάτωσης, στη συνέχεια σταθεροποίηση, για να 

επέλθει συρρίκνωση κατά την τελευταία δεκαετία όχι όμως αντίστοιχη της γεωργικής 

παραγωγής.  

Ο ιδιαίτερος για τα νησιά τομέας της αλιείας και σπογγαλιείας και αυτός παρουσιάζει 

διακυμάνσεις με φθίνουσα πορεία. Με την ακολουθούμενη κρατική πιστωτική 

πολιτική μέσω Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τα πρώτα χρόνια της 

ενσωμάτωσης ο κλάδος ανέκαμψε. Έτσι, από τους υπολογιζόμενους 800 τόνους 

ετήσιων αλιευμάτων κατά τα τελευταία έτη της Ιταλοκρατίας, την περίοδο 1963 – 79 

ανέρχονταν κατά μέσο όρο σε 2.203 τ., την περίοδο 1981 – 86 σε 4.082,  για να 

ακολουθήσει φθίνουσα πορεία την περίοδο μέχρι το 2014 όπου τα αλιεύματα 

ανέρχονταν σε 3.084 τ.  

Σε αντίθεση με τη φθίνουσα πορεία των αλιευμάτων δυναμικά αναπτύχθηκε ο κλάδος 

των υδατοκαλλιεργειών. Η πρώτη μονάδα ιδρύθηκε το 1981 στη Λέρο για να 

ακολουθήσουν πολλές άλλες σχεδόν σε όλα τα νησιά με αιχμή την Κάλυμνο. Έτσι, 

στις μέρες μας λειτουργούν 34 μονάδες οι οποίες συνεχώς αναπτύσσονται. Η χώρα 

μας είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός της Μεσογείου στον τομέα αυτό με 121.000 

τόνους / έτος και η Δωδεκάνησος συνεισφέρει στη συνολική παραγωγή με ποσοστό 

6%. 

Η σπογγαλιεία άλλοτε ήταν η κύρια δραστηριότητα στα νησιά Κάλυμνο, Σύμη, 

Χάλκη και Καστελόριζο που επέφερε πλούτο. Κατά την Ιταλική κατοχή η ετήσια 

παραγωγή ανέρχονταν σε 120 τόνους η οποία σχεδόν στο σύνολό της εξάγονταν. 
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 Οι κυριότερες καλλιέργειες ήταν σιτηρά, ψυχανθή, καπνός, κηπευτικά, πεπονοειδή, αμπέλια, 
ελιές - ελαιόλαδο, εσπεριδοειδή, μήλα, γεώμηλα κλπ. 
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Κατά την πρώτη περίοδο της ενσωμάτωσης ο κλάδος κατέγραψε μεγάλη συρρίκνωση 

με 15 τόνους/έτος για να ακολουθήσει μια περίοδος ανάκαμψης. Το 1957 

καταγράφηκαν 115 τόνοι. Ακολούθησε μια ραγδαία πτωτική πορεία μέχρι την 

εξαφάνιση του κλάδου στις ημέρες μας. Έτσι το 1982 η παραγωγή κατήλθε στους 35 

τ., την επόμενη δεκαετία στους 11 τ. για να κλείσει ο κύκλος αυτός τα επόμενα 

χρόνια. Με αυτό τον τρόπο κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο για τα Δωδεκάνησα που 

κράτησε για αιώνες. 

Όσον αφορά στη συνεισφορά του κλάδου στη διαμόρφωση του αντίστοιχου ΑΕΠ της 

Δωδ/σου, το 1938 κάλυπτε το 29%, το 1965 το 41%, το 1978 το 14,7%, το 1990 το 

7%, το 2000 το 3% και από το 2012 μέχρι σήμερα το 2%.   Το 60% προέρχεται από 

τη Ρόδο και το υπόλοιπο από τα άλλα νησιά με προεξάρχουσα την Κω (Λογοθέτης 

Μ., 2019 : 171 – 179). 

 

3.2.2.1.2. Δευτερογενής τομέας. 

Ο δευτερογενής τομέας παρουσίασε και αυτός κατά την περίοδο μετά την 

ενσωμάτωση, τα χαρακτηριστικά του πρωτογενούς με εξαίρεση τον κλάδο των 

κατασκευών.   

Την πρώτη περίοδο της ενσωμάτωσης κατεβλήθη προσπάθεια αναδιοργάνωσης και 

κυρίως ενσωμάτωσης των Ιταλικών βιομηχανιών στις νέες συνθήκες με αντίστοιχη 

εκκαθάριση.
233

 Έγινε επίσης προσπάθεια ανασύνταξης των βιομηχανιών που κατά 

την Ιταλική κατοχή ανήκαν σε Ελληνικά χέρια και συρρικνώθηκαν λόγω των 

επαχθών φορολογικών μέτρων που είχε επιβάλει το καθεστώς.
234

 Δημιουργήθηκε 

παράλληλα πληθώρα βιοτεχνικών και οικοτεχνικών μονάδων σε πολλούς κλάδους. 

Σε καταγραφή του 1958, μόνο στη Ρόδο κατεγράφησαν 1.219 βιοτεχνικές και 

βιομηχανικές μονάδες με 3.843 απασχολούμενους ενώ σε επίπεδο νομού 2.104 

μονάδες με 6.175 απασχολούμενους (ο μεγάλος βέβαια όγκος ανήκει στον βιοτεχνικό 

τομέα). Οι αντίστοιχες οικοτεχνικές μονάδες ήταν 732 με 1.126 απασχολούμενους 

και συνολικά 2.836 μονάδες με 7.031 απασχολούμενους. (Λογοθέτης 2019 : 179 - 

182). Η συμμετοχή του τομέα στη διαμόρφωση του ΑΕΠ Δωδ/σου ανέρχεται την 

περίοδο αυτή σε ποσοστό 23%. 
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 Η καπνοβιομηχανία ΤΕΜΙ περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο, η κεραμουργεία SAICA περιήλθε σε 
ντόπιους επιχειρηματίες, η CAIR περιήλθε στην Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών, ο αλευρόμυλος 
SAMICA περιήλθε σε ιδιώτες κλπ 
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 Οι επιχειρήσεις αυτές ήταν στον κλάδο της σαπωνοποιίας, παγοποιίας, οινοπνευματοποιία, 
αρωματοποιίας, βυρσοδεψίας, ξυλουργίας, ζαχαρωδών προϊόντων κλπ 
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Κατά την περίοδο 1958 – 78, παρουσιάζεται η ίδια περίπου κατάσταση με μικρές 

αυξομειώσεις ανά κλάδο (η μεταστροφή επέρχεται αμέσως μετά, με τον 

αναπροσανατολισμό της οικονομίας και τη δυσανάλογη διόγκωση του τριτογενούς 

τομέα). Η συμμετοχή του τομέα στο ΑΕΠ της Δωδεκανήσου ανέρχεται σε ποσοστό 

19% σημειώνοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Ωστόσο,  ο  

κλάδος των κατασκευών (ιδίως μετά την επέκταση του σχεδίου πόλεως Ρόδου το 

1973) άρχισε να αυξάνεται ραγδαία και μια σειρά από νέες εγκαταστάσεις και 

δραστηριότητες που σχετίζονται μ’ αυτόν ιδρύονται ή αυξάνουν την παραγωγή 

τους.
235

 Παράλληλα, η αύξηση του πληθυσμού δημιούργησε νέες ανάγκες.  

 Έτσι, την επόμενη περίοδο, τη δεκαετία του ‘80 παρατηρούμε συρρίκνωση της μέχρι 

τότε μεταποιητικής δραστηριότητας (βιομηχανία – βιοτεχνία) σε ποσοστό 46% και 

διόγκωση του τομέα των κατασκευών σε ποσοστό 47% (ενώ η αντίστοιχη αύξηση 

στη χώρα ήταν της τάξης του 22,1%). Διακρίνεται μια σαφής μεταστροφή γενικότερα 

του μεταποιητικού τομέα από τον κλάδο της κλασικής βιομηχανικής – βιοτεχνικής 

παραγωγής στον κλάδο των κατασκευών και ότι σε επίπεδο παραγωγής σχετίζεται με 

αυτόν. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τα κτίρια της Δωδ/σου κατά την 

απογραφή του ‘81 ανέρχονταν σε 60.253 η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι 

κατοικίες. Πριν το 1919 είχαν κτιστεί 14.819, ενώ κατά τη διάρκεια της Ιταλικής 

κατοχής κτίστηκαν 13.104 κτίρια ( μ.ο περίπου 400 κτίρια / έτος) και στη συνέχεια 

την πρώτη εικοσαετία της ενσωμάτωσης 13.064 (μ.ο περίπου 600 κτίρια / έτος) και 

από το 1966 έως το 1980 13.064 (μ.ο περίπου 870 νέα κτίρια/έτος). Κατά το 

διάστημα επομένως από την ενσωμάτωση μέχρι το 1980 το κτιριακό απόθεμα 

διπλασιάστηκε σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια γεγονός που ακολουθεί τη 

μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση, την καλυτέρευση της οικονομίας αλλά και τη μεγάλη 

τουριστική ανάπτυξη (Λογοθέτης 1989 : 38) και (Λογοθέτης 1990 : 42-43). 

Κατά την εικοσαετία 1990 – 2010, η συντριπτική πλειοψηφία των μεταποιητικών 

επιχειρήσεων είναι ατομικές εταιρίες γεγονός που υποδηλώνει τον οικογενειακό τους 

χαρακτήρα και τη μετατροπή της σύνθεσης του Β’γενή τομέα. Οι παλιές 

βιομηχανικές μονάδες που παρήγαγαν ακόμη και εξαγώγιμα προϊόντα έπαψαν να 

λειτουργούν (είναι η περίοδος της πλήρους αποβιομηχάνισης) με αποτέλεσμα να 

αυξηθούν οι εισαγωγές ακόμη και σε είδη απαραίτητα για την τουριστική ανάπτυξη 

(όπως οι επιπλώσεις ξενοδοχείων κλπ) και οι παραγωγοί να γίνουν στο σύνολό τους 
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 Οι μονάδες αυτές είναι: ετοίμου σκυροδέματος, κατασκευάζεται δεύτερο κεραμουργείο, 
βιομηχανικές μονάδες πλακιδίων, αλουμινίου, μαρμάρου κλπ. 
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μεταπράτες. Οι κατασκευές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία με αποτέλεσμα το 

2005 να συμμετέχουν με ποσοστό 53,8% στη διαμόρφωση του ΑΕΠ του τομέα αυτού 

(Λογοθέτης Μ., 2013: 57-63) 

Κατά τα έτη 2010 – 2015 η πορεία του τομέα είναι διαρκώς πτωτική ως συνέπεια της 

βαθιάς κρίσης της περιόδου. Ο δευτερογενής τομέας παράγει μόνο το 14% του ΑΕΠ 

του νομού γεγονός που σημαίνει συρρίκνωση της τάξης του 100% σε σχέση με τις 

«καλές εποχές». Η μεγάλη συρρίκνωση βέβαια σημειώθηκε στον κλάδο των 

κατασκευών. Τα προϊόντα παύουν πλέον να είναι ανταγωνιστικά, η καινοτομία 

ελάχιστη με αποτέλεσμα ως τις ημέρες μας ο κλάδος διαρκώς να φθίνει (Λογοθέτης 

Μ., 2017 : 52-54). 

Για την εξέλιξη του κατασκευαστικού κλάδου βλ. αντίστοιχα διαγράμματα στο 

παράρτημα της παρούσης. 

 

3.2.2.1.3. Τριτογενής τομέας. 

Η λήξη του πολέμου βρήκε τη Ρόδο και τις υποδομές της σε τραγική κατάσταση.
236

 

Πρώτο μέλημα της πολιτείας ήταν η αποκατάστασή τους. Στον τουριστικό τομέα, το 

1947 ιδρύεται ο ΕΟΤ Ρόδου. Από τη δεκαετία του ’50 αρχίζει σταδιακά η 

αποκατάσταση των υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων που στην πλειοψηφία τους 

ήταν στην πόλη της Ρόδου και πλησίον αυτής, αλλά και στα ξενοδοχεία Έλαφος και 

Ελαφίνα στον προφήτη Ηλία στην κεντρική Ρόδο που άρχισαν να λειτουργούν. 

Παράλληλα αρχίζουν να λειτουργούν και υποστηρικτικές δομές του τουρισμού 

(τουριστικά γραφεία, τουριστικά λεωφορεία, ξεναγοί κλπ) ενώ το 1956 ιδρύεται η 

Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (ΑΣΤΕΡ) η πρώτη σχολή του 

είδους στη χώρα. Έτσι, από τα πρώτα χρόνια της απελευθέρωσης αρχίζει σταδιακά να 

αναπτύσσεται το τουριστικό ρεύμα προερχόμενο κυρίως από το εσωτερικό.  

Το 1952 επισκέπτονται τη Ρόδο 12.258 Έλληνες και 2.890 αλλοδαποί. Αρχίζουν 

σταδιακά να αναπτύσσονται και νέες ξενοδοχειακές μονάδες κυρίως εντός της πόλης. 

Έτσι, μέχρι το 1965 στα 28 προϋπάρχοντα της ενσωμάτωσης ξενοδοχεία 

δυναμικότητας 1.038 κλινών, προστίθενται άλλα 25 δυναμικότητας 3.729 κλινών. Τη 

χρονιά αυτή οι τουρίστες ανήλθαν  σε 24.662 ημεδαπούς και 106.138 αλλοδαπούς. 

(Λογοθέτης 2019: 204-205). 
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 Το εμβληματικό ξενοδοχείο των Ρόδων κατασκευασμένο επί Ιταλοκρατίας είχε σχεδόν λεηλατηθεί 
την περίοδο της Αγγλικής κατοχής,  τα λουτρά της Καλλιθέας είχαν καταστραφεί, το αεροδρόμιο των 
Μαριτσών ετέθη εκτός λειτουργίας (λειτουργούσε προσωρινά το στρατιωτικό αεροδρόμιο της 
Καλάθου) και γενικότερα η εικόνα του νησιού ήταν ένα «βομβαρδισμένο τοπίο». 
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Τα χρόνια της δικτατορίας διαπιστώθηκε σχετική ανάσχεση του ανοδικού ρεύματος 

του τουρισμού αλλά αύξηση του τουριστικού ρεύματος από το εξωτερικό καθότι 

άρχισε η μεταστροφή της μορφής διακίνησης των τουριστών η οποία διεξάγεται 

πλέον μέσω οργανωμένων τουριστικών γραφείων (tour operators). Στο γεγονός αυτό 

συνδράμει και η λειτουργία του νέου διεθνούς αεροδρομίου του νησιού στο 

Παραδείσι το 1972. Έτσι, το 1975 οι αφίξεις αλλοδαπών (κυρίως από σκανδιναβικές 

χώρες) έφτασαν τις 200.202 (δηλαδή σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με την 

προηγούμενη περίοδο), ενώ οι αφίξεις των ημεδαπών ανήλθαν σε 41.008 (αύξηση σε 

ποσοστό 66%). Την ίδια χρονιά οι κλίνες ανήλθαν σε 18.100 το 90% των οποίων 

εντός της πόλης της Ρόδου. Η αύξηση των κλινών προήλθε σε μεγάλο βαθμό από την 

αύξηση του Συντελεστή Δόμησης και του αριθμού των ορόφων στο σχέδιο πόλεως 

της Ρόδου όπως θα δούμε παρακάτω. Κατασκευάστηκαν επίσης πολλά νέα 

ξενοδοχειακά καταλύματα στην πόλη αλλάζοντας τη φυσιογνωμία της αφού πολλά 

από αυτά χτίστηκαν στη θέση νεοκλασικών κτισμάτων της προηγούμενη περιόδου. 

(Λογοθέτης Μ., 2019 : 203-208). 

Τα επόμενα χρόνια ο τουρισμός μεγεθύνεται ραγδαία και αλλάζει μορφή. Την 

εικοσαετία 1975 – 1995, οι κλίνες αυξάνονται σε 61.681 (240%) και οι αφίξεις 

αλλοδαπών το 1995 σε 993.295 και ημεδαπών σε 111.521. Τα χαρακτηριστικά αυτής 

της περιόδου είναι η ραγδαία αύξηση του τουρισμού λόγω της οικονομικής 

ανάκαμψης αλλά και των δράσεων προβολής από τοπικούς φορείς. Την περίοδο αυτή 

αναπτύσσεται επίσης και ο μαθητικός τουρισμός με 20.000 – 30.000 μαθητές να 

επισκέπτονται το νησί κοντά στις διακοπές του Πάσχα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό 

είναι η επέκταση των τουριστικών περιοχών σε όλο το νησί και κυρίως στα 

ανατολικά παράλιά του. Δημιουργούνται νέα τουριστικά κέντρα στην Ιξιά – Ιαλυσό 

(δυτικά παράλια), στην Καλλιθέα, Φαληράκι, Κολύμπια, Λίνδο, Κιοτάρι (ανατολικά 

παράλια) κλπ. Η ανάπτυξη της πόλης καθηλώνεται τουριστικά και η πλειοψηφία των 

τουριστικών καταλυμάτων (58%) βρίσκεται πλέον εκτός πόλης.
237

  Έτσι αλλάζει 

άρδην το τουριστικό τοπίο αφού η πλειονότητα των τουριστών αποζητά τον ήλιο και 

τη θάλασσα ενώ ο χρόνος παραμονής στο ξενοδοχείο αυξάνεται κατά πολύ αφού ο 

τουρίστας μετακινείται πλέον μεταξύ ξενοδοχείου, πισίνας και θαλάσσιας περιοχής 

έμπροσθεν. Έτσι, μόνο το 4% των επισκεπτών επισκέπτονται το αρχαιολογικό 

                                                           
237

 Είναι χαρακτηριστικό ότι την περίοδο 1990 – 95 όλες οι νέες ξενοδοχειακές μονάδες ιδρύθηκαν 
εκτός πόλης (53 νέα ξενοδοχεία με 11.425 κλίνες μέσης δυναμικότητας 215 κλινών). Στο γεγονός 
αυτό συνέβαλε και η «κήρυξη» της πόλης ως «κορεσμένη τουριστικά περιοχή» όπως θα δούμε 
παρακάτω. 
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μουσείο (Λογοθέτης Μ 2019 :212). Την περίοδο αυτή αρχίζουν και οι μεγάλες 

επιδοτήσεις στην κατασκευή νέων μεγάλων ξενοδοχείων αλλά και μικρότερων 

κυρίως μέσω του Ν. 1262/82 αλλά και άλλων αναπτυξιακών Νόμων, γεγονός που 

συνέβαλε στη ραγδαία ανάπτυξη τουριστικών περιοχών όπως το Φαληράκι κλπ. 

Την εικοσαετία 1995-2015  οι κλίνες αυξάνονται σε 86.427 και οι αφήξεις 

αλλοδαπών το 2015 ανέρχονται σε 2.058.346 και ημεδαπών σε 131.364. (Λογοθέτης 

2019 : 208- 13) 

Η περίοδος 1996-2009 χαρακτηρίζεται από μια ακόμη μεταστροφή του τουριστικού 

ρεύματος το οποίο αυτή τη φορά υπόκειται στους νόμους της αγοράς σε σχέση με το 

τουριστικό προϊόν (value for money). Κυρίαρχο στοιχείο ο ανταγωνισμός. Ο 

σύγχρονος τουρίστας γίνεται πλέον πιο απαιτητικός και παράλληλα θέτει «πλαφόν» 

στα έξοδά του. Έτσι δημιουργείται η έννοια της «ολικής φιλοξενίας» (διαμονή + 

διατροφή» - all inclusive) που σταδιακά καθιερώθηκε ως το κυρίαρχο μοντέλο, 

αποδυναμώνοντας την υπόλοιπη αγορά και ιδίως τον κλάδο της εστίασης με έντονες 

βέβαια διαμαρτυρίες του κλάδου αυτού.  

Με την καθιέρωση του διαδικτύου, σταδιακά αποδυναμώνεται και ο ρόλος των «tour 

operators»  αφού πλέον ο τουρίστας μπορεί να έλθει σε απευθείας επαφή με το 

ξενοδοχείο και να επιλέξει αυτό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Έτσι, όλα τα 

μικρά τουριστικά γραφεία έκλεισαν ή απορροφήθηκαν κυρίως από τους δυο 

μεγάλους Τ.Ο., που μετεξελίχθηκαν σε παγκόσμιας εμβέλειας οργανισμούς (με δικά 

τους αεροπλάνα και άλλα μεταφορικά μέσα) επιβάλλοντας έτσι ένα ολιγοπώλιο που 

καθόριζε εν πολλοίς τα τεκταινόμενα στον κλάδο. Παράλληλα αναπτύσσονται και οι 

αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους που επίσης συμβάλουν στη μεταστροφή του 

τουριστικού προϊόντος. Το 1996 οι αφήξεις ανήλθαν σε 905.271 για να καταλήξουν 

στο τέλος αυτής της περιόδου το 2009 σε 1.324.885  

Την περίοδο 2010 – 2018 παρά την κρίση στη χώρα, ο τουρισμός κινήθηκε και πάλι 

ανοδικά και στην ουσία ήταν ο μοναδικός κλάδος που στήριξε την καταρρέουσα 

οικονομία. Οι αφήξεις στο τέλος της περιόδου έφτασαν σε 2.338.200 σημειώνοντας 

αλματώδη άνοδο. Το ξενοδοχειακό δυναμικό αυξάνεται αντίστοιχα σε 97.616 κλίνες. 

Μια εντυπωσιακή μεταβολή επέρχεται και στην ποιότητα των νέων τουριστικών 

καταλυμάτων. Οι «πεντάστερες» μονάδες το 1996 ήταν μόλις 8 με 6.054 κλίνες ενώ 

το 2018 εκτοξεύθηκαν σε 58 με 32.321 κλίνες. Στο γεγονός αυτό συνέβαλε η εθνική 

αναπτυξιακή πολιτική που επιδοτούσε την «ποιοτική» αναβάθμιση του τουριστικού 

προϊόντος και το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο. Έκρηξη επίσης σημειώθηκε και στην 
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αναβάθμιση των μικρότερων κατηγοριών. Νέες εγκαταστάσεις κατασκευάζονται 

πλέον παντού εκτός πόλης ιδίως στα ανατολικά παράλια από το βορρά έως το νότο,
238

  

ενώ η πόλη καθηλώνεται στις υφιστάμενες αναβαθμίζοντας όμως και αυτή 

παράλληλα τις υποδομές της. Την περίοδο αυτή αυξάνεται η τουριστική προβολή του 

νησιού σε όλα τα διεθνή φόρα – εκθέσεις τόσο από πλευράς Δήμου όσο και από 

πλευράς Περιφέρειας. (Λογοθέτης Μ., 2019 : 213-20). 

Ένα σημαντικό επίσης στοιχείο είναι ότι ενώ κατά τη δεκαετία του ‘70 ο μέσος όρος 

διανυκτερεύσεων ήταν 20/άτομο, βαίνει σταδιακά μειούμενος για να φθάσει στις 

ημέρες μας 7/άτομο. Το γεγονός αυτό δείχνει την οικονομική μεταστροφή αλλά και 

τον κορεσμό ο οποίος επήλθε. 

Για την εξέλιξη του τουρισμού, βλ. αντίστοιχα διαγράμματα στο παράρτημα της 

παρούσης. 

Συνοψίζοντας, ο τριτογενής τομέας (εμπόριο – μεταφορές – τουρισμός – υπηρεσίες) 

με αιχμή του δόρατος το τουρισμό,  εξελίχθηκε ως ο πλέον δυναμικός κλάδος της 

αναπτυξιακής διαδικασίας της Ρόδου και βέβαια του νομού. Έτσι από το 32% 

συμμετοχής του στο ΑΕΠ του νομού το 1961 έφθασε το 2012 στο 88% (Λογοθέτης 

Μ., 2019 : 185). 

 

3.2.2.2.Πολιτισμός - Η συμβολή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου 

στην ανάδειξη του πολιτιστικού τοπίου.  

Στη διαμόρφωση των δράσεων που σχετίζονται με τη μελέτη και ανάδειξη της 

πλούσια πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο μερίδιο 

αναλογεί στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Η Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία είναι η 

παλαιότερη τέτοιου είδους υπηρεσία στην Ευρώπη, καθώς ιδρύθηκε το 1833, αμέσως 

μετά τη δημιουργία του νεώτερου Ελληνικού κράτους. Στα Δωδεκάνησα, κύριο 

μέλημα της πρώτης Ελληνικής διοίκησης  αμέσως μετά την ενσωμάτωση (1948), 

ήταν οι  εργασίες αποκατάστασης  στα μνημεία που είχαν υποστεί καταστροφές λόγω 

των βομβαρδισμών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1943) και η κήρυξή τους ως 

διατηρητέων. Τα πρώτα συγκροτήματα που κηρύχθηκαν διατηρητέα ήταν η 

μεσαιωνική πόλη Ρόδου, η πόλη της Λίνδου και η χώρα της Πάτμου, η  αρχαία 

Ακρόπολη της Ρόδου, η Λέρος (Μανούσου-Ντέλλα Κ., 2001 και Διαρκής κατάλογος 
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 Υπολογίζεται ότι την περίοδο αυτή προστέθηκαν 3.000 στην ευρύτερη περιοχή Ιαλυσού, 6.000 
στην περιοχή της Καλλιθέας, 5.000 στο Φαληράκι, 7.000 στα Κολύμπια, 3.000 στην ευρύτερη περιοχή 
της Λίνδου, 8.000 στη νότια Ρόδο και 1.000 σε άλλες περιοχές. Αρκετές βέβαια από αυτές είναι από 
«τακτοποιήσεις» αυθαιρέτων που έγιναν με διαδοχικούς νόμους την περίοδο 2011 – 2019. 
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των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Ελλάδος
239

). Και στο νησί 

της Κω  η Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία ανέλαβε το έργο της προστασίας, 

έρευνας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην 

πραγματοποίηση σωστικών ανασκαφών
240

 στην πόλη, οι οποίες πρόσθεσαν πολλά 

στοιχεία στη γνώση για την κατοίκηση του χώρου στις διάφορες εποχές 

(Χριστοπούλου Κ., 2012: 8 - 9).   

Οι δικαιοδοσίες του  Ιστορικού και Αρχαιολογικού Ινστιτούτου FERT  που είχε 

συσταθεί  από Ιταλούς αρχαιολόγους το 1927 και  είχε ως σκοπό την έρευνα του 

πολιτισμού της Ρόδου και των νησιών του Αιγαίου από τα προϊστορικά χρόνια έως 

και την περίοδο της Τουρκοκρατίας καθώς και των αλληλεπιδράσεών τους με τις 

γύρω περιοχές,   μεταβιβάστηκαν στην Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία και 

συγκεκριμένα στο Αρχαιολογικό και Ιστορικό Ίδρυμα Ρόδου, μετέπειτα 

Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών, το οποίο το 2014 συγχωνεύτηκε με 

την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.
241

  

Με το Βασιλικό Διάταγμα 634/14-9-1960 (ΦΕΚ 143/Α/17-9-1960),  η Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου  αποτέλεσε μια ενιαία Αρχαιολογική Υπηρεσία  με έδρα 

τη Ρόδο  (Φιλήμονος-  Τσοποτού Μ. 2017).  

Το 1977 δημιουργήθηκαν δύο διακριτές Εφορείες Αρχαιοτήτων, η  4
η
  Εφορεία 

Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου  και η ΚΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και 

Κλασικών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. Οι δύο Εφορείες οργάνωσαν  τα πρώτα 

διαχρονικά Μουσεία στη Δωδεκάνησο, το Μουσείο του Καστελλόριζου και της 

Σύμης τη δεκαετία του 1980 και τα μουσεία της Αστυπάλαιας και της Λέρου την 

επόμενη δεκαετία (Φιλήμονος- Τσοποτού Μ. 2014 : 28).  

Το 1985 ιδρύθηκε το «Γραφείο Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου» με  την υπογραφή 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, του Ταμείου 
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 Διαρκής κατάλογος των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Ελλάδος:  
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=19581&v17  Προσπελάστηκε τελευταία φορά      
22/12/2021. Εδώ εντοπίζονται όλοι οι κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι και οι θεσμοθετημένες ζώνες 
προστασίας αρχαιολογικών χώρων των Δωδεκανήσων. 
240 ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/51641/3084/5-10-2001 - ΦΕΚ 1387/Β/22-10-2001: Κήρυξη 
διατηρητέων αρχαιολογικών χώρων Κω.  
241 Βλέπε σχετικά:  Βιβλιοθήκη Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου 
https://www.culture.gov.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iiD=2372 και Clara Rhodos. Studi e 
materiali pubblicati a cura dell' Istituto Storico-Archeologico di Rodi, vols. I-X, Istituto Storico-
Archeologico – Rodi, Bergamo 1928-1941: 
https://www.culture.gov.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=2149 

 

 

 

http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=19581&v17
https://www.culture.gov.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iiD=2372
https://www.culture.gov.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=2149
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Αρχαιολογικών χώρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) και του Δήμου Ρόδου και έγινε 

προσπάθεια συστηματικής συντήρησης των υπερτριακοσίων ακινήτων διαχείρισης 

ΤΑΠ στη μεσαιωνική πόλη Ρόδου (Μανούσου – Ντέλλα Κ.  2001, Μανούσου-

Ντέλλα, K., Ντέλλας, Γ. 2008, Μανούσου – Ντέλλα Κ., Ντέλλας Γ. 2017). Ήταν μια 

επιτυχημένη συνεργασία κρατικών φορέων με την τοπική αυτοδιοίκηση που ανέδειξε 

την αξία των συνεργασιών. Η προγραμματική αυτή σύμβαση διήρκεσε περίπου 30 

χρόνια. Πρόσφατα αναβίωσε με περισσότερους συμβαλλόμενους φορείς και 

αναμένονται πολλαπλά οφέλη.  

Στην πόλη της Ρόδου, όπως και της Κω, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά   λήφθηκε 

μέριμνα για οριοθέτηση και διαμόρφωση  αρχαιολογικών  χώρων, έγιναν 

αναστηλωτικές εργασίες και γενικότερα εργασίες συντήρησης και έργα υποδομής.   

Στη Ρόδο, με αφορμή τον εορτασμό των 2.400 χρόνων από την ίδρυση της πόλης της 

Ρόδου, δημιουργήθηκε και λειτουργεί από το 1993 σε χώρους του Παλατιού του 

Μεγάλου Μαγίστρου στην παλιά πόλη της Ρόδου η μόνιμη έκθεση «Ρόδος, 2.400 

χρόνια», στην οποία αναδεικνύονται  τα σημαντικότερα από τα αρχαία ευρήματα της  

πόλης της Ρόδου κατά τα προηγούμενα σαράντα (40) χρόνια (Παπαχριστοδούλου Ι. 

2006). Παράλληλα,  στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, το ίδιο έτος συστήθηκε  

και η  έκθεση με θέμα "Η Ρόδος από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια μέχρι την 

κατάληψή της από τους Τούρκους (1522)". Στην έκθεση  φιλοξενούνται  τα 

σημαντικότερα ευρήματα των ανασκαφών και γενικότερα τα αντικείμενα που 

σχετίζονται με την ιστορία της παλαιοχριστιανικής, της βυζαντινής και της ιπποτικής 

πόλης της Ρόδου (Κόλλιας Η., 2005). Το 2004, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου  

παραδόθηκαν στο κοινό  οι νέες πτέρυγες της Επιγραφικής και Προϊστορικής 

Συλλογής, μια μικρή συλλογή αρχαϊκών πίθων, ενώ αναβίωσε και ο ιστορικός κήπος 

του Μουσείου, όπου εκτίθενται ψηφιδωτά δάπεδα από ελληνιστικές οικίες και 

παράλληλα έγινε επανέκθεση  παλαιοτέρων εκθεμάτων (Φιλήμονος – Τσοποτού Μ., 

2017 και  Φιλήμονος -  Τσοποτού Μ., 2012). 

Με το ΠΔ 104/27-8-2014 (ΦΕΚ 171/28-8- 2014), ο νομός Δωδεκανήσου, όπως και οι 

υπόλοιποι νομοί, απέκτησαν εκ νέου  μία ενιαία Εφορεία Αρχαιοτήτων. Έργο 

σημαντικό, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2015 υπήρξαν   οι αναστηλωτικές εργασίες  

στην Ακρόπολη της Λίνδου (Ελευθερίου Β., 2018), ενώ  από το 2016 υλοποιείται  το 

έργο της διαμόρφωσης του κύριου αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας  Ακρόπολης  

Ρόδου (περιοχή Μόντε Σμιθ) με τίτλο «Προστασία και ανάδειξη αρχαίας Ακρόπολης 

Ρόδου».  
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Ένα αρκετά μεγάλο μέρος των κοινοτικών κονδυλίων απορροφήθηκαν από τον τομέα 

του πολιτισμού, ωστόσο έχουν ακόμη πολλά να γίνουν και πολλές δράσεις με την 

ενεργό συμμετοχή της Τ.Α. πρέπει να προσανατολισθούν σ’ αυτόν τον τομέα έτσι 

ώστε να αποτελέσει το επίκεντρο των διαμορφούμενων πολιτικών προς όφελος και 

του τουρισμού. 

 

3.2.2.3. Ο πληθυσμός 

Κατά την ύστερη Τουρκοκρατία, σύμφωνα με στοιχεία απογραφής του Οθωμανικού 

κράτους το 1885, ο πληθυσμός της Ρόδου ήταν 30.606 κάτοικοι εκ των οποίων 

20.771 Χριστιανοί, 6.467 Μουσουλμάνοι, 2690 Εβραίοι και 738 ξένοι υπήκοοι.
242

 

Την περίοδο 1886 – 87, σύμφωνα με την απογραφή της Νομαρχίας του 

Αρχιπελάγους,  ο πληθυσμός του νησιού ανέρχεται σε 26.989 κατοίκους εκ των 

οποίων 18.864 Χριστιανοί, 5.984 Μουσουλμάνοι και 2.041 Εβραίοι. Το σύνολο της 

Δωδ/σου απαριθμούσε 80.477 κατοίκους. 

Τους πρώτους μήνες της Ιταλικής κατοχής κατά την απογραφή που διενήργησε το 

Ιταλικό Εκστρατευτικό Σώμα, στο νησί καταγράφηκαν 25.941 κάτοικοι εκ των 

οποίων  16.605 Έλληνες, 5.405 Τούρκοι, 3.662 Εβραίοι και 269 καθολικοί. Εξ’ 

αυτών, οι 11.281 ζούσαν στην πόλη και οι 14.660 στα χωριά. Το 1917 μια «δημοτική 

απογραφή» εμφανίζει πληθυσμό του νησιού 36.559 κατ. εκ των οποίων Έλληνες 

22.300, Τούρκοι 6.533 Εβραίοι 3.277 και καθολικοί 498. Το ίδιο έτος ο πληθυσμός 

της Δωδ/σου ανέρχονταν σε 102.180 άτομα, κατά το 1/3 λιγότερα από το 1912. Αυτό 

σημαίνει ότι κατά την πρώτη πενταετία της Ιταλικής κατοχής 41.300 άτομα 

εγκατέλειψαν τον τόπο τους. Η μεγαλύτερη μείωση επήλθε στα νησιά Σύμη κατά 

68,8% και  Κάλυμνος κατά 39,7% ενώ η Ρόδος μειώθηκε κατά 7,6%. Η πλειοψηφία 

των κατοίκων  μετανάστευσαν στην ελεύθερη τότε Ελλάδα, στην Αμερική, την 

Αίγυπτο και την Αυστραλία, μέρη στα οποία ίδρυσαν ακμάζουσες Δωδεκανησιακές 

παροικίες. 

Κατά την απογραφή του 1922 κατεγράφησαν σε επίπεδο νομού 104.523 κάτοικοι, 

ενώ στο νησί της Ρόδου κατεγράφησαν 41.571 κάτοικοι. Οι δημογραφικές εξελίξεις 

της Ρόδου επηρεάστηκαν από τις μετακινήσεις των πληθυσμών ως απόρροια της 

Μικρασιατικής καταστροφής το 1922 αλλά και από την Ιταλική πολιτική (μετά την 
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 Στους ξένους υπηκόους ανήκαν τα μέλη της καθολικής κοινότητας, τα μέλη των προξενικών 
αρχών, οι φραγγολεβαντίνοι κλπ. 
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πλήρη κατοχή των Δωδεκανήσων το 1923) να καταστήσει τα νησιά (και ιδιαίτερα το 

νησί της Ρόδου) προγεφύρωμα για τη μέση ανατολή και να το αναδείξει ως διεθνές 

πολιτιστικό και τουριστικό θέρετρο. Έτσι κατά την απογραφή του 1931 εμφανίζεται 

πληθυσμός της Δωδ/σου 130.847 εκ των οποίων 114.242 Έλληνες – Χριστιανοί, 

5.954 Μουσουλμάνοι, 4.780 Εβραίοι και 5.866 Ιταλοί. Η μεγαλύτερη αύξηση επήλθε 

στη Ρόδο. 

Μεταξύ των ετών 1931 και 1936 καταγράφεται μια θεαματική αύξηση των Ιταλών οι 

οποίοι ανήλθαν σε 16.711 άτομα και μια μείωση της τάξης του 4% του Ελληνικού 

στοιχείου. Ήταν η περίοδος του «εποικισμού» με στους πρότυπους αγροτικούς 

οικισμούς που ιδρύθηκαν στη Ρόδο  (Peveragno – Καλαμώνας, San Benedeto – 

Κολύμπια, Campochiaro – Αγ. Ελεούσα, San Marco – Κατταβιά) αλλά και η 

στελέχωση της ναυτικής βάσης της Λέρου (Λακκί) στην οποία εγκαταστάθηκε ένας 

πολύ μεγάλος αριθμός στρατιωτικού, αστυνομικού προσωπικού και διοικητικών 

υπηρεσιών. 

Κατά τη διάρκεια του πολέμου ο πληθυσμός της Δω/σου μειώθηκε σε 129.235 άτομα 

εκ των οποίων 112.141 Έλληνες, 14.285 Ιταλοί  και 2.809 «άλλοι».
243

   

Μετά τον πόλεμο, το 1946 και πριν την οριστική ένταξη της Δωδ/σου στην Ελλάδα, 

έγινε μια στοιχειώδης καταγραφή πληθυσμού κατά την οποία κατεγράφησαν σε 

επίπεδο νομού 117.466 άτομα εκ των οποίων 101.166 Χριστιανοί, 6.230 

Μουσουλμάνοι, 5.169 Καθολικοί, 49 Εβραίοι και 97 άλλου θρησκεύματος. 

Κατά την πρώτη επίσημη απογραφή του 1947 από τη Στρατιωτική Διοίκηση Δωδ/σου 

κατεγράφησαν σε επίπεδο νομού 115.345 άτομα εκ των οποίων 60.162 στα νησιά και 

55.181 στη Ρόδο. Στην πόλη της Ρόδου κατεγράφησαν 22.344 και οι υπόλοιποι στις 

42 κοινότητες. 

Έκτοτε, από τις επίσημες πλέον απογραφές του Ελληνικού κράτους ανά δεκαετία από 

το 1951 – 2011 προκύπτει ότι την περίοδο αυτή υπήρξε μια θεαματική αύξηση του 

πληθυσμού σε επίπεδο νομού. Έτσι από τους 121.480 το 1951, περνάμε στους 

190.988 το 2011, μια αύξηση της τάξης του 57,2%. Το νησί της Ρόδου που 

συγκεντρώνει πάνω από το 60% του συνολικού πληθυσμού του νομού, την περίοδο 

αυτή σχεδόν διπλασίασε τον πληθυσμό του από 58.644 κατοίκους σε 115.490, ενώ ο 

Δήμος της Ρόδου τον υπερδιπλασίασε περνώντας από τις 24.280 σε 50.636. 
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 Την περίοδο αυτή εξοντώθηκε το εβραϊκό στοιχείο, εκατοντάδες Δωδεκανήσιοι κατέφυγαν στις 
μικρασιατικές ακτές, μετά το 1943 οι Ιταλοί (όσοι διέφυγαν από τους Γερμανούς) εγκατέλειψαν τα 
νησιά, ενώ ένας μεγάλος λιμός έπληξε κυρίως την πόλη της Ρόδου.  
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Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι «αστικοποιημένοι» μικρότεροι Δήμοι του  

«βορείου  τριγώνου» του νησιού (Ιαλυσός, Κρεμαστή, Παραδείσι, Παστίδα, 

Κοσκινού, Αφάντου), σχεδόν υπερτριπλασίασαν τον πληθυσμό τους από 12.435 στις 

38.135.  Θεαματική αύξηση είχε επίσης και η Κως  (74, 6%) ενώ τα υπόλοιπα νησιά 

έμειναν λίγο – πολύ σταθερά. Τα πρώτα είκοσι χρόνια 1951 – 1971 ο πληθυσμός 

παρέμεινε περίπου σταθερός στις 121.000 κατ. ενώ η δημογραφική έκρηξη 

καταγράφεται την περίοδο 1971 – 2001 και σχετίζεται με τη μεγάλη τουριστική 

ανάπτυξη του νομού ιδίως στη Ρόδο και την Κω. Τη δεκαετία 2001 – 2011 

παρατηρείται σταθερότητα.
244

 

Για την πληθυσμιακή εξέλιξη βλ. αντίστοιχο διάγραμμα στο παράρτημα της 

παρούσης. 

 

Συμπερασματικά, η εξέλιξη του νησιού είχε ήδη προδιαγραφεί από την περίοδο της 

Ιταλικής κατοχής. Κινητήρια δύναμη ο τριτογενής τομέας και ο πολιτισμός (όπως 

αυτός και αν μεταφράζεται) και οι υπόλοιποι είτε υποστηρικτικοί είτε 

συμπληρωματικοί. Ωστόσο, η αναλογία των υλικών αυτής της συνταγής με την 

πάροδο του χρόνου άλλαξε, με αποτέλεσμα στο τέλος η επίγευση της «ανάπτυξης» να 

αφήνει ένα κυρίαρχο άρωμα που επισκιάζει τα υπόλοιπα. Αυτό του τουρισμού. Πάνω 

σ΄αυτές τις ράγες κινήθηκε όλο το σημερινό εποικοδόμημα δημιουργώντας πλούτο 

αλλά και σωρεία στρεβλώσεων.  

 

3.2.2.4. Η πολεοδομική εξέλιξη.  

 

3.2.2.4.1. Περίοδος 1948 – 1974 

Ι. Οι μελέτες του Υπουργείου Ανοικοδομήσεως 

Ταυτόχρονα με την ενσωμάτωση της Δωδ/σου με την Ελλάδα το 1947, το τότε 

Υπουργείο Ανοικοδομήσεως με Γενικό Δντη τον εξέχοντα Αρχιτέκτονα – Πολεοδόμο  

Κωνσταντίνο Α. Δοξιάδη, εξέδωσε τον πρώτο τόμο της τεχνικής σειράς «η 

Δωδεκάνησος, τετράτομος μελέτη υπό την Δνση του Κ.Α. Δοξιάδη, τόμος Α’ : 

Γενική Περιγραφή». Μια αναλυτική καταγραφή από έγκριτους επιστήμονες της 

υφιστάμενης κατάστασης όλου του φάσματος του παραγωγικού τομέα του νομού 

προκειμένου στη συνέχεια να εκπονηθεί ένα γενικότερο αναπτυξιακό πρόγραμμα 
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 Για μια πλήρη εικόνα της δημογραφικής εξέλιξης βλ. Λογοθέτης Μ. 2019:  21-39 από όπου 
πηγάζει η ως άνω συνοπτική αναφορά. 
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τόσο στον οικιστικό όσο και στον ευρύτερο παραγωγικό τομέα. Ο τόμος αυτός θέτει 

τις βάσεις για το νέο κεφάλαιο της ιστορίας των Δωδ/σων που ανοίγεται μπροστά.
245

  

Το 1950 εξεδόθη ο δεύτερος τόμος με τίτλο «Δωδεκάνησος - Το Οικιστικό και 

Πλαστικό Πρόβλημα». Για τη συγγραφή του συνεργάστηκαν επίσης εξέχοντες 

επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων
246

. Γίνεται μια περιγραφή των οικισμών της 

Δωδ/σου με έμφαση στη Ρόδο, η κατανομή τους στο χώρο, η κατηγοριοποίησή τους 

με διάφορα κριτήρια, τα έργα υποδομής, η καταγραφή του κτηριακού πλούτου αλλά 

και η λεπτομερής καταγραφή των κατοικιών σε σχέση με το μέγεθος των 

νοικοκυριών ανά νησί. Παράλληλα γίνεται μια εξαιρετική καταγραφή της τυπολογίας 

των κατοικιών ανά νησί με αποτυπώσεις, αναλύσεις και βέβαια κατάθεση προτάσεων 

για κάθε περίπτωση. Αφού τέλος ο ίδιος ο Δοξιάδης κάνει μια ανάλυση της παλιάς 

πόλης της Ρόδου καταλήγοντας σε προτάσεις, περιγράφει τα συμπεράσματα για μια 

μελλοντική παρέμβαση ως εξής: «Με τα σύνολα τούτα θα μπορούσε να συντεθεί μια 

καινούργια αρχιτεκτονική αρκεί να ‘χε τις αρετές εκείνες που θα την έδεναν με των 

παλιών τις αρετές, αυτό πιστεύω. Ποια θα ‘ταν τα πλαστικά αιτήματά της, μίλησα στο 

οικείο μέρος. Μια τέτοια αρχιτεκτονική χρησιμοποιώντας εδώ ή εκεί ένα παλιό σώμα 

οικοδομής κι’ έτσι συντιθέμενη ολικά με το παλιό κι’ αφήνοντας με τόλμη την αλήθεια 

της καινούργιας μορφής της, την μολονούτο ταυτόσημη με του παλαιού την ουσία, θα 

μπορούσε να συμμίξει σε μια αντιθετική αρμονία το χτες και το σήμερα, όποια και να 

‘ταν τα θέματά της είτε λαϊκές οικήσεις είτε κοινής ωφέλειας κτίσματα. Της 

Αρχιτεκτονικής αυτής θα επιθυμούσα να μου δινόταν η ευκαιρία να σχεδιάσω τα 

γενικότερα σχήματα. Ίσως τότε οι γραμμές να καθορίσουν ότι είναι ανίκανα τα λόγια να 

                                                           
245

 Να πως περιγράφεται στα εισαγωγικά κεφάλαια το πνεύμα της εποχής εκείνης: «Είναι περίεργο 
το αίσθημα να φθάνεις σ’ ένα τόπο που έχει αιώνες ολόκληρους να ζήσει ελεύθερος. Πριν να 
φθάσεις εκεί νομίζεις πως πηγαίνεις σε μια χώρα που είναι σαν τη δική σου. Λες μέσα σου: Πάω στα 
Δωδεκάνησα που είναι από τα παλαιότερα χρόνια της ιστορίας Ελληνικά. Ελληνικά νησιά, Ελληνικές 
θάλασσες, Έλληνες κάτοικοι. Πάω λοιπόν στον τόπο μου. Και κάποια στιγμή φθάνεις στα νησιά, 
βγαίνεις έξω και αρχίζεις και γυρίζεις, βλέπεις Ελληνική φύση, Έλληνες κατοίκους, μιλάς Ελληνικά και 
σε καταλαβαίνουν, μα εσύ δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις γιατί έρχεσαι από ένα τόπο 
ελεύθερο και ξεχνάς το τι σημαίνει μακραίωνη δουλεία….». 
246

 Είναι χαρακτηριστική η αναφορά που κάνει ο Κ. Δοξιάδης στον πρόλογο του τόμου: «Μόνο η 
κατανόηση της ανάγκης της συνεργασίας όλων των ειδικών για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού θα 
μας επιτρέψει να καταλάβουμε πραγματικά το Ελληνικό πρόβλημα και να διευκολύνουμε τη λύση 
του. Είναι εσφαλμένη η θεωρία της αντιμετωπίσεως των προβλημάτων μας μέσα από το πρίσμα μιας 
ειδικότητας. Το είδαμε άλλωστε πως δεν οδήγησε μέχρι σήμερα τη χώρα μας πουθενά. Εάν 
μπορέσουμε να πείσουμε όλους πως θα πρέπει κάθε φορά σε κάθε περιοχή να μην κοιτάζουν ένα 
επί μέρους πρόβλημα αλλά προσπαθώντας ο καθένας να δει το συνολικό πρόβλημα με τα μάτια της 
επιστήμης του ή της τέχνης του να συμβάλουν για την επίλυση του συνολικού Ελληνικού 
προβλήματος, θα έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στον τόπο μας και θα διευκολύνουμε πολύ την 
ουσιαστική αντιμετώπιση των ζωντανών μας προβλημάτων.» 
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κάνουν. Τα συμπεράσματα αυτά έχουν βέβαια το κύρος τους από θεωρητική μεριά. Για 

να ‘ναι όμως έγκυρα και στην πράξη, απαραίτητη είναι η θεμελιακή τούτη προϋπόθεση: 

πως τα σύνθετα αιτήματα αυτών των θεμάτων μόνον μια αισθαντική αρχιτεκτονική, 

έτσι όπως προσπάθησα παραπάνω να την καθορίσω, θα ‘χε δικαίωμα να τα 

καταπιαστεί. Αν όμως το λεπτό τούτο έργο ήταν να τ’ αναλάβει μια αρχιτεκτονική που, 

αναίσθητη σε κάθε θεώρηση υπερβατική, δουλεύει στα δόγματα ενός στενού και άχαρου 

ρασιοναλισμού, είτε τρέφεται από μιαν άκυρη αισθητική κι είναι και στις δυο 

περιπτώσεις δέσμια στις διπλές και τρίδιπλες συμβάσεις μια τυποποιημένης 

εργολαβικής κατασκευής, τα συμπεράσματά μου θα ‘χαναν ευθύς το κύρος των. Και 

τότε θα ‘λεγα πως με τέτοιες προϋποθέσεις δε θα ‘πρεπε να βάλουμε χέρι μέσα στο 

κάστρο.» 

Εξαιρετικό κείμενο και συνάμα προφητικό όπως θα δούμε παρακάτω. 

Ο Κ. Δοξιάδης τα επόμενα χρόνια αποχωρώντας από το Υπουργείο Ανοικοδομήσεως, 

ίδρυσε εταιρία αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών μελετών με πλούσιο έργο σε όλο 

τον κόσμο. Στη Ρόδο συνέταξε στις αρχές της δεκαετίας του ’70 το ρυθμιστικό σχέδιο 

της πόλης και της ευρύτερης περιοχής βάσει του οποίου έγινε πάλι από το γραφείο 

του η πρώτη επέκταση του αρχικού σχεδίου της δεκαετίας του ’50.  

 

ΙΙ. Το πρώτο σχέδιο της πόλης της Ρόδου μετά την ενσωμάτωση.  

Η πόλη της Ρόδου από την ίδρυσή της (408 π.Χ) μέχρι και σήμερα αποτελεί την 

αιχμή του δόρατος του νησιού αλλά και του νομού και ένα από τους 

δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως. Κτισμένη τα Ελληνιστικά χρόνια 

σύμφωνα τις αρχές του Ιπποδάμειου συστήματος, διαθέτει μια πλούσια πολιτιστική 

κληρονομιά που καλύπτει όλες τις χρονικές περιόδους. Εξέχουσα θέση στην ιστορία 

της έχει η Ελληνιστική και η Ιπποτική περίοδος. Διαθέτει επί πλέον το αρχαιότερο 

αστικό πάρκο, αυτό του Ροδινιού που είχε την ίδια χρήση ήδη από την Ελληνιστική 

εποχή. Στο πάρκο αυτό μεγαλούργησε  από το ρήτορα Αισχίνη η περίφημη 

«περιπατιτική σχολή» φιλοσοφίας και ρητορικής.
247

 Από τα τέλη του 19
ου

 αιώνα 

                                                           
247 Ο Αθηναίος ρήτορας Αισχίνης ήταν σύγχρονος του επίσης Αθηναίου ρήτορα Δημοσθένη και 

αντίπαλός του. Σε μια από τις «κόντρες» τους λίγο πριν την ολοκληρωτική επικράτηση των 
Μακεδόνων τον 4

ο
 π.Χ. αιώνα, ο Δημοσθένης γυρίζει προς τον Αισχίνη και του λέει το παροιμιώδες: 

«Ουκ αισχύνει, ω Αισχίνη, η της πόλεως αισχύνη, καταισχύνεις αισχύνης;» (Δεν ντρέπεσαι Αισχίνη, 
εσύ, που αποτελείς τη ντροπή της πόλης, να καταντροπιάζεις τη ντροπή;). Αργότερα ο Αισχίνης αφού 
έχασε δίκη εις βάρος του που την προκάλεσε ο Δημοσθένης προσάπτοντάς του φιλομακεδονική 
στάση, αυτοεξορίστηκε στη Ρόδο και ίδρυσε το «Ροδιακόν Διδασκαλείον», μια σχολή φιλοσοφίας και 
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μέχρι και το πρώτο τέταρτο του 20
ου

, την πόλη κοσμούν καταπληκτικά νεοκλασικά 

κτίρια αλλά και εκπαιδευτήρια που ανεγέρθησαν με δωρεές πλούσιων – ευπατρίδων 

Ροδιτών της διασποράς. Αν όλα αυτά συνδυαστούν με την πλούσια κληρονομιά που 

άφησαν οι Ιταλοί στον οικιστικό τομέα, τότε πράγματι η πόλη είναι μια σπάνια πόλη, 

όχι μόνο για τα δεδομένα της χώρας αλλά παγκοσμίως και για το λόγο αυτό η κάθε 

επέμβαση  σ’ αυτή πρέπει να είναι επαρκώς μελετημένη, τεκμηριωμένη και να 

αναδεικνύει τις αξίες και την ταυτότητά της.  

Αμέσως μετά την ενσωμάτωση με την Ελλάδα, με Β.Δγμα (ΦΕΚ 104/Α/1950) 

εγκρίθηκε το πρώτο σχέδιο πόλεως της Ρόδου (μεταφέροντας στην ουσία  στο 

Ελληνικό δικαιακό σύστημα τον πρότερο σχεδιασμό). Το σχέδιο αυτό θεσμοθετήθηκε 

με τις διατάξεις του Ν.Δτος της 17.7.1923. Προσδιορίστηκαν τομείς όρων δόμησης, 

ποσοστό κάλυψης και μέγιστος αρ. ορόφων (2 έως 3 ανάλογα με τον τομέα). Το 

σχέδιο αυτό τροποποιήθηκε με Β.Δγμα (ΦΕΚ 140/Α/1952) σύμφωνα με το οποίο 

περιορίστηκε ο αρ. ορόφων των κτιρίων επιβάλλοντας μια χαμηλή δόμηση (μεγ. αρ. 

ορόφων 2) προσαρμοζόμενο στην υφιστάμενη κατάσταση. Στη συνέχεια, με Β.Δγμα 

(ΦΕΚ 36/Α/1956) εγκρίθηκε η συνολική αναθεώρηση του μέχρι τώρα σχεδιασμού 

και αποτυπώθηκε σε ενιαίο κείμενο και χάρτες. Με Β. Δγμα (ΦΕΚ 177/Δ/1963) 

επαναπροσδιορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης του σχεδίου, αυτή τη φορά 

πιο αναλυτικά συντείνοντας στην αύξηση του ύψους και των ορόφων (2-3) και του 

ποσοστού κάλυψης ιδίως για τις ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ με το Β.Δγμα  (ΦΕΚ 

186/Δ/1966) τροποποιούνται και πάλι οι όροι δόμησης, κυρίως για τις ξενοδοχειακές 

μονάδες αυξάνοντας κατά πολύ τόσο το μέγ. επιτρεπόμενο ύψος και τον αρ. ορόφων 

(5) όσο και το ποσοστό κάλυψης των γηπέδων. Με το Β. Δγμα (ΦΕΚ 3/Δ/1970 και 

διορθωτικό ΦΕΚ 16/Δ/1970) τροποποιούνται εκ νέου οι όροι δόμησης αυτή τη φορά 

προσδιορίζοντας ξενοδοχειακό τομέα εντός του οποίου αυξάνονται ακόμη 

περισσότερο το ύψος (επιτρέποντας την κατασκευή ενός επί πλέον ορόφου) και τους 

ορόφους (από 5 σε 6). Η κάλυψη αλλά και ο Σ.Δ αυξάνονται επίσης, παραπέμποντας 

σε μεγάλο αστικό κέντρο. Με το Β. Δγμα (ΦΕΚ 141 /Δ /1972) γίνεται μια ακόμη 

τροποποίηση των όρων δόμησης ενώ με το Π.Δ. (ΦΕΚ 172/Δ/1979) τροποποιούνται 

και πάλι οι όροι δόμησης, αυτή τη φορά όμως  απομειωνόμενοι και μάλιστα κατά 

                                                                                                                                                                      
ρητορικής γνωστή για τον τρόπο διδασκαλείας, τον λεγόμενο «περιπατητικό», διδάσκοντας τους 
μαθητές περπατώντας σε διάφορα σημεία της πόλης και κυρίως στο πάρκο του Ροδινιού. 
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πολύ ενώ το μεγ. επιτρ. ύψος καθορίζεται πλέον κατά ΓΟΚ. Οι επιτρεπόμενοι όροφοι 

γίνονται 2 – 4 ανάλογα με τον τομέα. 

Το σχέδιο αυτό κάλυπτε την εδαφική επιφάνεια περίπου όπως είχε οριοθετηθεί από 

το σχέδιο που συντάχθηκε με το Ιπποδάμειο σύστημα κατά την Ελληνιστική περίοδο 

(αλλά και το Ιταλικό του 1926), ορισμένοι άξονες του οποίου διατηρούνται με νέα 

ασφαλώς χαρακτηριστικά.
248

 Στη νότια πλευρά του χαράχθηκε περιμετρική οδός (η 

οδός Άννης Μαρίας σήμερα Εθνικής Αντιστάσεως) η οποία το οριοθετούσε. Δεν 

περιελάμβανε ρυθμίσεις για την παλιά πόλη ενώ συμπεριελάμβανε τα «Μαράσια», τις 

Ελληνικές συνοικίες που δημιουργήθηκαν μετά την εκδίωξη των Ελλήνων από την 

παλιά πόλη κατά την Τουρκοκρατία. Δεν σεβάστηκε ωστόσο την ιστορική τους 

μνήμη καθότι σε ορισμένες των περιπτώσεων προέβλεψε διαπλατύνσεις οδών μέσα 

σ’ αυτά γεγονός που σε συνδυασμό με τους γενικότερους όρους δόμησης συνέτειναν 

στην αλλοίωση του ιστού τους. Ωστόσο, μέρος των ρυθμίσεων δεν εφαρμόστηκε 

στην πράξη αφού μεταγενέστερα η περιοχή του Νεοχωρίου (ευρύτερη περιοχή του 

πρώην διοικητικού κέντρου των Ιταλών εντός της οποίας συμπεριλαμβάνεται και το 

«μαράσι» του Νεοχωρίου), χαρακτηρίστηκε ως «παραδοσιακό τμήμα της πόλης», 

ενώ είκοσι χρόνια αργότερα χαρακτηρίστηκαν  ως «ιστορικοί τόποι» τα «μαράσια» 

Αγ. Αναστασία, Μητρόπολη, Άη Γιάννης, Αγ. Ανάργυροι, Αγ. Γεώργιος με 

αποτέλεσμα την αυξημένη προστασία τους και έλεγχο από την αρμόδια Υπηρεσία 

Νεότερων Μνημείων του ΥΠΠΟ.
249

 Με μια σειρά άλλων αποφάσεων τόσο από το 

ΥΠΕΧΩΔΕ όσο και από το ΥΠΠΟ κατά την περίοδο 1985 – 1995 (αλλά και 

προγενέστερα το 1948), χαρακτηρίστηκαν διατηρητέα πολλά κτίρια στα «μαράσια» 

(και την παλιά πόλη).
250

 Αποτέλεσμα όλων αυτών (σε συνδυασμό με ορισμένα 

«βέτο» που έθεσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να μην εφαρμοστούν οι 

ρυθμίσεις του σχεδίου για τις περιοχές αυτές) ήταν να διασωθεί σ’ ένα βαθμό ο 

                                                           
248

 Βλ. σχετ. Κόντης Ι. 1954. 
249

 Για το Νιοχώρι βλ. ΦΕΚ 161/Δ/1987, για την Αγ. Αναστασία και Μητρόπολη βλ. ΦΕΚ 44/ΑΑΠ/2009, 
για τον Αγ. Γιάννη και Αγ. Αναργύρους βλ. ΦΕΚ 197/ΑΑΠ/2008 και για τον Αγ. Νικόλαο και Αγ. 
Γεώργιο βλ. ΦΕΚ 171/ΑΑΠ/2008. 
250

 Το 1948 έγινε η πρώτη μεγάλη καταγραφή και κήρυξη 283 κτιρίων της πόλης ως «ιστορικά 
διατηρητέα» κυρίως εντός της παλιάς πόλης (ΥΑ 23084/737/25.8.1948 – ΦΕΓΔΔ 10/23.9.1948). Το 
1986 έγινε από πλευράς ΥΠΕΧΩΔΕ επίσης μια συνολική κήρυξη 144 κτιρίων ως διατηρητέων ιδίως 
στην περιοχή του Νεοχωρίου (ΦΕΚ 440 /Δ/ 1986). Το 1991 κηρύχθηκαν ως διατηρητέα άλλα 26 
κτίρια στην περιοχή του Αγ. Στεφάνου (ΦΕΚ 75/Δ/1991) ενώ από πλευράς ΥΠΠΟ το 1994 κηρύχθηκαν 
15 κτίρια διατηρητέα στο μαράσι των Αγ. Αναργύρων (ΦΕΚ 927/Β/1994). Από το σχέδιο πόλης του 
1956 προστατεύονται  επίσης ορισμένα κτίρια αφού περιβάλλονται με «κόκκινη γραμμή» που 
απαγορεύει περεταίρω δόμηση. Συνολικά προστατεύονται περί τα 300 κτίρια στην πόλη της Ρόδου. 
Βλ. Δήμος Ρόδου (Παπαχριστοδούλου Ι.) ΓΠΣ Ρόδου Α’ φάση 2005, σελ. 58. Για τα «μαράσια» και τα 
κτίριά τους  βλ. εκτεταμένη ανάλυση – παρουσίαση ΤΕΕ –ΥΠΠΟ 2005 : 41 – 99. 
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αρχιτεκτονικός ιστός των ιστορικών αυτών Ελληνικών συνοικιών που 

δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. 

Συνοψίζοντας, το πρώτο σχέδιο πόλεως Ρόδου μετά την ενσωμάτωση όπως κατά 

περιόδους τροποποιήθηκε, άρχισε «φειδωλά» με προσδιορισμό όρων δόμησης που 

προσιδίαζαν στην υφιστάμενη κατάσταση (χαμηλά κτίρια κλπ) ενώ στην πορεία κατά 

τη δεκαετία του ‘60 και τα πρώτα έτη της δεκαετίας του ‘70 με τις διάφορες 

τροποποιήσεις, η δόμηση και το ύψος συνεχώς αυξάνονταν, ιδίως δε των περιοχών 

εκείνων ή των κτιρίων που προορίζονταν για τουριστική χρήση, επιτρέποντας δόμηση 

που παρατηρείται στο κεντρικό τμήμα μεγάλων πόλεων της ηπειρωτικής χώρας. Έτσι 

δημιουργήθηκαν οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες εντός πόλης αντικατοπτρίζοντας 

το κλίμα της εποχής για μετατροπή του νησιού σε τουριστικό θέρετρο με επίκεντρο 

την πόλη της Ρόδου. Η πολύ ουσιαστική θητεία του Στ. Μάνου ως Υπουργού 

Δημοσίων Έργων κατά το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του ’70 (βλ. θεσμοθέτηση Ν 

947/79 κλπ), άφησε το αποτύπωμά της και στη Ρόδο με τον περιορισμό της δόμησης 

το 1979 έτσι ώστε το οικιστικό περιβάλλον να προσαρμοσθεί περισσότερο στη 

νησιωτική φυσιογνωμία χωρίς ωστόσο να γίνουν ανατροπές κλίμακας. Το σχέδιο δεν 

σεβάστηκε τις Ελληνικές ιστορικές συνοικίες, τα μαράσια, ενώ βαρύτητα δόθηκε 

στην εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών δίχως κάποια ιδιαίτερη μελέτη έτσι ώστε να 

εξαχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα για την ανάπτυξη της πόλης. Το σχέδιο αυτό 

εφαρμόζεται με τις διάφορες τροποποιήσεις του μέχρι σήμερα αφού έκτοτε δεν 

επιχειρήθηκε η συνολική αναθεώρησή του ενώ επεκτάθηκε με την «πρώτη φάση του 

Σχεδίου Δοξιάδη» και κατόπιν με τις προβλέψεις του ΓΠΣ του 1987 με το πρόγραμμα 

ΕΠΑ. 

 

ΙΙΙ. Η παλιά πόλη της Ρόδου. 

Τη λαμπρή Ελληνιστική περίοδο αλλά και τα χρόνια της Ρωμαϊκής κτήσης, 

διαδέχθηκε μια μεγάλη περίοδος παρακμής και συρρίκνωσης της πόλης της Ρόδου. 

Κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο, τον 8
ο
 μ. Χ αιώνα κατασκευάστηκε κάστρο 

(περίπου στη θέση του σημερινού παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου), το οποίο στη 

συνέχεια επεκτάθηκε νότια με δυο ακόμα σειρές τειχών εντός του οποίου 

μεταφέρθηκε όλος ο πληθυσμός από τον φόβο των επιδρομών. Τη μετέπειτα περίοδο 

της Ιπποτοκρατίας (1307 – 1522) η πόλη ανθίζει ξανά, περίφημα τείχη την 

οχυρώνουν επεκτείνοντας κατά πολύ τη βυζαντινή πόλη, κατασκευάζονται λαμπρές 

υποδομές εντός των τειχών και η πόλη μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο και εξωστρεφή 
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οικιστικό πυρήνα δυτικού τύπου με μεσαιωνικά χαρακτηριστικά μη διατηρώντας τις 

παλιές χαράξεις του ελληνιστικού Ιπποδάμειου συστήματος πλην ορισμένων 

περιπτώσεων (π..χ. η οδός Ιπποτών). 
251

  

 

Εικόνα 19. Παλιά Πόλη Ρόδου κατά τον 16
ο
 αι. Αναπαράσταση από τον Albert Gabriel 1921. 

Πηγή: αρχείο Δήμου Ρόδου. 

 

Τη μετέπειτα Οθωμανική περίοδο (1522 – 1912), η πόλη αποκτά «χρώμα ανατολής» 

χωρίς ωστόσο να αλλοιωθεί σε μεγάλο βαθμό ο ιστός της ή ο χαρακτήρας της. 

Χαρακτηριστικό της περιόδου είναι ότι ο Ελληνικός πληθυσμός εκδιώκεται από την 

τειχισμένη πόλη και ιδρύει περιμετρικά συνοικίες, τα λεγόμενα «μαράσια» με σημείο 

αναφοράς την ομώνυμη εκκλησία. Εντός των τειχών διέμεναν μόνο οι Οθωμανοί και 

οι Εβραίοι.  

Κατά την περίοδο της Ιταλικής κατοχής (1912 – 1943) οι λειτουργίες της πόλης 

μεταφέρονται εκτός των τειχών και η παλιά πόλη χαρακτηρίζεται ως «μνημειακή 

ζώνη». Οι νέοι κατακτητές επιδόθηκαν σε ένα εκτενές ανασκαφικό και αναστηλωτικό 

έργο αποξηλώνοντας ότι θύμιζε «ανατολή» (προσθήκες στα τείχη, τα διάφορα 

πρόσθετα στοιχεία – προεξοχές τα λεγόμενα «σαχνισιά» που κατασκευάστηκαν επί 

των όψεων των κτιρίων κατά τα ανατολικά πρότυπα κλπ), σε μια προσπάθεια 

ανάδειξης του μεσαιωνικού χαρακτήρα της παλιάς πόλης αλλά και των λειψάνων της 

Ρωμαιοκρατίας, προκειμένου να καταδείξουν ότι είναι οι «φυσικοί διάδοχοι».  

                                                           
251

 Για μια πλήρη αναφορά – τεκμηρίωση στο κτιριακό απόθεμα της πόλης κατά την Ιπποτοκρατία βλ. 
(Μανούσου Κ., 2014). 
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Εικόνα 20. Παλιά Πόλη Ρόδου - Οδός Ιπποτών. Συγκριτική παράθεση. 

1920  (Αρχείο Δήμου)         1930 (Αρχείο Δήμου)                             2020 (Π. Βενέρης) 

 

Το 1937 θεσμοθετήθηκε ρυθμιστικό σχέδιο (piano regoratore) για την παλιά πόλη με 

κατεύθυνση της επανένταξή της στις γενικότερες λειτουργίες της νέας πόλης, το 

οποίο όμως δεν εφαρμόστηκε λόγω έναρξης του πολέμου. 

 

 

Σχέδιο 9. Παλιά πόλη Ρόδου. Κήρυξη ως 

«μνημειακή ζώνη» 1920. Πηγή ΓΑΚ Ρόδου. 

 

 

Σχέδιο 10. Παλιά πόλη Ρόδου. Piano 

Regolatore 1937. Πηγή ΓΑΚ Ρόδου. 

 

Έτσι η παλιά πόλη της Ρόδου είναι ένα πολυεπίπεδο σταυροδρόμι διαδοχικών 

πολιτισμών που παρά τον έντονο μεσαιωνικό της χαρακτήρα, συνυπάρχουν είτε 

«κρυφά» είτε «φανερά» γεγονός που οδήγησε αργότερα την UNESCO να την 

κηρύξει ως «μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς». 

Η ενσωμάτωση της Δωδ/σου με την Ελλάδα το 1947 φέρνει και ένα μεγάλο 

εσωτερικό μεταναστευτικό ρεύμα από τα γύρω νησιά (Σύμη, Καστελλόριζο, 

Κάρπαθος κλπ) στη Ρόδο. Οι Δωδεκανήσιοι αυτοί εγκαθίστανται κυρίως στην παλιά 
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πόλη αυξάνοντας τον πληθυσμό της κατά πολύ αγγίζοντας τις 7.500 κατ.
252

 To 1960  

η παλιά πόλη της Ρόδου κηρύσσεται «Ιστορικό διατηρητέο μνημειακό 

συγκρότημα».
253

  

Η επαναφορά του Ελληνικού στοιχείου σε συνάρτηση με το γεγονός ότι το πρώτο 

σχέδιο πόλης της Ρόδου (1950 – 56) δεν ενσωμάτωσε την παλιά πόλη, συνέτεινε στην 

ανάγκη για σύνταξη ρυμοτομικού σχεδίου. Είναι το ρυμοτομικό σχέδιο της παλιάς 

πόλης το οποίο θεσμοθετήθηκε το 1961. 

 

ΙIIa. Β.Δγμα (ΦΕΚ 148/Α/23.12.1961) «περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού 

σχεδίου Ρόδου (εντός των τειχών) και καθορισμού των όρων και περιορισμών 

δόμησης των οικοπέδων αυτού», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 

Β.Δγμα (ΦΕΚ 176/Δ/1963). 

 

Το σχέδιο συντάχθηκε με τις διατάξεις του Ν.Δτoς της 17.7.1923. Σύμφωνα με αυτό 

η παλιά πόλη της Ρόδου αντιμετωπίζεται ως «επέκταση» της νέας πόλης και ως ένα 

οποιοδήποτε οικιστικό σύνολο δίχως να λαμβάνεται υπόψη σε μεγάλο βαθμό ο 

μνημειακός της χαρακτήρας. Έτσι, χαράσσονται δρόμοι που αλλοιώνουν τον 

οικιστικό ιστό ο οποίος διαμορφώθηκε στο διάβα των αιώνων, δημιουργείται εντός 

και παράλληλα των τειχών «περιμετρικός δακτύλιος», ευθυγραμμίζονται αρτηρίες με 

τις εισόδους των τειχών και σε συνέχεια αυτών της νέας πόλης κλπ, δημιουργώντας 

ένα κανονιστικό πλαίσιο σχεδόν καταστροφικό για το μνημειακό συγκρότημα.
254

  

Το γεγονός ότι με την ΥΑ 23084/737/25.8.1948 – ΦΕΓΔΔ 10/23.9.1948,  είχαν ήδη 

χαρακτηρισθεί 248 κτίρια της παλιάς πόλης ως «ιστορικά διατηρητέα» σε συνδυασμό 

με την αυξημένη ευαισθησία για τη διατήρηση του μνημειακού της χαρακτήρα που 

επέδειξε η αρχαιολογική υπηρεσία, συνέτειναν στη μη εφαρμογή του σχεδίου δίχως 

όμως παράλληλα αυτό να καταργηθεί με κάποιο Δγμα. Έτσι, το πρώτο σχέδιο που 

συντάχθηκε για την παλιά πόλη, ουδέποτε εφαρμόστηκε (αλλά ούτε και 

καταργήθηκε), προϊόν «αντίστασης» των τοπικών αρχών στην ισοπεδωτική λογική 

του. Ίσως είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που ένα σχέδιο πόλης και μάλιστα τέτοιας 

σημασίας, υπάρχει και δεν υπάρχει. 
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 Βλ. σχετ. Δήμος Ρόδου, Π.Μ. Αναθεώρησης Μεσαιωνικής Πόλης 2012 :30. 
253

 Απόφ. Υπουργού 94262/1959 (ΦΕΚ 24 Β/22.1.1960). 
254

 Αποδεικνύονται έτσι «προφητικά» τα λόγια του Κ. Δοξιάδη για την παλιά πόλη που αναφέραμε 
προγενέστερα. 



153 
 

 

Σχέδιο 11. Παλιά πόλη Ρόδου. Προσχέδιο Ρυμοτομικού (1954) εν όψει της θεσμοθέτησης 

(1961). Πηγή Δήμος Ρόδου.  

  

IV. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Δοξιάδη 

Την 28.11.1969 υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου πόλεως Ρόδου και του 

μελετητικού γραφείου Κωνσταντίνου Α. Δοξιάδη, σύμβαση για την εκπόνηση 

«ρυθμιστικής μελέτης» η οποία θα πρότεινε μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ανάπτυξης 

και αντίστοιχο ρυθμιστικό σχέδιο για την κάλυψη των αναγκών της πόλης μέχρι το 

2000. Βάσει του ρυθμιστικού σχεδίου θα συντασσόταν στη συνέχεια ρυμοτομικό 

σχέδιο επέκτασης και αναθεώρησης του ήδη υφιστάμενου σχεδίου. 

Ο πρώτος τόμος της μελέτης πραγματεύτηκε την ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης της ευρύτερης περιοχής της πόλεως Ρόδου, αποτελώντας μια πολύ 

τεκμηριωμένη εργασία. Βάσει της ανάλυσης αυτής, στο δεύτερο και τρίτο τόμο 

προσδιορίστηκαν οι ανάλογες στοχεύσεις για το μέλλον και συντάχθηκαν  αναλυτικά 

οι αντίστοιχες προτάσεις. Ενδεικτικά, στον τουριστικό τομέα η μελέτη στόχευσε στην 

ανάδειξη της πόλης της Ρόδου ως παγκόσμιο τουριστικό προορισμό απαριθμώντας 

μια σειρά από απαιτούμενες δράσεις σε επίπεδο υποδομών, συγκοινωνιών κλπ. 

Παράλληλα η Ρόδος μελετήθηκε ως εμπορικό κέντρο, ως κέντρο πολιτισμού και ως 
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βιομηχανικό και επιστημονικό κέντρο.  Στον οικιστικό τομέα αναζητήθηκε η 

ισορροπία «μεταξύ του φυσικού τοπίου και των κτισμάτων» όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται, ο έλεγχος της δόμησης, η ορθή ιεράρχηση όλων των λειτουργιών, η 

ανάδειξη και προστασία των αρχαιολογικών χώρων και των αξιόλογων τοπίων και η 

αξιοποίηση της παλιάς πόλης με απόλυτη διατήρηση του μεσαιωνικού της χαρακτήρα 

με παράλληλη εξυγίανση των περιοχών κατοικίας. Οι προβλέψεις της μελέτης σε 

όλους τους τομείς επιβεβαιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό.
255

 Η μελέτη αφού προσδιόρισε 

τις ανάγκες σε όλους τους τομείς πρότεινε αναπτυξιακούς άξονες, κατηγοριοποίηση 

χρήσεων γης, όρους δόμησης, ιεράρχηση οδικού δικτύου κλπ αλλά και την 

υλοποίηση των προβλεπόμενων ρυθμίσεων κατά φάσεις με συγκεκριμένες πηγές 

χρηματοδότησης. Αν υλοποιούνταν όλες οι πρόνοιές της, σήμερα θα είχαν επιλυθεί 

πολλά προβλήματα.
256

  

Συνοψίζοντας, παρατηρούμε ότι με τη «μελέτη Δοξιάδη» εφαρμόζονται δυο επίπεδα 

σχεδιασμού. Το ρυθμιστικό σχέδιο
257

 που προσδιορίζει τους άξονες ανάπτυξης της 

πόλης για χρονικό διάστημα τριαντακονταετίας και η μετέπειτα σύνταξη 

ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης – αναθεώρησης σε φάσεις. Μέχρι τότε κάτι 

παρόμοιο ήταν ασυνήθιστο αφού το πρώτο θεσμικό πλαίσιο για τη σύνταξη 

«ρυθμιστικού» σχεδίου τέθηκε σε ισχύ λίγο αργότερα, το 1972 ενώ η συνήθης 

διαδικασία ήταν η απευθείας εκπόνηση ρυμοτομικού σχεδίου. Η έλλειψη θεσμικού 

πλαισίου για τη θεσμοθέτηση του ρυθμιστικού αυτού σχεδίου οδήγησε στη μη 

θεσμοθέτησή του. Ωστόσο λειτούργησε ως βάση για τη σύνταξη της πρώτης φάσης 

του ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης. Αργότερα, η μελέτη του ρυθμιστικού «τέθηκε 

στο αρχείο» αφού συντάχθηκαν άλλες μελέτες όπως θα δούμε παρακάτω. 

                                                           
255

 Για τον τουρισμό π.χ η μελέτη προέβλεψε την άφιξη 950.000 αλλοδαπών και 150.000 Ελλήνων 
τουριστών για το έτος 2000 ενώ οι πραγματικοί αριθμοί που καταγράφηκαν ήταν 1.125.000 και 
160.000 
256

 Η μελέτη προέβλεπε π.χ τρεις περιμετρικούς δακτυλίους της πόλης  και τα αντίστοιχα 
προγράμματα απαλλοτρίωσης, εκ των οποίων δεν υλοποιήθηκε ούτε ο πρώτος που θα έλυνε 
πληθώρα συγκοινωνιακών προβλημάτων. Προέβλεπε επίσης κατασκευή νέας μαρίνας στη θέση 
«Κρητικά» μια σαφώς καλύτερη θέση από αυτή που στο τέλος χωροθετήθηκε  τη δεκαετία του ‘90. 
Με τη μελέτη τέθηκαν οι βάσεις για την κατασκευή του νέου νοσοκομείου, των εργατικών κατοικιών 
στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων κλπ. 
257

 Για την έννοια της «ρυθμιστικής μελέτης» βλ. Αραβαντινός Α.,1986:71-97 
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Σχέδιο 12. Ρόδος. Ρυθμιστικό Σχέδιο Δοξιάδη, τόμος 3 – προτάσεις, Οκτ. 1970. Πηγή: 

προσωπικό αρχείο. 
 

V. Η πρώτη επέκταση του σχεδίου πόλεως Ρόδου. 

Η προϊούσα με γοργούς ρυθμούς τουριστική ανάπτυξη του νησιού από τα τέλη της 

δεκαετίας του ‘60 με επίκεντρο την πόλη της Ρόδου, έφερε και κατακόρυφη 

πληθυσμιακή αύξηση τις επόμενες τρεις δεκαετίες. Διαμορφώνονται έτσι νέες 

ανάγκες η αντιμετώπιση των οποίων προβλέπεται και προβάλλεται στο μέλλον από 

τη μελέτη του ρυθμιστικού σχεδίου Δοξιάδη. Βάσει αυτής της μελέτης συντάχθηκε 

από το ίδιο γραφείο και θεσμοθετήθηκε το 1973 η πρώτη επέκταση του υφιστάμενου 

σχεδίου πόλεως Ρόδου, στις περιοχές «Ανάληψη» και «Ροδίνι» (ΦΕΚ 28/Δ/1973). Το 

σχέδιο συνετάχθη με τις διατάξεις του Ν Δτος της 17.7.1923 και είναι γνωστό μέχρι 

σήμερα με την ονομασία «πρώτη φάση σχεδίου Δοξιάδη». Είναι μια γραμμική 

επέκταση του υφιστάμενου σχεδίου στη νότια πλευρά του με χάραξη δρόμων 

μεγάλου εύρους, πρωτόγνωρο στοιχείο για την εποχή εκείνη και σαφώς μικρότερη 

δόμηση από το αρχικό σχέδιο. Δυστυχώς ο σχεδιασμός αυτός μεταγενέστερα δεν 

έτυχε της κατάλληλης εφαρμογής σε σχέση με τα υψόμετρα στη χάραξη των δρόμων 

(λόγω του επικλινούς του εδάφους) με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται πολλές 

«αστοχίες». Στο γεγονός αυτό συνέβαλε και η «ακόρεστη» δόμηση με το σύστημα 
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της «αντιπαροχής». Κάλυψε ωστόσο τις μεγάλες οικιστικές ανάγκες της εποχής 

διαμορφώνοντας όμως ένα περιβάλλον που δεν διαφέρει από το αντίστοιχο των 

νεοελληνικών πόλεων, σε δυσαρμονία με την παλιά Ρόδο. Την εποχή εκείνη και για 

τρεις τουλάχιστο δεκαετίες εκδίδονταν κατά μέσο όρο πάνω από 1500 οικοδομικές 

άδειες το χρόνο,
258

 μια «μαζική παραγωγή» που επίσης αιτιολογεί την μάλλον κακή 

ποιότητα του νεοδημιουργούμενου δομημένου περιβάλλοντος. Με το ίδιο Δγμα 

τροποποιήθηκαν και όροι δόμησης του υφιστάμενου σχεδίου. 

 

Τη δεκαετία του ‘70 το έντονα αναπτυσσόμενο τουριστικό ρεύμα απορροφάται 

κυρίως από την πόλη της Ρόδου. Αρχίζει όμως παράλληλα η δημιουργία 

«τουριστικών θυλάκων» σε πρώτη φάση πλησίον της πόλης εκτεινόμενη μέχρι το 

Φαληράκι στην ανατολική πλευρά του νησιού (που με μετέπειτα θα μετατραπεί σε 

«τουριστικά κορεσμένη περιοχή»). Έτσι, το 1972 θεσμοθετείται η πρώτη «τουριστική 

ζώνη» στην περιοχή της Καλλιθέας μεταξύ Ρόδου και Φαληρακίου. Παράλληλα, το 

1971 θεσμοθετείται το πρώτο σχέδιο σε οικιστικό κέντρο πλην της πόλεως Ρόδου. 

Είναι ο οικισμός της Ιαλυσού. 

 

VI. Σχέδιο πόλεως Ιαλυσού (Β.Δγμα ΦΕΚ 34/Δ/1971).  

Η Ιαλυσός βρίσκεται στα δυτικά παράλια του νησιού και το κέντρο της απέχει 

περίπου 7,5 χλμ από το κέντρο της πόλης της Ρόδου. Ήταν μια από τις τρεις αρχαίες 

πόλεις (Ιαλυσός, Κάμειρος, Λίνδος) που συνενούμενες το 408 π.Χ. ίδρυσαν την πόλη 

της Ρόδου. Λόγω του κλίματος αλλά και της θέσης, κατά τα τέλη του 19
ου

 αιώνα 

μέχρι και το πρώτο τέταρτο του 20
ου

 αιώνα αποτελούσε περιοχή δεύτερης κατοικίας 

και θέρετρο πλούσιων Ροδιτών. Την περίοδο αυτή κατασκευάστηκαν εξοχικές 

επαύλεις με νεοκλασικά στοιχεία, ιδιαίτερης αισθητικής.
259

 Έκτοτε δεν έχασε τον 

χαρακτήρα του «τουρισμού – αναψυχής» ενώ παράλληλα είναι και τόπος μόνιμης 

κατοικίας. 

Όπως και για την πόλη της Ρόδου, έτσι και εδώ, της σύνταξης του ρυμοτομικού 

σχεδίου προηγήθηκε η ρυθμιστική μελέτη που εκπόνησε ομάδα αξιόλογων 

μελετητών μεταξύ των οποίων ο Αλέξανδρος Τομπάζης. Η ρυθμιστική μελέτη η 

οποία συντάχθηκε σε δυο φάσεις το 1968 και 1969, αναλύει τα δεδομένα της 

ευρύτερης περιοχής σε όλους τους τομείς και βάσει της ανάλυσης προχωρά στις 

                                                           
258

 σύμφωνα με τον τότε προϊστάμενο του πολεοδομικού γραφείου.  
259

 Για το χαρακτήρα της περιοχής και τις επαύλεις βλ. ΤΕΕ – ΥΠΠΟ 2005 : 112-114 και 154 - 164 
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ανάλογες προτάσεις. Η ανάλυση και η αναγωγή των δεδομένων στο μέλλον, 

επαληθεύτηκε και εδώ σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, η ανάγκη για γρήγορη 

θεσμοθέτηση όρων δόμησης οδήγησαν στη σύνταξη και έγκριση του ρυμοτομικού 

σχεδίου το 1971 ενώ οι υπόλοιπες προβλεπόμενες δράσεις στο ρυθμιστικό σχέδιο 

έμειναν και εδώ «στα χαρτιά». Το σχέδιο του 1971 αναθεωρήθηκε το 1995 (Π.Δγμα 

ΦΕΚ 655/Δ/1995) στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΑ και έκτοτε δεν επεκτάθηκε 

παρά τις προβλέψεις του αντίστοιχου ΓΠΣ. 

 

Σχέδιο 13. Ρυθμιστικό Σχέδιο Τριαντών (Ιαλυσός), μελέτη 1968. Πηγή: προσωπικό αρχείο. 

 

VII. Β.Δγμα ΦΕΚ 40/Δ/22.2.1972 «περί καθορισμού περιοχών νήσου Ρόδου για 

την εφαρμογή ελευθέρας δόμησης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δγμα ΦΕΚ 

132/Δ/1979.  

Η άνοδος του τουρισμού δημιούργησε την αναγκαιότητα χωροθέτησης νέων 

εγκαταστάσεων σε περιοχές εκτός πόλης Ρόδου αλλά πλησίον αυτής.  Κατά τη 

δικτατορική περίοδο η «παρέκκλιση» από τους ισχύοντες όρους δόμησης ήταν 

σχετικά «απλή υπόθεση» και δίχως ιδιαίτερη διαβούλευση ή τεκμηρίωση. Έτσι,  με 

το Διάταγμα αυτό οριοθετείται με μια «μονοκοντυλιά» παραλιακή ζώνη στην περιοχή 

Καλλιθέας (μεταξύ Ρόδου και Φαληρακίου) στην οποία κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 

διάταξης τίθενται όροι δόμησης για ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων ιδιαίτερα 

αυξημένοι σε σχέση με τους ισχύοντες σε άλλες εκτός σχεδίου περιοχές.
260

 Έτσι, 

                                                           
260 Αυξημένοι κατά περίπου τέσσερις φορές σε όλα τα μεγέθη ( Σ.Δ. 0,8 και μέγ. ύψος 30,00 μ.). Άξιο 

αναφοράς είναι επίσης το γεγονός ότι η τάση της εποχής για γιγάντωση των ξενοδοχειακών 
συγκροτημάτων είχε ήδη αρχίζει να εφαρμόζεται και σε άλλη «εκτός σχεδίου» περιοχή στη δυτική 
πλευρά του νησιού πλησίον της πόλης (περιοχή Ιξιάς), όταν κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών της 
δικτατορίας θεσπίστηκαν με απόφαση Νομάρχη «κατά παρέκκλιση» όροι δόμησης που αφορούσαν 
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σταδιακά στην περιοχή αρχίζουν να κατασκευάζονται πολύ μεγάλες ξενοδοχειακές 

μονάδες που διαμορφώνουν το «νέο πρόσωπο» του τουρισμού εναρμονιζόμενο με 

την επικρατούσα τάση για υπερμεγέθη δόμηση στον τουριστικό τομέα.
261

 Με το ίδιο 

Δγμα προσδιορίστηκε ανάλογη περιοχή στον κόλπο Αφάντου
262

.  

 

Εικόνα 21. Καλλιθέα Ρόδου. Ξενοδοχειακή ζώνη «ελευθέρας δόμησης». Φωτ. Π. Βενέρης. 

 

VIII. Σχέδιο πόλεως Φαληρακίου. 

Σε συνέχεια της τουριστικής ζώνης «ελευθέρας δόμησης» που προαναφέραμε, 

βρίσκεται ο κόλπος του Φαληρακίου. Ένας θαυμάσιος κόλπος μεγάλης έκτασης που 

σύντομα θα προορίζονταν για τουριστική χρήση, τάση όπως ήδη διαφάνηκε από τις 

αρχές της δεκαετίας του ’70. Ο κόλπος αυτός ήταν το επίνειο του οικισμού των 

Καλυθιών. Αποφασίστηκε έτσι η σύνταξη σχεδίου πόλεως για την περιοχή. Το σχέδιο 

ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε ως προς το τεχνικό του σκέλος το 1979 ωστόσο 

ουδέποτε θεσμοθετήθηκε.
263

  Ήταν ένα σχέδιο πολύ καλό για τα τότε δεδομένα που 

θα μεταμόρφωνε το Φαληράκι σε περιοχή υψηλών προδιαγραφών ωστόσο δεν είχε 

την αρμόζουσα τύχη καθότι δεν εξεδόθη η εγκριτική Απόφαση Νομάρχη  με 
                                                                                                                                                                      
σε ανέγερση μεμονωμένων ξενοδοχειακών μονάδων, ορίζοντας μεγάλες αποκλίσεις από τους 
υφιστάμενους όρους δόμησης με το αιτιολογικό ότι  η ανέγερση των μονάδων αυτών θα συμβάλει 
στην τουριστική ανάπτυξη του νησιού και ως εκ τούτου στην εθνική οικονομία. Αργότερα, τη 
δεκαετία του ‘80 οριοθετήθηκε στην ίδια περιοχή ζώνη που προβλέπει επίσης αυξημένους  όρους 
δόμησης για ξενοδοχεία (βλ. Π.Δμα ΦΕΚ 639/Δ/1986). 
261

 Η ζώνη αυτή συνέχισε να δομείται μέχρι και πρόσφατα. 
262 Στην περιοχή αυτή έγιναν απαλλοτριώσεις υπέρ του δημοσίου με τον όρο της αξιοποίησής της 

από τον ΕΟΤ ωστόσο η όλη προσπάθεια έμεινε ημιτελής με κάποιες αθλητικές υποδομές (πισίνα 
ολυμπιακών διαστάσεων κλπ) αλλά και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν στο 
τέλος της δεκαετίας του ‘70 αργότερα να εγκαταλειφτούν  στο έλεος του χρόνου. Ωστόσο, το γήπεδο 
γκολφ 18 οπών που λειτούργησε το 1973 απετέλεσε ένα από τα σημεία αναφοράς του νησιού. Την 
εξέλιξη της περιοχής θα εξετάσουμε παρακάτω.  
263

 Κυρίως λόγω αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας για τη διάνοιξη δρόμων κλπ. 
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αποτέλεσμα η περιοχή με τη ραγδαία τουριστική ανάπτυξη που ακολούθησε, να 

δομηθεί «άνευ όρων». Θα δούμε παρακάτω τις προσπάθειες για επανασχεδιασμό της 

περιοχής. 

 

Εικόνα 22. Φαληράκι Ρόδου. Φωτ. Π. Βενέρης 

 

VIX. Σχέδιο πόλεως περιοχής Κιοτάρι. Απόφαση Νομάρχη Δωδ/σου Τ.Υ. 2936 

(ΦΕΚ 95/Δ/1972). 

Το Κιοτάρι είναι μια παράκτια περιοχή στην ανατολική πλευρά του νησιού, στη νότια 

Ρόδο, επίνειο του παραδοσιακού οικισμού Ασκληπιείο. Από τη δεκαετία του ‘60 είχε 

ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται ως περιοχή Β’ κατοικίας.
264

 Το γεγονός αυτό οδήγησε 

στην αναγκαιότητα σύνταξης σχεδίου, το οποίο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 

εκπονήθηκε και θεσμοθετήθηκε το 1972 με Απόφαση Νομάρχη Δωδ/σου. Εδώ 

πρόκειται για την ακριβώς αντίθετη περίπτωση με το Φαληράκι. Το θεσμοθετημένο 

σχέδιο πόλεως ουδέποτε εφαρμόστηκε με αποτέλεσμα να ακυρωθεί αυτοδίκαια 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αφού ουδεμία άδεια εξεδόθη βάσει αυτού σε 

διάστημα μιας οκταετίας από την έγκρισή του. Έτσι η περιοχή συνέχισε να 

αναπτύσσεται με παραπήγματα για την εξυπηρέτηση αναγκών Β’ κατοικίας γεγονός 

που υποβάθμισε το περιβάλλον και οδήγησε στην αναγκαιότητα για ανασύνταξη 

σχεδίου τη δεκαετία του ’90, το οποίο δεν θεσμοθετήθηκε όπως θα δούμε παρακάτω. 

 

                                                           
264

 Ως επί το πλείστον με αυθαίρετα παραπήγματα λόγω και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 
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Σχέδιο 14. Σχέδιο πόλεως 1972 περιοχής «Κιοτάρι» νότιας Ρόδου που έμεινε ανεφάρμοστο. 

Πηγή: προσωπικό αρχείο. 
 

Για τις εγκεκριμένες Πολεοδομικές Μελέτες νήσου Ρόδου που συντάχθηκαν την 

περίοδο αυτή σύμφωνα με το Ν.Δ. 17.7.23, βλ. αντίστοιχο πίνακα στο παράρτημα της 

παρούσης. 

 

Συνοψίζοντας, η περίοδος αυτή ήταν μια περίοδος ανασυγκρότησης του τόπου τόσο 

από τη μακραίωνη κατοχή όσο και από τα ερείπια του πολέμου. Παράλληλα, 

τουλάχιστο στις αρχές της, ήταν μια «μεταβατική περίοδος» ένταξης του νομού στα 

τεκταινόμενα της χώρας. Αναπτύσσονται παραγωγικές δραστηριότητες αλλά η 

πυξίδα του νησιού στρέφεται σύντομα προς τον τουρισμό και όλες οι δράσεις 

αρχίζουν σταδιακά να κατευθύνονται προς αυτό τον τομέα με αιχμή του δόρατος την 

πόλη της Ρόδου και τις γύρω περιοχές. Οι λοιπές περιοχές στην πλειοψηφία τους 

συνεχίζουν τους πρότερους ρυθμούς μη δυνάμενες να διαμορφώσουν κάποια 

ιδιαίτερη δυναμική, ενώ παράλληλα παρατηρείται ρεύμα εσωτερικής μετακίνησης 

προς την πρωτεύουσα του νησιού. Έτσι η δόμηση που αφορά σε ξενοδοχειακή χρήση 

στο βόρειο τμήμα του νησιού μεγεθύνεται κατά πολύ, ιδίως στην πόλη της Ρόδου 

αλλά και σε κοντινές «εκτός σχεδίου»  περιοχές. Μια απόπειρα «αστικοποίησης» της 

παλιάς πόλης της Ρόδου  κατά τα πρότυπα που δεν προσιδίαζαν στο χαρακτήρα της 

πέφτει στο κενό, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του ’70 επεκτείνεται το σχέδιο πόλεως 

Ρόδου προκειμένου να απορροφήσει τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της πόλης. 

Το 1971 θεσμοθετείται το σχέδιο πόλεως Ιαλυσού ενώ δεν θεσμοθετείται (παρά την 

πολύ καλή μελέτη και την κατ’ αρχήν έγκριση σε τεχνικό επίπεδο) το σχέδιο πόλεως 
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Φαληρακίου. Ανεφάρμοστο έμεινε το σχέδιο πόλεως στην περιοχή Κιοτάρι της 

Νότιας Ρόδου.  

Κατά την περίοδο της δικτατορίας με την πολιτική του «μυστριού» (ανάλογη με την 

πολιτική «του λίθου» της Ιταλικής κατοχής), μια σειρά από μεγάλα έργα 

κατασκευάζονται  (με αναγκαστικές πράξεις – απαλλοτριώσεις) που διευκόλυναν την 

τουριστική ανάπτυξη αναβαθμίζοντας τις υφιστάμενες υποδομές, μεταξύ των οποίων 

η εθνική οδός Ρόδου – Λίνδου, το νέο αεροδρόμιο στην περιοχή του Παραδεισίου, το 

γκολφ Αφάντου, άλλες τουριστικές υποδομές κλπ. Αναπτύσσεται έτσι το βόρειο 

τμήμα του νησιού το λεγόμενο και «βόρειο τρίγωνο»  που αργότερα θα αποτελέσει 

«κορεσμένη τουριστικά περιοχή» ενώ η ύπαιθρος συρρικνώνεται. Η Τ.Α παραμένει 

κατακερματισμένη σε 43 Δήμους και κοινότητες ενώ ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η 

κρατική Νομαρχία ιδίως κατά τη διάρκεια της δικτατορίας.  

Σ’ όλο αυτό το διάστημα αρχίζει σταδιακά να στελεχώνεται η Δημόσια Διοίκηση, 

τομέας ο οποίος μεγεθύνθηκε δυσανάλογα τις επόμενες δεκαετίες. Χωροταξικός 

σχεδιασμός δεν υφίσταται και έτσι η αναπτυξιακή διαδικασία έχει μεμονωμένο και 

όχι συνολικό χαρακτήρα με προσανατολισμό την εξυπηρέτηση του τουριστικού 

προϊόντος.  

 

3.2.2.4.2. Περίοδος 1975 - 2010 

Η περίοδος της μεταπολίτευσης συνέπεσε με τη ραγδαία τουριστική και οικονομική 

ανάπτυξη του νησιού. Όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες στρέφονται σταδιακά 

προς αυτή την κατεύθυνση με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση τόσο του πρωτογενούς 

όσο και του δευτερογενούς τομέα. Όπως σε όλη τη χώρα, έτσι και στο νησί κατά τη 

δεκαετία του ΄80 εισρέουν ευρωπαϊκοί πόροι με τη μορφή των Μεσογειακών 

Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων (ΜΟΠ) και αργότερα με τη μορφή των Κοινοτικών 

Πλαισίων Στήριξης. Για την υποστήριξη της διαδικασίας αυτής, όπως είδαμε στο 

κεφάλαιο Α’, το 1986 ιδρύθηκαν οι κρατικές Περιφέρειες. Τα Δωδεκάνησα με τις 

Κυκλάδες, συγκρότησαν την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ερμούπολη 

Σύρου (παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού κατοικούσε στα 

Δωδεκάνησα και η Ρόδος ήταν μακράν η μεγαλύτερη πόλη). Έκτοτε αρχίζουν 

προστριβές πάνω στο θέμα αυτό το οποίο κλείνει οριστικά το 2010 με τη θέσπιση του 
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«Καλλικράτη» σύμφωνα με τον οποίο η πρώην κρατική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

μετατρέπεται σε αιρετή με έδρα την Ερμούπολη Σύρου.
265

  

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, μετά τη θέσπιση του Ν. 1622 / 86 (Α’ 92), σε 

επίπεδο νομού και επομένως νησιού, αρχίζει να αναπτύσσεται ένας έντονος διάλογος 

σε σχέση με τις προοπτικές ανάπτυξης του τόπου. Με κεντρικό φορέα την Τοπική 

Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Δωδ/σου (ΤΕΔΚ Δωδ/σου)
266

 αλλά και τη Νομαρχία 

Δωδ/σου διοργανώνονται σχεδόν σε ετήσια βάση «Αναπτυξιακά Συνέδρια» στα 

οποία συμμετέχει το σύνολο των φορέων του τόπου. Στα συνέδρια αυτά 

αναπτύσσεται προβληματική για τη «μονοκαλλιέργεια» του τουρισμού και τις 

απαιτούμενες δράσεις έτσι ώστε η «ανάπτυξη» να έχει «αειφορικό» πρόσημο.  

Με τη συγκρότηση του Β’ βαθμού Τ.Α το 1994, αρχίζει μια νέα πορεία για το νομό, 

αφού ενδυναμώνεται η εκπροσώπηση των πολιτών στα θεσμικά όργανα 

προγραμματισμού όπως το αιρετό Νομαρχιακό Συμβούλιο. Το κλίμα «αναπτυξιακών 

ζυμώσεων» γίνεται πιο έντονο και αρχίζει να ξεδιπλώνεται ο λεγόμενος 

«δημοκρατικός προγραμματισμός», δηλαδή η συμμετοχική διαβούλευση. 

Η θέσπιση του «Καποδίστρια» το 1997, επιφέρει διοικητικές αλλαγές στο νησί. Οι 43 

Δήμοι & Κοινότητες συνενώνονται και συγκροτούν 10 Δήμους. Αντίστοιχα, στην Κω 

συγκροτούνται τρεις Δήμοι ενώ στα υπόλοιπα νησιά ένας Δήμος ανά νησί. Οι νέοι 

Δήμοι αποκτούν πλέον μια μεγαλύτερη δυναμική σε σχέση με τη διαχείριση των 

κοινοτικών κονδυλίων  ενώ παράλληλα συντάσσουν τα αναπτυξιακά τους 

προγράμματα όπως εξ΄άλλου και η αιρετή Νομαρχία. Ωστόσο, «διαχειριστική 

επάρκεια» διαθέτουν λίγοι. Ο Δήμος Ρόδου παραμένει το σημείο αναφοράς ως ο 

μεγαλύτερος Δήμος, ενώ παράλληλα το διεκδικητικό πλαίσιο των μικρότερων αρχίζει 

σταδιακά να αυξάνεται. Υπό την «ομπρέλα» της ΤΕΔΚ Δωδ/σου ή της αιρετής 

Νομαρχίας ο «δημοκρατικός προγραμματισμός» και η προσπάθεια για «ισόρροπη» 

ανάπτυξη μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών Δήμων επιφέρει κάποιους καρπούς. 

Παράλληλα, σε επίπεδο κρατικής Περιφέρειας γίνεται μια άτυπη κατανομή του 

                                                           
265 Ωστόσο, μετά από αντιδράσεις της Δωδεκανήσου για τη διοικητική κατανομή, έκτοτε υπάρχει 

ένας «δυισμός» στη μορφή διοίκησης μεταξύ Κυκλάδων και Δωδεκανήσου με τους δυο νομούς να 
διατηρούν την αυτοτέλειά τους στους διοικητικούς μηχανισμούς αφού με βάση τη νησιωτικότητα 
υπάρχει αντιστοίχηση των υπηρεσιών στους δυο νομούς. 
266 Με το ΝΔ 2189/1952, όπως μεταγενέστερα εξειδικεύτηκε (βλ. Π.Δ. 197/78) ιδρύθηκαν οι ΤΕΔΚ ως 

ΝΠΙΔ με σκοπό τη συνεργασία και την προαγωγή του θεσμού της Τ.Α. Η ΤΕΔΚ Δωδ/σου, 
συμπεριελάμβανε τους τότε 74 Δήμους και κοινότητες Δωδ/σου και διοικούνταν αρχικά από 5 μελή 
Δ.Ε και κατόπιν από 9 μελή υπό την προεδρία του εκάστοτε Δημάρχου Ροδίων. Η πρώτη Δ.Ε. 
συγκροτήθηκε την 31η Μαρτίου 1953 (Λογοθέτης Μ. 2019 : 75). 
 



163 
 

ποσοστού κοινοτικών κονδυλίων που αναλογεί ανά νομό με κύριο κριτήριο τα 

πληθυσμιακά μεγέθη.  

Σε επίπεδο πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως θα δούμε παρακάτω, τη δεκαετία του ΄80 

αρχίζει να αναπτύσσεται μια μεγάλη δυναμική στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΑ 

η οποία εξελίχθηκε και την επόμενη δεκαετία για να αρχίσει μετέπειτα να 

συρρικνώνεται και σχεδόν να εγκαταλείπεται στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 

νέου αιώνα. Παρήχθη έργο αλλά χάθηκαν και πολλές ευκαιρίες για να πάρει «σάρκα 

και οστά» η λεγόμενη «βιώσιμη ανάπτυξη» μέσα από ένα σχεδιασμένο και 

θεσμοθετημένο πλαίσιο αρχών και χωρικών κατευθύνσεων. Έτσι, τα φαινόμενα που 

παρατηρήθηκαν στην υπόλοιπη χώρα με την άνευ όρων «εκτός σχεδίου δόμηση» με 

ένα συνονθύλευμα χρήσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές και την αυθαίρετη δόμηση να 

εξαπλώνεται παντού, τηρουμένων των αναλογιών παρατηρήθηκαν και στο νησί. 

 

3.2.2.4.2.1. Το πρόγραμμα «Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης» 

(ΕΠΑ) 

 

Όπως και στην υπόλοιπη χώρα έτσι και εδώ, την περίοδο της μεταπολίτευσης το 

πρόγραμμα ΕΠΑ απετέλεσε τη «ραχοκοκαλιά» του σχεδιασμού φέρνοντας 

πρωτόγνωρες εμπειρίες. Έτσι, στα πλαίσια της τότε «κρατικής» Νομαρχίας, το 1982 

ιδρύθηκε στη Ρόδο το «γραφείο ΕΠΑ» το οποίο λειτουργούσε μεν εντός του 

οργανικού σχήματος του τότε τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών 

αλλά είχε και ένα σχετικά αυτόνομο ρόλο. Οι μηχανικοί που τότε στελέχωσαν 

(διαδοχικά) το γραφείο, προσλαμβάνονταν η αποσπόταν από το ΥΠΕΧΩΔΕ 

φέρνοντας ένα άλλο αέρα στα πολεοδομικά δρώμενα αφού μέχρι τότε η Πολεοδομική 

Υπηρεσία της Νομαρχίας ασχολούνταν κυρίως με την έκδοση οικοδομικών αδειών. 

Σύντομα αναπτύχθηκε μια έντονη συνεργασία με την Τ.Α. και τους φορείς και ένας 

πραγματικός «οργασμός» παραγωγής μελετών άρχισε να εκτυλίσσεται παρά την 

υποστελέχωση του γραφείου.  

Οι μελέτες χρηματοδοτούνταν από το Νομαρχιακό Ταμείο Δωδεκανήσου  και 

επιβλέπονταν από Επιτροπή Επίβλεψης.
267

 Για κάθε μελέτη διεξάγονταν ένας εκτενής 

κύκλος διαβούλευσης και ιδίως για τις μελέτες Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων 

(Γ.Π.Σ.) για τα οποία γνωμοδοτούσε πλειάδα φορέων ανάλογα με την αρμοδιότητά 

                                                           
267 Η επιτροπή ήταν συνήθως τετραμελής και απαρτίζονταν από εκπρ. Νομάρχη, εκπρ. ΤΕΔΚ, εκπρ. 

ΤΕΕ, με Πρόεδρο τον υπεύθυνο του γρ. ΕΠΑ και κεντρική παρακολούθηση και εποπτεία από το ΥΧΟΠ 
στα πλαίσια του οποίου είχαν ορισθεί σε κεντρικό επίπεδο υπεύθυνοι ανά νομό.  
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τους. Βαρύνουσα γνώμη ήταν πάντοτε αυτή του αντίστοιχου Δημοτικού Συμβουλίου 

αλλά και των κύριων Δημόσιων Υπηρεσιών (όπως η Αρχαιολογική και η Δασική 

Υπηρεσία). Οι μελέτες ανατίθεντο σε μελετητικά γραφεία με τις διατάξεις του Ν 

716/77 και εκπονούνταν κατά φάσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές που είχαν 

συνταχθεί ανά κατηγορία μελέτης από το ΥΧΟΠ.
268

 Το γρ. ΕΠΑ συνεργάζονταν 

τακτικά με την κεντρική υπηρεσία του ΥΧΟΠ προκειμένου να ενημερώνεται για τις 

εξελίξεις αλλά και να ανταλλάσσονται απόψεις για την καλύτερη εφαρμογή του 

προγράμματος. Συνεργάζονταν επίσης με τους Δήμους – Κοινότητες σε κάθε στάδιο 

των μελετών προκειμένου να υπάρχει μια πλήρης εικόνα της εξέλιξης της κάθε 

μελέτης. Αντίστοιχα, ο εκάστοτε Νομάρχης παρακολουθούσε εκ του σύνεγγυς την 

όλη διαδικασία. Παράλληλα και οι εκπρόσωποι του ΥΧΟΠ συμμετείχαν σε τοπικές 

συσκέψεις και έτσι «ζυμώνονταν» η ιδέα του Χωρικού Σχεδιασμού ως απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αναπτυξιακή διαδικασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο 

πολεοδομικός σχεδιασμός αρχίζει σταδιακά να μπαίνει στην ημερήσια διάταξη της 

τοπικής ατζέντας και να αποτελεί ένα από τα κύρια αντικείμενα του αναπτυξιακού 

προγραμματισμού και των αντίστοιχων συνεδρίων.
269

 Το κλίμα «πολεοδομικής 

αναγέννησης» της περιόδου εκείνης αποτυπώθηκε και στο παραγόμενο έργο παρότι 

αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ ευρύτερο και αποτελεσματικότερο.  

 

 

 
                                                           
268

 Η διαδικασία σύνταξης – θεσμοθέτησης των μελετών περιελάμβανε τη σύνταξη της Α’ φάσης 
(ανάλυση – προμελέτη), κατάθεση στο γρ. ΕΠΑ, συνεδρίαση της Επιτρ. Επίβλεψης, αποστολή 
κατευθυντήριων οδηγιών στο μελετητή για την έναρξη της Β’ φάσης, εκπόνηση της Β’ φάσης 
(οριστική μελέτη)  και κατάθεση, αποστολή από το γρ. ΕΠΑ στους φορείς για γνωμοδότηση (ή για 
ανάρτηση – δημοσιοποίηση από το Δήμο προκειμένου να κατατεθούν ενστάσεις θιγόμενων πολιτών 
αν επρόκειτο για σχέδιο πόλης), συλλογή γνωμοδοτήσεων, συνεδρίαση της Επιτρ. Επίβλεψης 
(εκδίκαση των ενστάσεων αν επρόκειτο για σχέδιο πόλης ), συνεκτίμηση της γνώμης των φορέων και 
παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για την έναρξη της Γ’ φάσης (τελική μελέτη), εισαγωγή της Γ’ 
φάσης στο Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) της Νομαρχίας, 
γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ και αποστολή της μελέτης στο ΥΧΟΠ για θεσμοθέτηση (Απόφαση Υπουργού 
εάν επρόκειτο για ΓΠΣ ή Πολεοδομ. Μελέτη παραδοσιακού συνόλου) ή στο Νομάρχη για έκδοση 
εγκριτικής απόφασης (εάν επρόκειτο για Πολεοδομική Μελέτη ή όριο οικισμού) και ενίοτε για 
έκδοση Π.Δ. εάν επρόκειτο για ΖΟΕ ή παραδοσιακό σύνολο. 
269

 Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 τα Αναπτυξιακά Συνέδρια του νομού άρχισαν να 
διοργανώνονται τακτικά,  σχεδόν ανά έτος από την ΤΕΔΚ Δωδ/σου αλλά και τη Νομαρχία Δως/σου. 
Το πρώτο αναπτυξιακό συνέδριο του Νομού έγινε το 1988. Συμμετείχαν οι Βουλευτές, οι τοπικές 
αρχές και οι φορείς. Διεξήχθη πλούσιος διάλογος εφ’ όλης της ύλης (αποκέντρωση, μεταφορές, 
αναπτυξιακοί τομείς και προοπτικές, περιβάλλον κλπ) με ιδιαίτερη έμφαση στον πολεοδομικό 
σχεδιασμό και την εξέλιξή του. Βλ. Πρακτικά συνεδρίου τόμος Β, κεφάλαιο Οικιστική Πολιτική – 
Πολεοδομία στα Δωδ/σα σελ. 337-353 (περιλαμβάνεται και Παπαχριστοδούλου Ι, 1988) έκδοση 
Νομαρχίας Δωδ/σου 1988. 
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3.2.2.4.2.2.Οι μελέτες ΕΠΑ. 

 

3.2.2.4.2.2.1. Νήσος Ρόδος. 

Με το πρόγραμμα ΕΠΑ από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 και μέχρι τα μέσα της 

δεκαετίας του ’90 ανατέθηκαν και θεσμοθετήθηκαν (με τις διατάξεις του Ν. 1337/83) 

όλα τα ΓΠΣ των οικισμών  > 2.000 κατ. νήσου Ρόδου πλην του οικισμού Αφάντου.
270

 

Έτσι, σχεδόν όλοι οι οικισμοί > 2.000 κατ. απέκτησαν κατευθυντήριο σχέδιο 

ανάπτυξης βάσει του οποίου μπορούσαν να εκπονήσουν στη συνέχεια τις 

Πολεοδομικές Μελέτες Επέκτασης και Αναθεώρησης (ΠΜΕΑ) τυχόν υφιστάμενου 

σχεδίου. Τα ως άνω ΓΠΣ ανταποκρίνονταν σε αρκετά μεγάλο βαθμό στις ανάγκες 

των οικιστικών συνόλων για στέγαση, κοινωνικό εξοπλισμό, έργα υποδομής, 

κοινόχρηστους χώρους, οδικό δίκτυο κλπ, θέτοντας παράλληλα όρους 

περιβαλλοντικής προστασίας, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι οικισμοί να λειτουργήσουν 

κατά το δυνατόν πολεοδομικά ορθά βάσει μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού. Ωστόσο και 

αυτή η προσπάθεια έμεινε μέχρι τις μέρες μας ημιτελής διότι παρότι μεσολάβησαν 

τρεις περίπου δεκαετίες από την έγκριση των ΓΠΣ, οι προβλεπόμενες σε αυτά 

ρυθμίσεις που θα εξειδικεύονταν σε δεύτερο στάδιο μέσω των αντίστοιχων 

Πολεοδομικών Μελετών (ρυμοτομικών σχεδίων) Επέκτασης – Αναθεώρησης, σε 

ορισμένες των περιπτώσεων έμειναν ημιτελείς. Έτσι, το κυρίως ζητούμενο, δηλαδή η 

σύνταξη και εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου βάσει των προβλέψεων του ΓΠΣ, έμεινε 

σ’ ένα βαθμό ανολοκλήρωτο. 

Παράλληλα με τη σύνταξη των μελετών ΓΠΣ και ΠΜΕΑ, άρχισε και το πρόγραμμα 

οριοθέτησης των οικισμών < 2000 κατ. το οποίο ολοκληρώθηκε σε ένα μεγάλο 

βαθμό. Έξι από τους οικισμούς αυτούς απέκτησαν μετέπειτα και Ρυμοτομικό Σχέδιο. 

Θεσμοθετήθηκαν επίσης δυο Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) 

Αναλυτικότερα: 
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 ΓΠΣ οικισμών: Ρόδος (ΦΕΚ 193/Δ/87), Κοσκινού (ΦΕΚ 42/Δ/95), Αρχάγγελος (ΦΕΚ 45/Δ/95),  
Ιαλυσός (ΦΕΚ 1052/Δ/94), Κρεμαστή (ΦΕΚ 169/Δ/90) και Παραδείσι (ΦΕΚ 172/Δ/90). Για τον οικισμό 
Αφάντου, ανατέθηκε η μελέτη ΓΠΣ αλλά στο ενδιάμεσο της διαδικασίας θεσμοθέτησης  το Δημοτικό 
Συμβούλιο διαφώνησε με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις και η μελέτη δεν προχώρησε. 
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Ι. Μελέτες ΓΠΣ – ΠΜΕΑ στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΑ. 

Ια).  Η πόλη της Ρόδου.  

Για την πόλη της Ρόδου συντάχθηκε ένα άρτιο ΓΠΣ (ΦΕΚ 193/Δ/87). Η υπό μελέτη 

περιοχή χωρίστηκε σε 8 πολεοδομικές ενότητες.
271

 Οι περιοχές των επεκτάσεων (Αγ. 

Απόστολοι, Ασγούρου και Ροδοπούλα) εκτείνονταν σε 2.500 στρ. 

(συμπεριλαμβανομένων και των εκτάσεων περίπου 700 στρ. των Οικοδομικών 

Συνεταιρισμών που χωροθετήθηκαν με το σχέδιο αυτό). Για κάθε πολεοδομική 

ενότητα προσδιορίστηκε η μέση πυκνότητα και ο μέσος Συντελεστής Δόμησης, οι 

χρήσεις γης, οι ανάγκες σε κοινωνική υποδομή (υγεία – πρόνοια, εκπαίδευση, 

αθλητισμός, Κ.Χ. κλπ), ενώ ιεραρχήθηκε το οδικό δίκτυο. Καθορίστηκαν επίσης 

Ζώνες Οικονομικών και Θεσμικών Κινήτρων και προτάθηκαν μέτρα για την 

προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, τόσο εντός της πόλης όσο 

και εκτός.  Τέλος προσδιορίστηκαν οι ανάγκες για τα απαραίτητα δίκτυα υποδομής 

(ύδρευσης, αποχέτευσης, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, κλπ). 

Όλα τα παραπάνω αποτυπώθηκαν τόσο σε κείμενο όσο και σε αντίστοιχους χάρτες.  

Ωστόσο, πολλές από τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις υλοποιήθηκαν εν μέρει και ιδίως 

αυτές που έπρεπε στη συνέχεια να εξειδικευθούν με σύνταξη Πολεοδομικής Μελέτης 

Επέκτασης – Αναθεώρησης. Από αυτές, θεσμοθετήθηκαν  προς τα τέλη της δεκαετίας 

του ’90 (με αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις δεδομένου ότι οι αναθέσεις είχαν γίνει 

στα μέσα της δεκαετίας του ’80) οι πολεοδομικές μελέτες στις περιοχές επεκτάσεων 

Αγ. Αποστόλων -  Ασγούρου (ΦΕΚ 562/Δ/30.7.98), Άνω Ροδίνι (ΦΕΚ 

32/Δ/28.1.2003) και Ροδοπούλα (ΦΕΚ 564/Δ/30.7.98) και πολύ αργότερα οι 

αντίστοιχες μελέτες πράξεων εφαρμογής τους. Για την περιοχή των «Κρητικών» 

ολοκληρώθηκε (με μεγαλύτερες καθυστερήσεις λόγω διαφόρων εμπλοκών) η 

αντίστοιχη Πολεοδομική Μελέτη (ΦΕΚ 443/ΑΑΠ/2007) ωστόσο παρουσιάζει 

προβλήματα εφαρμογής. Ολοκληρώθηκε επίσης η Αναθεώρηση της ‘Α φάσης του 

σχεδίου Δοξιάδη 1973 (περιοχές Ανάληψη – Ροδίνι ΦΕΚ 403/Δ/94) σε σχετικά 

συντομότερο χρονικό διάστημα. Δεν ολοκληρώθηκε η Πολεοδομική Μελέτη 

Αναθεώρησης του σχεδίου της παλιάς πόλης (1961) ενώ η Πολεοδομική Μελέτη 

Αναθεώρησης του αρχικού σχεδίου της πόλης της Ρόδου (1950-56) δεν προχώρησε 

ούτε στο στάδιο ανάθεσης της μελέτης. Οι πολεοδομικές μελέτες των Οικοδομικών 
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 Νιοχώρι, παλιά πόλη, Μόντε Σμιθ, Μητρόπολη, Αγ. Νικόλαος, Ανάληψη, Ροδίνι, Αγ. Απόστολοι – 
Ασγούρου, Κρητικά. 
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Συνεταιρισμών (εκτός προγράμματος ΕΠΑ), αργότερα θεσμοθετήθηκαν και 

υλοποιήθηκαν στο σύνολό τους. 

 

Σχέδιο 15. ΓΠΣ πόλης Ρόδου 1987. Πηγή: Δήμος Ρόδου. 

 

Iβ). Καλυθιές - Φαληράκι. 

Ο οικισμός των Καλυθιών βρίσκεται στο βόρειο τρίγωνο του νησιού, κοντά στη 

Ρόδο, είναι μεσόγειος με επίνειο το Φαληράκι. Στο ΓΠΣ Καλυθιών – Φαληρακίου 

(ΦΕΚ  721/Δ/94) τα δυο αυτά οικιστικά σύνολα οργανώθηκαν σε μια πολεοδομική 

ενότητα το καθένα. Και εδώ προσδιορίστηκαν οι ανάγκες της κάθε πολεοδομικής 

ενότητας και δόθηκαν οι αντίστοιχες κατευθύνσεις. Ωστόσο, στο κατευθυντήριο αυτό 

σχέδιο τέθηκε στο τέλος ένας όρος ότι μπορεί να συνταχθεί πολεοδομική μελέτη μόνο 

εντός του ορίου που προσδιορίζονταν ως «πραγματική πόλη» ενώ στις περιοχές των 

προβλεπόμενων επεκτάσεων μόνο μετά από σύνταξη χωροταξικής μελέτης και 

σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της. Ήταν πραγματικά ένας «πρωτότυπος» όρος, από 

αυτούς που δυσχεραίνουν κάθε προσπάθεια και αποδυναμώνουν κάθε πρωτοβουλία 

για σχεδιασμένη οικιστική ανάπτυξη. Έτσι, επειδή για το Φαληράκι (μια περιοχή που 
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είχε ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται τουριστικά ραγδαία και άναρχα) το μεγαλύτερο 

μέρος των ρυθμίσεων αφορούσε σε περιοχές επεκτάσεων, δεν κατέστη δυνατή η 

πολεοδόμησή του παρά τη βούληση της τότε Δημοτικής αρχής, μένοντας μέχρι 

σήμερα χωρίς σχεδιασμό με εμφανέστατες δυσμενείς επιπτώσεις. Αντιθέτως, ο 

οικισμός των Καλυθιών πολεοδομήθηκε σχεδόν στο σύνολό του (εκτός 

προγράμματος ΕΠΑ με ανάθεση μελέτης από την τότε κοινότητα Καλυθιών αλλά 

επίβλεψη από το μηχανισμό της ΕΠΑ στα πλαίσια της Νομαρχίας) και από το 2003 

διαθέτει σχέδιο πόλεως (ΦΕΚ 1262 Δ / 27.11.2003) αλλά και εδώ παρά το μεγάλο 

χρονικό διάστημα που παρήλθε από την πολεοδόμησή του δεν ολοκληρώθηκε ακόμα 

η πράξη εφαρμογής του σχεδίου. 

 

Ιγ). Κοσκινού. 

Ο οικισμός Κοσκινού βρίσκεται επίσης στο βόρειο τρίγωνο και πολύ κοντά στην 

πόλη της Ρόδου απορροφώντας τις μεγάλες οικιστικές πιέσεις του μεγάλου αστικού 

κέντρου του νησιού. Ο παλιός πυρήνας του αποτελεί ένα κηρυγμένο παραδοσιακό 

σύνολο από τα ομορφότερα του νησιού, αλλοιωμένος μεν αλλά διακρίνονται 

εμφανώς τα χαρακτηριστικά του, ενώ η πέριξ οικιστική ζώνη δεν διαφέρει από τις 

ανάλογες νεοελληνικές. Στο ΓΠΣ ο οικισμός οργανώθηκε σε μία πολεοδομική 

ενότητα στην οποία προβλέφθηκαν ρυθμίσεις για την ορθή λειτουργία του οικιστικού 

συνόλου αλλά και την προστασία του παραδοσιακού πυρήνα. Η μελέτη ΓΠΣ 

θεσμοθετήθηκε το 1995 (ΦΕΚ 42/Δ/95). Δυο χρόνια αργότερα, από την τότε 

κοινότητα Κοσκινού ανατέθηκε προς εκπόνηση η πολεοδομική μελέτη βάσει των 

προβλέψεων του Γ.Π.Σ. (η μελέτη ήταν εκτός προγράμματος ΕΠΑ με επίβλεψη μέχρι 

σ’ ένα σημείο από το μηχανισμό ΕΠΑ). Ωστόσο, παρότι πέρασαν πολλά χρόνια, για 

διάφορους λόγους μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα ένας κομβικός 

οικισμός να στερείται πολεοδομικού σχεδίου. Τελευταία από το Δήμο Ρόδου 

καταβάλλονται προσπάθειες για «αναβίωση» της πολεοδομικής μελέτης.  

 

Ιδ). Αρχάγγελος. 

Ο οικισμός της Αρχαγγέλου βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του νησιού και απέχει 

περί τα 30 χλμ από την πόλη της Ρόδου και στερείται ρυμοτομικού σχεδίου. Είναι 

ένας οικισμός με μακραίωνη ιστορία και κομβικό σημείο της περιοχής. Και εδώ 

θεσμοθετήθηκε ΓΠΣ το 1995 (ΦΕΚ 45/Δ/95) και βάσει των προβλέψεών του τρία 

χρόνια αργότερα ανατέθηκε η αντίστοιχη πολεοδομική μελέτη. Η μελέτη αυτή είχε 
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την ίδια τύχη με αυτή των Κοσκινού και έτσι μέχρι σήμερα ο οικισμός αυτός 

αναπτύσσεται δίχως πολεοδομικό σχεδιασμό. Και εδώ τελευταία καταβάλλονται 

προσπάθειες για ολοκλήρωση της αρχικής πολεοδομικής μελέτης. 

 

Ιε). Ιαλυσός. 

Η Ιαλυσός βρίσκεται επίσης στο βόρειο τρίγωνο του νησιού, στο δυτικό τμήμα του 

και όπως είδαμε είχε σχέδιο πόλεως ήδη από το 1971. Με το ΓΠΣ το οποίο 

θεσμοθετήθηκε το 1994 (ΦΕΚ 1052/Δ/94) καθορίστηκαν ο τρόπος ανάπτυξης του 

οικισμού και οι περιοχές επεκτάσεων. Παράλληλα με την εκπόνηση της μελέτης ΓΠΣ 

ανατέθηκε και η μελέτη αναθεώρησης του αρχικού σχεδίου πόλεως του 1971. Η 

μελέτη αυτή θεσμοθετήθηκε το 1995 (ΦΕΚ 655/Δ/4.9.95). Ωστόσο η μελέτη 

επέκτασης δεν ανατέθηκε με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή αυτή σχεδιασμό να έχει 

μόνο ένα μέρος του οικισμού.  Ο οικισμός τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκε 

ραγδαία απορροφώντας και αυτός μέρος των οικιστικών πιέσεων της πόλης της 

Ρόδου αλλά κυρίως αναπτυσσόμενος τουριστικά. 

 

Ιστ). Κρεμαστή. 

Ο οικισμός της Κρεμαστής είναι επίσης ένας μεγάλος οικισμός σε συνέχεια αυτού της 

Ιαλυσού στην παραθαλάσσια δυτική πλευρά του νησιού και στερείται ρυμοτομικού 

σχεδίου. Το ΓΠΣ θεσμοθετήθηκε το 1990 (ΦΕΚ 169/Δ/90) οργανώνοντας την 

περιοχή σε μια πολεοδομική ενότητα με τις αντίστοιχες αναπτυξιακές ρυθμίσεις. 

Αρκετά αργότερα το 1996 και εκτός προγράμματος ΕΠΑ, ανατέθηκε από την τότε 

Κοινότητα η σύνταξη της πολεοδομικής μελέτης σύμφωνα με τις προβλέψεις του 

ΓΠΣ. Ωστόσο, με απόφαση του Δήμου και ενώ η μελέτη βρισκόταν σε εξέλιξη, 

διακόπηκε η σύνταξή της.  

Το 2008 θεσμοθετήθηκε για τα διοικητικά όρια του Καποδιστριακού πλέον Δήμου 

Πεταλούδων (με έδρα την Κρεμαστή),  ΓΠΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

2508/97. Στο ΓΠΣ αυτό προβλέφθηκαν περεταίρω επεκτάσεις για τον οικισμό της 

Κρεμαστής σε σχέση με το υφιστάμενο ΓΠΣ του 1990 το οποίο κατά τα λοιπά δεν 

τροποποιήθηκε. Το 2013 έγινε προσπάθεια αναβίωσης της διακοπείσας πολεοδομικής 

μελέτης η οποία απέκτησε τελική μορφή ωστόσο και εδώ διαπιστώνονται μεγάλες 

καθυστερήσεις στη διαδικασία θεσμοθέτησης για διάφορους λόγους. Έτσι και στην 

περίπτωση της Κρεμαστής  ο οικισμός μέχρι σήμερα αναπτύσσεται χωρίς ρυμοτομικό 

σχέδιο.  
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Ιζ). Παραδείσι. 

Σε συνέχεια του οικισμού της Κρεμαστής βρίσκεται ο οικισμός του Παραδεισίου 

εφαπτόμενος με το αεροδρόμιο του νησιού. Το ΓΠΣ θεσμοθετήθηκε το 1990 (ΦΕΚ 

172/Δ/90) και η περιοχή οργανώθηκε σε μια πολεοδομική ενότητα. Στη συνέχεια, το 

1995 στα πλαίσια της ΕΠΑ ανατέθηκε (από το ΥΠΕΧΩΔΕ) η σύνταξη ρυμοτομικού 

σχεδίου και πράξης εφαρμογής βάσει των προβλέψεων του ΓΠΣ.  Δέκα χρόνια 

αργότερα η Πολεοδομική Μελέτη θεσμοθετήθηκε (ΦΕΚ 811/Δ/4.8.2005) ωστόσο και 

εδώ έκτοτε εκκρεμεί η σύνταξη και θεσμοθέτηση της μελέτης πράξης εφαρμογής. 

 

Για τις μελέτες ΓΠΣ και ΠΜΕΑ Ρόδου που εγκρίθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 

1337/83, βλ. αντίστοιχους πίνακες στο παράρτημα της παρούσης. 

 

Ιη). Οριοθετήσεις – Πολεοδομήσεις οικισμών < 2000 κατ.  

Όλοι οι οικισμοί του νησιού < 2000 κατ., μέχρι το πρώτο ήμισυ της δεκαετίας του ’80 

στερούνταν οποιουδήποτε ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάπτυξή τους πλην αυτών 

που είχαν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί με το ΠΔ της 19.10/13.11.78 (ΦΕΚ 594 

Δ’) για τους οποίους τέθηκε κάποιος δείκτης προστασίας οι οποίοι ωστόσο δεν ήταν 

οριοθετημένοι. Έτσι με το πρόγραμμα ΕΠΑ άρχισε μια εκτεταμένη προσπάθεια 

οριοθέτησης της μεγάλης πλειοψηφίας των οικισμών συμπεριλαμβανομένων και των 

παραδοσιακών.
272

 Η πλειοψηφία των οριοθετήσεων ολοκληρώθηκε στο δεύτερο μισό 

της δεκαετίας του ’80. Έτσι οι οικισμοί του νησιού απέκτησαν ένα θεσμοθετημένο 

πλαίσιο δόμησης έστω και πρωτόλειας μορφής με στόχο στη συνέχεια να 

πολεοδομηθούν τουλάχιστο οι αξιολογότεροι εξ’ αυτών.   

Η μετέπειτα φάση της πολεοδόμησης, (η οποία δεν ήταν υποχρεωτική αλλά η 

οριοθέτηση αποτελούσε προϋπόθεση για την πολεοδόμηση), ξεκίνησε κάπως 

δυναμικά ωστόσο και εδώ έμεινε ημιτελής. Έτσι, στις αρχές της δεκαετίας του ΄90 

αρκετοί Δήμοι – Κοινότητες ανάθεσαν τις πολεοδομικές μελέτες των αντίστοιχων 
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 Το πρόγραμμα οριοθέτησης ανατέθηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’80 σε μελετητικές ομάδες και 
σύντομα ολοκληρώθηκε. Για το κάθε οικιστικό σύνολο συντάχθηκε «δελτίο αρχιτεκτονικής 
αναγνώρισης», έγινε κατηγοριοποιήση και στη συνέχεια συντάχθηκε πρόταση οριοθέτησης η οποία 
μετά από γνώμη του οικείου Κοινοτικού Συμβουλίου και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών και απόφαση 
του ΣΧΟΠ του νομού, θεσμοθετήθηκε με απόφαση Νομάρχη. 
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οικισμών.
273

  Ανατέθηκαν οι μελέτες των οικισμών Απολακκιά, Θεολόγος,  Κάλαθος, 

Μάσαρη, Σορωνή, Χαράκι οι οποίες θεσμοθετήθηκαν στα τέλη της ίδιας 

δεκαετίας.
274

 Ωστόσο και εδώ, θεσμοθετήθηκαν μελέτες πράξεων εφαρμογής μόνο 

για τρεις από αυτούς (Μάσαρη, Χαράκι, Σορωνή) και μάλιστα πολύ αργότερα ενώ οι 

αντίστοιχες μελέτες για τους υπόλοιπους οικισμούς εκκρεμούν ακόμη.
275

  

Την ίδια περίοδο ανατέθηκαν οι πολεοδομικές μελέτες για τους οικισμούς Κιοτάρι, 

Λάρδος και Κατταβιά. Από τις μελέτες αυτές προχώρησε μόνο αυτή του Κιοταριού 

(θυμίζουμε ότι ο οικισμός είχε εγκεκριμένο σχέδιο ήδη από το 1971 το οποίο  όμως 

λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος χωρίς να εφαρμοστεί καταργήθηκε 

αυτοδίκαια) η οποία έφτασε σε τελικά στάδιο ωστόσο «χάθηκε στη μετάφραση» του 

νομικού κυκεώνα, δίχως να θεσμοθετηθεί και έτσι ο οικισμός παραμένει μέχρι 

σήμερα ως «εκτός σχεδίου» παρά τις προσπάθειες σχεδόν μισού αιώνα. 

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η περίπτωση της Λίνδου (οικισμός < 2000 κατ.) η 

οποία ήδη από το 1960 μαζί με την παλιά πόλη της Ρόδου και τη Χώρα Πάτμου, είχε 

χαρακτηρισθεί ως «Ιστορικό διατηρητέο μνημειακό συγκρότημα»,
276

 εν τούτοις δεν 

διαθέτει οποιοδήποτε ρυθμιστικό σχεδιασμό. Μια προσπάθεια οριοθέτησης που έγινε 

τη δεκαετία του ’90 εκτός προγράμματος ΕΠΑ έμεινε ημιτελής. Ωστόσο το 

μνημειακό αυτό σύνολο, ένα από τα αξιοθέατα του νησιού είναι καλά διατηρημένο 

κυρίως λόγω εποπτείας από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. 

Σε σχέση με τα οικιστικά σύνολα < 2000 κατ. πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι με το 

Π.Δ. της 19.10/13.11.78 (ΦΕΚ 594 Δ’) περί παραδοσιακών οικισμών, είχαν ήδη από 

το 1978 χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακοί οι οικισμοί Αρνίθα, Ασκληπιείο, Βάρη (;) 

Κατταβιά, Κοσκινού, Κιοτάρι (;), Λίνδος, Μεσαναγρός, Πεύκοι (;), Προφίλια, Σιάνα 
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 Οι μελέτες αυτές συντάχθηκαν σύμφωνα με το Π.Δγμα της 20/30.8.1985 (ΦΕΚ 414 Δ’) και ήταν 
στις περισσότερες των περιπτώσεων εκτός προγράμματος ΕΠΑ. Χρηματοδοτήθηκαν με ίδιους 
πόρους από τους Δήμους αλλά η επίβλεψη από το μηχανισμό που ήδη προϋπήρχε από το 
πρόγραμμα ΕΠΑ. 
274

 Π.Μ. οικισμών < 2000 κατ. που θεσμοθετήθηκαν: Απολακκιά (ΦΕΚ590/Δ/1997), Θεολόγος (ΦΕΚ 
201/Δ/1996),  Κάλαθος (ΦΕΚ771/Δ/1995), Μάσαρη (ΦΕΚ 129/Δ/1999), Σορωνή (ΦΕΚ 582/Δ/1998), 
Χαράκι (ΦΕΚ 421/Δ/1999). Ενδιαφέρον εδώ παρουσιάζει η περίπτωση της πολεοδόμησης του 
οικισμού της Σορωνής όταν στα τελειώματα της μελέτης, με τις αλλαγές των θεσμικών πλαισίων 
έγκρισης, παραιτήθηκε όλο το τότε Κοινοτικό Συμβούλιο διαμαρτυρόμενο για τις παλινωδίες και τα 
προσκόμματα που ετίθεντο σε κεντρικό επίπεδο με αποτέλεσμα τις καθυστερήσεις έγκρισης της 
μελέτης.  
275

 Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι σχέδιο πόλεως οικισμού < 2000 κατ (τουλάχιστο για το 
αραιοδομημένο του τμήμα), ή επέκτασης οικισμού > 2000 κατ., αν δεν υπάρχει εγκεκριμένη πράξη 
εφαρμογής μετεγγραμμένη στο κτηματολόγιο, στην ουσία είναι σαν να μην υπάρχει σχέδιο αφού 
δεν έχει τακτοποιηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς (εισφορά σε γη και χρήμα) και επομένως δεν 
μπορούν να γίνουν τα προβλεπόμενα έργα υποδομής, πλην εξαιρέσεων. 
276

 Απόφ. Υπουργού 94262/1959 (ΦΕΚ 24 Β/22.1.1960) 
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και Ψίνθος.
277

 Για τα σύνολα αυτά προβλέπονταν οι άδειες να εκδίδονται κατόπιν 

σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας αρχιτεκτονικής επιτροπής ωστόσο ο χαρακτήρας 

τους αλλοιώθηκε σε κάποιο βαθμό (πλην της Λίνδου που ήταν υπό την εποπτεία της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας όπως προαναφέρθηκε). 

Πολύ αργότερα, το 2011 από το ΥΠΕΝ έγινε μια προσπάθεια θέσπισης 

μορφολογικών κανόνων δόμησης για τους οικισμούς της χώρας,
278

 ένα φιλόδοξο 

πρόγραμμα το  οποίο  έμεινε και αυτό ημιτελές.
279

 Στη μελέτη αυτή για το νησί της 

Ρόδου, συν τοις άλλοις προτάθηκε και ο χαρακτηρισμός των οικισμών Μαλώνας, 

Λαχανιάς, Βατίου, Ιστρίου, Λαέρμων και Μασάρων ως παραδοσιακών.
280

   

Για τους οριοθετημένους οικισμούς < 2.000 κατ. και τα εγκεκριμένα Ρυμοτομικά 

Σχέδια οικισμών < 2.000 κατ. βλ. αντίστοιχους πίνακες στο παράστημα της 

παρούσης. 

 

Ιθ). Η παλιά πόλη. 

Είδαμε προηγουμένως ότι το θεσμοθετημένο σχέδιο του 1961 για την παλιά πόλη 

καταργήθηκε εκ των πραγμάτων. Για το λόγο αυτό μετέπειτα ανατέθηκε μελέτη για 

την αντιμετώπιση των αστοχιών του, η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε. Στο 

ρυθμιστικό σχέδιο Δοξιάδη (1971) για την πόλη της Ρόδου γίνεται αναφορά στον 

τρόπο αντιμετώπισης της παλιάς πόλης αλλά και στη μελέτη που είχε ήδη ανατεθεί. 

Αναγράφεται συν τοις άλλοις: «το ρυμοτομικό σχέδιο της παλιάς πόλης πρέπει να 

αναθεωρηθεί και να καταργηθούν οι προτεινόμενες διαπλατύνσεις και ρυμοτομήσεις. Η 
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 Τα ερωτηματικό τίθεται από τον υπογράφοντα διότι στις αντίστοιχες περιπτώσεις δεν γίνεται 
κατανοητός ο λόγος κήρυξης των συνόλων αυτών ως παραδοσιακών. 
278

 Το 2011 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκήρυξε δημόσιο διαγωνισμό με ανοιχτή 
διαδικασία  με σκοπό την επιλογή αναδόχων για την εκπόνηση μελέτης Μορφολογικών Κανόνων 
Δόμησης και Αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός και εκτός των οικισμών για τις Περιφερειακές 
Ενότητες  όλης της Επικράτειας (πλην αυτών της Αττικής  και της Θεσσαλονίκης). Ανατέθηκαν και 
εκπονήθηκαν οι αντίστοιχες μελέτες για 28 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Το πρόγραμμα ήταν 
ενταγμένο στο ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ). Στόχος των μελετών αυτών ήταν η καταγραφή, συμπλήρωση και 
εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου δόμησης κυρίως για την κατοικία με ειδικούς μορφολογικούς 
κανόνες αλλά και άλλες κανονιστικού τύπου ρυθμίσεις. Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, το εν λόγω έργο θα 
συνέβαλε στην καλύτερη οργάνωση του χώρου και στην αναβάθμιση της εικόνας των οικισμών μέσω 
της δόμησης που θα εντάσσεται στο τοπίο και στην παράδοση. 
279

 κυρίως λόγω αντιδράσεων κυρίως από τα Συλλογικά όργανα των Αρχιτεκτόνων με τον ισχυρισμό 
ότι λόγω των πολύ στενών τιθέμενων μορφολογικών περιορισμών, «φιμώνεται» η αρχιτεκτονική 
έκφραση. 
280

. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε επίπεδο νομού Δωδ/σου (αλλά και Κυκλάδων στα πλαίσια της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου) το 2016 στα πλαίσια της αντίστοιχης διαβούλευσης έγινε μια πολύ 
αξιόλογη προσπάθεια κατάθεσης απόψεων από πολλούς φορείς (Περιφέρεια, Δήμοι, ΤΕΕ, Συλλ. 
Αρχιτεκτόνων κλπ)  που θα βελτίωναν το όλο εγχείρημα, προσπάθεια η οποία στο τέλος έμεινε χωρίς 
αντίκρισμα. 
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παλιά πόλη πρέπει να παραμείνει όσο πιστή γίνεται στην αρχική της μορφή». Δίδονται 

επίσης οδηγίες για την εξυπηρέτηση των λοιπών αναγκών του συνόλου.  

Με το πρόγραμμα ΕΠΑ η αναθεώρηση του σχεδίου της παλιάς πόλης τέθηκε σε 

προτεραιότητα. Στο ΓΠΣ της πόλης της Ρόδου (1987), η παλιά πόλη αντιμετωπίζεται 

ως «πολεοδομική ενότητα» με κύρια χρήση την κατοικία, προσδιορίζοντας 

επιπρόσθετα όλες τις απαιτούμενες υποδομές για τη λειτουργία της. Παράλληλα 

ορίστηκε ως «Ζώνη Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης και Αναβάθμισης» και «Ζώνη 

Ειδικών Ενισχύσεων».  

Πριν ακόμη τεθεί σε ισχύ το ως άνω ΓΠΣ, στα πλαίσια της ΕΠΑ ανατέθηκε η μελέτη 

αναθεώρησης του σχεδίου της παλιάς πόλης βάσει των αρχών του ΓΠΣ που ήταν σε 

εξέλιξη. Η μελέτη αυτή όμως στην πορεία «λοξοδρόμησε» λόγω καθυστερήσεων και 

διαφόρων ολιγωριών και έτσι από το ΥΠΕΧΩΔΕ αποφασίστηκε να ενεργοποιηθεί 

μόνο ένα σκέλος της και μάλιστα βασιζόμενο σε άλλες διατάξεις (ΓΟΚ ΄85 αρθ. 4)  

με στόχο τη θεσμοθέτησή της «ως παραδοσιακού οικισμού με καθορισμό χρήσεων 

γης και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης». Το υπόλοιπο σκέλος της μελέτης 

(σύνταξη ολοκληρωμένου ρυμοτομικού, τήρηση νόμιμης διαδικασίας, υποβολή 

ενστάσεων κλπ) παραπέμφθηκε στο μέλλον. Έτσι, από το ΥΠΕΧΩΔΕ συντάχθηκε 

σχέδιο Π.Δτος καθορισμού χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης, το οποίο 

στάλθηκε στο Δ.Σ. Ρόδου για γνωμοδότηση. Το Δ.Σ. Ρόδου με την 418/1994 

Απόφασή του, ενέκρινε με προϋποθέσεις το σχέδιο Π.Δτος, το οποίο όμως ουδέποτε 

εξεδόθη. 

Στο μεταξύ, το 1984, επί Υπουργίας Μελίνας Μερκούρη, υπογράφηκε για την παλιά 

πόλη προγραμματική σύμβαση μεταξύ των ΥΠΠΟ, ΤΑΠΑ και Δήμου Ρόδου με 

στόχο: «την ανάδειξη του ιστορικού και πολιτιστικού χαρακτήρα της, την αναβάθμιση 

της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων 

συναφών με το χαρακτήρα της καθώς επίσης του τουρισμού». Λίγο αργότερα, το 1988 

το οικιστικό αυτό σύνολο κηρύχθηκε από την UNESCO ως «μνημείο παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς».
281

 Τα γεγονότα αυτά έδωσαν μια άλλη ώθηση στην 

αναπτυξιακή της προοπτική και άρχισαν να εκτελούνται δεκάδες έργα τόσο σε 

επίπεδο τεχνικών υποδομών όσο και αποκατάστασης – αναστήλωσης κτιρίων. Είναι 

προφανές ότι με αυτές τις εξελίξεις, ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 
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 Βλ. σχετ. http://whc.unesco.org/en/list/493/multiple=1&unique_number=574 

http://whc.unesco.org/en/list/493/multiple=1&unique_number=574
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κληρονομιάς δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο με τα συνήθη πολεοδομικά 

εργαλεία, αλλά απαιτείται η σύνταξη ειδικών προδιαγραφών και κατευθύνσεων. 

Το 2005 από τη Δνση Πολεοδομίας του Δήμου Ρόδου, εκπονήθηκε η Α’ φάση 

μελέτης ΓΠΣ για τα διοικητικά όρια του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

2508/97.  Η μελέτη αυτή κατά γενική ομολογία (έστω και σε φάση ανάλυσης και 

προκαταρκτικών κατευθύνσεων) προσέγγιζε σε μεγάλο βαθμό τις σύγχρονες ανάγκες 

του Δήμου. Παράλληλα αναθεωρούσε το παλαιό ΓΠΣ του 1987. Στη μελέτη δίδονταν 

κατ’ αρχήν κατευθύνσεις για την αναζωογόνηση της παλιάς πόλης. Με βάση αυτές 

τις κατευθύνσεις, στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 21
ου

 αιώνα, από τη Δνση 

Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων του Δήμου Ρόδου, συντάχθηκε μελέτη 

αναθεώρησης του σχεδίου του 1961, λαμβάνοντας υπ’ όψη και την ενδιάμεση 

εμπειρία. Η μελέτη ανταποκρίνονταν στις ανάγκες του μνημείου με βάση τις αρχές 

της «βιώσιμης ανάπτυξης» και έφτασε στο σημείο σύνταξης σχεδίου Π.Δτος ήδη από 

το 2012. Ωστόσο και εδώ παρατηρήθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στην ενδιάμεση 

διαδικασία, με αποτέλεσμα να απέχουμε αρκετά ακόμη από τη θεσμοθέτησή της. 

Έτσι, η παλιά πόλη της Ρόδου, ένα ζωντανό μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς, παρά τις προσπάθειες που έγιναν επί σειρά δεκαετιών,  επί της ουσίας 

στερείται εγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου ανάπτυξης και οι όποιες επεμβάσεις ή 

αδειοδοτήσεις έχουν μεμονωμένο χαρακτήρα και επαφίενται στην κρίση των 

αρμόδιων αρχών.  

 

Ιι). Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). 

Όπως είδαμε, οι Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου προβλέπονταν στο Ν. 1337/83 και είχαν 

κυρίως χαρακτήρα προστασίας περιαστικών ή άλλων εκτός σχεδίου περιοχών. Στη 

Ρόδο, στα πλαίσια της ΕΠΑ, παρότι από τις προτάσεις χωρικής οργάνωσης του νομού 

Δωδ/σου που συνέταξε το ΥΧΟΠ το 1984 προβλέπονταν η μελέτη πολλών περιοχών 

ως ΖΟΕ, από τις προταθείσες περιοχές υλοποιήθηκε μόνο αυτή της περιοχής των 

Κολυμπίων ενώ θεσμοθετήθηκε ακόμα μία για την ευρύτερη περιοχή του οικισμού 

της Λάρδου.  

Τα Κολύμπια ήταν αρδευόμενη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας του αγροτικού 

οικισμού «San Benedetto» που είχαν ιδρύσει οι Ιταλοί στην ανατολική πλευρά του 

νησιού στην κεντρική Ρόδο. Η ΖΟΕ Κολυμπίων  (Π.Δ. ΦΕΚ 715/Δ/7.10.88) 

αποσκοπούσε στη διαφύλαξη του χαρακτήρα αυτού αλλά και στην τουριστική 

ανάπτυξη χωροθετώντας τουριστική ζώνη στην παραλία. Ήταν μια κατ’ αρχήν 
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προσπάθεια για ρύθμιση – συνύπαρξη ετερογενών χρήσεων η οποία αποτιμάται κατ’ 

αρχήν θετικά, ωστόσο δημιούργησε διάφορα προβλήματα στην εφαρμογή και κυρίως 

δεν διασφάλισε το χαρακτήρα της γεωργικής γης (επί της ουσίας και όχι σε επίπεδο 

ρυθμίσεων – όρων δόμησης), αφού η κύρια εικόνα της περιοχής είναι αυτή του 

τουρισμού και κάποιες μεγάλες εκτάσεις αδόμητες δίχως εντατικές καλλιέργειες.  

 

Εικόνα 23. Κολύμπια Ρόδου – ξενοδοχειακές μονάδες εντός ΖΟΕ. Φωτ. Π. Βενέρης. 

 

Ο οικισμός της Λάρδου βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού στο νότιο 

τμήμα του. Στόχος της ΖΟΕ (Π.Δ. ΦΕΚ 281/Δ/24.3.94) ήταν ο έλεγχος της 

τουριστικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή και ιδίως στο παράλιο τμήμα, η 

προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και η προστασία της 

γεωργικής γης. Έτσι ορίστηκαν οι αντίστοιχες ζώνες και τέθηκαν όροι και 

περιορισμοί δόμησης. Και στην περίπτωση αυτή δημιουργήθηκαν προβλήματα 

εφαρμογής ωστόσο ήταν μια κατ’ αρχήν προσπάθεια χωρικών ρυθμίσεων μέσω 

ζωνοποίησης με στόχο κυρίως την «προστασία».
282

   

Για τις εγκεκριμένες ΖΟΕ ν. Ρόδου, βλ. αντίστοιχο πίνακα στο παράρτημα της 

παρούσης. 

 

 

                                                           
282 Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι σήμερα η «ζωνοποίηση» αποτελεί πλέον μια «παρωχημένη» 

χωροταξική πρακτική ιδιαίτερα όταν είναι αποσπασματική (όπως εν προκειμένω). 
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3.2.2.4.2.3.Οικοδομικοί συνεταιρισμοί. 

Στη Ρόδο, ήδη από τη δεκαετία του ’60 αλλά και αργότερα, ιδρύθηκαν οικοδομικοί 

συνεταιρισμοί προκειμένου να αποκτήσουν έκταση η οποία κατόπιν πολεοδόμησης 

θα διανέμονταν στα μέλη τους υπό μορφή οικοδομήσιμου οικοπέδου προκειμένου να 

καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες. Για διάφορους λόγους οι περισσότεροι 

συνεταιρισμοί δεν μπόρεσαν να πολεοδομήσουν την έκτασή τους επί σειρά ετών. Με 

τη θέσπιση του Π.Δγματος 93/87 (ΦΕΚ 52/Α’/16.4.1987), δόθηκε η δυνατότητα 

πολεοδόμησης των εκτάσεων των υφιστάμενων συνεταιρισμών μέσα από 

συγκεκριμένες διαδικασίες  αλλά και η ίδρυση νέων. Προϋπόθεση για την 

πολεοδόμηση ήταν οι εκτάσεις τους να «χωροθετούνται» σε κάποιο ευρύτερο 

σχεδιασμό ή μετά από ειδική μελέτη να αποκτήσουν «οικιστική καταλληλότητα». Οι 

περισσότεροι συνεταιρισμοί, όντας περιαστικοί της πόλης της Ρόδου, χωροθετήθηκαν 

προς πολεοδόμηση από το Γ.Π.Σ. της Ρόδου το 1987. Έτσι, αμέσως μετά την ισχύ του 

Δγματος και εναρμονιζόμενοι με αυτό ξεκίνησαν τη διαδικασία πολεοδόμησης (με 

αναθέσεις μελετών σε μελετητικά γραφεία και επίβλεψη μέσω του μηχανισμού της 

ΕΠΑ) η οποία για τα συνήθη δεδομένα εξελίχθηκε αρκετά γρήγορα χάρις και στο 

κλίμα συντονισμού που υπήρχε μεταξύ των τοπικών και κεντρικών πολεοδομικών 

αρχών.  Έτσι, σχεδόν όλοι οι Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί απέκτησαν πολεοδομημένη 

γη και ολοκλήρωσαν τα έργα υποδομής με δικά τους μέσα παραχωρώντας τους 

κοινόχρηστους χώρους στο Δήμο. Στην προκειμένη περίπτωση ενθαρρύνθηκε η 

οργανωμένη με ιδιωτικά μέσα δόμηση η οποία έδωσε διεξόδους  αλλά μετέπειτα 

τέθηκαν πολλά εμπόδια σε ανάλογες διαδικασίες ιδιωτικών πολεοδομήσεων. 

Για τις εγκεκριμένες Πολεοδομικές Μελέτες Οικοδομικών Συνεταιρισμών ν. Ρόδου, 

βλ. αντίστοιχο πίνακα στο παράρτημα της παρούσης. 

 

3.2.2.4.2.4. ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ Ν. 2508/97. 

3.2.2.4.2.4.1. Ρόδος. 

Όπως είδαμε στο κεφάλαιο Α, τα ΓΠΣ που συντάχθηκαν με το Ν. 1337/83 ήταν 

κατευθυντήρια σχέδια σε επίπεδο πόλης. Με το Ν. 2508/97 τα σχέδια αυτά 

αντικαταστάθηκαν με τα αντίστοιχα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή Σχέδια Οικιστικής 

Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), οι ρυθμίσεις των οποίων δεν περιορίζονταν 

μόνο σε επίπεδο πόλης αλλά σε όλη την έκταση του (Καποδιστριακού πλέον) Δήμου. 

Έτσι, αποτελούσαν αναπτυξιακά «εργαλεία» με κανονιστικό χαρακτήρα για όλα τα 

διοικητικά όρια του Δήμου.  
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Στις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 21
ου

 αιώνα, από τους περισσότερους 

«Καποδιστριακούς» Δήμους του νησιού (οι οποίοι συνολικά ήταν 10) ανατέθηκαν οι 

αντίστοιχες μελέτες ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ. Οι Δήμοι που ανέθεσαν μελέτες ήταν: Νότιας 

Ρόδου, Πεταλούδων,
283

 Ατταβύρου,
284

 Λίνδου, Καλλιθέας, Αφάντου,
285

 και Ρόδου 

(στην περίπτωση αυτή η μελέτη εκπονήθηκε από την Δνση Πολεοδομίας του Δήμου). 

Από τις μελέτες αυτές θεσμοθετήθηκε (το 2008) μόνο αυτή του Δήμου Πεταλούδων 

δίδοντας κατευθύνσεις ανάπτυξης για όλα τα διοικητικά του όρια. Οι υπόλοιπες 

παραμένουν σε εκκρεμότητα με άγνωστο το μέλλον παρότι ορισμένες εξ’ αυτών 

βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.
286

  

Έτσι, τη στιγμή αυτή από τις 10 Δημοτικές Ενότητες (πρώην Καποδιστριακοί Δήμοι) 

που συγκροτούν τον ενιαίο πλέον Δήμο Ρόδου, ρυθμιστικό σχέδιο ανάπτυξης (ΓΠΣ – 

ΣΧΟΟΑΠ του Ν. 2508/97) έχει μόνο η Δ.Ε. Πεταλούδων, με αποτέλεσμα η 

συντριπτική πλειοψηφία του εξωαστικού χώρου του νησιού να παραμένει 

χωροταξικά αρρύθμιστη και να δομείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της «εκτός 

σχεδίου δόμησης»,  γεγονός που επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς 

(βλ. αντίστοιχο πίνακα στο παράστημα της παρούσης). 

 

3.2.2.4.2.4.2. Στα υπόλοιπα νησιά. 

Ανάλογη «πολεοδομική εικόνα» με αυτή της Ρόδου έχουν και τα υπόλοιπα νησιά του 

νομού και ιδίως αυτό της Κω, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί του νομού που 

παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με αυτό της Ρόδου σε όλους τους αναπτυξιακούς 

τομείς και ιδίως στον τουρισμό. 

 

Ι. Κως. 

Η πόλη της Κω διέθετε σχέδιο πόλης (ΦΕΚ-155/Δ/31-10-1967) πριν την ΕΠΑ, 

θεσμοθετημένο με τις διατάξεις του Ν.Δτος της 17.7.23 το οποίο στην ουσία 

αναθεωρούσε το προγενέστερο Ιταλικό. Πριν την ΕΠΑ, σχέδιο πόλεως διέθετε επίσης 

ο οικισμός Καρδάμαινα (ΦΕΚ-227/Α/29-9-1954), καθώς επίσης ο οικισμός Ζηπάρι  

(ΦΕΚ-168/Δ/7-8-1970).  

                                                           
283

 Για το ΓΠΣ Πεταλούδων βλ. Τσέτσης Στ., 2021 : 250 - 254 
284

 Για το ΣΧΟΟΑΠ Ατταβύρου βλ. Τσέτσης Στ., 2021 :255 - 257 
285

 Για το ΓΠΣ Αφάντου βλ. Τσέτσης Στ., 2021 : 247-249 
286

 Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι στο τέλος του 2022 λήγει η μεταβατική περίοδος θεσμοθέτησης 
αντίστοιχων μελετών που εκπονήθηκαν με τις διατάξεις του Ν 2508 /97 και βρίσκονται σε εξέλιξη με 
δεδομένο ότι ο χωροταξικός Νόμος και οι αντίστοιχες διαδικασίες έχουν αλλάξει όπως είδαμε στο 
κεφάλαιο Α και «πάλι από την αρχή»… 
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Με το πρόγραμμα ΕΠΑ και τις διατάξεις του Ν 1337/83, θεσμοθετήθηκε ΓΠΣ για την 

πόλη της Κω (ΦΕΚ 911/Δ/86) το οποίο τροποποιήθηκε αργότερα εντάσσοντας στις 

περιοχές επεκτάσεων τα περιαστικά οικιστικά σύνολα Αγ. Νεκτάριος, Παραδείσι, 

Νέα Αλικαρνασός και την περιοχή μεταξύ Αγ. Νεκταρίου και Πλατάνι 

χαρακτηρίζοντας παράλληλα ως ζώνη προστασίας παραδοσιακών συνόλων το 

ιστορικό κέντρο της πόλης (ΦΕΚ 182/Δ/98). Επίσης, τμήμα της παλιάς πόλης της Κω 

έχει χαρακτηριστεί ως «ιστορικός τόπος» (ΦΕΚ 162/Β/83). Αργότερα, συντάχθηκαν 

και θεσμοθετήθηκαν ΓΠΣ για τους οικισμούς της Κεφάλου – Καμάρι  (ΦΕΚ 

141/ΑΑΠ/2006) και Καρδάμαινας (ΦΕΚ 445/Δ/2003).  

Στην πόλη της Κω βάσει των ρυθμίσεων του ΓΠΣ έγιναν αρκετά μετέπειτα βήματα 

σε επίπεδο Πολεοδομικών Μελετών Επέκτασης Αναθεώρησης.
287

 Ωστόσο και εδώ οι 

Πολεοδομικές Μελέτες Επέκτασης που προβλέπονταν στην τροποποίηση του ΓΠΣ 

και ανατέθηκαν εκείνη την περίοδο (περιοχές Αγ. Νεκταρίου, Παραδεισίου και Νέας 

Αλικαρνασού οι οποίες είχαν οριοθετηθεί και ως οικισμοί < 2000 κατ.), εκκρεμεί 

ακόμη η θεσμοθέτησή τους παρά το πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει 

μεσολαβήσει. Το ίδιο ισχύει και για τους οικισμούς Κέφαλος, Καμάρι και 

Καρδάμαινα. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η μοναδική πολεοδομική μελέτη που συντάχθηκε για 

«βιοτεχνική ζώνη» στο νομό, βρίσκεται στην περιοχή «Μαρμαρωτό» σε επαφή με το 

σχέδιο πόλης της Κω. Η περιοχή αυτή χωροθετήθηκε ως «ζώνη βιοτεχνίας και 

χονδρεμπορίου» στο ΓΠΣ της Κω  (1986) και με την ίδια χρήση στην περιαστική 

ΖΟΕ της Κω (1989). Είναι στην ουσία μια δομημένη περιοχή με βιοτεχνικές 

εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης. Η μελέτη πολεοδόμησης ανατέθηκε το 1990. Αφού 

συντάχθηκε και οριστικοποιήθηκε, άρχισε ένα «γαϊτανάκι» περιφοράς του φακέλου 

προς θεσμοθέτηση μεταξύ υπηρεσιών λόγω ενδιάμεσων τροποποιήσεων του 

θεσμικού πλαισίου. Στο τέλος αφού διευκρινίστηκε σε ποιες διατάξεις υπόκειται και 

ποιος έχει την αρμοδιότητα, η μελέτη προσαρμόστηκε ανάλογα και αφού στάλθηκε 

στα αρμόδια όργανα για γνωμοδότηση προωθήθηκε στο ΥΠΕΝ για έκδοση Π.Δτος 

και βρίσκεται πλέον στην τελική φάση θεσμοθέτησης. Στο μεταξύ μεσολάβησαν κάτι 

παραπάνω από τρεις δεκαετίες. Είναι το «Ελληνικό παράδοξο» που διαιωνίζεται μέσα 

από το περιπετειώδες ταξίδι των αρμοδιοτήτων και της πολυνομίας. 

                                                           
287

 Βλ. Π.Μ. Αναθεώρησης Σχεδίου πόλεως Κω (ΦΕΚ 230/Δ/21.4.89), Π.Μ. Επέκτασης (ΦΕΚ 403/Δ/94) 
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Σε επίπεδο μελετών ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ με τις διατάξεις του Ν. 2508/97, στις αρχές του 

2000 είχαν ανατεθεί μελέτες για τα διοικητικά όρια των Καποδιστριακών  Δήμων 

Δικαίου και Ηρακλειδών οι οποίες όμως δεν θεσμοθετήθηκαν. Προς το τέλος της 

δεκαετίας ανατέθηκε μελέτη ΓΠΣ και από τον Δήμο Κω η σύνταξη της οποίας όμως 

λίγο αργότερα διεκόπη (λόγω της διοικητικής μεταρρύθμισης «Καλλικράτης» με την 

οποία  οι τρεις προϋφιστάμενοι «Καποδιστριακοί» Δήμοι -Κω, Δικαίου και 

Ηρακλειδών- συγκρότησαν ένα ενιαίο Δήμο για όλο το νησί, τον Δήμο Κω με έδρα 

την πόλη της Κω). 

Όσον αφορά στις ρυθμίσεις για τους οικισμούς < 2000 κατ., τα περισσότερα 

οικιστικά σύνολα οριοθετήθηκαν με απόφαση Νομάρχη στα πλαίσια της ΕΠΑ ενώ 

μετέπειτα πολεοδομική μελέτη συνετάχθη και θεσμοθετήθηκε μόνο για τον οικισμό 

του Μαστιχαρίου (ΦΕΚ-9/Δ/1992) με προβλήματα όμως στη μετεγγραφή της 

αντίστοιχης πράξης εφαρμογής στο Κτηματολόγιο (θυμίζουμε ότι η Ρόδος, η Κως και 

ένα μέρος της Λέρου είχαν κτηματολόγιο από την περίοδο της Ιταλικής κατοχής), 

όπως εξ’ άλλου αντίστοιχα προβλήματα είχε και η πόλη της Κω. Με το ΠΔ της 

19.10/13.11.78 (ΦΕΚ 594 Δ’) χαρακτηρίστηκαν πολλά οικιστικά σύνολα <2000 κατ. 

ως παραδοσιακοί οικισμοί.  

Στο νησί θεσμοθετήθηκαν επίσης δυο Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου. Η ΖΟΕ που αφορά 

στην περιαστική περιοχή της πόλης της Κω (ΦΕΚ 427/Δ/16.6.89 και τροποποίηση 

ΦΕΚ 63/Δ/90 ) με την οποία θεσπίζονται ζώνες προστασίας ακτών, ζώνες με χρήση 

αγροτική, τουριστική, βιοτεχνική κλπ και τίθενται ειδικοί όροι και περιορισμοί 

δόμησης, καθώς και η ΖΟΕ για την προστασία του υγροβιότοπου της Αλυκής (ΦΕΚ 

1024/Δ/28.11.97).  

 

 

Σχέδιο 16.. ΖΟΕ Αλυκής Κω. Πηγή: Δήμος Κω. 
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Θεσμοθετήθηκαν τέλος ειδικές διατάξεις για την προστασία της φύσης και του τοπίου 

σε χερσαία, θαλάσσια και υδάτινα τμήματα στην  περιοχή «Ψαλίδι» (Π.Δ. ΦΕΚ 

571/Δ/2006 «υγρότοπος και ακτή Ψαλιδίου Δήμου Κω»).  Επίσης, η περιοχή του 

ορεινού Ασφενδιού έχει θεσμοθετηθεί ως «τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους» που 

χρειάζεται ειδική κρατική προστασία (ΦΕΚ 169/Β/83). 

Στην Κω έχουν κηρυχθεί πολλές περιοχές ως «αρχαιολογικοί χώροι», 

καταλαμβάνοντας πολύ μεγάλες εκτάσεις (περίπου το 1/3 του νησιού αποτελεί 

αρχαιολογική ζώνη). 

Είναι τέλος άξιο αναφοράς ένα ερευνητικό πρόγραμμα για τη «φέρουσα ικανότητα» 

του νησιού σε σχέση με τον τουρισμό που συντάχθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

Σχολή Διοίκησης, τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) το έτος 2009. Στην έρευνα 

αυτή αφού αναλύονται όλα τα χαρακτηριστικά του νησιού και προσδιορίζονται οι 

βασικοί δείκτες φέρουσας ικανότητας,  συμπεραίνεται ότι το νησί και ιδιαίτερα 

ορισμένες παραθαλάσσιες περιοχές, είναι στα όρια του «κορεσμού» και απαιτείται 

αλλαγή στρατηγικής σε σχέση με το κλασικό μοντέλο του ήλιου και της θάλασσας, 

κάνοντας παράλληλα μια σειρά από προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 

πορευτεί η νέα τουριστική πολιτική, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο χωροταξικό 

σχεδιασμό. Δεν είναι άγνωστα όλα αυτά αλλά αναδεικνύονται με τρόπο 

«επιστημονικό» και αποτελούν υπόβαθρο πάντα χρήσιμο για τη διαμόρφωση των επί 

μέρους πολιτικών.  

 

ΙΙ. Στα μικρότερα νησιά. 

Με το πρόγραμμα ΕΠΑ θεσμοθετήθηκαν τα ΓΠΣ (Ν. 1337/83) των οικισμών > 2.000 

κατ. που βρίσκονται στα υπόλοιπα νησιά. Αυτά είναι: ΓΠΣ Πηγαδίων Καρπάθου 

(ΦΕΚ 23/Δ/87), ΓΠΣ Σύμης (Γυαλός – Πέδι – Εμπορειός) (ΦΕΚ 508/Δ/87), ΓΠΣ 

Πόθιας Καλύμνου (ΦΕΚ 615/Δ/87) και ΓΠΣ Αγ. Μαρίνας Λέρου (ενότητες Αγ. 

Μαρίνα – Κριθώνι, Πλάτανος – Παντέλι, Λακκί) (ΦΕΚ 1039/Δ/87). 

Όσον αφορά στις Πολεοδομικές Μελέτες Επέκτασης – Αναθεώρησης βάσει των 

προβλέψεων των ΓΠΣ, στις αρχές της δεκαετίας του ’90 στα πλαίσια της ΕΠΑ 

ανατέθηκαν σχεδόν όλες οι μελέτες, ωστόσο ουδεμία θεσμοθετήθηκε.
288

  Έτσι, 

                                                           
288

 Στα Πηγάδια Καρπάθου η μελέτη σταμάτησε στη Β’ φάση λόγω πληθώρας ενστάσεων και 
διαφωνίας του Δήμου (ενώ προχώρησε μόνο το τμήμα που αφορά σε ένα συγκεκριμένο τμήμα που 
ωστόσο και αυτό ωστόσο ακόμη δεν έχει θεσμοθετηθεί), στη Σύμη λόγω τοπογραφικών υποβάθρων 
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σχεδόν  όλοι οι μεγάλοι οικισμοί των μικρότερων νησιών της Δωδ/σου (πλην Ρόδου 

και Κω) στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου.   

Όσον αφορά σε μελέτες ΣΧΟΟΑΠ (Ν. 2508/97), η Λέρος είναι το μόνο νησί που 

διαθέτει εγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ ήδη από το 2009 το οποίο καθορίζει τους άξονες 

ανάπτυξης για όλο το νησί θέτοντας παράλληλα όρους και περιορισμούς δόμησης 

(ΦΕΚ 8/ΑΑΠ/2009). Αξίζει να σημειωθεί ότι για την Πάτμο συνετάχθη και 

εγκρίθηκε ΖΟΕ  (ΦΕΚ 621/Δ/1.8.2001 και ΦΕΚ 991/δ/27.11.2001 διόρθωση) για όλο 

το νησί και μετέπειτα ανατέθηκε μελέτη ΣΧΟΟΑΠ η οποία έφτασε στο τελικό της 

στάδιο ωστόσο δεν έχει ακόμα θεσμοθετηθεί. Στις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 

2000, ανατέθηκαν επίσης μελέτες ΣΧΟΟΑΠ για αρκετά άλλα νησιά (Τήλος
289

, 

Νίσυρος, Πάτμος, Λειψοί) οι οποίες ωστόσο δεν έχουν θεσμοθετηθεί. 

Σε σχέση με το πρόγραμμα οριοθετήσεων των οικισμών < 2000 κατ., στα πλαίσια της 

ΕΠΑ οριοθετήθηκε σχεδόν το σύνολο των οικισμών των νησιών. Πολλοί οικισμοί 

είχαν ήδη χαρακτηριστεί ως «παραδοσιακοί» με το ΠΔ της 19.10/13.11.78 (ΦΕΚ 594 

Δ’) αλλά και μεταγενέστερα με Δγματα του Υπ. Αιγαίου. Ωστόσο, σε συνέχεια των 

οριοθετήσεων, ελάχιστες Πολεοδομικές Μελέτες ανατέθηκαν και συνετάχθησαν 

(Μανδράκι και Πάλοι Νισύρου) οι οποίες όμως δεν θεσμοθετήθηκαν,  με αποτέλεσμα 

όλοι οι οικισμοί < 2000 των μικρότερων νησιών να στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους οικισμούς που στερούνται ορίων οικισμού είναι και 

ορισμένοι «εμβληματικοί» όπως η Χάλκη και το Καστελλόριζο.  

 

3.2.2.4.2.5.Το Υπουργείο Αιγαίου. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι με το Π.Δ. 1/86 (ΦΕΚ 1/Α/1986), 

καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες του νεοσύστατου Υπουργείου Αιγαίου. Μεταξύ 

αυτών ήταν και η ανάδειξη και προβολή της αιγαιοπελαγίτικης πολιτιστικής 

παράδοσης και κληρονομιάς, αρμοδιότητα η οποία μεταβιβάστηκε από το 

ΥΠΕΧΩΔΕ.
290

  

                                                                                                                                                                      
και άλλων θεμάτων, στην Πόθια Καλύμνου λόγω επίσης διαφωνίας του Δήμου και στην Αγ. Μαρίνα 
Λέρου για διάφορους λόγους. Στο Λακκί της Λέρου ανατέθηκε επίσης Πολεοδομική μελέτη 
Επέκτασης - Αναθεώρησης (θυμίζουμε ότι ο οικισμός αναπτύχθηκε βάσει Ιταλικού σχεδίου), αλλά 
και αυτή η μελέτη έμεινε στα αζήτητα. 
289

 Για το ΣΧΟΟΑΠ Τήλου βλ. Τσέτσης Στ., 2021 : 258-263. 
290

 Στα πλαίσια αυτά, οι αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στο Υπ. Αιγαίου ήταν μεταξύ των άλλων: 
Χαρακτηρισμός κτιρίων ως διατηρητέων, χαρακτηρισμός τόπων ιδιαιτέρου φυσικού κάλους και 
καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, μέτρα προστασίας για των χαρακτηρισμένων από το 
ΥΠΠΟ τόπων ως «ιστορικών». 
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Το 1998 στο Υπ. Αιγαίου συγκροτήθηκε Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και 

Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) (ΦΕΚ 221/Α/98) με γνωμοδοτικό ρόλο στην άσκηση 

αρμοδιοτήτων που είχαν μεταβιβαστεί σ’ αυτό. Με το Π.Δ. 326 (ΦΕΚ 267/Α/2000) 

μεταβιβάστηκαν πρόσθετες αρμοδιότητες.
291

 Τρία χρόνια αργότερα, με το Π.Δ. 47 

(ΦΕΚ 33/Α/2001) προβλέφτηκε η δημιουργία ΣΧΟΠ ανά νομό (ή ακόμα και σε 

επίπεδο Επαρχείων), ενώ με το Ν. 3201 / 2003 (ΦΕΚ 282/Α/2003) συγκροτήθηκε 

Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και Τοπίου (ΚΕΣΑΤΟ) με εισηγητική 

αρμοδιότητα προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για τη χάραξη πολιτικής σε 

θέματα προστασίας του τοπίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς του Αιγαίου αλλά 

και εκδίκασης ενστάσεων κατά πράξεων των πρωτοβαθμίων οργάνων.
292

 Με το ΠΔ 

216 (ΦΕΚ 241/Α/2007) συγκροτήθηκε «Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής 

Πολιτικής» στην οποία μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες των ανωτέρω 

αναφερομένων. Τέλος με το Ν. 4178/13 (ΦΕΚ 174/Α/2013) προβλέφτηκε η 

συγκρότηση Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕΣΑΑ) στα πλαίσια 

της Γ.Γ. Αιγαίου με εισηγητικές προς το Υπουργό αρμοδιότητες σε θέματα 

αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, εκδίκασης ενστάσεων κατά αποφάσεων των 

πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής κλπ. Συγκροτήθηκε επίσης Κεντρικό 

Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αιγαίου (ΚΕΣΥΠΟΘΑΑ) 

στο οποίο μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου 

Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων του ΥΠΕΝ, για πολεοδομικά θέματα 

που αφορούν κυρίως σε παραδοσιακά σύνολα. 

Έτσι, το Υπουργείο Αιγαίου αντικατέστησε στην ουσία το ΥΠΕΧΩΔΕ σε θέματα που 

αφορούν σε παραδοσιακά σύνολα ή κτίρια για τα νησιά του Αιγαίου 

διαδραματίζοντας ένα σημαντικό ρόλο στην αντίστοιχη ασκούμενη πολιτική. Η 

παράλληλες αρμοδιότητες των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟ σε θέματα νεωτέρων 

μνημείων, δημιούργησαν επί σειρά ετών μια «διαρχία» η οποία δυσχέρανε τη 

διοικητική διαδικασία κυρίως σε θέματα γνωμοδοτήσεων ή εποπτείας σε κηρυγμένα 

                                                           
291 Οι αρμοδιότητες αυτές ήταν μεταξύ των άλλων: Διατύπωση σύμφωνης γνώμης προς την 

αρμόδια πολεοδομική αρχή για κάθε οικοδομική εργασία σε κτίρια που βρίσκονται σε 
παραδοσιακούς οικισμούς ή που έχουν χαρακτηρισθεί παραδοσιακά, ή έχουν όψη σε 
αρχαιολογικούς χώρους ή σε περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους κλπ, άσκηση εποπτείας για την 
τήρηση των μορφολογικών στοιχείων για άδειες που έχουν εκδοθεί εντός παραδοσιακών συνόλων 
κλπ αλλά και διατύπωση σύμφωνης γνώμης προς την ΕΠΑΕ ή τις Δνσεις Τεχνικών Έργων για έργα που 
κατασκευάζονται σε παραδοσιακούς οικισμούς. 
292 Αξίζει να σημειωθεί ότι στον ίδιο Νόμο τίθενται και κανονιστικοί όροι ορίζοντας αρτιότητα τα 10 

στρ (αντί του κανόνα των  4) για τα γήπεδα που εμπίπτουν σε περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους 

και προορίζονται για χρήση τουρισμού.  Μια ακόμα «οριζόντια» διάταξη.  
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μνημεία, ιδίως όταν δημιουργήθηκαν τα περιφερειακά ΣΧΟΠ. Δημιουργήθηκαν 

επίσης ζητήματα αρμοδιοτήτων και στις πολεοδομικές μελέτες που αφορούσαν σε 

παραδοσιακά σύνολα ενώ δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις «διπλής αρμοδιότητας».
293

 

Με την πάροδο του χρόνου τα θέματα αυτά διευθετήθηκαν «στην πράξη» αλλά και 

θεσμικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, του ΚΕΣΑΑ και του 

ΚΕΣΥΠΟΘΑΑ κατά τη δεκαετία του ’10. 

Πέραν των ελεγκτικών και γνωμοδοτικών αρμοδιοτήτων, το Υπουργείο Αιγαίου 

προχώρησε και στην έκδοση κανονιστικών πράξεων σε σχέση με τους οικισμούς και 

την προστασία του τοπίου. Έτσι το 2002 προχώρησε στο χαρακτηρισμό ορισμένων 

νησιών του Αιγαίου ως εχόντων ανάγκη ειδικής προστασίας και καθόρισε όρους 

δόμησης και μορφολογικούς κανόνες κτιρίων στις εκτός σχεδίου περιοχές. Μεταξύ 

των νησιών αυτών για τα Δωδ/σα συμπεριλαμβάνονται η Τήλος, Νίσυρος, Χάλκη, 

Μεγίστη. Κάσος, Τέλενδος, Ψέριμος, Αστυπάλαια, Λειψοί, Αγαθονήσι, Αρκιοί 
 
(ΦΕΚ 

402/Δ/2002). Σε ορισμένα νησιά το Υπουργείο προχώρησε και στον καθορισμό όρων 

και περιορισμών δόμησης καθώς και μορφολογίας κτιρίων σε εντός οικισμού 

περιοχές.
294

  

 

3.2.2.4.2.6. Μελέτες Χωροταξικού Περιεχομένου. 

 

Ι. Μελέτη ΥΧΟΠ – Δνση Χωροταξίας «Νομός Δωδ/σου – προτάσεις 

Χωροταξικής Οργάνωσης». 

 

Η μελέτη συντάχθηκε στα πλαίσια των χωροταξικών κατευθύνσεων που 

επεξεργάστηκε το ΥΧΟΠ για όλη τη χώρα στα πλαίσια του 5ετούς προγράμματος 

κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, ενσωματώνοντας σ’ αυτό τομείς των 

αρμοδιοτήτων του, ένας εκ των οποίων η χωροταξία.  

Η Α’ φάση της μελέτης (ανάλυση) ξεκίνησε το 1982 με αποστολή κλιμακίων 

τεχνικών σε όλη της χώρα για διερεύνηση «επί του πεδίου» (όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται στο προοίμιο της μελέτης), έτσι ώστε να συλλεχθούν όλα τα απαιτούμενα 

                                                           
293

 Αν για παράδειγμα μια πολεοδομική μελέτη ενός οικισμού περιελάμβανε κάποιο παραδοσιακό 
πυρήνα αρμοδιότητα γι’ αυτόν είχε το Υπ. Αιγαίου ενώ για το υπόλοιπο τμήμα το ΥΠΕΧΩΔΕ.  
294 Οι οικισμοί αυτοί στα Δωδεκάνησα είναι τη Χάλκη (ΦΕΚ/ 362/Δ/2002), το Καστελόριζο (ΦΕΚ 

1163/Δ/2003) και οι οικισμοί Μικρό Χωριό, Μεγάλο Χωριό, Λιβάδια και το οικιστικό σύνολο Γεράς 
νήσου Τήλου  (ΦΕΚ  803/Δ/2002). Στους οικισμούς αυτούς δε καθορίστηκαν όρια, σε αντίθεση με 
τους οικισμούς Μανδράκι, Νικειά και Εμπορειός νήσου Νισύρου (ΦΕΚ 237/Δ/2002) για τους οποίους 
το Υπουργείο προχώρησε και στον καθορισμό των ορίων τους. 
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στοιχεία – πληροφορίες. Η Β’ φάση (προτάσεις)  συντάχθηκε το 1983 στα πλαίσια 

της ΕΠΑ και μετά από διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς οριστικοποιήθηκε και 

δημοσιεύτηκε από το ΥΧΟΠ σε τεύχος τον Μάιο του 1984. Οι προτάσεις 

χωροταξικής οργάνωσης δίνουν τις βασικές κατευθύνσεις για την οργάνωση του 

χώρου της κάθε γεωγραφικής ενότητας με στόχο την υποστήριξη του αντίστοιχου 

προγράμματος ανάπτυξης. Προσδιορίζονται οι βασικοί αναπτυξιακοί άξονες, η 

επιθυμητή κατανομή στο χώρο των παραγωγικών δραστηριοτήτων, τα δίκτυα 

τεχνικής υποδομής, οι ζώνες ειδικής προστασίας κλπ.
295

 

Για το νομό Δωδ/σου η μελέτη στόχευε στην αύξηση του πληθυσμού των μικρών 

νησιών με ταυτόχρονη σταθεροποίηση του πληθυσμού των πόλεων Ρόδου και Κω 

προκειμένου να επιτευχθεί η «ισόρροπη ανάπτυξη» και στην αύξηση του τοπικού 

ΑΕΠ. Στόχευε επίσης στην άμεση κάλυψη των αναγκών του νομού στους τομείς 

υγείας – πρόνοιας – εκπαίδευσης, στην προστασία του φυσικού και δομημένου 

περιβάλλοντος και ιδίως των παραδοσιακών οικισμών, στη διαφύλαξη της γεωργικής 

γης και της ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα, στην ιεράρχηση των στόχων για τις 

μεταφορές, στην ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου σε πέντε επίπεδα 

αλληλοεξαρτόμενα προκειμένου να εξασφαλισθεί η ισόρροπη ανάπτυξη και η μη 

ερήμωση της υπαίθρου μέσω της δημιουργίας ενός πολυκεντρικού δικτύου κλπ. Για 

όλες αυτές τις στοχεύσεις δόθηκαν οι ανάλογες κατευθύνσεις ενώ παράλληλα 

προτάθηκε να μελετηθούν μια σειρά από ΖΟΕ προκειμένου να προστατευτούν οι 

περιοχές  χρήζουσες ειδικής προστασίας αλλά και προγραμματισμένης ανάπτυξης.
296
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 Σύμφωνα με τη μελέτη «ο χωροταξικός σχεδιασμός έτσι όπως επιχειρείται από το ΥΧΟΠ έχει στόχο 
να συγκεκριμενοποιήσει να εναρμονίσει και να συντονίσει στο επίπεδο του γεωγραφικού χώρου τις 
οικονομικές, κοινωνικές και τεχνικές δραστηριότητες του αναπτυξιακού προγραμματισμού με βάση 
την αρχή της σύμμετρης ανάπτυξης ώστε να διαμορφωθούν σε κάθε κομμάτι του εθνικού χώρου οι 
συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν την κατάκτηση ενός επιπέδου και είδους ζωής σύμφωνα με τις 
αξίες και τις προσδοκίες του Ελληνικού λαού». Ασφαλώς μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. 
296

 Προτείνεται η δημιουργία ΖΟΕ για τμήματα της Ρόδου ιδίως περιαστικά της πόλης, τη Λίνδο, τις 
επτά πηγές Ρόδου, την περιοχή των «πεταλούδων» Ρόδου, το Φιλέρημο Ρόδου, τον Προφήτη Ηλία 
Ρόδου, την περιοχή των Κολυμπίων Ρόδου, την Κάλυμνο, τη Σύμη, την Αγ. Μαρίνα Λέρου, την 
Κάρπαθο, την περιαστική ζώνης της πόλης της Κω, την περιοχή της αλυκής Κω κλπ. 
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Σχέδιο 17. Προτάσεις Χωροταξικής Οργάνωσης Δωδεκανήσου. Οικιστικό Δίκτυο. Τεύχος 

ΥΧΟΠ 1984.   
 

Συμπερασματικά, η μελέτη αυτή απετέλεσε ένα «αναπτυξιακό μπούσουλα» για το 

νομό, προσανατολισμένο στον ορθολογισμό. Δεν θεσμοθετήθηκε λόγω μη ύπαρξης 

κατάλληλου θεσμικού πλαισίου ωστόσο ελήφθη υπ’ όψη σε αρκετές από τις 

μεταγενέστερες μελέτες - παρεμβάσεις. 

 

ΙΙ. Μελέτη UNEP 1988. 

Στα πλαίσια της αυξημένης περιβαλλοντικής ευαισθησίας που είχε αρχίσει να 

διαμορφώνεται στους κόλπους της Ε.Κ. αλλά και παγκόσμια κατά τη δεκαετία του 

΄80, από το Δήμο Ρόδου το 1988 συντάχθηκε μελέτη για ένα «ολοκληρωμένο 

περιβαλλοντικό σχεδιασμό και διαχείριση του χώρου» για το νησί της Ρόδου, στα 

πλαίσια περιβαλλοντικού προγράμματος των Ηνωμένων  Εθνών (UNEP). Η μελέτη 

συντάχθηκε σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς – υπηρεσίες του νησιού 

(αρχαιολογία, δασική υπηρεσία, διάφορες υπηρεσίες της Νομαρχίας κλπ) και αφού 
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κάνει μια ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης εφ’ όλης της ύλης (φυσικό – 

οικιστικό – πολιτιστικό περιβάλλον, περιβαλλοντικές παράμετροι κλπ)  καταλήγει σε 

κατ’ αρχήν προτάσεις περιβαλλοντικής προστασίας και απαιτούμενων δράσεων για 

την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, την επεξεργασία και διάθεση των στερεών 

αποβλήτων, τη ποιότητα των παράκτιων υδάτων, την επεξεργασία των υγρών 

αποβλήτων των ξενοδοχειακών μονάδων, τη δασοπροστασία, την εξοικονόμηση 

ενέργειας κλπ ενώ δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 

κοινού σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας προτείνοντας διάφορες δράσεις. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού για το νησί 

γεγονός που συντείνει στην άνευ όρων «ανάπτυξη» με πολλαπλές αρνητικές 

επιπτώσεις. Η μελέτη αυτή ασφαλώς δεν έλαβε θεσμική μορφή και δεν απετέλεσε 

μελέτη χωρικών κατευθύνσεων σε επίπεδο νησιού αλλά δημιούργησε ένα 

ικανοποιητικό υπόβαθρο για οποιαδήποτε μελλοντική παρέμβαση. 

 

ΙΙΙ. Ειδική Χωροταξική Μελέτη (ΕΧΜ) νήσου Ρόδου. 

Όπως είδαμε στο κεφάλαιο Α’, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ‘90 (οπότε και 

θεσπίστηκαν οι Νόμοι 2508/97 και 2749/99), οι Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες, 

αποτελούσαν μια «εκ των ενόντων» μορφή χωροταξικού σχεδιασμού που 

στηρίζονταν στις διατάξεις του Ν 1337/83 άρθ. 29 (ΖΟΕ) που ασφαλώς είχαν άλλο 

χαρακτήρα. Σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές, οι ΕΧΜ εκπονούνται κατά 

φάσεις.
297

  Η ΕΧΜ νήσου Ρόδου, ανατέθηκε τον Οκτ. 1996 (λίγο πριν την ισχύ του 

Ν. 2508/97) από το ΥΠΕΧΩΔΕ σε μελετητικό γραφείο στα πλαίσια του 

επιχειρησιακού προγράμματος «περιβάλλον» του 2
ου

 ΚΠΣ. Το πρωτόκολλο 

εγκατάστασης υπογράφηκε την 16.4.1997. Επιβλέφθηκε μέχρι σ’ ένα σημείο από 

τοπική ομάδα επίβλεψης με συμμετοχή εκπροσώπου του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η πρώτη φάση 

της μελέτης ήταν μια εξαιρετική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σε όλους 

τους τομείς με προβλέψεις για την επόμενη δεκαπενταετία. Στη συνέχεια, 

συντάχθηκαν τρία βασικά σενάρια παρεμβάσεων σε σχέση με τις περιβαλλοντικές 

                                                           
297 Η πρώτη φάση αφορά στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και των προοπτικών και 

τάσεων που αφορούν την περιοχή μελέτης, καθώς επίσης και τα εναλλακτικά σενάρια ρύθμισης-
παρέμβασης στο χώρο. Η δεύτερη φάση αποτελεί την οριστική μελέτη και πραγματεύεται 
λεπτομερώς την εφαρμογή του προτεινόμενου σεναρίου καταλήγοντας σε προτάσεις οι οποίες με τη 
θεσμοθέτησή τους αποτελούν πλέον το κανονιστικό χωροταξικό πλαίσιο (χωροθέτηση διάφορων 
ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων αλλά και προστασίας, αναπτυξιακές προοπτικές, καθορισμός 
χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης όπου απαιτείται κλπ) της περιοχής μελέτης.  
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παραμέτρους ανά τομείς. Το σενάριο χωρίς παρέμβαση, το σενάριο ελεγχόμενης 

ανάπτυξης και το σενάριο βιώσιμης ανάπτυξης το οποίο και προτάθηκε από τη 

μελετητική ομάδα. Έτσι, στη μελέτη εφαρμόστηκε (ενδεχομένως για πρώτη φορά στη 

χώρα) ένα είδος πρώιμης «Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης».
298

 Ορίστηκαν 

κριτήρια για κάθε προβλεπόμενη παρέμβαση σύμφωνα με το προτεινόμενο σενάριο 

και συντάχθηκαν κατ΄αρχήν προτάσεις χωρικής οργάνωσης για όλους τους 

αναπτυξιακούς τομείς και ζώνες προστασίας.  

Η μελέτη αρχικά «αγκαλιάστηκε» από την τοπική κοινωνία όπως θεσμικά 

εκπροσωπείται και άρχισε να «ζυμώνεται» ένα κλίμα τοπικών συνεργασιών και 

προτάσεων για τη βελτιστοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Ωστόσο, η 

οριστική μελέτη αντί να έχει πεδίο αναφοράς όλο το νησί, περιορίστηκε στη νότια 

Ρόδο (ως αναπτυσσόμενη περιοχή) προτείνοντας μια μορφή «ζωνοποίησης» με 

αναπτυξιακές κατευθύνσεις αλλά και όρους προστασίας (της γεωργικής γης, του 

παράλιου μετώπου κλπ) και ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών.  Παράλληλα 

η μελέτη έδιδε γενικές οδηγίες για το υπόλοιπο νησί. Και πάλι οι φορείς 

συνεργάστηκαν κάνοντας προτάσεις οι οποίες έγιναν εν μέρει δεκτές αλλά στην 

τελική φάση (Δ’ στάδιο) και μετά από παρατηρήσεις του ΣτΕ (στα πλαίσια της 

επεξεργασίας προς έκδοση του αντίστοιχου ΠΔτος), τέθηκαν πρόσθετοι περιορισμοί 

για όλο το νησί οι οποίοι δεν είχαν συζητηθεί στα προηγούμενα στάδια, προκαλώντας 

έντονες αντιδράσεις. Έτσι οι τοπικοί φορείς (Νομαρχία Δωδ/σου, Τοπική Ένωση 

Δήμων Κοινοτήτων Δωδ/σου, Εμπορικό και βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδ/σου και 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος τμ. Δωδ/σου) με κοινό έγγραφό τους παρενέβησαν 

εφ’ όλης της ύλης, ασκώντας κριτική και κάνοντας εκ νέου τεκμηριωμένες 

βελτιωτικές προτάσεις.
299

 Στη συνέχεια, αντί να βρεθεί η «χρυσή τομή», η μελέτη 

«πάγωσε» από το ΥΠΕΧΩΔΕ και εν τέλει εγκαταλείφτηκε οριστικά το 2003.
300

 

 Έτσι, η πρώτη προσπάθεια θεσμοθέτησης χωροταξικών κατευθύνσεων για το νησί 

έπεσε στο κενό και το γεγονός αυτό είχε σειρά αρνητικών επακόλουθων στη 

μετέπειτα πορεία. 

                                                           
298

 Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση περιγράφεται στο πρώτο κεφάλαιο και αποτελεί 
Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2001 ( Οδηγία Ε.Ε. 2001/42/ΕΚ). Το Εθνικό Δίκαιο εναρμονίστηκε με την ΚΥΑ 
107017/5.9.2006 (Β’ 1225)  
299

 Βλ. εφημερίδα «Η Ροδιακή» φύλο της 29.3.2002 
300

 Στο γεγονός αυτό συνέβαλε ότι ήδη από το 2001 από το Δήμο Νότιας Ρόδου (για τον οποίο 

γινόταν οι περισσότερες ρυθμίσεις) είχαν γίνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για ανάθεση ΣΧΟΟΑΠ 
για τα διοικητικά όρια του Δήμου. Εν τέλει, την 31.1.2003 εγκαταστάθηκε ο μελετητής που θα 
εκπονούσε το αντίστοιχο ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Νότιας Ρόδου με τις νέες προοπτικές που άνοιγε ο Ν. 
2508/97. Ωστόσο και η μελέτη ΣΧΟΟΑΠ έμεινε έκτοτε ανολοκλήρωτη. 
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IV. Γενικό Πλαίσιο  Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Εθνικό 

Χωροταξικό). 

  

Όπως είδαμε στο κεφάλαιο Α’, το ΓΠΧΣΑΑ θεσμοθετήθηκε το 2008. Στο σχέδιο 

αυτό προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τις νησιωτικές περιοχές στις οποίες 

αφιερώνεται ένα ειδικό άρθρο με κατευθύνσεις που συντείνουν στην: 

• Ενίσχυση συνοχής, προσβασιμότητας και επικοινωνίας. 

• Βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων. 

• Βελτίωση συντονισμού δράσεων για διαχείριση παράκτιων ζωνών. 

• Προώθηση:  

 Βασικών υποδομών – υγείας, διοίκησης, κοινωνίας της πληροφορίας. 

 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 

 Αναβάθμιση υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων. 

 Διαχείριση προστατευόμενων φυσικών περιοχών. 

 Ανάδειξη και προστασία ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου. 

 Βιώσιμη πολεοδομική οργάνωση παραθεριστικών οικισμών. 

 Διαφύλαξη τοπικών χαρακτηριστικών. 

Προβλέπεται επίσης η δημιουργία αξόνων ανάπτυξης και ενός πολυπολικού 

συστήματος για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τη δημιουργία πόλων (οικιστικών 

κέντρων) σε συνέργεια μεταξύ τους (σε αντιδιαστολή με την κλασική ιεράρχηση του 

οικιστικού δικτύου της υπόλοιπης χώρας), η κατηγοριοποίηση των υποδομών που 

σχετίζονται με τις μεταφορές, η προτεραιοποίηση των απαιτούμενων δράσεων για την 

προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου και πολλές άλλες κατευθύνσεις. 

Με την κατάθεση του σχεδίου προς διαβούλευση, σε επίπεδο νομού Δωδεκανήσου 

διεξήχθη ένας εκτενής δημόσιος διάλογος και έγιναν πολλαπλές παρεμβάσεις  

προκειμένου να αρθούν ορισμένα από τα κακώς κείμενα ιδίως για το νησιωτικό 

χώρο.
301

 Ορισμένες από τις τοπικές προτάσεις υιοθετήθηκαν στο τελικό διάταγμα με 

αποτέλεσμα  ο νησιωτικός χώρος να τύχει καλύτερης αντιμετώπισης (βλ. σχ. 18). 

                                                           
301

 Ο νησιωτικός χώρος σε επίπεδο «αναπτυξιακών αξόνων» αντιμετωπίστηκε αρχικά σαν 
«μαύρη τρύπα». Οι «άξονες ανάπτυξης» στην αρχική μελέτη ταυτίστηκαν με τους οδικούς άξονες 

της χώρας, υφιστάμενους και μελλοντικούς αποκόπτοντας το νησιωτικό σύμπλεγμα. Έτσι, από 
πλευράς τοπικών αρχών (με πρωτοβουλία κυρίως  του ΤΕΕ Δωδ/σου σε συνεργασία με τη Ν.Α., το 
Επιμελητήριο Δωδ/σου κλπ) προτάθηκε η δημιουργία «αναπτυξιακού άξονα του Αιγαίου» κατά 
μήκος του ανατολικού νησιωτικού μετώπου της χώρας, η δημιουργία «θαλάσσιων οδικών αξόνων» 
κατ΄ επέκταση και κατ΄αναλογία των προβλεπόμενων χερσαίων στα πλαίσια των «νησιωτικών 
πολιτικών» και του «μεταφορικού ισοδυνάμου», η βελτίωση των νησιωτικών υποδομών σε όλους 
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Αρχικό σχέδιο 

 

 
Πρόταση τοπικών φορέων 

 

 
Τελικό σχέδιο 

 

Σχέδιο 18. ΥΠΕΧΩΔΕ - Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο. Άξονες και πόλοι Ανάπτυξης. 

Συγκριτική παράθεση. Επεξεργασία Π. Βενέρης. Πηγή: προσωπικό αρχείο. 

 

 

 

V. Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό. 

Το Μάιο του 2007 είχε παρουσιασθεί για πρώτη φορά το Ειδικό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό (οι βασικές κατευθύνσεις του οποίου 

αναλύονται στο κεφάλαιο Α’). Με δεδομένη τη σημασία του για ένα νησιωτικό νομό 

και πάλι οι τοπικοί φορείς ενεργοποιήθηκαν, εντοπίστηκαν οι αδυναμίες του και 

συντάχθηκε πληθώρα προτάσεων για τη βελτίωσή του προκειμένου να εναρμονιστεί 

με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης για το νησιωτικό σύμπλεγμα. Οι απόψεις αυτές 

υιοθετήθηκαν από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δωδ/σου ασκώντας πίεση κεντρικά για 

υιοθέτησή τους.
302

 

                                                                                                                                                                      
τους τομείς, η ανάγκη για θεσμοθέτηση του «μεταφορικού ισοδύναμου» στο σύνολό του, ο 
προσδιορισμός της «φέρουσας ικανότητας» στη χωροθέτηση δραστηριοτήτων ιδίως στην παράκτια 
ζώνη και πολλές άλλες παρεμβάσεις (βλ. Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου περίοδος Ιούλ – Δεκ. 
2007) που υιοθετήθηκαν τόσο από το κεντρικό ΤΕΕ όσο και από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δωδ/σου 
κατά τη συνεδρίαση της 19.12.2007 αλλά και από άλλους φορείς με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί 
ένα «μέτωπο» για τη νησιωτικότητα που επέφερε κάποιους καρπούς, ιδίως στην ισότιμη 
αντιμετώπιση των νησιών με την υπόλοιπη χώρα. Για τις αδυναμίες του Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. σε σχέση με το 
νησιωτικό χώρο.  Βλ. επίσης Λουκάκης Π. 2017:124-126. 
302

 Μέσα από αναλυτικά κείμενα που συντάχθηκαν από το ΤΕΕ Δωδ/σου, επισημάνθηκαν οι 
αδυναμίες που αφορούσαν στη «φιλοσοφία» του σχεδίου που κύρια κατεύθυνσή του ήταν η 
διευκόλυνση των επενδύσεων (ιδίως των μεγάλων) και της μεγέθυνσης του τουρισμού, η δημιουργία 
ενός πολύπλοκου συστήματος με επικαλύψεις περιοχών διαφορετικού τύπου με αποτέλεσμα την 
ασάφεια ως προς το τι ισχύει που, η μη πρόνοια για σύνταξη μελετών «φέρουσας ικανότητας»  κατά 
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Το Σεπτέμβριο του 2008, από το ΥΠΕΧΩΔΕ δόθηκε στη δημοσιότητα η δεύτερη 

έκδοση του υπ΄όψη σχεδίου. Στη δεύτερη αυτή έκδοση κατεβλήθη προσπάθεια για 

βελτίωση ορισμένων ρυθμίσεων (σε σχέση με το αρχικό σχέδιο) σε επί μέρους τομείς, 

η βασική όμως φιλοσοφία του αρχικού σχεδιασμού δεν άλλαξε. Και επί αυτού του 

σχεδίου διεξήχθη ένας εκτενής διάλογος και κατατέθηκαν προτάσεις
303

 οι οποίες 

όμως στην πλειοψηφία τους δεν ελήφθησαν υπ΄όψη στον τελικό σχεδιασμό ο οποίος 

και θεσμοθετήθηκε το 2009 (ΦΕΚ 1138/Β/2009). 

Μια προσπάθεια αναθεώρησης του σχεδίου έγινε το 2011 – 12 η οποία δεν 

προχώρησε. Το  2013 κατατέθηκε εκ νέου πρόταση αναθεώρησης του υφιστάμενου 

πλαισίου επιφέροντας πολλές αλλαγές σε σχέση με το αρχικό – θεσμοθετημένο 

σχέδιο.
304

 Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου κατά τη συνεδρίαση της 

18.7.2013 έκανε πληθώρα παρατηρήσεων αλλά και προτάσεων,
305

 ωστόσο κατά την 

τελική διαμόρφωση του σχεδίου ελάχιστες από αυτές ελήφθησαν υπ’ όψη και η 

αναθεώρηση θεσμοθετήθηκε (ΦΕΚ 3155/Β/12.12.2013).  

Εν τέλει, όπως ήδη αναφέρθηκε στο κεφάλαιο Α’, τόσο το αρχικό σχέδιο (2009) όσο 

και η αναθεώρησή του (2013), ακυρώθηκαν από το ΣτΕ και έτσι επί σειρά ετών η 

χώρα και επομένως ο νομός Δωδ/σου στερείται ενός κατευθυντήριου πλαισίου για 

την ανάπτυξη της «βαριάς βιομηχανίας», τον τουρισμό.  

 

 

                                                                                                                                                                      
περίπτωση αλλά και η μη πρόνοια για επαρκή προσπελασιμότητα στις παραλίες, η μη πρόβλεψη 
δράσεων για αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, ο μη σαφής προσδιορισμός του 
τρόπου με τον οποίο το πλαίσιο εξυπηρετεί τη «νησιωτικότητα» βάσει της αντίστοιχης 
συνταγματικής πρόνοιας, η μη διασύνδεσή του με το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 κλπ. Με βάση ένα πλαίσιο 
αρχών κατατέθηκε πληθώρα προτάσεων εξειδικευμένων κατ’ άρθρο που στόχευαν στη βιώσιμη 
τουριστική ανάπτυξη. Βλ. σχετ. πρακτικά συνεδρίασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου της 19.12.2007 
και αντίστοιχη εισήγηση του ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου. 
303

 Το ΤΕΕ Δω/σου τοποθετήθηκε εφ΄όλης της ύλης καταθέτοντας επίσης σειρά προτάσεων Βλ. 
Απόφαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Δωδ/σου Συνεδρίαση της 17.8.2008 (ενημερωτικό δελτίο ΤΕΕ 
Δωδ/σου τεύχος Ιούλιος – Δεκέμβριος 2008.) 
304 Οι αλλαγές που αφορούσαν στις νησιωτικές ήταν κυρίως: α) αύξηση του ορίου  αρτιότητας 

από 8 σε 20 στρ. με εξαίρεση κάποια νησιά, β) Μείωση της ελάχιστης επιφάνειας που πρέπει να 
διαθέτει κάποιο νησί προκειμένου να μπορούν να ανεγερθούν σύνθετα τουριστικά καταλύματα, γ) 
Άρση των περιορισμών δόμησης που προβλέπονταν για τα μικρότερα νησιά δ) Μείωση της 
ελάχιστης επιφάνειας των ακατοίκητων νησιών από τα 500 στα 300 στρ ε) Επιτρέπεται η δόμηση σε 
περιοχές natura 2000. ζ) άρση του τύπου  Ε1=50+(10-Υ) Χ5 (όπου Ε1 η απόσταση των κτισμάτων, Υ 
στάθμη εδάφους), που προσδιορίζει την απόσταση των κτισμάτων από τη γραμμή αιγιαλού σε 
περίπτωση υψομέτρου μέχρι 10 μ. Έτσι σ΄αυτή την περίπτωση τα κτίσματα πλησιάζουν προς την 
παραλία έως και 50.00 μ.. 
305

 Βλ. σχετ. την με αρ. πρ. 3562/3.7.2013 εισήγηση Δνσης Περιβάλλοντος Περιφ. Νοτ. Αιγαίου  προς 
την αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου. 
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VI. Περιφερειακό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακό Χωροταξικό – 2003). 

 

Η μελέτη συντάχθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ (μελετητική ομάδα) στα πλαίσια του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» (Ε.Π.ΠΕΡ με συγχρηματοδότηση 

ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΤΠΑ). Επιβλέφθηκε επίσης από το ΥΠΕΧΩΔΕ.
306

 Το μεγαλύτερο 

τμήμα της συντάχθηκε πριν την ισχύ του Ν. 2742/99 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και 

Αειφόρος Ανάπτυξη». Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια προσαρμογής – 

επικαιροποίησης στους στόχους και τις κατευθύνσεις του Νόμου αυτού. Συντάχθηκε 

επίσης πριν τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Χωροταξικού (2008) και του Ειδικού 

Χωροταξικού για τον Τουρισμό (2009) και επομένως κατά κάποιο τρόπο αποτελεί 

«σχήμα πρωθύστερο» αφού δεν ακολουθήθηκε η ιεραρχική κλίμακα του σχεδιασμού 

όπως προβλέπεται στο Νόμο 2742/99.  

Αφού προηγήθηκε η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης συντάχθηκε η τελική 

πρόταση η οποία στόχευε: στη βελτίωση της δημογραφικής εικόνας και άμβλυνση 

των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, στη διατήρηση της χαμηλής ανεργίας με 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με προσέλκυση επενδύσεων στον τουρισμό και τη 

μεταποίηση, στην αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, στη βελτίωση της 

ενδοπεριφερειακής προσπελασιμότητας, στη βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών 

υπηρεσιών, στην προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος με χωροταξικό και 

πολεοδομικό σχεδιασμό, στην ορθολογική ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου, στη 

χωρική οργάνωση και λειτουργία των βασικών αναπτυξιακών τομέων, στον έλεγχο 

της οικιστικής ανάπτυξης και στη διατήρηση του φυσικού αποθέματος με 

περιορισμούς στις χρήσεις γης. Οι στόχοι αυτοί εξειδικεύτηκαν με μια σειρά από 

προτάσεις ανά τομέα δημιουργώντας ένα πλέγμα γενικών κατευθύνσεων τόσο για την 

αναπτυξιακή προοπτική της περιφέρειας με στόχο τη «βιώσιμη ανάπτυξη» όσο για τα 

υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού. Οι κατευθύνσεις αυτές είναι στρατηγικού και όχι 

κανονιστικού χαρακτήρα. 

Η οριστική μελέτη αφού πλέον είχε διαμορφωθεί στο σύνολό της, στάλθηκε το 2002 

από το ΥΠΕΧΩΔΕ στους φορείς για γνωμοδότηση. Το Περιφερειακό Συμβούλιο 

Νοτίου Αιγαίου κατά τη συνεδρίαση της 14.4.2003 ενέκρινε τη μελέτη και 

συγκρότησε επιτροπή που σε συνεργασία με το μελετητή θα επεξεργαζόταν το τελικό 

                                                           
306

 Στην ομάδα επίβλεψης του ΥΠΕΧΩΔΕ υπήρχε εκπρόσωπος του Γ.Γ. Αποκεντρ. Διοίκησης Αιγαίου.  
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κείμενο βάσει των προτάσεων που κατατέθηκαν.
307

 Η μελέτη θεσμοθετήθηκε εν τέλει 

με την 25290/ 2003 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1487/Β’/10.10.2003). 

 

Συνοψίζοντας, η μελέτη αυτή απετέλεσε μια πρώτη προσπάθεια χωρικής οργάνωσης 

σε επίπεδο (κρατικής τότε) Περιφέρειας και επομένως του νομού Δωδ/σου, σύμφωνα 

και με τις κατευθύνσεις που είχαν διαμορφωθεί στα πλαίσια της Ε.Ε. για τον 

περιφερειακό σχεδιασμό. Παρά το γεγονός ότι ελάχιστα ελήφθη υπ’ όψη 

μεταγενέστερα (καθότι κείμενο αρχών και όχι κανονιστικού περιεχομένου), 

αξιολογείται θετικά εντάσσοντας για πρώτη φορά θεσμικά τη χωροταξική διάσταση 

στον αναπτυξιακό προγραμματισμό της Περιφέρειας.   

 

3.2.2.4.2.7.Άλλες ρυθμίσεις. 

Ι. Κορεσμένες τουριστικά περιοχές. 

Κατά το πρώτο ήμισυ της δεκαετίας του ’80, ο ΕΟΤ σε μια προσπάθεια ελέγχου – 

ποιοτικής αναβάθμισης της τουριστικής ανάπτυξης, προσδιόρισε και θεσμοθέτησε με 

Υπουργικές Αποφάσεις, περιοχές εντός των οποίων ετίθετο αναστολή στην 

περαιτέρω επέκταση ή ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων σε τουριστικά 

κορεσμένες περιοχές. Στις περιοχές αυτές συμπεριλαμβάνονταν και η πόλεις της 

Ρόδου και Κω. Παράλληλα ορίστηκαν περιοχές στις  οποίες για λόγους προστασίας  

απαγορεύτηκε η ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων > 100 κλινών. Στις περιοχές 

αυτές συμπεριελήφθη η περιοχή του βόρειου τριγώνου της Ρόδου (περιοχή από 

Ιαλυσό μέχρι Φαληράκι και όρια Δήμου Ρόδου), η Λίνδος και η Καρδάμαινα Κω.
308

 

Το 1986, έγινε προσπάθεια συστηματικοποίησης των ως άνω ρυθμίσεων
309

 και 

προσδιορίστηκαν ως περιοχές «ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης», α) ζώνες με 

ανεπτυγμένη τουριστική υποδομή και έντονη ζήτηση, β) ζώνες με ανεπτυγμένη 

τουριστική υποδομή και ευαίσθητο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και γ) ζώνες με 

ανεπτυγμένη τουριστική ανωδομή και χαμηλή πληρότητα. Στις περιοχές αυτές (με 

εξαίρεση τα τμήματά τους που χαρακτηρίζονται ως «κορεσμένα») επιτρέπεται η 

                                                           
307

 Σε επίπεδο νομού Δωδ/σου, το ΤΕΕ τοποθετήθηκε εφ’ όλης της ύλης και απέστειλε στο ΥΠΕΧΩΔΕ 
ένα πλέγμα προτάσεων για βελτίωση της μελέτης (βλ. έγγραφο αρ. πρ. 1087/5.12.2002). Με βάση τις 
προτάσεις αυτές διαμορφώθηκε η εισήγηση του νομού προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου 
Αιγαίου (το οποίο τότε λειτουργούσε στα πλαίσια της κρατικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ήταν 
15μελές με πρόεδρο το Γ.Γ. της Περιφέρειας και απαρτίζονταν από εκπροσώπους φορέων).  
308

 Βλ. ΦΕΚ 286/Β/1983 και ΦΕΚ 812/Β/1985  
309

 Βλ. την  537855/86 (ΦΕΚ 797/Β’) Απόφαση Υπουργού «Μέτρα για την ελεγχόμενη 
τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς περιοχών της χώρας. 
Καθορισμός περιοχών Ελέγχου Τουρ. Ανάπτυξης». 



193 
 

δημιουργία μόνο νέων κύριων και βοηθητικών καταλυμάτων ΑΑ΄και Α΄τάξης. Στα 

κορεσμένα τμήματα δεν επιτρέπεται η δημιουργία νέων τουριστικών εγκαταστάσεων 

και ενθαρρύνεται η αναβάθμιση των υφιστάμενων. Από τις ρυθμίσεις εξαιρούνται η 

μετατροπή των παραδοσιακών κτισμάτων σε τουριστικά καταλύματα, οι «μείζονος 

τουριστικής σημασίας επενδύσεις» και όσα γήπεδα κτήρια με χρήση τουρισμού 

εμπίπτουν σε ειδικό καθεστώς (ΖΟΕ, ΓΠΣ κλπ) με ειδικούς όρους δόμησης.  

Στη Ρόδο προσδιορίστηκαν ως «κορεσμένες περιοχές» οι περιοχές ευρισκόμενες 

εντός ΓΠΣ πόλεως Ρόδου και εντός των ορίων του οικισμού Λίνδου. Ως περιοχές 

ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης προσδιορίστηκαν παράλια τμήματα των ΟΤΑ Ρόδου, 

Καλυθιών, Κοσκινού και Ιαλυσού (βόρειο τρίγωνο Ρόδου) καθορίζοντας ως ελάχιστη 

δυναμικότητα μονάδων τις 150 κλίνες. Αντίστοιχα στην Κω προσδιορίστηκαν ως 

«κορεσμένες περιοχές» οι περιοχές ευρισκόμενες εντός ΓΠΣ πόλεως Κω και εντός 

σχεδίου οικισμού Καρδάμαινας.  Ως περιοχές ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης 

προσδιορίστηκαν παράλια τμήματα των ΟΤΑ Κω και Καρδάμαινας καθορίζοντας 

ελάχιστη δυναμικότητα τις 100 κλίνες. 

Πέντε χρόνια αργότερα, το 1991 με Π.Δγμα (ΦΕΚ 474/Δ/1991), προσδιορίζονται 

όροι δόμησης για ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων στις «εκτός σχεδίου» 

περιοχές των νήσων Ρόδου, Κρήτης, Κέρκυρας καθώς και της Χαλκιδικής. Ορίζεται 

όριο αρτιότητας τα 10 στρ. ενώ για τα γήπεδα εμπίπτοντα στις περιοχές «ελέγχου 

τουριστικής ανάπτυξης» τα 20 στρ. και Σ.Δ. 0,2. Επιτρέπεται η δημιουργία 

ξενοδοχειακών μονάδων μόνο ΑΑ’ και Α τάξης ενώ είναι δυνατόν να εφάπτονται της 

ζώνης παραλίας. 

Παρατηρούμε ότι με τις  ρυθμίσεις του 1986 για τις περιοχές ελέγχου τουριστικής 

ανάπτυξης, γίνεται μια «πρώιμη» προσπάθεια δημιουργίας ενός ιδιότυπου 

«χωροταξικού πλαισίου» για τον τουρισμό (δίχως ασφαλώς να υφίσταται αντίστοιχο 

θεσμικό πλαίσιο, το οποίο δημιουργήθηκε πολύ αργότερα το 1999). Τριάντα χρόνια 

αργότερα, το 2016 με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2877/Β/2016) οι ρυθμίσεις αυτές 

καταργήθηκαν ως «παρωχημένες και ασύμβατες με τη σύγχρονη τουριστική 

πραγματικότητα».  

 

ΙΙ. Περιοχές δικτύου natura 2000. 

Η διαρκώς αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθησία στα πλαίσια της Ε.Κ. από τη 

δεκαετία του ’80 και μετέπειτα, οδήγησε στη σύνταξη οδηγιών για την προστασία της 

ορνιθοπανίδας (74/409/ΕΟΚ όπως επικαιροποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/Ε.Κ) 
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και τους οικότοπους (92/43/ΕΟΚ), που απετέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία του 

πανευρωπαϊκού δικτύου «Νatura 2000». Τα κράτη μέλη είχαν την υποχρέωση 

σύνταξης των αντίστοιχων μελετών και προσδιορισμού των αντίστοιχων «Ειδικών 

Ζωνών Προστασίας» (ΕΖΠ) για την ορνιθοπανίδα και Ειδικών Ζωνών Διατήρησης 

(ΕΖΔ) για το περιβάλλον – οικοτόπους. Απώτερος στόχος ήταν η δημιουργία 

διαχειριστικών σχεδίων για κάθε περιοχή που εντάσσεται στο δίκτυο με στόχο τη 

«βιώσιμη ανάπτυξη».  

Η χώρα μας έχει μέχρι στιγμής εντάξει – οριοθετήσει στο δίκτυο πάνω από το 20% 

της εδαφικής της επιφάνειας ενώ το ποσοστό αυτό για τα Δωδ/σα πλησιάζει στο 30%. 

Η έλλειψη ειδικών διαχειριστικών μελετών που να προσδιορίζουν επακριβώς την 

προστατευταία αξία σε κάθε περιοχή αλλά και τον τρόπο προστασίας και διαχείρισής 

της, οδήγησε στην επιβολή οριζόντιων μέτρων.
310

  

Τόσο στη Ρόδο όσο στην Κω αλλά και στα μικρότερα νησιά (ορισμένα εκ των 

οποίων εμπίπτουν εξ’ ολοκλήρου στο δίκτυο natura 2000), έχουν προσδιορισθεί οι 

αντίστοιχες ζώνες. Για τη Ρόδο, έχουν επίσης χαρακτηρισθεί ως «τοπία ιδιαιτέρου 

φυσικού κάλλους) οι περιοχές Μονόλιθος, Λίνδος, Προφήτης Ηλίας, Αρχαία 

Κάμειρος, Πεταλούδες, Κοσκινού, Φιλέρημος και Ροδίνι.
311

  

Για τις θεσμοθετημένες περιοχές natura 2000 στο νησί της Ρόδου βλ. αντίστοιχο 

χάρτη στο παράστημα της παρούσης. 

 

Συνοψίζοντας, η περίοδος αυτή σηματοδοτεί τη σημερινή εικόνα του νησιού και 

προδιαγράφει το «δέον γενέσθαι».  

Το φιλόδοξο πρόγραμμα της ΕΠΑ επέφερε πολεοδομικούς καρπούς κυρίως χάριν 

στον τρόπο οργάνωσης του όλου εγχειρήματος (τουλάχιστο μέχρι σε κάποιο σημείο), 

με κεντρική εποπτεία και τοπική δράση αλλά και παράλληλη συνεργασία των 

εμπλεκόμενων φορέων. Ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα συλλογικό επίτευγμα το οποίο 

όμως με την πάροδο του χρόνου άρχισε να αποδυναμώνεται και στο τέλος να 

αποσυντίθεται αφού άλλαξε η διοικητική δομή της χώρας και παράλληλα «μεγάλωσε 
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 Η έλλειψη σχεδιασμού ή ειδικών προγραμμάτων προστασίας, οδηγεί στη χώρα μας σε 
«γενικεύσεις» (όπως εξ’ άλλου είδαμε και σε άλλες περιπτώσεις.) Εν προκειμένω η «προστασία» 
λογίζεται ως «όρος δόμησης» με αύξηση της αρτιότητας από τα 4.000 μ2 που είναι ο κανόνας στην 
εκτός σχεδίου δόμηση, στα 10.000 μ2 αν εμπίπτει σε περιοχή natura 2000, όπως αναλύσαμε στο 
κεφάλαιο Α (βλ. Ν. 3937/2011 ΦΕΚ 60/Α/31.3.2011). 
311

 Για μια πλήρη εικόνα του δικτύου natura 2000, των τοπίων ιδιαιτέρων φυσικού κάλλους σε όλη τη 
χώρα βλ. βάση δεδομένων ΕΜΠ πρόγραμμα «Φιλότης» https://filotis.itia.ntua.gr/ 
 

https://filotis.itia.ntua.gr/
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η απόσταση» μεταξύ «κέντρου» και «περιφέρειας» ιδίως στον πολεοδομικό τομέα με 

μια σειρά από αρμοδιότητες οι οποίες είχαν μεταφερθεί περιφερειακά να 

«επαναπατρίζονται» στο κέντρο ιδίως μετά τη συγκρότηση του Β’ Βαθμού Τ.Α. για 

τους λόγους που αναπτύξαμε στο κεφάλαιο Α.  

Έτσι, από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 και μετέπειτα υπήρξαν περίοδοι που 

πολεοδομικά διανύονταν με «μετέωρα» βήματα, αφού ένα κλίμα ασάφειας ήταν 

διάχυτο σε σχέση με την πορεία του σχεδιασμού και τις αρμοδιότητες αλλά και λόγω 

έλλειψης κεντρικού συντονισμού από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Παράλληλα, η Τ.Α. παρότι 

ενδυναμώθηκε με τη θέσπιση του «Καποδίστρια», δεν φάνηκε ικανή να ανταπεξέλθει 

στο σύνθετο αντικείμενο του σχεδιασμού και να φέρει εις πέρας τις πρωτοβουλίες 

που αναλάμβανε. Έτσι, μια σειρά από μελέτες εκτός προγράμματος ΕΠΑ έμειναν 

«στα αζήτητα» και κυρίως αυτές των πολύ σημαντικών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ που θα 

προσδιόριζαν το αναπτυξιακό πλαίσιο των Δήμων. Η συνολική ρύθμιση που 

επιχειρήθηκε για το νησί της Ρόδου μέσω της ΕΧΜ (έστω κι αν αυτή δεν αποτελούσε 

ένα πραγματικό ρυθμιστικό - χωροταξικό σχέδιο) πρώτα «συρρικνώθηκε» σ’ ένα 

τμήμα του και στη συνέχεια έπεσε στο κενό, γεγονός που καταδεικνύει  ότι το σύνολο 

των εμπλεκομένων μερών δεν ήταν έτοιμο για ένα τέτοιο εγχείρημα. Το ίδιο ισχύει 

και για τα υπόλοιπα νησιά. Αδυναμία από την πλευρά της Τ.Α. επιδείχθηκε και στη 

θεσμοθέτηση πολεοδομικών σχεδίων βάσει των προβλέψεων των ΓΠΣ που 

θεσμοθετήθηκαν με το πρόγραμμα ΕΠΑ. Παράλληλα η «νομική - νομολογιακή» 

διάσταση του σχεδιασμού υπερίσχυσε της «τεχνικής - αναπτυξιακής» κατά την 

κυρίαρχη πρακτική εκείνης της εποχής (η οποία δεν έχει διαφοροποιηθεί μέχρι και 

σήμερα).  

Επομένως μέσα από ένα συνδυασμό αδύναμων δομών πολεοδομικού σχεδιασμού στα 

πλαίσια των περισσότερων «Καποδιστριακών» Δήμων, υπερεκτίμησης του ιδιωτικού 

οφέλους έναντι του δημοσίου με αδυναμία ανάληψης του αντίστοιχου «πολιτικού 

κόστους» και ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου θεσμικού πλαισίου, διαμορφώθηκαν οι 

συνθήκες ώστε πολλά οικιστικά σύνολα να αναπτύσσονται χωρίς σχεδιασμό και η 

ανάπτυξη του νησιού να μην διαφέρει εν τέλει από την αντίστοιχη της χώρας παρά τα 

πολλά βήματα που έγιναν. 

«Σύγχυση» όμως δεν επικράτησε μόνο στον τομέα του χωρικού σχεδιασμού αλλά και 

στον έλεγχο και εποπτεία του δομημένου περιβάλλοντος. Τα διάφορα «συμβούλια – 

επιτροπές» που δημιουργήθηκαν και συνυπήρξαν παρά τις καλές προθέσεις 

«προστασίας» εν τέλει επέφεραν αύξηση της γραφειοκρατίας χωρίς ουσιώδες 
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αντίκρισμα σε πολλές των περιπτώσεων. Άλλη μια κλασική παθογένεια της 

διοικητικής μας διαδικασίας. 

Η ραγδαία ανάπτυξη έφερε επιπρόσθετα αυθαίρετη δόμηση με πολλές μορφές ιδίως 

στις εκτός σχεδίου περιοχές
312

 οι οποίες εν τέλει αναπτύχθηκαν «κατά το δοκούν» 

όπως και στην υπόλοιπη χώρα, μετατρέποντας τις κύριες οδικές υπεραστικές 

αρτηρίες σε δρόμους αστικής μορφής με διόγκωση της παρόδιας δόμησης, 

δημιουργώντας  παράλληλα περιοχές με συγκρούσεις χρήσεων αλλά και μη ισόρροπη 

ανάπτυξη με πολλές ανισότητες μεταξύ των διαφόρων περιοχών του νησιού.  

Ο λεγόμενος «δημοκρατικός προγραμματισμός» στην εσωτερική κατανομή των 

κοινοτικών κονδυλίων μεταξύ των Δήμων του νησιού λειτούργησε μέχρι σ’ ένα 

βαθμό αλλά διαπιστώθηκε και έντονος ανταγωνισμός που συνέτεινε στο να μην 

ολοκληρωθούν ορισμένες δράσεις που απαιτούσαν διαδημοτική συνεργασία. Έτσι, 

παρά την πληθώρα των έργων που υλοποιήθηκαν  στο νησί, τα διαδημοτικής 

σημασίας ήταν λίγα σε σχέση με αυτά της τοπικής σημασίας και αυτό διότι παρά τους 

επί μέρους αναπτυξιακούς προγραμματισμούς δεν διαμορφώθηκε εν τέλει ένα ισχυρό 

πλαίσιο προτεραιοτήτων  σε σχέση με τη συνολική «ανάπτυξη» ικανό να υλοποιηθεί 

στο σύνολό του ανεξάρτητα από την εναλλαγή των προσώπων που  ήταν κατά 

καιρούς επιφορτισμένα με αυτό.   

Έτσι, το νησί αναπτύσσεται χωρίς χωρικό σχεδιασμό, με σχεδόν το σύνολο της 

παραγωγικής βάσης ιδίως του δευτερογενούς τομέα να βρίσκεται στο βόρειο τρίγωνο, 

ο τριτογενής τομέας να εξαπλώνεται σταδιακά παντού και ο πρωτογενής να 

περιορίζεται κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματά του. Το τουριστικό μοντέλο 

«ήλιος και θάλασσα» είναι το κυρίαρχο και οι εναλλακτικές μορφές ελάχιστες παρά 

το γεγονός ότι στον τομέα του πολιτισμού έγιναν αξιόλογα βήματα. Ελλείψει 

χωροταξικών κατευθύνσεων επιβάλλονται οριζόντια μέτρα κεντρικά σχεδιασμένα και 

χωρίς οποιαδήποτε διαβούλευση μέσω της θεσμοθέτησης των «τουριστικά 

κορεσμένων περιοχών». Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό που 

θεσμοθετήθηκε το 2009 έδωσε κάποιες κατευθύνσεις που ωστόσο συνέτειναν στη 

«μεγέθυνση» παρά στην ποιοτική αναβάθμιση μέσω εναλλακτικών προτάσεων.  
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 Αλλαγές χρήσεων κτιρίων από επαγγελματικούς ή βιοτεχνικούς χώρους που είχαν αυξημένο 
συντελεστή δόμησης σε χώρους με χρήση τουρισμού ή κατοικίας, προσθήκες κατ΄έκταση ή 
καθ΄ύψος σε μεγάλη κλίμακα με παραβίαση των όρων της άδειας ή χωρίς άδεια, κατάληψη 
δημοσίων εκτάσεων, δημιουργία ολόκληρων οικιστικών συνόλων με μεγάλο ποσοστό αυθαίρετης 
δόμησης επί του συνόλου των κτισμάτων κλπ. 
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Κάτι ανάλογο συνέβη και στα υπόλοιπα νησιά και ιδίως σ’ αυτό της Κω που 

παρουσιάζει πολλές ομοιότητες τη Ρόδο. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι 

τηρουμένων των αναλογιών, πολεοδομικά τουλάχιστο το νησί αυτό κατέβαλε 

μεγάλες προσπάθειες και πρωτοπόρησε σε ορισμένους τομείς. 

 

3.2.2.4.3. Περίοδος 2010 – 2021. 

Είναι η περίοδος της οικονομικής κατάρρευσης της χώρας και των λεγόμενων 

«μνημονίων» και της αντίστοιχης «επιτροπείας». Όλες οι δράσεις κινούνται πλέον με 

στόχο την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους και οι «μεγάλες επενδύσεις» με την 

«αξιοποίηση» των ακινήτων του δημοσίου να βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε 

αναπτυξιακής προσπάθειας. Η μεγάλη φορολογική επιβάρυνση των ακινήτων σε 

συνδυασμό με την ύφεση και την οικονομική δυσπραγία, αποδυνάμωσαν έως 

εκμηδένισαν την όποια προσπάθεια δημιουργίας υποβάθρων που σχετίζονται με την 

οικοδομική δραστηριότητα.  

Με τη θέσπιση του «Καλλικράτη» το 2010, οι δέκα προϋφιστάμενοι Δήμοι του 

νησιού συνενώνονται σε ένα με έδρα τη Ρόδο. Αντίστοιχα στην Κω, οι τρεις 

προϋφιστάμενοι  γίνονται ένας, ενώ στα υπόλοιπα νησιά παραμένει το ίδιο καθεστώς. 

Έτσι δημιουργείται το μοντέλο «ένας Δήμος ανά νησί». Οι πολεοδομικές 

αρμοδιότητες που ασκούνταν μέσω της πρώην Νομαρχίας στον «απόηχο» της ΕΠΑ, 

ασκούνται πλέον από τους Δήμους και ο όποιος σχεδιασμός προγραμματίζεται 

αποκλειστικά από αυτούς, δίχως όμως παράλληλα να έχουν δημιουργηθεί οι 

κατάλληλες δομές κυρίως στα μικρά νησιά. 

Σε επίπεδο Β’ βάθμιας αυτοδιοίκησης, η πρώην κρατική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

μετατρέπεται σε αιρετή ενώ «κρατική εποπτεία» ασκεί πλέον ο νέος θεσμός της 

«Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» που συμπεριλαμβάνει τα νησιά του βόρειου 

και νότιου Αιγαίου. 

Έτσι δημιουργούνται «δομές κλίμακας» με στόχο την καλύτερη διαχείριση των 

Ευρωπαϊκών πόρων αλλά και την αποτελεσματικότερη δράση της Τ.Α. Ωστόσο ο 

κρατικός συγκεντρωτισμός παραμένει κυρίαρχος αφού οι νέες δημιουργούμενες 

δομές στερούνται επί της ουσίας «ιδίων πόρων» εξαρτώμενες από το κεντρικό κράτος 

ενώ στον τομέα του σχεδιασμού δημιουργούνται νέα θεσμικά πλαίσια, μέσα από τα 

οποία η Τ.Α. είναι πλήρως αποψιλωμένη από αρμοδιότητες κανονιστικού 

περιεχομένου. Στις Περιφέρειες δόθηκε η αρμοδιότητα «εντοπισμένης 

τροποποίησης» σχεδίων πόλεων που αν όμως δει κάποιος τις περιπτώσεις που 
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εξαιρούνται (βλ. πολεοδομικές ρυθμίσεις στην αντίστοιχη περίοδο του κεφαλαίου Α’) 

επί της ουσίας ούτε και αυτή υπάρχει. Μια σειρά από «συναρμοδιότητες» κατά τη 

διαδικασία θεσμοθέτησης των πολεοδομικών μελετών τίθενται σε ισχύ
313

 με 

αποτέλεσμα το ήδη «συγκεχυμένο» κλίμα να επιτείνεται χωρίς παράλληλα να 

υπάρχει κάποιος κεντρικός συντονισμός. Ωστόσο ιδίως οι Περιφέρειες απέκτησαν 

ουσιαστικό λόγο στη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων με αποτέλεσμα να 

αποκτήσουν πολλά ερείσματα στη χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής.  

Έτσι, την περίοδο αυτή έχουμε ελάχιστες χωρικές ρυθμίσεις οι οποίες περιορίζονται 

κυρίως σε επίπεδο «στρατηγικού» σχεδιασμού ο οποίος είχε ήδη ξεκινήσει από την 

προηγούμενη δεκαετία και αφορούσε σε ολόκληρη τη χώρα (Εθνικό Χωροταξικό, 

Ειδικά Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασμού κλπ). Ειδικό ενδιαφέρον για τα νησιά 

παρουσιάζει η αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου του 2003 η 

οποία συντελείται κατά την περίοδο αυτή καθώς επίσης η μελέτη ΕΣΧΑΔΑ για το 

γκολφ Αφάντου. 

 

3.2.2.4.3.1. Χωρικές Ρυθμίσεις. 

 

Ι. Αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου.  

Το 2013, δέκα χρόνια μετά την ισχύ του πρώτου Περιφερειακού Χωροταξικού για 

την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (2003), από πλευράς ΥΠΕΧΩΔΕ επιχειρήθηκε η 

επικαιροποίηση – αναθεώρησή του μέσα από μια ευρεία διαδικασία διαβούλευσης.
314

  

                                                           
313

 Ο Δήμος εκπονεί τις μελέτες και τηρεί την ενδιάμεση διαδικασία (ανάρτηση – δημοσιοποίηση, 
υποβολή – εκδίκαση ενστάσεων κλπ), στη συνέχεια ο φάκελος αποστέλλεται στην Περιφέρεια η 
οποία εισηγείται στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) της 
Αποκεντρ. Διοίκησης το οποίο και γνωμοδοτεί για να επιστραφεί ο  φάκελος στην Περιφέρεια η 
οποία με τη σειρά της θα τον στείλει στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ για να τηρηθεί η διαδικασία 
έκδοσης Π.Δ. (Νομοθετικό τμήμα, ενδεχομένως νέα γνωμοδότηση από Κεντρικό ΣΥΠΟΘΑ, 
γνωμοδότηση ΣτΕ κλπ) αν στο μεταξύ δεν «στραβώσει» κάτι οπότε ξανά από την αρχή. Ένας ατέρμων 
κοχλίας.  
314

 Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Α’ φάσης της μελέτης, το 2014 στα πλαίσια της αιρετής πλέον 
Περιφέρειας πραγματοποιήθηκε ευρεία διαβούλευση με παρουσίασή της και στους δυο νομούς 
(Κυκλάδες – Δωδεκάνησα) και αποστολή των τευχών της σε όλους τους φορείς για γνωμοδότηση. Το 
θέμα εισήχθη στο Περιφερειακό Συμβούλιο για γνωμοδότηση, το οποίο με την 45/2015 Απόφαση 
ενέκρινε την Α’ φάση με τις παρατηρήσεις που είχαν επισημανθεί στην εισήγηση. Για λόγους 
διαδικαστικούς η κατάθεση της οριστικής μελέτης (Β1 φάση) καθυστέρησε μια πενταετία. Η οριστική 
μελέτη στάλθηκε από την Περιφέρεια στους Δήμους και τους φορείς για γνωμοδότηση. Στο κάλεσμα 
αυτό υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση και παρά τον περιορισμένο χρόνο διαβούλευσης, πολλοί Δήμοι – 
φορείς εξέφρασαν τις απόψεις τους. Το θέμα εισήχθη στο Περιφερειακό Συμβούλιο για 
γνωμοδότηση με εισήγηση που περιείχε πολλές βελτιωτικές προτάσεις, το οποίο εν τέλει σε δυο 
συνεδριάσεις, με την 34/2021 Απόφασή του ενέκρινε τη μελέτη κάνοντας αποδεκτές τις 
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Η υπ’ όψη μελέτη αφού αξιολογεί την αντίστοιχη υφιστάμενη,  στοχεύει στην 

ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας σε διεθνές και 

εθνικό επίπεδο, στην αυτάρκειά της, στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας, στην 

προστασία των φυσικών και πολιτισμικών πόρων, στη θωράκιση της 

περιβαλλοντικής τρωτότητας έναντι και της κλιματικής αλλαγής, στην αναβάθμιση 

του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στην καινοτομία σε όλους τους 

τομείς, στην ενίσχυση του χαρακτήρα της Περιφέρειας ως παγκόσμιου προορισμού 

εμπειρίας, στη διάδοση της τηλεματικής, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, 

στην εναρμόνιση με τα υπερκείμενα επίπεδα σχεδιασμού και στην σύζευξη με τα 

τρέχοντα προγράμματα τόσο σε εθνικό όσο και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
315

  

Βλ. ενδεικτικά χάρτη από την υπ’ όψη μελέτη στο παράστημα της παρούσης. 

Συνοψίζοντας, με τη μελέτη αυτή η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και επομένως ο 

νομός Δωδ/σου αποκτά πλέον ένα θεσμικό κείμενο στρατηγικού χαρακτήρα με 

αναπτυξιακούς στόχους σε όλους τομείς, πολύ πιο λεπτομερές από το αρχικό του 

2003 και βέβαια πολύ πιο δεσμευτικό καθότι οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες ή 

κατευθύνσεις που συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτό θα προωθούνται κατά προτεραιότητα. 

Επί πλέον θα αποτελέσει κατευθυντήριο κείμενο για όλα τα υποκείμενα επίπεδα 

σχεδιασμού. Η μελέτη πρόκειται να θεσμοθετηθεί σύντομα με απόφαση Υπουργού 

ΥΠΕΝ και εφόσον γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις της Περιφέρειας και των Δήμων το 

σχέδιο αυτό θα εξυπηρετήσει τους σκοπούς του.  

 

ΙΙ. ΕΣΧΑΔΑ Γκολφ Αφάντου. 

Μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση και ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο 

επιχειρείται η «αξιοποίηση» ακινήτων του δημοσίου και επομένως η «ανάπτυξη», 

                                                                                                                                                                      
παρατηρήσεις – προτάσεις της εισήγησης και των Δήμων – φορέων προκειμένου να ληφθούν 
υπ΄όψη στην τελική διαμόρφωση της μελέτης. 
315

 Στη μελέτη αξιολογείται και ιεραρχείται το οικιστικό δίκτυο, δημιουργούνται τρεις αναπτυξιακές 
ενότητες ανά ομάδα νησιών, δίδονται κατευθύνσεις για τους παραγωγικούς τομείς, δίδονται 
κατευθύνσεις όρων δόμησης στον τομέα του τουρισμού ανά ομάδα νησιών, δίδονται κατευθύνσεις 
στο νευραλγικό τομέα των μεταφορών, εισάγεται η έννοια του δικτύου νησιών για την αναπτυξιακή 
συνέργειά τους, προσδιορίζονται πόλοι ανάπτυξης και εξειδικεύεται ο χαρακτήρας τους, τίθενται οι 
προτεραιότητες για τη προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιά και τέλος 
προσδιορίζεται το πρόγραμμα υλοποίησης του σχεδιασμού με χρονικό ορίζοντα το έτος 2031. 
Συντάχθηκε επίσης Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στα πλαίσια της 
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, η οποία επίσης εγκρίθηκε με παρατηρήσεις από το 
Περιφερειακό Συμβούλιο. 
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είναι αυτή της ευρύτερης περιοχής «γκολφ Αφάντου» στην παραλία Αφάντου νήσου 

Ρόδου.  

Η παράκτια ζώνη του οικισμού Αφάντου, είναι μια εξαιρετική παραλία μεγάλου 

εύρους και μήκους 7 περίπου χλμ. Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού και 

απέχει περί τα 16 χλμ από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός Αφάντου βρίσκεται 

ενδότερα σε απόσταση ενός περίπου χλμ.  

Η προσπάθειες για την «αξιοποίησή» της περιοχής άρχισαν το 1962 όταν το Δημόσιο 

προχώρησε σε απαλλοτρίωση ακινήτων προκειμένου αυτή να αναπτυχθεί τουριστικά. 

Οκτώ χρόνια αργότερα, το 1970 η απαλλοτριωθείσα έκταση μεταβιβάζεται στον ΕΟΤ 

και το 1973 δημιουργούνται οι εγκαταστάσεις του γκολφ. Σταδιακά δημιουργήθηκαν 

επιπρόσθετα αθλητικές εγκαταστάσεις (πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων) αλλά και 

ένα ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» προς τα τέλη της δεκαετίας του ’70. Ωστόσο, οι 

εγκαταστάσεις αυτές σύντομα εγκαταλείφτηκαν και έμεινε μόνο το γήπεδο γκολφ και 

οι εγκαταστάσεις εξυπηρέτησής του. Η συνολική έκταση ανέρχεται σε περίπου 1.400 

στρ.  ενώ το εμβαδόν του γηπέδου γκολφ σε 450 στρ.  

Όπως προαναφέραμε, μέρος της περιοχής εντάχθηκε το 1972 στη «ζώνη ελευθέρας 

δόμησης» με αυξημένους συντελεστές δόμησης. Έτσι, το 1985 από τον ΕΟΤ 

εκδηλώνεται η πρόθεση για κατασκευή τουριστικών κλινών. Το 1990 προκηρύχθηκε 

διαγωνισμός για 600 κλίνες «λουξ» ενώ το 1993 διαμορφώθηκε τρίτη πρόταση για 

κατασκευή 3.000 κλινών. Οι παραπάνω προσπάθειες απέβησαν άκαρπες.  

Στη συνέχεια το 1998 το ακίνητο περιέρχεται στην ΕΤΑ Α.Ε η οποία το 2001 

ολοκληρώνει μελέτη για την αξιοποίησή του και το 2002 δημοσιεύει πρόσκληση 

ενδιαφέροντος με Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό σε δύο (2) φάσεις. Εκδηλώνεται 

ενδιαφέρον και προκρίνεται επενδυτικό σχήμα που κατέθεσε πρόταση για τον 

εκσυγχρονισμό του γηπέδου, δημιουργία ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων αλλά και 

πολλών τουριστικών κατοικιών με μια συνολική δόμηση που πλησίαζε στα αστικά 

πρότυπα.
316

 Και η πρόταση αυτή δεν προχώρησε αφού το 2004 με τη νέα Κυβέρνηση 

άλλαξε το επενδυτικό πλαίσιο για την περιοχή. 

                                                           
316

 Η προσπάθεια αυτή για αξιοποίηση της περιοχής δεν συνοδεύτηκε από κάποιο «master plan» για 
την ένταξή της στο ευρύτερο περιβάλλον και τη διασφάλιση ζωτικών παραμέτρων (κυκλοφοριακό, 
υδάτινοι πόροι, προστασία ακτών κλπ με δεδομένο ότι πρόκειται επί της ουσίας για δημόσια γη),  
αλλά επρόκειτο για μια «οικονομίστικου» τύπου προσέγγιση όπως διαφάνηκε από την παρουσίαση 
της μελέτης που έγινε το 2001 στη Νομαρχία Δωδ/σου (Βλ. αντίστοιχο άρθρο του υπογράφοντα,  
που στοχεύει στη «βιώσιμη ανάπτυξη» της περιοχής, εφημερίδα «η Δημοκρατική» της Ρόδου 
6.8.2001). Μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση για το θέμα έκανε και το ΤΕΕ Δωδ/σου κατά τη 
συνδιάσκεψη των περιφερειακών τμημάτων ΤΕΕ και κεντρικού ΤΕΕ που διεξήχθη στη Ρόδο στις 7-9 
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Έκτοτε η περιοχή μένει εγκαταλελειμμένη με μόνο τις εγκαταστάσεις του γκολφ να 

βρίσκονται σε λειτουργία ενώ είναι η μοναδική παραλία του βορείου τμήματος του 

νησιού  που παραμένει «παρθένα» εξυπηρετώντας ένα μεγάλο μέρος των θερινών 

αναγκών της πόλης της Ρόδου και της ευρύτερης περιοχής. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 2010 και την υπαγωγή της χώρας σε καθεστώς 

«επιτροπείας» για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, η έκταση περιέρχεται στο 

τότε ιδρυθέν Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). 

Είναι η περίοδος που όλη η δημόσια περιουσία διατίθεται προς «αξιοποίηση» ιδίως 

σε μεγάλα επενδυτικά σχήματα μέσου του θεσμικού πλαισίου που είχε δημιουργηθεί 

προς το σκοπό αυτό με τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων 

(ΕΣΧΑΔΑ) και τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων 

(ΕΣΧΑΣΕ) όπως αναλύθηκε στο πρώτο κεφάλαιο. Το γκολφ Αφάντου βρίσκεται 

ασφαλώς σε περίοπτη θέση. Έτσι συντάχθηκε μελέτη ΕΣΧΑΔΑ η οποία προέβλεπε 

τον τρόπο αξιοποίησης της έκτασης προκειμένου να παραχωρηθεί στη συνέχεια σε 

επενδυτικό σχήμα.
317

  

Για τη μελέτη συντάχθηκε ΣΜΠΕ η οποία προέβλεπε ότι στο σύνολό της η 

σχεδιαζόμενη επέμβαση θα έχει θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και όπου αυτές 

έχουν αρνητικό πρόσημο (επάρκεια νερού κλπ) αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω 

μιας ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η ΣΜΠΕ τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση 

ανοίγοντας ένα δημόσιο διάλογο με τοποθετήσεις φορέων επί του θέματος (με 

δεδομένο το μέγεθος αλλά και όλο το ιστορικό της «αξιοποίησης» της περιοχής που 

ανάγεται σε μισό περίπου αιώνα). Προς το σκοπό αυτό συνεργάστηκε η Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου με το Δήμο Ρόδου έτσι ώστε να υπάρχει σύμπνοια απόψεων. Το θέμα 

                                                                                                                                                                      
Απριλίου 2006. Κατά την πρώτη ημέρα της συνδιάσκεψης παρουσία όλων των αρχών, 
παρουσιάστηκε πρόταση «χωρικής οργάνωσης» (master plan) για την περιοχή. Την πρόταση 
συνέταξαν οι αρχιτέκτονες Ξάνθης Αγαπητός και Παρασός Δημήτρης. 
317 Η μελέτη εκτείνεται σε περιοχή που περιλαμβάνει τις δημόσιες εκτάσεις που είχαν παραχωρηθεί 

στο ΤΑΙΠΕΔ  και που  εκτείνονται κατά μήκος όλου του κόλπου Αφάντου, καθώς και τα ενδιάμεσα 
τμήματα αιγιαλού και παραλίας, δημιουργώντας ένα σχεδόν ενιαίο παραλιακό μέτωπο μήκους 6,5 
περίπου χιλιομέτρων. Η συνολική έκταση του ακινήτου είναι 1.706.414 μ2 εντός του οποίου 
βρίσκονται και τα 1.400 στρ. του πρώην ΕΟΤ. Η μελέτη προέβλεπε την ανάπτυξη με «μικτή χρήση» 
συμπεριλαμβάνοντας δυο κατηγορίες χρήσεων γης, αυτή του «τουρισμού - αναψυχής» και του 
«παραθεριστικού- τουριστικού χωριού» (με ανάπτυξη κατόπιν πολεοδόμησης), δίχως ωστόσο να 
προσδιορίζεται στο αρχικό σχέδιο η κατανομή των χρήσεων αυτών αφήνοντάς τη στη διακριτική 
ευχέρεια του επενδυτή. Στις δυο αυτές γενικές κατηγορίες χρήσεων γης επιτρέπονται δεκάδες επί 
μέρους χρήσεις που θα μπορούσαν να συγκροτήσουν ένα «οικιστικό πλέγμα». Η προτεινόμενη 
κατανομή των χρήσεων είναι 50%-50% ενώ η συνολική επιτρεπόμενη δόμηση ανέρχεται σε 161.324 
μ2 και ο μέγιστος εκτιμώμενος αριθμός χρηστών σε 4.750 (4.033 + 1.008). Δηλαδή ένας ολόκληρος 
μεγάλος οικισμός.  
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εισάγεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο με κατάθεση δεκάδων βελτιωτικών 

προτάσεων που αποσκοπούσαν στην κατά το δυνατόν «αειφόρο» προσέγγιση του 

εγχειρήματος,
318

 προτάσεις που έγιναν στο σύνολό τους δεκτές (βλ. απόφαση Π.Σ. 

23/2013). Οι προτάσεις αυτές ελήφθησαν υπ’ όψη σε κάποιο βαθμό από το ΤΑΙΠΕΔ 

με αποτέλεσμα να συνταχθεί τροποποιημένη – επικαιροποιημένη μελέτη η οποία  

κατατέθηκε για εκ νέου γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο μετά 

από εμπεριστατωμένη εισήγηση που έγινε και πάλι σε συνεργασία με το Δήμο 

ενέκρινε τη μελέτη με την προϋπόθεση να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους οι 

βελτιωτικές προτάσεις που δεν ικανοποιήθηκαν σε σχέση με την αρχική μελέτη (βλ. 

Απόφαση Π.Σ. 132/2013). Εν τέλει με Π.Δγμα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

180/ΑΑΠ/2016, η μελέτη έλαβε την τελική θεσμική της μορφή σαφώς βελτιωμένη σε 

σχέση με την αρχική πρόταση. Αργότερα, κατόπιν διαγωνισμού η υλοποίηση 

ανατέθηκε σε επενδυτικό όμιλο δίχως όμως  μέχρις στιγμής να έχει προχωρήσει σε 

φάση υλοποίησης ενώ διαφαίνονται εξελίξεις ως προ το εταιρικό σχήμα.
319

  

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2016 με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο 

ΦΕΚ 70/ΑΑΠ/2016, η ευρύτερη περιοχή του κόλπου Αφάντου συνολικής έκτασης 

10.000 στρ. (συμπεριλαμβανομένης και της έκτασης του ΕΣΧΑΔΑ), χαρακτηρίστηκε 

ως «αρχαιολογικός χώρος» προκαλώντας θύελλα τοπικών αντιδράσεων και 

προβληματισμό για την υλοποίηση του έργου. 

 

Συνοψίζοντας, η περίοδος αυτή είναι όλως ιδιάζουσα για τη χώρα και κατ’ επέκταση 

για το νομό Δωδ/σου και το νησί της Ρόδου.  

Σε πολεοδομικό – χωροταξικό επίπεδο λίγες δράσεις γίνονται και αυτές είναι κυρίως 

στρατηγικού χαρακτήρα.  Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό 
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 Συνοπτικά, οι προτάσεις αφορούσαν στην ορθολογική ιεράρχηση του δικού δικτύου και στη 
διασφάλιση της προσπελασιμότητας της περιοχής αλλά και της παράκτιας ζώνης από το κοινό με 
παράλληλη μη απομείωση του εύρους της παραλίας, στη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων 
στάθμευσης δυναμικότητας 2.000 θέσεων για την εξυπηρέτηση των λουομένων, στην απόδοση 
έκτασης στο Δήμο για εξυπηρέτηση των αναγκών του, στην απόσταση των κτισμάτων από τη γραμμή 
αιγιαλού,  στην απαγόρευση της λειτουργίας καζίνο, στην αναβάθμιση του υφιστάμενου γηπέδου 
γκολφ, στη χρήση της αιγιαλίτιδας ζώνης, στην αποφυγή δημιουργίας λιμενικών έργων, στην 
ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και των αποβλήτων κλπ. Το Περιφερειακό Συμβούλιο 
προσέθεσε επίσης όρο ότι η αναλογία της περιοχής με χρήση «τουρισμού – αναψυχής» και αυτής με 
χρήση «παραθεριστικού- τουριστικού χωριού» πρέπει να είναι 85% και 15% αντίστοιχα αντί για 50% 
- 50% που προβλεπόταν από τη μελέτη. 
319 Βλ. πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας «η Ροδιακή» (3.12.2021) 
https://www.rodiaki.gr/article/468679/ston-omilo-mhtsh-h-ependysh-toy-gkolf-
afantoy?fbclid=IwAR1ahhjatR5VtGAmc7NbQt4eEAGZFFof_RzUvYmekbRs2EfnjjKI6kHHe6E 
 

https://www.rodiaki.gr/article/468679/ston-omilo-mhtsh-h-ependysh-toy-gkolf-afantoy?fbclid=IwAR1ahhjatR5VtGAmc7NbQt4eEAGZFFof_RzUvYmekbRs2EfnjjKI6kHHe6E
https://www.rodiaki.gr/article/468679/ston-omilo-mhtsh-h-ependysh-toy-gkolf-afantoy?fbclid=IwAR1ahhjatR5VtGAmc7NbQt4eEAGZFFof_RzUvYmekbRs2EfnjjKI6kHHe6E
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ακυρώνεται από το ΣτΕ και έτσι ο μεγάλης σημασίας αυτός τομέας για τη Ρόδο και 

τα Δωδ/σα μένει χωρίς πυξίδα έστω και σε επίπεδο κατευθυντήριων γραμμών. Ο 

«συγκεντρωτισμός» στη θέσπιση χωρικών ρυθμίσεων παραμένει και αυξάνεται ενώ 

παράλληλα ασκείται μια έμμεση «χωροταξική πολιτική» οριζόντιου τύπου μέσω της 

θέσπισης ειδικών όρων δόμησης για τις περιοχές «natura 2000» με την αύξηση της 

αρτιότητας των γηπέδων που εμπίπτουν σε αυτές. Παράλληλα η θεσμοθέτηση πολύ 

μεγάλων εκτάσεων ως «αρχαιολογικών χώρων» που έγινε κατά την προηγούμενη 

αλλά και την υπ’ όψη δεκαετία,  παρά τις καλές προθέσεις για «προστασία», επίσης 

δημιούργησε ένα «οιονεί κανονιστικό υπόβαθρο» οριζόντιου τύπου εντός του οποίου 

οποιαδήποτε πολεοδομική παρέμβαση ακόμη και η πιο μικρή (βλ. σημειακή 

τροποποίηση σχεδίου πόλεως), βάσει της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας γίνεται 

με Π.Δγμα, αυξάνοντας αναίτια τη γραφειοκρατία και βέβαια το συγκεντρωτισμό. 

Έτσι, οι κατευθύνσεις της Ε.Ε. για ενδυνάμωση του ρόλου των τοπικών κοινωνιών 

όπως θεσμικά εκπροσωπούνται, στον τομέα του χωρικού σχεδιασμού στη χώρα μας 

παραμένουν ανεφάρμοστες. Ωστόσο αρχίζει να διαφαίνεται ότι τίθενται κάποιες 

βάσεις στον τομέα του στρατηγικού σχεδιασμού και της χωροταξίας (τομέας 

άγνωστος στη χώρα μας πριν δυο δεκαετίες), ο οποίος ενδεχομένως θα επιφέρει 

καρπούς τα επόμενα χρόνια.  

Έτσι, ο εξωαστικός χώρος σε όλα τα νησιά παραμένει επί της ουσίας «αρρύθμιστος» 

ενώ η λεγόμενη «βιώσιμη ανάπτυξη» κινείται «μπουσουλώντας» και χρειάζεται 

ακόμα αρκετός χρόνος  για να «σταθεί στα πόδια της». 

 

3.2.2.5.Συνολική – εποπτική εικόνα του σχεδιασμού στη Ρόδο. 

Η  διαχρονική εξέλιξη – πορεία του σχεδιασμού στη Ρόδο και η αντίστοιχη χωρική 

κατανομή αποτυπώνονται στα παρακάτω διαγράμματα.  
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Διάγραμμα 8. Η πορεία του σχεδιασμού στη Ρόδο. Θεσμοθετημένα Σχέδια 1950 – 2021. 

Επεξεργασία Π. Βενέρης. 

 

 

Σχέδιο 19. Πολεοδομικές ρυθμίσεις Ρόδου. Κατανομή. Επεξεργασία Π. Βενέρης. 
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4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 

 

4.1.Γενικά Συμπεράσματα. 

Στο εισαγωγικό κεφάλαιο είδαμε ότι ο χωρικός σχεδιασμός είναι μια ορθολογική 

διαδικασία κατά την οποία μέσα από την ανάλυση – αξιολόγηση των υφιστάμενων 

δεδομένων, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο προγνώσεων για τις μελλοντικές εξελίξεις 

που συντείνει στην κατάρτιση ενός προγραμματικού πλαισίου δράσεων με στόχο την 

ικανοποίηση των αναγκών τους μέσα από τις αρχές της «βιώσιμης ανάπτυξης». 

Διακρίνεται σε  «χωροταξικό» και «πολεοδομικό». Ο χωροταξικός σχεδιασμός μέσα 

από τα διάφορα επίπεδά του (εθνικό, εθνικό – τομεακό και περιφερειακό) 

διαμορφώνει τις μεσομακροπρόθεσμες προβλέψεις και το αντίστοιχο «στρατηγικό» 

πλαίσιο αρχών και δράσεων, ενώ ο πολεοδομικός εξειδικεύει το πλαίσιο αυτό σε 

επίπεδο εφαρμογών (ρυμοτομικά σχέδια κλπ). Είναι επομένως μια διαδικασία από το 

«όλον» στο «μέρος», ανατροφοδοτούμενη. 

Στο κεφάλαιο Α’,  διαπιστώσαμε ότι οι Ευρωπαϊκές πολιτικές για την «κοινωνική 

συνοχή» και τη «βιώσιμη ανάπτυξη», συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου 

«χωροταξικού σχεδιασμού»  μέσα από τη διαμόρφωση κειμένων – δράσεων, που ναι 

μεν δεν είναι δεσμευτικά για τα κράτη  μέλη, ωστόσο λειτουργούν ως υπόβαθρο για 

τις επί μέρους πολιτικές των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Δεν πρόκειται δηλαδή 

για μια «χωροταξία της Ε.Ε. αλλά για μια χωροταξία στην Ε.Ε.» (Γιαννακούρου Γ., 

2008: 177).  Χαρακτηριστικά παραδείγματα της «σύμπλευσης» των κρατών μελών 

της Ε.Ε. με τις μη δεσμευτικές χωρικές κατευθύνσεις της  είναι η Γερμανία, Γαλλία, η 

Δανία, η Ολλανδία και η Ελλάδα (Παπαπετρόπουλος Α., 2009: 78-78).
320

  

Παράλληλα, αναφέραμε ότι η πολιτική της Ε.Ε., για το περιβάλλον είναι δεσμευτική 

για τα κράτη μέλη  και ως συγγενής ενότητα «συνδιαλέγεται» με τη χωροταξία 

δημιουργώντας έτσι ένα «έμμεσα δεσμευτικό» χωροταξικό υπόβαθρο. Η 

«Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση» αποτελεί την περιβαλλοντική διάσταση 
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 Στη Γερμανία το κείμενο «Ευρώπη 2020» οδήγησε το 1993 στη σύνταξη στρατηγικών 
κατευθύνσεων για τη χωρική ανάπτυξη της Γερμανικής Επικράτειας με σαφή αναφορά στην Ε.Ε. 
Αντίστοιχα οι Γαλλικές, Ολλανδικές και Δανέζικες αρχές επεξεργάστηκαν  το ίδιο διάστημα πλαίσια 
προσανατολισμού των εθνικών τους χωροταξικών πολιτικών που εναρμονίζονταν με το κείμενο 
αυτό. Η επιρροή του ευρωπαϊκού «προβληματισμού» για τη χωροταξία, αποτυπώνεται στη χώρα 
μας με το Ν. 2742/99 για το χωροταξικό σχεδιασμό στον οποίο γίνεται σαφής αναφορά στις χωρικές 
επιπτώσεις που δέχεται η χώρα από την ένταξή της στην Κοινότητα αλλά και η διασύνδεσή της με 
αυτή και τις επικείμενες διευρύνσεις. 
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κάθε χωρικού σχεδιασμού και απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση των 

αντίστοιχων μελετών, ενώ τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο, τα σχέδια 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εμπεριέχουν χωρικές διαστάσεις που έμμεσα 

επηρεάζουν τόσο τον κεντρικό όσο και τον περιφερειακό χωρικό σχεδιασμό των 

χωρών μελών της Ε.Ε. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τη θαλάσσια χωροταξία η 

οποία αποκτά πλέον δεσμευτικό χαρακτήρα. 

Έτσι, η φιλοσοφία της «Ευρωπαϊκής Χωροταξίας», στηρίζεται επί του παρόντος στη 

συνεργασία δυνάμεων σε εθνικό, υποεθνικό αλλά και υπερεθνικό επίπεδο καθώς  και 

της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο αρχών. 

Η στόχευση είναι στρατηγικού επιπέδου και αποτελεί ένα «πείραμα» Ευρωπαϊκής 

Διακυβέρνησης μέσα από νέες μορφές συλλογικής δράσης. Το αν θα μετουσιωθεί σε 

δεσμευτική πολιτική, θα εξαρτηθεί από την περαιτέρω πορεία της Ε.Ε. και ιδίως από 

το ενδεχόμενο «ομοσπονδιοποίησής» της. 

Όσον αφορά στη χώρα μας,  διαπιστώσαμε ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι μια 

σχετικά πρόσφατη έννοια και ότι  επί σειρά ετών η κυρίαρχη λογική ήταν: 

ικανοποιούμε τις σημερινές ανάγκες χωρίς δεσμεύσεις  και για τις μελλοντικές ας 

φροντίσουν οι επόμενοι. Η λογική αυτή, κάθε άλλο παρά στη βιωσιμότητα συντείνει. 

Αυτή τη λογική αναγόμενη στο διεθνές περιβάλλον, προσπάθησε να «θεραπεύσει» ο 

ΟΗΕ αλλά και η Ε.Ε. μέσα μια σειρά πρωτοβουλιών ρυθμιστικού περιεχομένου για 

τη «βιώσιμη ανάπτυξη». Ήδη από τη δεκαετία του ’80 έδωσε τις ανάλογες 

κατευθύνεις στα κράτη μέλη. Την αρχή αυτή (βιώσιμη ανάπτυξη) επικαλέστηκε και 

το ΣτΕ για να διαμορφώσει ένα πλέγμα νομολογιών που συντείνουν στην εξάρτηση 

του «μέρους» από το «όλον» το οποίο επιπρόσθετα οφείλει να έχει τα «μάτια» του 

στραμμένα στο μέλλον προκειμένου να μη υποθηκευτεί το δικαίωμα των επόμενων 

γενιών  στην ικανοποίηση των δικών τους αναγκών. Κατά τη δεκαετία του ’90, η 

αρχή αυτή ενσωματώθηκε  στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασμού 

μέσα από τον οικιστικό Ν. 2508/97 και το χωροταξικό Ν. 2742/99  και αρχίζει πλέον 

το όλο πλέγμα να τίθεται σε «ορθολογική» βάση. Ο όρος «αειφορία – βιώσιμη 

ανάπτυξη» κατοχυρώθηκε και συνταγματικά στην αναθεώρηση του 2001 αρθ. 24 

παρ.1. 

Τα πράγματα όμως απαιτούν και κάποιο χρόνο ωρίμανσης προκειμένου να εμπεδωθεί 

η νέα αυτή διάσταση. Μόνο που στη χώρα μας ο χρόνος αυτός δεν είναι ποτέ αρκετός 

και συνήθως η προσαρμογή στα νέα δεδομένα παραπέμπεται σε μέλλοντα χρόνο.  
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Με αυτή την παραδοχή,  παρά τα βήματα που έγιναν από τη δεκαετία του ’80 και 

μετέπειτα, φαίνεται «φυσιολογικό» η πλειονότητα του εξωαστικού χώρου να 

παραμένει αρρύθμιστη και η «εκτός σχεδίου δόμηση» να κυριαρχεί επιφέροντας ένα 

συνονθύλευμα χρήσεων, σε πολλές των περιπτώσεων αντικρουόμενων.  

Έτσι, η προσπάθεια που καταβλήθηκε στα πλαίσια της ΕΠΑ κατά τη δεκαετία του 

΄80 αλλά και του ΄90 έμεινε ανολοκλήρωτη, αφού ναι μεν οι περισσότερες μεγάλες 

πόλεις απέκτησαν Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό (δηλαδή ένα «μπούσουλα» για τη 

μελλοντική τους πορεία) και σχεδόν όλα τα χωριά όρια, ωστόσο ο καθ’ εαυτού 

πολεοδομικός – εφαρμοστικός σχεδιασμός τόσο στις πόλεις αλλά κυρίως στους 

οικισμούς < 2000 κατ., έμεινε ημιτελής.  

Παράλληλα, η προσπάθεια δημιουργίας ενός «οιονεί χωροταξικού σχεδιασμού» με τη 

«ζωνοποίηση» τμήματος του εξωστικού χώρου μέσω ΖΟΕ και ΕΧΜ, μπορεί να 

έδωσε κάποιες λύσεις στις χωροθετήσεις ορισμένων δραστηριοτήτων και να ανέβασε 

το δείκτη προστασίας ορισμένων  περιοχών, όμως δημιούργησε και πληθώρα 

προβλημάτων εφαρμογής, παραμένοντας ένα «διαχειριστικού» παρά «αναπτυξιακού» 

τύπου «εργαλείο». Τα μετέπειτα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ βάσει του Ν. 2508/97 που 

ρύθμιζαν το χώρο σε επίπεδο «Καποδιστριακού» Δήμου (ή μετέπειτα 

«Καλλικρατικής» Δημοτικής Ενότητας), έμειναν και αυτά στη μεγάλη πλειοψηφία 

τους ανολοκλήρωτα.  

Η ιεράρχηση των επιπέδων σχεδιασμού, παρότι επιχειρήθηκε ήδη από τη δεκαετία 

του ΄70, άρχισε στην ουσία να μορφοποιείται τον 21
ο
 αιώνα, με αποτέλεσμα μέχρι 

τότε να διανύουμε μια «ανάστροφη» πορεία. Από τα «κάτω» προς τα «πάνω». 

Ωστόσο, έστω και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση το θετικό είναι ότι σχετικά 

πρόσφατα, μάλλον καταλήξαμε σε ένα ιεραρχικό σχήμα χωρικού σχεδιασμού που 

παρά τα τρωτά του σημεία έχει λογική, ενώ η ολοκλήρωση του κτηματολογίου και 

των δασικών χαρτών που βρίσκονται σε εξέλιξη θα συμβάλλει θετικά στη μελέτη του 

εξωστικού χώρου και επομένως στην οργάνωσή του. 

Διαπιστώσαμε παράλληλα ότι ο «κρατικός συγκεντρωτισμός» παραμένει ακμαίος και 

διαχρονική σταθερά από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους και έμμεσα 

ανατροφοδοτούμενος ακόμα και στις περιπτώσεις που το ίδιο το κράτος θέλησε να 

παραχωρήσει κάποιες αρμοδιότητες στην περιφερειακή του διάρθρωση ή στην Τ.Α. 

Ιδίως μετά τη θέσπιση του Β’ Βαθμού Τ.Α., η νομική διάσταση του σχεδιασμού  

άρχισε να υπερισχύει της τεχνικής -  κοινωνικής - αναπτυξιακής με αποτέλεσμα 

σταδιακά να διαμορφωθεί ένα ασφυκτικό νομολογιακό πλαίσιο (βασιζόμενο σε 
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συνταγματικές ερμηνείες) που οδήγησε σε μια διαρκή αναθεώρηση των θεσμικών 

πλαισίων γεγονός που μάλλον λειτούργησε αρνητικά αν κρίνει κανείς από το 

αποτέλεσμα. Έτσι, σε πολλές, αν όχι σε όλες των περιπτώσεων, αντί να κοιτάζουμε 

την ουσία, περιοριζόμαστε στον τύπο και στη λεγόμενη «ασφάλεια δικαίου».
321

 

Αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής είναι οι μελέτες να καθυστερούν να ολοκληρωθούν 

(ακόμη και δεκαετίες ολόκληρες) και όταν ολοκληρωθούν, σε πολλές των 

περιπτώσεων να καταστούν ανεπίκαιρες. Το μοντέλο αυτό συνεχίστηκε μέχρι τις 

ημέρες μας παρά τις προσπάθειες με αποκεντρωτικό πρόσημο που έγιναν κατά 

καιρούς.  

Έτσι, κύριο χαρακτηριστικό της διοικητικής διαδικασίας στο υπό διαπραγμάτευση 

θέμα, είναι ο «συγκεντρωτισμός» ο οποίος, ακόμη και όταν διαφαίνεται κάποια 

αποκεντρωτική διάθεση, πάντα βρίσκει τρόπο, είτε έμμεσο είτε άμεσο, για να 

επανέλθει. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις υπερεθνικές πολιτικές οι 

οποίες κατατείνουν στην αρχή ότι τα προβλήματα πρέπει να επιλύονται όσο το 

δυνατόν εγγύτερα στον πολίτη δίνοντας έμφαση στις τοπικές κοινωνίες.  

Ο χωρικός σχεδιασμός ως «εργαλείο» χάραξης πολιτικής μέσα από τις αρχές της 

«αειφορίας» ή άλλως της «βιώσιμης ανάπτυξης», είναι ένα από τα «θύματα» του 

διαχρονικού αυτού μοντέλου διακυβέρνησης. Άνθισε στις περιόδους συνέργειας της 

κεντρικής διοίκησης με τις τοπικές κοινωνίες όπως θεσμικά εκπροσωπούνται και 

συρρικνώθηκε όταν συνέβη το αντίθετο. Και επειδή συνήθως συμβαίνει το αντίθετο, 

αυτός είναι ένας από τους λόγους, που ακόμη βρισκόμαστε αρκετά πίσω παρά τις 

προσπάθειες που έχουν κατά καιρούς καταβληθεί.  

Έτσι, το μεγαλύτερο τμήμα της Ελληνικής επικράτειας τη στιγμή αυτή παραμένει 

πολεοδομικά «αρρύθμιστο» υποκείμενο στους γενικούς κανόνες της «εκτός σχεδίου 

δόμησης» με τις ανάλογες παρεκκλίσεις (διευκολύνσεις) με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία γενεών αυθαιρέτων κτισμάτων, συνονθυλεύματος χρήσεων και 

κατασπατάληση των φυσικών πόρων, πρακτικές που κάθε άλλο παρά στην 

«αειφορία» συντείνουν.  

Κατεβλήθησαν κατά καιρούς πολλές προσπάθειες, ορισμένες εξ’ αυτών εδραιωμένες 

σε στιβαρά θεμέλια. Όμως όλες οι παράμετροι που συνθέτουν την αλυσίδα των 

αλληλουχιών και δράσεων που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του 

                                                           
321

 Επειδή το «δίκαιο» που διέπει τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τις αντίστοιχες αρμοδιότητες στη 
χώρα μας είναι «ανασφαλές» με την έννοια ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανατραπεί ως 
«ασφάλεια δικαίου» νοείται η θεσμοθέτηση των σχεδίων να γίνεται από την ανώτατη βαθμίδα, τον 
ΠτΔ, ανεξάρτητα από το τι προβλέπει η αντίστοιχη νομοθεσία.  
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σχεδιασμού στα διάφορα επίπεδά του, κάπου έχουν «αδύναμους κρίκους». Είτε αυτοί 

λέγονται «συγκεντρωτισμός»
322

 είτε δημόσια διοίκηση, είτε Τ.Α., είτε πολυνομία, 

είτε «συναρμοδιότητες», είτε «παράλληλα θεσμικά πλαίσια», είτε μηχανισμοί 

ελέγχου, είτε σύστημα ανάθεσης και επίβλεψης μελετών, είτε παλινωδίες, είτε 

«πολιτικό κόστος», είτε αναγωγή της ιδιοκτησίας σε υπέρτατο αγαθό εις βάρος του 

κοινόχρηστου χώρου ή ακόμα και πηγή κρατικών εσόδων, είτε, είτε, είτε….  

 

Στη μελέτη περίπτωσης, αναλύσαμε ότι η Ρόδος και τα Δωδεκάνησα, αποτελούν μια 

ενιαία γεωγραφική – πολιτισμική ενότητα, με κοινά χαρακτηριστικά ήδη από την 

προϊστορική περίοδο, ενταγμένη σε ένα ιδιαίτερο τμήμα της χώρας. Σταυροδρόμι 

μεταξύ ανατολής και δύσης, άλλοτε στραμμένα στην ανατολή, άλλοτε στη δύση και 

άλλοτε έχοντας να επιδείξουν ένα δικό τους λαμπρό πολιτισμό, τα Δωδεκάνησα 

συνέχισαν την κοινή πορεία τους μέσα από περιόδους ακμής και παρακμής αλλά 

πάντοτε με το βλέμμα στραμμένο στην αναζήτηση του ήλιου που γεννά καινούργιες 

μέρες και ελπίδες. Ένας ήλιος άλλοτε κρυμμένος σε σύννεφα και άλλοτε 

ολόλαμπρος, συνοδεύει είτε συμβολικά – σημειολογικά, είτε κυριολεκτικά αυτή τη 

διαχρονική κοινή πορεία. Τα δυο μεγαλύτερα νησιά, Ρόδος και Κως μέσα από πολλές 

ομοιότητες το υλικό αποτύπωμα των οποίων είναι ορατό, αναγνωρίσιμο  και 

συγκρίσιμο μέχρι και σήμερα, οδήγησαν τις εξελίξεις. 

Η Ελληνιστική περίοδος, αναμφισβήτητα η πλέον λαμπρή της κοινής πορείας, 

γέννησε στη Ρόδο ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, τον Κολοσσό, 

σύμβολο δύναμης και ισχύος που συντηρεί το «μύθο» του μέχρι και σήμερα. 

Παράλληλα, η εφαρμογή ενός πρωτοποριακού σχεδίου «συνενώσεων» πόλεων με 

σκοπό τη δημιουργία μιας μεγαλύτερης με πολλαπλάσια ισχύ, δημιούργησαν μέσα 

από ένα λαμπρό «ορθολογικό» σχεδιασμό σύμφωνα με τις αρχές του Ιπποδάμειου 

συστήματος, την πόλη της Ρόδου και της Κω. 

Την ακμή της Ελληνιστικής αλλά και της μετέπειτα Ρωμαϊκής περιόδου, ακολούθησε 

μια παρατεταμένη περίοδος παρακμής και εσωστρέφειας που κράτησε περίπου δέκα 

αιώνες, για να φύγουν ξανά τα σύννεφα που έκρυβαν τον ήλιο, την ώρα που αυτός 

άρχισε να δύει για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, σε ακριβώς αντίθετη πορεία με άλλες 

περιοχές. Οι δυόμισι αιώνες της «ιπποτικής» περιόδου σήμαναν την αναγέννηση των 

νησιών, την επαναφορά της εξωστρέφειας, τη μεταστροφή τους προς τη δύση και τη 
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δημιουργία μιας δύναμης, τηρουμένων των αναλογιών,  ίσως και «προάγγελο» της   

σημερινής «Ενωμένης Ευρώπης» αφού η διοίκησή τους αφέθηκε σε μια 

«πολυεθνική» δύναμη, ένα «Συμβούλιο» επτά εθνοτήτων με «Πρόεδρο» το Μεγάλο 

Μάγιστρο. Το λαμπρό οικιστικό αποτύπωμα που άφησε η περίοδος αυτή ιδίως στη 

Ρόδο, αποτελεί σήμερα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Η μετέπειτα Οθωμανική περίοδος, άφησε και αυτή το αποτύπωμά της ανεξάρτητα αν 

αυτό επισκιάστηκε από το πολύ λαμπρότερο προγενέστερο και εν τέλει 

«εξωστρακίστηκε» από την επελθούσα Ιταλική κατοχή, μια περίοδο με επίσης πολύ 

έντονο αποτύπωμα ιδίως στον οικιστικό τομέα.  

Η «πολιτική του λίθου» την περίοδο της Ιταλοκρατίας, γέννησε μια νέα εικόνα για τα 

νησιά που εν πολλοίς χαρακτηρίζει τη σημερινή φυσιογνωμία τους και σήμανε για 

μια ακόμη φορά τη «μεταστροφή στη δύση» αλλά και στη «διεθνικότητα», αυτή τη 

φορά όμως με διαφορετικά χαρακτηριστικά μέσα από ένα σύστημα διοίκησης αρκετά 

«φιλελεύθερο» αρχικά  που όμως σταδιακά μεταμορφώθηκε σε «αποικιοκρατικού» 

τύπου και πλήρως ευθυγραμμισμένο με την κεντρική πολιτική των δυνάμεων 

κατοχής. Ωστόσο, η οργανωτική δομή και η σχεδιασμένη στην παραμικρή 

λεπτομέρεια «ανάπτυξη» της περιόδου αυτής, είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να 

περάσει απαρατήρητο από τον οποιοδήποτε σύγχρονο μελετητή. 

Η ενσωμάτωση των νησιών με τον κορμό της Ελλάδας, επήλθε τελευταία από όλα τα 

υπόλοιπα «μέλη» της και σήμανε το τέλος μιας μακρόχρονης κατοχής. Οι προσδοκίες 

αλλά και οι νέες προκλήσεις πολλές. Με το βλέμμα και πάλι στραμμένο στον ήλιο 

αρχίζει μια νέα περίοδος με πρωταρχικό μέλημα την ανασυγκρότηση από τα ερείπια 

του πολέμου αλλά και την μακραίωνη υποδούλωση.  

Τα πρώτα χρόνια της περιόδου της ενσωμάτωσης, πέρασαν ακριβώς με το στόχο 

αυτό. Παράλληλα, διαφάνηκε ότι «το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον» αφού η 

μεταστροφή στην εξωστρέφεια που μετουσιώθηκε αυτή τη φορά με τη μορφή του 

τουρισμού διεθνούς εμβέλειας, χαρακτηρίζει στην ουσία όλη τη μετέπειτα περίοδο 

μέχρι και τις ημέρες μας. Είναι πλέον ο καθοριστικός παράγοντας και η κινητήρια 

δύναμη μιας πολιτικής που είχε ήδη τεθεί σε εφαρμογή κατά περίοδο της Ιταλικής 

κατοχής, που όμως αυτή τη φορά θα μετατραπεί σ’ ένα πραγματικό «κολοσσό».  

Η γιγάντωση του τριτογενούς τομέα έφερε πλούτο και δημογραφική αύξηση κατά 

πολύ μεγαλύτερο από το μέσο όρο της χώρας. Μόνο που το κάθε νόμισμα έχει δυο 

όψεις και αν δεν λάβουμε υπ’ όψη και τη δεύτερη που δεν περιέχει τον αριθμό αλλά 
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την ιστορική και πολιτισμική αξία του, είναι βέβαιο ότι στο τέλος θα απομειώσει σε 

κάποιο βαθμό, είτε μικρό είτε μεγάλο, την πραγματική «ανταλλάξιμη» αξία του. 

Σε επίπεδο χωρικού σχεδιασμού έγιναν βήματα αρκετά ιδίως κατά την περίοδο της 

«πολεοδομικής ακμής» που χαρακτήρισε τη δεκαετία του ’80 αλλά και τη μετέπειτα 

του ’90, για να αρχίσει στη συνέχεια μια περίοδος σταδιακής κάμψης με 

αποκορύφωμα τη δεκαετία της ξένης «επιτροπείας».  

Παρά τα βήματα μπροστά, είχαμε και πολλά «πισωγυρίσματα» αφού πολλές από τις 

δράσεις που θα έδιναν μια «ορθολογική» ανάπτυξη μέσα από ένα σχεδιασμό 

βασισμένο στις αρχές της «βιώσιμης ανάπτυξης», παρότι άρχισαν δυναμικά, στο 

τέλος εγκαταλείφτηκαν.  Αναφερόμαστε ασφαλώς στις χωρικές ρυθμίσεις μέσα από 

το χωροταξικό σχεδιασμό η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων έμεινε 

ανολοκλήρωτη με αποτέλεσμα και εδώ όπως και στην υπόλοιπη χώρα η εξωαστική 

«ανάπτυξη» να μην είναι εξειδικευμένη, παραμένοντας επί της ουσίας «αρρύθμιστη» 

υποκείμενη στις γενικές αρχές της «εκτός σχεδίου δόμησης» και αυτές με πληθώρα 

«καταστρατηγήσεων».  

Παράλληλα, σε πολλές των περιπτώσεων και ο πολεοδομικός σχεδιασμός έμεινε 

ημιτελής, με σχέδια πόλεων που άρχισαν αλλά ουδέποτε ολοκληρώθηκαν, για τους 

ίδιους λόγους όπως και στην υπόλοιπη χώρα.  

Ένα πλαίσιο αρχών και κατευθύνσεων δόθηκε μέσα από τον Περιφερειακό Χωρικό 

Σχεδιασμό που όμως για να εξειδικευθεί σε επίπεδο κανονιστικών χωρικών 

ρυθμίσεων θα πρέπει να περάσουν χρόνια και να υπάρξει βέβαια και η ανάλογη 

βούληση. 

Έτσι, η «χωροταξική – πολεοδομική» εικόνα της περιοχής
323

 τόσο ποσοτικά όσο 

ποιοτικά αλλά και σε επίπεδο διαδικασιών, δεν διαφέρει από αυτή της υπόλοιπης 

χώρας επιβεβαιώνοντας το ερευνητικό ερώτημα και την υπόθεση εργασίας που 

είχαμε θέσει στο εισαγωγικό κείμενο. 

 

Συνοψίζοντας,  στη χώρα μας διαπιστώνεται μια σαφής ανακολουθία μεταξύ των 

τάσεων για αποκέντρωση (έστω και με βήματα δειλά και ενίοτε μετέωρα) ιδίως από 

τη δεκαετία του ’90 και μετέπειτα και των αντίστοιχων πολιτικών στον τομέα του 

σχεδιασμού.  Ενώ η τάση για αυτοτελή χειρισμό των λεγόμενων «τοπικών 

υποθέσεων» από πλευράς Τ.Α και ιδιαίτερα μετά τον «Καλλικράτη» ολοένα και 
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ενδυναμώνεται, στον τομέα του χωρικού σχεδιασμού και παρά τις προσπάθειες που 

έγιναν κατά καιρούς για αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, συμβαίνει το αντίθετο κατά 

τρόπο αναχρονιστικό, για τους λόγους που εκτενώς αναλύσαμε. Η κατανομή των 

«πολεοδομικών» αρμοδιοτήτων εξελίχθηκε σε μια διαρκή διελκυστίνδα μεταξύ 

κεντρικού - αποκεντρωμένου κράτους και Τ.Α., με τελική επικράτηση του κράτους 

και μάλιστα «κατά κράτος». Αποτέλεσμα όλων αυτών των παλινωδιών είναι ο «τύπος 

να τρώει την ουσία»  έχοντας ως συνέπεια τις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην 

έγκριση των μελετών,
324

  δίχως  εν τέλει το παραγόμενο προϊόν να γίνεται καλύτερο.  

Είναι ζήτημα αρχής για τη χώρα, να εναρμονιστεί με το διεθνές περιβάλλον και να 

δείξει εμπιστοσύνη στην περιφερειακή της δομή όπως αυτή διαρθρώνεται μέσα από 

την Τ.Α., αναγνωρίζοντάς της το αναφαίρετο δικαίωμα στην άσκηση δημόσιων 

πολιτικών που συντείνουν στη «βιώσιμη ανάπτυξη» μέσα από το χωρικό σχεδιασμό. 

Η Τ.Α. δεν μπορεί να συνεχίζει να στερείται κανονιστικών αρμοδιοτήτων στον 

κρίσιμο αυτό τομέα. Μπορεί να φέρει μεγάλες ευθύνες στην «ατολμία» που επέδειξε 

στις μεταρρυθμιστικές τομές στην πολιτική γης και της ανάπτυξης του χώρου στη 

λεπτομέρειά του (υποκείμενη ενδεχομένως σε διαφόρου είδους πιέσεις ως φορέας πιο 

κοντά στον πολίτη), ωστόσο το γεγονός αυτό δεν μπορεί να λειτουργεί ες αεί ως 

«άλλοθι» του συγκεντρωτισμού.
325

   

Είναι καιρός πλέον η χώρα να πορευτεί με βάση το τρίπτυχο: «κράτος επιτελικό με 

ρόλο κατευθυντήριο και ελεγκτικό - Τ.Α. ισχυρή, ικανή να μετουσιώνει σε πράξη τις 

κεντρικές οδηγίες και να διαχειρίζεται αυτοτελώς τα του τόπου της - Δημόσια 

Διοίκηση ανεξάρτητη, εγγυητής της ορθής εφαρμογής του θεσμικού οπλοστασίου». 

Κεντρικό ρόλο στη διαδικασία αυτή πρέπει κατά την κρίση μας να  έχει  η αιρετή 

Περιφέρεια η οποία αποτελεί το συνδετικό αναπτυξιακό κρίκο των πολιτικών των 
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 δίχως βέβαια αυτό να σημαίνει ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται αποκλειστικά σε αυτό το 
γεγονός, αλλά και σε πολλούς άλλους λόγους όπως επεξηγήθηκε στην ανάπτυξη των αντίστοιχων 
κεφαλαίων, που συνοψίζονται: στην ανεπαρκή στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών, στο μη 
συντονισμό κέντρου – περιφέρειας, στις «συναρμοδιότητες», στην κακώς εννοούμενη έννοια του 
«πολιτικού κόστους», στην πολυνομοθεσία, στις διαδικασίες ανάθεσης - εκπόνησης – επίβλεψης της 
μελέτης, στο χρόνο ενδιάμεσων γνωμοδοτήσεων κλπ. Αν σ’ αυτά προστεθεί και ο χρόνος για τις 
διαδικασίες θεσμοθέτησης, εύλογο είναι ένα σχέδιο να «σέρνεται» για χρόνια ακόμη και δεκαετίες 
ολόκληρες μέχρι να θεσμοθετηθεί. Για τις αιτίες των καθυστερήσεων βλ. επίσης Χριστοφιλόπουλος 
Δ., 1989:82 
325 Εξ’ άλλου, «η αποκέντρωση συνιστά αναδασμό της δύναμης και ανακατανομή της ισχύος. Η 

Περιφέρεια είναι ο πυρήνας οργάνωσης του αποκεντρωτικού γίγνεσθαι και ο δομικός άξονας μιας 
αυθεντικής αποκεντρωτικής διαδικασίας» (Μπιτσάνη Ε. 2004:141).  



213 
 

επιμέρους Δήμων.
326

 Παράλληλα, ο «διοικητικός λαβύρινθος» οι «συναρμοδιότητες» 

και η «πολυνομοθεσία», πρέπει να πάψουν να υφίστανται διότι μας πισωγυρίζουν 

διαρκώς. 

 

4.2.Προτάσεις. 

 

4.2.1. Σε εθνικό επίπεδο. 

Με βάση τα προαναφερόμενα και προκειμένου η διοικητική διάρθρωση της χώρας να 

έχει πραγματικό αντίκρισμα στον κρίσιμο τομέα του Χωρικού Σχεδιασμού, οι 

αρμοδιότητες θα μπορούσαν να είναι «ορθολογικά» ιεραρχημένες σύμφωνα με την 

αρχή: «κάθε επίπεδο σχεδιασμού – μελέτη, ανάλογα με το χωρικό πεδίο αναφοράς 

του, θεσμοθετείται από την αμέσως επόμενη  διοικητική βαθμίδα». 

Αυτό στην πράξη σημαίνει: 

 Πολεοδομικές Μελέτες που αφορούν σε οικισμούς Δήμων (οριοθετήσεις, σχέδια 

πόλεων, θέσπιση ειδικών όρων δόμησης κλπ), να θεσμοθετούνται με απόφαση 

Περιφερειάρχη. 

 Χωρικές ρυθμίσεις που αφορούν σε ολόκληρη τη χωρική επικράτεια Δήμου  ή 

Δ.Ε. (ΤΧΣ - ΤΠΣ κλπ),  να θεσμοθετούνται με απόφαση Συντονιστή Α.Δ. ή 

Περιφερειάρχη. 

 Χωροταξικές μελέτες που αφορούν στην εδαφική ενότητα Περιφέρειας 

(περιφερειακά χωροταξικά), να θεσμοθετούνται με απόφαση Υπουργού ΠΕΝ. 

 Χωροταξικές μελέτες – πλαίσια που αφορούν σε επίπεδο χώρας (Ειδικά πλαίσια  

Χωρικού Σχεδιασμού) να θεσμοθετούνται με Π.Δγμα ή ΚΥΑ.  

 

Η αρχή αυτή, τηρουμένων των αναλογιών και ιδιαιτεροτήτων, εφαρμόζεται στην Ε.Ε. 

και μάλιστα ο πρώτος ρόλος στις περισσότερες των περιπτώσεων ανήκει στους Α’ 

βάθμιους ΟΤΑ (στόχος που και στη χώρα μας πρέπει μεσοπρόθεσμα να 

κατακτηθεί).
327

  

                                                           
326

 Το γεγονός αυτό μάλλον αναγνωρίστηκε το 2017 όταν με το Ν. 4495/17 μεταβιβάστηκαν σ’ αυτή 
οι περισσότερες αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εν μέρει των Δήμων που αφορούν 
στη δόμηση ιδίως στον ελεγκτικό αλλά και στον προγραμματικό – συντονιστικό τομέα. Ο Νόμος 
αυτός, δίχως να έχει καταργηθεί, παραμένει μέχρι σήμερα ανεφάρμοστος για λόγους άγνωστους. 
Ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί. 
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 Βλ αντίστοιχα και Χριστοφιλόπουλος Δ.1989 :83 



214 
 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται πολιτική βούληση αποκέντρωσης και 

βέβαια ευρεία ερμηνεία των Συνταγματικών διατάξεων περί της έννοιας του 

«κράτους» σε σχέση με τη διαχείριση των «τοπικών υποθέσεων» (αρθ. 24 και 102), 

μέχρι την επόμενη Συνταγματική Αναθεώρηση οπότε και προτείνουμε να υπάρξει 

παρέμβαση στο αρθ. 24 και τσο αρθ. 102 για το συγκεκριμένο αντικείμενο, 

προκειμένου να είναι πραγματικά εφικτή η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων κυρίως του 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού στην Τ.Α. 

Δίχως οποιαδήποτε πρόθεση υπόδειξης του τρόπου αναθεώρησης των συγκεκριμένων 

άρθρων, επιχειρούμε μια ενδεικτική προσέγγιση. 

Το ισχύον αρθ. 24 παρ. 2. του Συντάγματος (2019) ορίζει ότι: «H χωροταξική 

αναδιάρθρωση της χώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόμηση και η επέκταση 

των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα 

και τον έλεγχο του κράτους, με σκοπό να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η 

ανάπτυξη των οικισμών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης. 

Οι σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθμίσεις γίνονται κατά τους κανόνες της 

επιστήμης». 

Μια ενδεικτική αναδιατύπωση θα μπορούσε να είναι: «H χωροταξική αναδιάρθρωση 

της χώρας, η διαμόρφωση και η ανάπτυξη και εν γένει ο στρατηγικός σχεδιασμός, 

υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του κράτους. Η πολεοδόμηση και 

η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών με σκοπό να 

εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισμών και να εξασφαλίζονται 

οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης σύμφωνα με τους τιθέμενους κανόνες του 

χωροταξικού – στρατηγικού σχεδιασμού, υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα της Τ.Α 

ιδίως του Β’ βαθμού και τον έλεγχο του κράτους. Νόμος ορίζει την κατανομή των 

αντίστοιχων αρμοδιοτήτων. Οι σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθμίσεις γίνονται κατά 

τους κανόνες της επιστήμης». 

Προτείνουμε στην ουσία να υπάρξει διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων του χωρικού 

σχεδιασμού σύμφωνα και με τις διεθνείς τάσεις. Το μεν κράτος να έχει την ευθύνη 

για το «στρατηγικό» σχεδιασμό, η δε Τ.Α. ιδίως Β’ βαθμού να έχει την ευθύνη για 

τον «εφαρμοστικό - πολεοδομικό» σχεδιασμό βάσει των αρχών – κατευθύνσεων του 

αντίστοιχου «στρατηγικού».  

Επιπρόσθετα, κρίνουμε σκόπιμη και την αναθεώρηση του αρθ. 102 του Συντάγματος. 

Στην Αναθεώρηση του 2001 όπως ισχύει, το αρθ. 102 παρ.1 που αφορά στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, ορίζει ότι: «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους 
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Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Υπέρ των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση 

τοπικών υποθέσεων. Νόμος ορίζει το εύρος και τις κατηγορίες τοπικών υποθέσεων, 

καθώς και την κατανομή τους στους επί μέρους βαθμούς. Με Νόμο μπορεί να 

ανατίθεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που 

συνιστούν αποστολή του Κράτους». 

Το άρθρο αυτό κατέστη «νομολογιακά ανίσχυρο» έναντι του αρθ. 24 στον τομέα του 

σχεδιασμού και η όποια νομοθετική προσπάθεια που έγινε ή θα γίνει με στόχο την 

αποκέντρωση, είναι επί της ουσίας έωλη. Έτσι, κρίνουμε σκόπιμο  ότι πρέπει να 

αναφερθούν  έστω και αδρομερώς, ποιες είναι οι «τοπικές υποθέσεις» για τις οποίες 

συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας των Ο.Τ.Α. και ποιες κρατικές αρμοδιότητες 

μπορούν να ανατίθενται στην Τ.Α. Η πρόταση αυτή συνδυάζεται με την πρόταση για 

Αναθεώρηση του αρθ. 24 όπως ενδεικτικά διατυπώθηκε παραπάνω, στο σκέλος που 

αφορά στις πολεοδομικές αρμοδιότητες, έτσι ώστε να υπάρξει μια ξεκάθαρη 

συνταγματική αναφορά που να μην επιδέχεται  «ερμηνειών». 

Αυτά βέβαια για να γίνουν, αν θα γίνουν, θα χρειαστεί να περιμένουμε τουλάχιστο ως 

την επόμενη Συνταγματική Αναθεώρηση και να υπάρξει η αντίστοιχη πολιτική 

βούληση. Μέχρι τότε ας προσπαθήσουμε να απλοποιήσουμε τον πολεοδομικό 

κυκεώνα όσο περισσότερο μπορούμε.  

Προς το σκοπό αυτό θα συμβάλει η ενεργοποίηση του Ν. 4495/17, η συστηματική 

κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας, η ελαχιστοποίηση των 

«συναρμοδιοτήτων», η συμμετοχή της Β βάθμιας Τ.Α. σε όλα τα πολεοδομικά – 

αναπτυξιακά δρώμενα,
328

  η ενδυνάμωση ιδίως των Δήμων στο σκέλος που αφορά 

στο χωρικό σχεδιασμό, η επανασύνδεση της κεντρικής διοίκησης με την Τ.Α. με μια 

πραγματική συνεργασία (το πρόγραμμα ΕΠΑ έδειξε το δρόμο), η αποφυγή 

γενίκευσης ειδικών καταστάσεων και λήψης «οριζόντιων μέτρων» (βλ. 

τροποποιήσεις ΓΟΚ, όρια αρτιότητας σε προστατευόμενες περιοχές κλπ), ο 

«αναστοχασμός» της έννοιας του «πολιτικού κόστους» ιδίως από την πλευρά της 

Τ.Α., ο προσδιορισμός των παραμέτρων της «βιώσιμης ανάπτυξης» στο εφαρμοστικό 

                                                           
328

 Στο Ν. 3852/10 αρθ. 188, προβλέπεται ότι «στα συλλογικά όργανα της Διοίκησης που καταρτίζουν 
τα προγράμματα για την περιφερειακή ανάπτυξη, τη χωροταξία και την αειφόρο ανάπτυξη μετέχουν 
υποχρεωτικά και εκπρόσωποι των περιφερειών». Η πρόνοια αυτή στον τομέα του χωρικού 
σχεδιασμού είναι μέχρι στιγμής ανενεργή αφού οι Περιφέρειες συνήθως δεν καλούνται να 
συμμετέχουν σε επιτροπές επίβλεψης μελετών που τις αφορούν και εκπονούνται από την κεντρική 
διοίκηση  
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σκέλος του σχεδιασμού, η ενεργοποίηση των συνταγματικών προνοιών για τη 

«νησιωτικότητα» κλπ, καθώς και πολλές άλλες δράσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 

αναφοράς της παρούσας εργασίας. 

 

4.2.2. Σε τοπικό επίπεδο. 

Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά περιγράψαμε, παραθέτουμε ορισμένες προτάσεις ανά 

νησί που θεωρούμε ότι πρέπει να υλοποιηθούν (μέσα ασφαλώς από αντίστοιχο 

προσδιορισμό των προτεραιοτήτων του κάθε Δήμου) προκειμένου το νησιωτικό 

σύμπλεγμα της Δωδεκανήσου να θωρακιστεί επαρκώς στον τομέα που 

πραγματευόμαστε.  

 

4.2.2.1.Ρόδος. 

 Ολοκλήρωση – θεσμοθέτηση των ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ (Ν. 2508/97) που είναι σε 

εκκρεμότητα και έχουν ωριμότητα (ΓΠΣ, Καλλιθέας, Αφάντου, νότιας Ρόδου). 

Εξέταση δυνατότητας ολοκλήρωσης των υπόλοιπων ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ που έχουν 

ήδη προ καιρού ανατεθεί ή μελετηθεί (Δ.Ε. Ρόδου, Λίνδου, Καμείρου, 

Ατταβύρου), αξιολόγηση του βαθμού ωριμότητας και εφόσον κριθεί ότι δεν είναι 

δυνατή η θεσμοθέτησή τους εντός του χρονικού ορίου που θέτει ο Νόμος (τέλη 

2022), ανάθεση αντίστοιχων μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων βάσει της νέας 

Νομοθεσίας. Να εξεταστεί επίσης το ενδεχόμενο ανάθεσης ΤΠΣ για όλο το νησί. 

Η θεσμοθέτηση των ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ ή ΤΠΣ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 

την χωροθέτηση -  πολεοδόμηση περιοχών με ειδικές χρήσεις (Ζώνες ΠΕΡΠΟ, 

περιοχές Β’ κατοικίας όπως Κιοτάρι, Στεγνά Αρχαγγέλου, Πεύκοι κλπ, 

βιοτεχνικές ζώνες, πολεοδόμηση του Φαληρακίου, επέκταση οικιστικών 

συνόλων, περιοχές με χρήση τουρισμού, ζώνες προστασίας κλπ) και εν γένει για 

τη λεγόμενη «βιώσιμη ανάπτυξη» του νησιού.  

 Ολοκλήρωση – θεσμοθέτηση των πολεοδομικών μελετών οικισμών > 2000 κατ. 

που είναι σε εκκρεμότητα (Κρεμαστή, Κοσκινού, Αρχάγγελος). Έμφαση στη 

διαδικασία ολοκλήρωσης – θεσμοθέτησης της Πολεοδομικής Μελέτης 

Αναθεώρησης του σχεδίου της παλιάς πόλης Ρόδου. Προτεραιότητα επίσης 

πρέπει να δοθεί στην ανάθεση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του αρχικού 

σχεδίου πόλεως Ρόδου προκειμένου (συν τοις άλλοις) να αρθούν οι 
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«στρεβλώσεις» του σε σχέση με τα «μαράσια» και να προσδιοριστεί το νέο 

«προφίλ» της πόλης. 

 Ολοκλήρωση της οριοθέτησης των οικισμών < 2000 κατ. που στερούνται ορίων. 

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην οριοθέτηση και θέσπιση ειδικών όρων 

δόμησης του οικισμού της Λίνδου. 

 Ολοκλήρωση - θεσμοθέτηση των μελετών Πράξεων Εφαρμογής εγκεκριμένων 

σχεδίων πόλεων οι οποίες είναι σε εκκρεμότητα (Καλυθιές, Παραδείσι, Θεολόγος, 

Απολακκιά, Κάλαθος). 

 Ανάθεση πολεοδομικών μελετών για δυναμικά οικιστικά σύνολα < 2000 κατ. 

(π.χ. Παστίδα) και εξέταση της δυνατότητας «αναβίωσης» των πολεοδομικών 

μελετών που είχαν αρχίσει αλλά ουδέποτε ολοκληρώθηκαν (Λάρδος, Κατταβιά, 

Κιοτάρι κλπ) 

 Ανάθεση μελέτης ή ερευνητικού προγράμματος σε συνεργασία με Ανώτατο 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα για τον προσδιορισμό της «φέρουσας ικανότητας» του 

νησιού σε σχέση με τον τουρισμό και τις αντίστοιχες υποδομές του. Η μελέτη 

αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως «εισροή» στον προσδιορισμό των αναπτυξιακών 

κατευθύνσεων που θα θεσμοθετηθούν μέσω ΤΠΣ. 

 Εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης των θεσμοθετημένων περιοχών «natura 2000» και 

δημιουργία αντίστοιχου φορέα. 

 Διεξαγωγή έρευνας – μετρήσεων για το υδατικό ισοζύγιο του νησιού και εξαγωγή 

συμπερασμάτων βάσει των οποίων θα γίνονται οι χωροθετήσεις των 

«υδροβόρων» δραστηριοτήτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα 

λειτουργήσουν επίσης ως εισροή στα ΤΠΣ. Απαιτείται επίσης άμεση προστασία 

των ποταμών και χειμάρρων με την απαγόρευση αμμοληψίας που έχει πολλαπλά 

αρνητικά αποτελέσματα και στον τομέα του υδατικού ισοζυγίου. 

 Πέραν από τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου, θεωρούμε 

επίσης επιβεβλημένη τη σύνταξη μελέτης και διατύπωση προτάσεων για την 

εφαρμογή εναλλακτικών μορφών τουρισμού με έμφαση στον «πολιτιστικό 

τουρισμό» μέσα από ένα κατάλληλο μοντέλο «πολιτισμικής διαχείρισης» της 

πολιτιστικής κληρονομιάς,
329

  μελέτη η οποία θα λειτουργήσει και πάλι ως εισροή 

                                                           
329

 Η «πολιτισμική διαχείριση» στοχεύει στη διατήρηση, προστασία και συνέχεια της πολιτιστικής 
κληρονομιάς ενδυναμώνοντας τη σχέση μεταξύ μνημείων, κοινωνικών διεργασιών και μπορεί να 
καταστεί μοχλός «βιώσιμης ανάπτυξης» καθότι συνδέεται άμεσα και με τους τρεις πυλώνες της 
(περιβαλλοντικό - κοινωνικό – οικονομικό) (Πούλιος Ι., 2015:17) 
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στον αντίστοιχο χωρικό σχεδιασμό. Το μοντέλο «ήλιος και θάλασσα» πρέπει 

σταδιακά να αρχίσει να αποδυναμώνεται με αναπροσανατολισμό μέρους του 

τουριστικού προϊόντος σε εναλλακτικές μορφές. 

 

4.2.2.2.Κως. 

 Λόγω του μεγέθους του νησιού, θεωρούμε ότι οι προσπάθειες που έγιναν μέχρι 

σήμερα για τη θέσπιση κανόνων ανάπτυξης μέσω ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ στους 

πρώην «Καποδιστριακούς» Δήμους, πρέπει να ομογενοποιηθούν υπό το πρίσμα 

μιας ενιαίας μελέτης ΤΠΣ για όλο το νησί και βέβαια θεσμοθέτησής της. Είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθολογική χωρική οργάνωση του νησιού. Η 

μελέτη που έγινε για τη «φέρουσα ικανότητα» στον τομέα του τουρισμού, μπορεί 

να αποτελέσει «εισροή» στην σύνταξη της μελέτης ΤΠΣ.  

 Σε επίπεδο πολεοδομικών μελετών, πρέπει να θεσμοθετηθούν οι μελέτες που 

είναι σε εκκρεμότητα (Π.Μ Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Κω στις περιοχές 

Παραδείσι, Νέα Αλικαρνασσός, Αγ. Νεκτάριος, καθώς επίσης στους οικισμούς 

Κέφαλος, Καμάρι και Καρδάμαινα). Πρέπει επίσης να ανατεθούν πολεοδομικές 

μελέτες τουλάχιστο για τους μεγάλους οικισμούς < 2000 κατ. (π.χ Αντιμάχεια). 

 Ολοκλήρωση των οριοθετήσεων σε οικιστικά σύνολα που δεν διαθέτουν όρια. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στον παραδοσιακό οικισμό της Ζιάς με τη 

θέσπιση ειδικών όρων δόμησης. 

 Πολύ σημαντική είναι η μετεγγραφή των πράξεων εφαρμογής (των σχεδίων 

πόλεων που διαθέτουν εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες) στο κτηματολόγιο. Η 

επί σειρά ετών καθυστέρηση, ακυρώνει στην ουσία το σχεδιασμό.  

 Και εδώ πρέπει να γίνει μια εντελεχής μελέτη – έρευνα για το υδατικό ισοζύγιο,  

να διατυπωθούν προτάσεις για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και να 

εκπονηθούν διαχειριστικά σχέδια για τις περιοχές natura 2000. 

 

4.2.2.3.Στα υπόλοιπα νησιά.  

 Πρέπει να ανατεθεί μελέτη ΤΠΣ για το κάθε νησί (πλην της Λέρου που διαθέτει 

ΓΠΣ του Ν. 2508/97). Να εξεταστεί επίσης η δυνατότητα έγκαιρης ολοκλήρωσης 

(μέσα στο τρέχον έτος) των μελετών ΣΧΟΟΑΠ που είχαν ανατεθεί και δεν 

ολοκληρώθηκαν (Τήλος, Νίσυρος, Πάτμος, Λειψοί). Έμφαση πρέπει να δοθεί 

στην ενδυνάμωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του κάθε νησιού και η ενίσχυση 
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των εναλλακτικών μορφών τουρισμού (πχ. Πάτμος θρησκευτικός τουρισμός, 

Κάλυμνος αναρριχητικός τουρισμός, Νίσυρος γεωλογικός τουρισμός κλπ) 

 Όσον αφορά στις πολεοδομικές μελέτες επέκτασης – αναθεώρησης των οικισμών 

> 2000 κατ. που είχαν ανατεθεί με το πρόγραμμα ΕΠΑ και ουδέποτε 

ολοκληρώθηκαν  (Πόθια Καλύμνου, Σύμη και Πηγάδια Καρπάθου) θεωρούμε ότι 

είναι ανέφικτη η συνέχισή τους (πλην της περιοχής «Σκόπη» Πηγαδίων 

Καρπάθου) καθότι έχει παρέλθει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα  που είναι 

ανενεργές και πρέπει να ανατεθούν νέες μελέτες είτε βάσει των ήδη εγκεκριμένων 

μελετών ΓΠΣ του Ν. 1337/83, είτε αφού θεσμοθετηθούν τα αντίστοιχα ΤΠΣ του 

Ν. 4759/20. 

 Και εδώ πρέπει να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα οριοθέτησης των οικισμών < 2000 

κατ. (επείγουσα προτεραιότητα στον οικισμό της Χάλκης, του Καστελλόριζου και 

των Λιβαδίων Τήλου) και να ανατεθούν πολεοδομικές μελέτες για τα μεγαλύτερα 

οικιστικά σύνολα (π.χ. Πάνορμος Καλύμνου, Λιβάδια Τήλου, ολοκλήρωση της 

μελέτης για τους Πάλους Νισύρου κλπ) και σε δεύτερη φάση βάσει των 

προβλέψεων των ΤΠΣ. Ειδική μέριμνα απαιτείται για τα παραδοσιακά σύνολα 

έτσι ώστε να μη χάσουν τη φυσιογνωμία τους. 

 

4.2.2.4. Κατακλείδα. 

Για να μπορέσει να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα χωρικού σχεδιασμού για τη «βιώσιμη 

ανάπτυξη» των νησιών στο σύνολό τους όπως παραπάνω περιγράφεται, απαιτείται 

πολιτική βούληση, συντονισμός και χρηματοδοτικά μέσα. 

Ο συντονιστικός ρόλος πρέπει εκ των πραγμάτων να ανήκει στην Περιφέρεια η οποία 

σε συνεργασία με τους Δήμους θα μπορούσε να εξασφαλίσει  και τα κατάλληλα 

χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω διαφόρων προγραμμάτων (τουλάχιστο για κάποιο 

μέρος των δράσεων, των πλέον επειγουσών), αλλά και οι Δήμοι να συνεισφέρουν εξ΄ 

ιδίων πόρων. Σε απόλυτη προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση των παλαιών μελετών 

ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ του Ν. 2508/97 και η ανάθεση νέων μελετών ΤΠΣ όπως παραπάνω 

περιγράφηκε.  

Μέχρι την εφαρμογή του Ν. 4495/17 για τα «παρατηρητήρια δόμησης», το 

συντονιστικό αυτό ρόλο θα μπορούσε να ασκήσει η αντίστοιχη Δνση Περιβάλλοντος 

και Χωρικού Σχεδιασμού ή κάποια ειδική δομή που θα δημιουργηθεί προς το σκοπό 

αυτό, κατάλληλα βέβαια στελεχωμένη.  
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Επιπρόσθετα, απαιτείται συντονισμένη και συνολική προσπάθεια διότι αφ’ ενός οι 

μικρότεροι Δήμοι δεν έχουν τις κατάλληλες δομές για να ανταπεξέλθουν στο σύνθετο 

έργο του σχεδιασμού και αφετέρου διότι η εμπειρία δείχνει ότι αν η προσπάθεια δεν 

είναι συνολική και σε άμεση συνεργασία με τις θεσμοθετούσες αρχές, τότε οι επί 

μέρους ενέργειες αποδυναμώνονται και στο τέλος εγκαταλείπονται.  

Τέλος, η Τ.Α. πρέπει να διεκδικήσει αυτά που της ανήκουν στο κρίσιμο τομέα των 

αρμοδιοτήτων όπως παραπάνω περιγράφηκε και προτάθηκε. Ο χωρικός σχεδιασμός 

είναι το «βαρύ όπλο» που πρέπει να έχει στα χέρια της και να το χειριστεί με 

«επιδεξιότητα» εναρμονιζόμενη με το ευρωπαϊκό περιβάλλον για την περιφερειακή 

ανάπτυξη.  
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%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%82-

%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CF%82-

%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85-

%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B7/?fbclid=IwAR0

0xC32uofXcaH6ZZW4GXPf7ysl_ZECMUR4GpktkQ9yX0zXFs-WckrUbrY 

- Ηφαίστειο Νισύρου «το θαύμα», ΙΠΟΡΤΑ 11.5.2016 

- Σαρία Καρπάθου, εφημερίδα «η Ροδιακή» 28.10.18 

https://www.rodiaki.gr/article/401743/saria-karpathoy-san-apo-

paramythi?fbclid=IwAR1pvqMB36dOiaQTU4aeyV1raisDz-

r5yVmFd0oDZ6eakI5h4zsFVHQZEgA 

- Τήλος το πράσινο νησί, εφημερίδα «η Ροδιακή» 18.10.2019 

- Ένα τελευταίο αντίο στο μαστροΜιχάλη Χατζηνικολάου, εφημερίδα «η 

Ροδιακή» 14.3.2021 https://www.rodiaki.gr/article/454401/ena-teleytaio-

antio-ston-mastro-mixalh-xatzhnikolaoy 

Εφημερίδα «Η Ροδιακή», εκδήλωση για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του 

Campochiaro, 3.10.2017 https://www.rodiaki.gr/article/374801/h-ekdhlwsh-gia-ta-

80-xronia-apo-thn-idrysh-toy-

kampokiaro?fbclid=IwAR3m7y_brspTSTJwakzzhqCZ4qP_kHR7xwcbv9H6F1z9Qn

Aarw58FxWdeZQ 

ΤΕΥΧΗ.   

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, προδιαγραφές, τεύχος ΥΧΟΠ, Αθήνα Φεβρ. 1983, 

πηγή ΥΠΕΝ Δνση ΠΟΣΧΕ. 

https://iporta.gr/%CE%B7-%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B7/?fbclid=IwAR00xC32uofXcaH6ZZW4GXPf7ysl_ZECMUR4GpktkQ9yX0zXFs-WckrUbrY
https://iporta.gr/%CE%B7-%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B7/?fbclid=IwAR00xC32uofXcaH6ZZW4GXPf7ysl_ZECMUR4GpktkQ9yX0zXFs-WckrUbrY
https://iporta.gr/%CE%B7-%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B7/?fbclid=IwAR00xC32uofXcaH6ZZW4GXPf7ysl_ZECMUR4GpktkQ9yX0zXFs-WckrUbrY
https://iporta.gr/%CE%B7-%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B7/?fbclid=IwAR00xC32uofXcaH6ZZW4GXPf7ysl_ZECMUR4GpktkQ9yX0zXFs-WckrUbrY
https://iporta.gr/%CE%B7-%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B7/?fbclid=IwAR00xC32uofXcaH6ZZW4GXPf7ysl_ZECMUR4GpktkQ9yX0zXFs-WckrUbrY
https://iporta.gr/%CE%B7-%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B7/?fbclid=IwAR00xC32uofXcaH6ZZW4GXPf7ysl_ZECMUR4GpktkQ9yX0zXFs-WckrUbrY
https://iporta.gr/%CE%B7-%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B7/?fbclid=IwAR00xC32uofXcaH6ZZW4GXPf7ysl_ZECMUR4GpktkQ9yX0zXFs-WckrUbrY
https://iporta.gr/%CE%B7-%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B7/?fbclid=IwAR00xC32uofXcaH6ZZW4GXPf7ysl_ZECMUR4GpktkQ9yX0zXFs-WckrUbrY
https://www.rodiaki.gr/article/401743/saria-karpathoy-san-apo-paramythi?fbclid=IwAR1pvqMB36dOiaQTU4aeyV1raisDz-r5yVmFd0oDZ6eakI5h4zsFVHQZEgA
https://www.rodiaki.gr/article/401743/saria-karpathoy-san-apo-paramythi?fbclid=IwAR1pvqMB36dOiaQTU4aeyV1raisDz-r5yVmFd0oDZ6eakI5h4zsFVHQZEgA
https://www.rodiaki.gr/article/401743/saria-karpathoy-san-apo-paramythi?fbclid=IwAR1pvqMB36dOiaQTU4aeyV1raisDz-r5yVmFd0oDZ6eakI5h4zsFVHQZEgA
https://www.rodiaki.gr/article/454401/ena-teleytaio-antio-ston-mastro-mixalh-xatzhnikolaoy
https://www.rodiaki.gr/article/454401/ena-teleytaio-antio-ston-mastro-mixalh-xatzhnikolaoy
https://www.rodiaki.gr/article/374801/h-ekdhlwsh-gia-ta-80-xronia-apo-thn-idrysh-toy-kampokiaro?fbclid=IwAR3m7y_brspTSTJwakzzhqCZ4qP_kHR7xwcbv9H6F1z9QnAarw58FxWdeZQ
https://www.rodiaki.gr/article/374801/h-ekdhlwsh-gia-ta-80-xronia-apo-thn-idrysh-toy-kampokiaro?fbclid=IwAR3m7y_brspTSTJwakzzhqCZ4qP_kHR7xwcbv9H6F1z9QnAarw58FxWdeZQ
https://www.rodiaki.gr/article/374801/h-ekdhlwsh-gia-ta-80-xronia-apo-thn-idrysh-toy-kampokiaro?fbclid=IwAR3m7y_brspTSTJwakzzhqCZ4qP_kHR7xwcbv9H6F1z9QnAarw58FxWdeZQ
https://www.rodiaki.gr/article/374801/h-ekdhlwsh-gia-ta-80-xronia-apo-thn-idrysh-toy-kampokiaro?fbclid=IwAR3m7y_brspTSTJwakzzhqCZ4qP_kHR7xwcbv9H6F1z9QnAarw58FxWdeZQ
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Εγκεκριμένες Μελέτες ΓΠΧ και ΣΧΟΟΑΠ. 1985 – 2003, τεύχος ΥΧΟΠ - Δνση 

Πολεοδομ. Σχεδιασμού, Αθήνα 2004, πηγή ΥΠΕΝ Δνση ΠΟΣΧΕ. 

Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασμός, τεύχος - έκδοση ΥΠΕΧΩΔΕ 2008, πηγή ΥΠΕΝ 

Δνση ΠΟΣΧΕ. 

Επιχείρηση Πολεοδομική Ανασυγκρότησης (ΕΠΑ), τεύχος ΥΧΟΠ, Αθήνα 1983, 

πηγή ΥΠΕΝ Δνση ΠΟΣΧΕ. 

Η νέα οικιστική πολιτική, τεύχος ΥΧΟΠ, Αθήνα Δεκ. 1983, πηγή ΥΠΕΝ Δνση 

ΠΟΣΧΕ. 

Η πορεία της επιχείρησης πολεοδομικής ανασυγκρότησης (ΕΠΑ),  τεύχος ΥΧΟΠ 

Αθήνα Δεκ. 1983, πηγή ΥΠΕΝ Δνση ΠΟΣΧΕ. 

Οικοδομικοί συνεταιρισμοί, έντυπο ΥΧΟΠ Δνση Χαρτογραφήσεων, Αθήνα 1987, 

πηγή ΥΠΕΝ Δνση ΠΟΣΧΕ. 

Ο Νέος Οικιστικός Νόμος - Πολεοδομική Επιτροπή Γειτονιάς, τεύχος ΥΧΟΠ, 

Αθήνα Φεβρ. 1984, πηγή ΥΠΕΝ Δνση ΠΟΣΧΕ. 

Ο Νέος Οικιστικός Νόμος - Πολεοδομική - Αυθαίρετα, τεύχος ΥΧΟΠ Αθήνα 

Φεβρ. 1984, πηγή ΥΠΕΝ Δνση ΠΟΣΧΕ. 

Ο Νέος Οικιστικός Νόμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών 

της χώρας,  πηγή ΥΠΕΝ Δνση ΠΟΣΧΕ. 

Πολεοδομικά Πρότυπα, τεύχος ΥΧΟΠ, Αθήνα 1983, πηγή ΥΠΕΝ Δνση ΠΟΣΧΕ. 

Προδιαγραφές Ειδικών Χωροταξικών Μελετών, τεύχος ΥΧΟΠ, Αθήνα Νοέ. 1985, 

πηγή ΥΠΕΝ Δνση ΠΟΣΧΕ. 

Πολιτική Γης, τεύχος ΥΧΟΠ Αθήνα Δεκ. 1983, πηγή ΥΠΕΝ Δνση ΠΟΣΧΕ. 

Συνάντηση με τους Νομάρχες της χώρας, τεύχος ΥΧΟΠ 9.3.1984, πηγή ΥΠΕΝ 

Δνση ΠΟΣΧΕ. 

Συνέντευξη Κώστα Λαλιώτη, τεύχος ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα 1995, πηγή ΥΠΕΝ Δνση 

ΠΟΣΧΕ. 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ. 

Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια Ρόδου, Κοσκινού, Αρχαγγέλου, Ιαλυσού, Κρεμαστής, 

Παραδεισίου, (1983 – 94), ΥΧΟΠ,  αρχείο Δνσης ΠΕΧΩΣΧΕ Περιφ. Νοτίου 

Αιγαίου. 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ρόδου – Α’ φάση 2005, αρχείο Δήμου Ρόδου 

Ειδική Χωροταξική Μελέτη (ΕΧΜ) νήσου Ρόδου (1997 – Α’ φάση),  ΥΠΕΧΩΔΕ 

– Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1997-2002, Αρχείο Δνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασμού Δωδ/σου Περιφ. Νοτ. Αιγαίου. 
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Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 2008, 

ΥΠΕΝ, αρχείο Δνσης ΠΕΧΩΣΧΕ Περιφ. Νοτίου Αιγαίου. 

Ειδικό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό 2009, 2013, ΥΠΕΝ, 

αρχείο Δνσης ΠΕΧΩΣΧΕ Περιφ. Νοτίου Αιγαίου. 

ΕΣΧΑΔΑ γκολφ Αφάντου 2016, ΥΠΕΝ αρχείο Δνσης ΠΕΧΩΣΧΕ Περιφ. Νοτίου 

Αιγαίου. 

Εκτίμηση φέρουσας ικανότητας τουρισμού στο νησί της Κω, Πανεπιστήμιo 

Αιγαίου, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος)  

2009, προσωπικό αρχείο. 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Στρατηγικός Σχεδιασμός 

(2012), Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  

ΖΟΕ ν. Ρόδου και Κω, αρχείο Δνσης ΠΕΧΩΣΧΕ Περιφ. Νοτίου Αιγαίου. 

Νομός Δωδεκανήσου – Προτάσεις Χωροταξικής Οργάνωσης, ΥΧΟΠ – Δνσης 

Χωροταξίας, 1984, προσωπικό αρχείο. 

Οριοθετήσεις οικισμών < 2000 κατ. νήσου Ρόδου, αρχείο Δνσης ΠΕΧΩΣΧΕ 

Περιφ. Νοτίου Αιγαίου. 

Οικοδομικοί Συνεταιρισμού ν. Ρόδου, αρχείο Δνσης ΠΕΧΩΣΧΕ Περιφ. Νοτίου 

Αιγαίου. 

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 2003 και 

2013 – 21, ΥΠΕΝ,  αρχείο Δνσης ΠΕΧΩΣΧΕ Περιφ. Νοτίου Αιγαίου. 

Πολεοδομικές Μελέτες Επέκτασης Αναθεώρησης και οικισμών < 2000 κατ. που 

αναφέρονται στο κείμενο κεφ. Β’, αρχείο Δνσης ΠΕΧΩΣΧΕ Περιφ. Νοτίου 

Αιγαίου. 

Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου 2012, Αρχείο 

Δήμου Ρόδου. 

Πρότυπη μελέτη για ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό σχεδιασμό και διαχείριση 

του χώρου, (UNEP), 1988, προσωπικό αρχείο. 

Ρυθμιστικό Σχέδιο Ιαλυσού, 1968 – 69, Δήμος Ιαλυσού, προσωπικό αρχείο 

Ρυθμιστικό Σχέδιο Ρόδου, τόμοι Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, γραφείο Δοξιάδη 1969 -1970, Δήμος 

Ρόδου, προσωπικό αρχείο. 

Σχέδιο πόλεως Φαληρακίου 1979, Νομαρχία Δωδ/σου, προσωπικό αρχείο 

Σχέδιο πόλεως Κιοτάρι 1972, Νομαρχία Δωδ/σου, προσωπικό αρχείο 

ΣΧΟΟΑΠ Νότιας Ρόδου, (2003 – Α φάση και 2005 Β’ φάση),  πρώην Δήμος 

Νότιας Ρόδου.  
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ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Καλλιθέας (2003 – Α φάση), πρώην Δήμος Καλλιθέας ν. Ρόδου 

Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 6
ης

 γεωγραφικής ενότητας ν. Ρόδου (Α’ φάση 

1995), Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε. 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ. 

Διαρκής κατάλογος των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της 

Ελλάδος:  http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=19581&v17 

Ε.Ε.  Βιώσιμη Ανάπτυξη https://ec.europa.eu/info/strategy/international-

strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_el 

και https://hellenicaid.mfa.gr/media/images/docs/Agenda_2030.pdf) και 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/envi/dt/893/893910/

893910el.pdf 

Ε.Ε. Στρατηγική για την κλιματική αλλαγή  COM (2013) 216 και αξιολόγηση 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/summary_fiche_gr_e

n.pdf και ΥΠΕΝ Κλιματική Αλλαγή https://ypen.gov.gr/perivallon/klimatiki-

allagi/prosarmogi-stin-klimatiki-allagi/ 

Θαλάσσια χωροταξία  https://ec.europa.eu/governance/docs/comm_rapport_el.pdf 

Λευκή Βίβλος για τη διακυβέρνηση 
https://ec.europa.eu/governance/docs/comm_rapport_el.pdf και https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT 

Πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών της 

Μεσογείου (ICZM) https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22009A0204(01)&from=EN 

ΥΠΕΝ για ΤΧΣ https://ypen.gov.gr/wp-

content/uploads/legacy/Files/ypourgeio/Grafeio%20Typou/20200617_Parousiasi_Pro

grammatos_TPS.pdf 

UNESCO Πολιτιστική κληρονομιά http://whc.unesco.org/archive/convention-

en.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=19581&v17
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_el
https://hellenicaid.mfa.gr/media/images/docs/Agenda_2030.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/envi/dt/893/893910/893910el.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/envi/dt/893/893910/893910el.pdf
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/legacy/Files/Klimatiki%20Allagi/Prosarmogi/20200616_COM_2016.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/summary_fiche_gr_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/summary_fiche_gr_en.pdf
https://ypen.gov.gr/perivallon/klimatiki-allagi/prosarmogi-stin-klimatiki-allagi/
https://ypen.gov.gr/perivallon/klimatiki-allagi/prosarmogi-stin-klimatiki-allagi/
https://ec.europa.eu/governance/docs/comm_rapport_el.pdf
https://ec.europa.eu/governance/docs/comm_rapport_el.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22009A0204(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22009A0204(01)&from=EN
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/legacy/Files/ypourgeio/Grafeio%20Typou/20200617_Parousiasi_Programmatos_TPS.pdf
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/legacy/Files/ypourgeio/Grafeio%20Typou/20200617_Parousiasi_Programmatos_TPS.pdf
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/legacy/Files/ypourgeio/Grafeio%20Typou/20200617_Parousiasi_Programmatos_TPS.pdf
http://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf
http://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

 

 

Αναθέσεις μελετών ΕΠΑ – πρωτόκολλο εγκατάστασης μέχρι 9.12.1983. Πηγή: ΥΧΟΠ 

τεύχος «η πορεία της ΕΠΑ» 1983, επεξεργασία Π. Βενέρης. 

 

 

 

Θεσμοθετημένα ΓΠΣ & Πολεοδομ. Μελέτες 1985 – 2003. Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ. Επεξεργασία 

Π. Βενέρης. 
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Ενταγμένα στρέμματα 1985 – 2003. Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ. Επεξεργασία Π. Βενέρης. 

 

 

 

ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ σε ισχύ και σε εξέλιξη 2020. Πηγή: ΥΠΕΝ. 
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ΑΡ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΔ/ΣΑ ΠΡΟ 1919 - 1980 

 

Αρ. κτιρίων στα Δωδεκάνησα προ1919 – 1980 Πηγή: Λογοθέτης Μ., 1989. Επεξεργασία Π. 

Βενέρης. 

 

ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ / ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ – ΔΩΔ/ΣΑ 1981-87 

 

Νέες οικοδομές / προσθήκες στα Δωδ/σα 1981 – 87.  Πηγή: Λογοθέτης Μ. 1989. 

Επεξεργασία Π. Βενέρης. 
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ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ / ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ – ΔΩΔ/ΣΑ 2000- 14 

 

Νέες οικοδομές / προσθήκες στα Δωδ/σα 2000 – 14.  Πηγή: Λογοθέτης Μ. 2013 και 2017. 

Επεξεργασία Π. Βενέρης. 

 

 

 

Ρόδος. Αφίξεις ημεδαπών – αλλοδαπών. Πηγή: Λογοθέτης Μ 1989-90, 2013-17-19. 

Επεξεργασία Π. Βενέρης. 
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Δωδ/σα. Αφίξεις ημεδαπών – αλλοδαπών. Πηγή: Λογοθέτης 1989-90, 2013-17-19 Μ. 

Επεξεργασία Π. Βενέρης. 

 

 

 

Διανυκτερεύσεις ημεδαπών – αλλοδαπών Δωδ/σα. Πηγή: Λογοθέτης Μ. (1989, 1990, 2013, 

2017, 2019). Επεξεργασία Π. Βενέρης. 
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Δωδ/σα. Εξέλιξη πληθυσμού ανά επαρχία. Πηγή: ΕΣΥΕ. Επεξεργασία Π. Βενέρης. 

 

 

 

Εγκεκριμένες Πολεοδ. Μελέτες  ν. Ρόδου (Ν.Δ. 17.7.1923) 

Α.Α Οικισμός Είδος Απόφασης Αρ. Απόφασης 

1 Ρόδος  Β. Δγμα 

ΦΕΚ 104/Α/22.4.1950, ΦΕΚ 140/Α/1952 

(τροποποίηση), ΦΕΚ 36/Α/27.1.1956 

(τροποποίηση), ΦΕΚ 177/Δ/1963 

(τροποποίηση), ΦΕΚ 186/Δ/ 1966, 

(τροποποίηση), ΦΕΚ 3/Δ/1970 

(τροποποποίηση), ΦΕΚ 16/Δ/1970  

(διόρθωση), ΦΕΚ 141/ Δ /72 (τροποποίηση) 

  Ρόδος Π.Δγμα ΦΕΚ 172/Δ/1979 (τροποποίηση) 

4 Παλιά πόλη Ρόδου Β. Δγμα 

ΦΕΚ 148/Δ/22.12.1961, ΦΕΚ 176/Δ/1963 

(τροποποίηση) 

6 

Ρόδος (τροποποίηση - 

επέκταση Α' φάση 

σχεδίου Δοξιάδη) Β. Δγμα ΦΕΚ 28/Δ/1973 

7 

Ρόδος (καθορισμός 

Συντ. Δόμησης) Π.Δγμα ΦΕΚ 132/Δ/1.3.1979 

8 

Ρόδος (Π. Μ. 

Αναθεώρησης Α 

φάσης σχεδίου 

Δοξιάδη - περιοχές 

Ανάληψη & Ροδίνι) Αποφ. Νομάρχη ΦΕΚ 403/Δ/26.4.1994 

9 Ιαλυσός Β. Δγμα ΦΕΚ 34/Δ/1971 

10 

Ιαλυσός (Π. Μ. 

Αναθεώρησης) Π.Δγμα ΦΕΚ 655/Δ/4.9.95 
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Εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) ν. Ρόδου - Ν. 1337/83 

Α.Α Οικισμός Είδος Απόφασης Αρ. Απόφασης 

1 Ρόδος Αποφ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 2736/197 (ΦΕΚ 193/Δ/87) 

2 Κρεμαστή Αποφ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 22556/912 (ΦΕΚ 169/Δ/90) 

3 Παραδείσι Αποφ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 2913/356 (ΦΕΚ 172/Δ/90) 

4 Καλυθιές - Φαληράκι Αποφ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 9590/1885 (ΦΕΚ  721/Δ/94) 

5 Ιαλυσός Αποφ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 91893/3123 (ΦΕΚ 1052/Δ/94) 

6 Κοσκινού Αποφ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 100943/7953 (ΦΕΚ 42/Δ/95) 

7 Αρχάγγελος Αποφ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 100944/7954 (ΦΕΚ 45/Δ/95) 

 

Εγκεκριμένες Πολεοδ. Μελέτες Επέκτασης - Αναθεώρησης (ΠΜΕΑ) ν. Ρόδου 

(Ν. 1337/83) 

Α.Α Οικισμός Είδος Απόφασης Αρ. Απόφασης 

1 

Ρόδος (Π. Μ. 

Αναθεώρησης Α 

φάσης σχεδίου 

Δοξιάδη) 

Αποφ. Νομάρχη ΦΕΚ 403/Δ/94 

2 

Ρόδος (Π. Μ. 

Επέκτασης περιοχές 

Αγ. Αποστόλων - 

Ασγούρου) 

Απόφ. Γ.Γ. Περιφέρειας ΦΕΚ 562/Δ/30.7.98 

3 

Ρόδος (Π. Μ. 

Επέκτασης περιοχή 

Ροδοπούλα) 

Απόφ. Γ.Γ. Περιφέρειας ΦΕΚ 564/Δ/30.7.98 

4 

Ρόδος (Π.Μ. 

Επέκτασης περιοχή 

Ροδίνι) 

Απόφ. Γ.Γ. Περιφέρειας ΦΕΚ 32/Δ/28.1.2003 

5 
Ρόδος (ΠΜ. 

Κρητικών) 
Π.Δγμα ΦΕΚ 443/ΑΑΠ/2007 

6 Καλυθιές Απόφ. Γ.Γ. Περιφέρειας ΦΕΚ 1262 Δ / 27.11.2003 

7 Παραδείσι Απόφ. Γ.Γ. Περιφέρειας ΦΕΚ 811/Δ/4.8.2005 

 

Οριοθετημένοι οικισμοί < 2000 κατ. ν. Ρόδου (Π.Δ. της 24.4./3.5.85)  

Α.Α Οικισμός Χαρακτηρισμός Είδος Απόφασης Αρ. Απόφασης 

1 Αγ. Ελεούσα Ενδιαφέρων Αποφ. Νομάρχη 
ΧΟΠ/ΕΠΑ 11/15.4.99 (ΦΕΚ 

337/Δ/99) 

2 Απόλλωνα Ενδιαφέρων Αποφ. Νομάρχη 
ΧΟΠ/ΕΠΑ 402 / 28.8.87 (ΦΕΚ 

901/Δ/1987) 

3 Αρνίθα Παραδοσιακός Αποφ. Νομάρχη 
ΧΟΠ/ΕΠΑ 405 / 28.8.87 (ΦΕΚ 

900/Δ/1987) 

4 Ασκληπιείο Παραδοσιακός Αποφ. Νομάρχη 
ΧΟΠ/ΕΠΑ 601 / 4.12.87 (ΦΕΚ 

1248/Δ/1987) 

5 Γεννάδι Ενδιαφέρων Αποφ. Νομάρχη 
ΧΟΠ/ΕΠΑ 60 / 18.2.87 (ΦΕΚ 

284/Δ/1987) 

6 Δαματριά Ενδιαφέρων Αποφ. Νομάρχη 
ΧΟΠ/ΕΠΑ 164 / 8.6.88 

(ΦΕΚ531/Δ/1988) 

7 Διμυλιά Ενδιαφέρων Αποφ. Νομάρχη 
ΧΟΠ/ΕΠΑ 31 / 3/4/96 (ΦΕΚ 

500/Δ/1996) 
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8 Θεολόγος Ενδιαφέρων Αποφ. Νομάρχη ΦΕΚ 531/Δ/1988 

9 Καλαβάρδα Ενδιαφέρων Αποφ. Νομάρχη 
ΧΟΠ/ΕΠΑ 332 / 1.8.86 (ΦΕΚ 

970/Δ/1986) 

10 Κάλαθος   Αποφ. Νομάρχη ΦΕΚ 900/Δ/1987 

11 Κάμειρος Σκάλα Ενδιαφέρων Αποφ. Νομάρχη 
ΧΟΠ/ΕΠΑ 603 / 4.12.87 (ΦΕΚ 

1255/Δ/1987) 

12 Κρητηνία Ενδιαφέρων Αποφ. Νομάρχη 
ΧΟΠ/ΕΠΑ 330 / 1.8.86 (ΦΕΚ 

970/Δ/1986) 

13 Λάερμα Αδιάφορος Αποφ. Νομάρχη 
ΧΟΠ/ΕΠΑ 331 / 1.8.86 (ΦΕΚ 

970/Δ/1986) 

14 Λάρδος Ενδιαφέρων Αποφ. Νομάρχη 
ΧΟΠ/ΕΠΑ 58 / 18.2.87 (ΦΕΚ 

284/Δ/1987) 

15 Λαχανιά Αξιόλογος Αποφ. Νομάρχη 
ΧΟΠ/ΕΠΑ 395 / 28.8.87 (ΦΕΚ 

892/Δ/1987) 

16 Μανδρικό Ενδιαφέρων Αποφ. Νομάρχη ΧΟΠ/ΕΠΑ 59 / 18.2.1986  

17 Μαριτσά Ενδιαφέρων Αποφ. Νομάρχη 
ΧΟΠ/ΕΠΑ 33 / 4.4.96 (ΦΕΚ 

553/Δ/1990 και 500/Δ/1996) 

18 Μάσαρη Ενδιαφέρων Αποφ. Νομάρχη ΧΟΠ/ΕΠΑ 26 / 13.3.90 

19 Μεσαναγρός Παραδοσιακός Αποφ. Νομάρχη 
ΧΟΠ/ΕΠΑ 390 / 28.8.87 

ΦΕΚ896/Δ/1987) 

20 Μονόλιθος Ενδιαφέρων Αποφ. Νομάρχη 
ΧΟΠ/ΕΠΑ 443 / 18.9.87 (ΦΕΚ 

1127/Δ/1987) 

21 Παστίδα Ενδιαφέρων Αποφ. Νομάρχη 
ΧΟΠ/ΕΠΑ 111 / 6.9.90 ΦΕΚ 

553/Δ/1990) 

22 Πλατάνια Ενδιαφέρων Αποφ. Νομάρχη 
ΧΟΠ/ΕΠΑ 48 / 24.10.97 (ΦΕΚ 

1042/Δ/1997) 

23 Πυλώνα Αδιάφορος Αποφ. Νομάρχη 
ΧΟΠ/ΕΠΑ 413 / 3.10.86 (ΦΕΚ 

284/Δ/1987) 

24 Σάλακος Ενδιαφέρων Αποφ. Νομάρχη 
ΧΟΠ/ΕΠΑ 3 / 21.1.97 (ΦΕΚ 

130/Δ/1997) 

25 Σιάνα Παραδοσιακός Αποφ. Νομάρχη 
ΧΟΠ/ΕΠΑ 32 / 3.4.96 

(ΦΕΚ501/Δ/1996) 

26 Σορωνή Αξιόλογος Αποφ. Νομάρχη 
ΧΟΠ/ΕΠΑ 263 / 2.6.87 (ΦΕΚ 

673/Δ/1987) 

27 Φάνες Ενδιαφέρων Αποφ. Νομάρχη 
ΧΟΠ/ΕΠΑ 165 / 8.6.88 (ΦΕΚ 

960/Δ/1986 και 531/Δ/1988) 

 

Εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδιο Οικισμών < 2000 κατ. ν. Ρόδου  

(Π.Δ. της 20/30.8.1985)  

Α.Α Οικισμός Είδος Απόφασης Αρ. Απόφασης 

    1 Απολακκιά Αποφ. Νομάρχη ΧΟΠ/ΕΠΑ 25 / 30.5.97 (ΦΕΚ590/Δ/1997) 

2 Κάλαθος Αποφ. Νομάρχη ΧΟΠ/ΕΠΑ 5 / 22.1.97 (ΦΕΚ771/Δ/1995) 

3 Θεολόγος Αποφ. Νομάρχη ΧΟΠ/ΕΠΑ 8 / 6.2.96 (ΦΕΚ 201/Δ/1996) 

4 Σορωνή Π.Δγμα ΦΕΚ 582 / Δ / 6.8.1998 (ΦΕΚ 582/Δ/1998) 

5 Μάσαρη Αποφ. Νομάρχη ΧΟΠ/ΕΠΑ 2/21.1.99 (ΦΕΚ 129/Δ/1999) 

6 Χαράκι Απόφ. Γ.Γ. Περιφέρ. ΦΕΚ 421 / Δ/ 1999 (ΦΕΚ 421/Δ/1999 ) 

 

Εγκεκριμένες Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) ν. Ρόδου (Ν. 1337/83) 

Α.Α Περιοχή Είδος Απόφασης Αρ. Απόφασης 

    1 Κολύμπια Π.Δγμα ΦΕΚ 715/Δ/7.10.88 

2 Λάρδος Π.Δγμα ΦΕΚ 281/Δ/24.3.94 
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Εγκεκριμένες  Πολεοδομικές Μελέτες  Οικοδομικών  Συνεταιρισμών ν. Ρόδου 

(Π.Δ. 93/87) 

Α.Α Οικοδομικός Συνεταιρισμός Είδος Απόφασης Αρ. Απόφασης 

    

1 

Ο.Σ. Εργατουπαλλήλων ΚΑΙΡ «ο 

Βάκχος» και υπαλλήλων Ρόδου «η 

Ένωση». 

Π.Δγμα ΦΕΚ 728/Δ/1991 

2 
Ο.Σ. Δημοδιδασκάλων Ρόδου «ο 

Απόλλων».  
Π.Δγμα 

ΦΕΚ 502/Δ'/1992 και 

1062/Δ/1997 (τροποποίηση) 

3 Ο.Σ. «Η Αυτοστέγαση». Π.Δγμα 
ΦΕΚ 508/Δ'/1996 και 

689/Δ/2004 (τροποποίηση) 

4 Ο.Σ. πολυτέκνων  «η Θεοτόκος». Π.Δγμα ΦΕΚ 142/Δ/1996 

5 Ο.Σ. λιμενεργατών πόλεως Ρόδου.  Π.Δγμα ΦΕΚ 922/Δ/2003 

6 Ο.Σ. Αιγυπτιωτών Δωδ/σου Π.Δγμα ΦΕΚ 252/Δ/2004 

 

Εγκεκριμένα ΣΧΟΟΑΠ ν. Ρόδου - Ν. 2508/97 

Α.Α Καποδιστρ. Δήμος Είδος Απόφασης Αρ. Απόφασης 

1 Πεταλούδων Αποφ. Γ.Γ. Περιφέρειας 
ΦΕΚ 413/ΑΑΠ/2008 και ΦΕΚ 

499/ΑΑΠ/2009 (τροποποίηση)  

 

Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) 

Α.Α Περιοχή Είδος Απόφασης Αρ. Απόφασης 

1 Γκολφ Αφάντου ν. Ρόδος. Π.Δγμα ΦΕΚ 180/ΑΑΠ/2016 

 

 

Ρόδος. Οι  θεσμοθετημένες περιοχές natura 2000 (με διαγράμμιση). Επεξεργ. Π. Βενέρης. 
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ΥΠΕΝ - Μελέτη Αναθεώρησης Περιφερειακού Χωροταξικού Νοτίου Αιγαίου, Β1 φάση 

2020. Πηγή: προσωπικό αρχείο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


