
Τ.Ε.1. ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΜΑθΗΜΑ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΚΑθΗΓΗΤΡΙΑ : Π. ΒΑΡΕΛΙΔΟΥ - θΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥ 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 

_____ ___, 

UfBΛlOΘ-IYH 

rτ•21 ΠΕΙΡ .Α.ΙΑ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΑΘΗΝΑ 1995 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΣΕΛΙΣ 

ί. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ................... .. ................................. 1 

2. ΠΡΌΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΌΧΕΣ ......... ....... ... .. 2 

Τύποι υποβαθμίσεων περιοχών κατοικίας ....... 2 

3. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΥΠΌΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΌΧΩΝ ΚΑΤΌΙΚΙΑΣ ............. 5 

Τα αίτια της υποβάθμισης των κεντρικών περιοχών 

κατοικίας .......................................................... 6 

4. ΠΡΌΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗΣ «ΓΕΙΤΌΝΙΑΣ» 

ΚΑΙ ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΌΧΩΝ ........................... 11 

5. ΑΝΑΓΚΑΙΌΤΗΤΑ ΠΌΛΕΟΔΌΜΙΚΩΝ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ................................................... 15 

6. ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΠΌΛΕΌΔΟΜΙΚΩΝ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ .................................................... 18 

7. ΠΡΌΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΌΩΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ........................................ 22 

8. ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΜΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ................... .. ....................................... 25 

9. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΜΙΣΙΟΥ ............... 30 

10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ-

ΔΟΤΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ .............................. 36 

11. ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ....................................... 40 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ............ .......... 40 

Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί .......................... .......... 42 

12. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΑΝΑΠΜΣΕΩΝ .... ...................... .... ...... ... .............. 44 



13. 

14. 

15. 

ΑΝΑΠΜΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ .... 48 

ΘΗΒΑ: ΑΝΑΠΜΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ................................. 50 

Παρουσίαση της μελέτης ............................................ 50 

Ιστορικό διαδικασιών και εμπλεκόμενοι φορείς ........... 52 

Η προκαταρκτική μελέτη της ΔΕΠΟΣ .......................... 59 

Η εναλλακτική πρόταση της αστικής εταιρείας 

συμμετοχικού σχεδιασμού ........................................... 61 

Η ΑΝΑΠΜΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ............................................................... 65 

Η ταυτότητα του Ο.Τ.1γ ............................................... 65 

Ιστορικό....................................................................... 67 

Πολεοδομικές ρυθμίσεις............................................... 70 

Κτιριολογικό πρόγραμμα - Αρχιτεκτονική μελέτη.......... 71 

Ιδιοκτησιακά προβλήματα - Εκπροσώπηση κατοίκωv-

Εργολαβικό ................................................................. 73 

Οικονομοτεχνική μελέτη-Επιχορηγήσεις-Δάνεια.......... 76 

Φορέας υλοποίησης και κατασκευής του έργου.......... 78 

Η φάση της κατασκευής του έργου.............................. 78 

16. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ .................................................... .". 81 

Αξιολόγηση των παραδειγμάτων ΤΑΥΡΟΥ-ΘΗΒΑΣ 

17. ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΜΣΗΣ................................................. 87 

Κατευθύνσεις γενικών αρχών ...................................... 87 

Αρχές, στόχοι και φορείς ανάπλασης........................... 89 

18. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΜΣΕΩΝ ............ 97 

19. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ .............................................................. 107 



20. ΕΠΙΛΟΓΟΣ.... ..... ... ............. ......... .......... ....................... 114 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ............... .. ... ....... .. . 115 

ΣΧΕΔΙΑ 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εκτεταμένη χρήση του όρου ανάπλαση σε πολλούς και διαφορετικούς 

τύπους πολεοδομικών και οικιστικών παρεμβάσεων έχει επιφέρει εννοιολογική 

ασάφεια. Η ασάφεια αυτή εντείνεται, είτε με τα διάφορα νομοθετήματα, όπου ο 

όρος χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει επεμβάσεις οποιαδήποτε κλίμακας 

(π.χ. ανάπλαση κτιρίου), είτε με τις διάφορες πολεοδομικές πρακτικές που 

ακολουθούνται κατά καιρούς από τους δημόσιους φορείς κυρίως. 

Από τους ορισμούς που έχουν μέχρι σήμερα προταθεί1 · υιοθετούμε 

αυτόν στον οποίο η ανάπλαση ορίζεται ως το σύνολο των επεμβάσεων που 

εφαρμόζονται στο χτισμένο περιβάλλον και σε υποβαθμισμένες περιοχές με 

σκοπό την αντικατάσταση ή βελτίωση του οικιστικού αποθέματος, την 

αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου, τη δημιουργία τεχνικής και κοινωνικής 

υποδομής, καθώς και την ενίσχυση άλλων λειτουργιών που συμβάλλουν στην 

αναβάθμιση των περιοχών αυτών. 

Ετσι, για παράδειγμα, ως τύποι αναπλάσεων που εφαρμόζονται από το 

ΥΠ ΕΧΩΔΕ2 · χαρακτηρίζονται οι διαμορφώσεις ελευθέρων χώρων και χώρων 

αναψυχής για αποκατάσταση και εξυγίανση του περιβάλλοντος όπως 

πεζοδρομήσεις, επεμβάσεις σε λόφους και πρώην λατομεία, καθώς και 

επεμβάσεις σε ιστορικά κέντρα με διαμόρφωση ελευθέρων χώρων, έλεγχο 

χρήσεων, ρύθμιση της κυκλοφορίας, χορήγηση δανείων για επισκευή κτιρίων. 

Αλλα προγράμματα αναπλάσεων που εφαρμόζονται από την ΔΕΠΟΣ3 · 

είναι στην ουσία εφαρμογή στεγαστικών προγραμμάτων σε προσφυγικές 

περιοχές. Ομως ανάπλαση δεν μπορεί να σημαίνει μόνο εφαρμογή ενός 

στεγαστικού προγράμματος , ούτε και είναι σκόπιμο αυτός ο όρος να 

αναφέρεται για μεμονωμένα έργα διαμορφώσεων ελευθέρων χώρων . 

ι . Μ . Ευαγγελίδου, Μ.Χόνδρου-Καραβασίλη, Α.Στασινόπουλος, 
«Απαραίτητες κανονιστικές ρυθμίσεις για έργα και προγράμματα αναπλάσεων», 

Αθ1Ίνα, ΥΠΕΧΩΔΕ, 1987. 
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων 
.i. Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης . Αναλυτικά βλ. Σελ. 42. 



2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Τύποι υποβαθμίσεων περιοχών κατοικίας . 

1. Πυκνοδομημένες περιοχές υψηλών πολυκατοικιών, που 

κατασκευάστηκαν από το 1950 και μετά με το σύστημα της αντιπαροχής 

(Κυψέλη, Παγκράτι, Πατήσια κ .λπ.) . Στις περιοχές έχουμε μεγάλους 

επιτρεπόμενους και - κατά ένα μέρος - πραγματοποιημένους συντελεστές 

δόμησης, 1 · δυσαναλογία ιδιωτικού πρός δημόσιο χώρο, με προέχουσες 

κεντρικές λειτουργίες είτε διοικητικές και εμπορικές είτε πολιτιστικές και 

ψυχαγωγικές. Ακόμη έντονα είναι τα προβλήματα της στάθμευσης και της 

μεγάλης κυκλοφορίας που σε συνδυασμό με την έλλειψη πρασίνου έχουν ως 

αποτέλεσμα την υπερβολική ρύπανση. Αν και οι αξίες των ακινήτων είναι 

χαμηλές, δεν είναι εφικτές οι αναπλάσεις ευρείας κλίμακας κυρίως λόγω της 

υψηλής πυκνότητας ιδιοκτησίας. 

2. Περιοχές προσφυγικών ή εργατικών κατοικιών που χτίστηκαν στο 

μεσοπόλεμο (Καισαριανή, Ταύρος, Θήβα κ.λπ . ) ή μεταπολεμικά με 

οργανωμένη δόμηση (προγράμματα ΟΕΚ) και που έχουν υποστεί έντονη 

φθορά του οικιστικού αποθέματος, μιας και δεν υπήρχαν επαρκή κίνητρα για να 

επεμβεί η ιδιωτική πρωτοβουλία . Σ' αυτές τις περιοχές κυριαρχούν τα 

προβλήματα της κακής οικοδομικής κατάστασης των κτιρίων και η έλλειψη 

τεχνικού εξοπλισμού τους, όπως επίσης η ανεπάρκεια εσωτερικού οδικού 

δικτύου, η απουσία κοινόχρηστων χώρων και η ανυπαρξία κοινωνικού 

εξοπλισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις περιπτώσεις (παράδειγμα Θήβας) 

υπάρχει η ανάγκη προστασίας ιστορικών περιοχών και αξιόλογων κτιρίων για 

τη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας. 

ι . Συντελεστής Δόμησης καλείται ο λόγος του αθροίσματος των επιφανειών του ισογείο και 
των ορόφων πρός την επιφάνεια το οικοπέδο 
(Αρθρ. 5 παρ.6 ΓΟΚ) . 
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3. Κεντρικές περιοχές μικτών χρήσεων ιστορικού χαρακτήρα που έχουν 

υποβαθμιστεί λόγω ανάπτυξης οχλουσών χρήσεων - χονδρεμπορίου, 

βιοτεχνιών, αποθηκών - ή ειδικών χρήσεων - λειτουργίες λιμένων ή άλλων 

εγκαταστάσεων μεταφορών (Μεταξουργείο, Γκαζοχώρι, Θησείο, Ανω Πόλη 

Θεσσαλονίκης, κ.λπ. ). Οι περιοχές αυτές θεωρούνται οι πλέον προβληματικές 

περιοχές διότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη διατήρησης και προστασίας της 

ιστορικής τους ταυτότητας και ταυτόχρονα επιβαρύνονται με κακό οικοδομικό 

όγκο, χωρίς κοινόχρηστους χώρους με κακό εσωτερικό οδικό δίκτυο, με 

προβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης και συνήθως με δυσμενείς 

περιβαντολλογικές συνθήκες και υπερβολική ρύπανση. Μελέτες αναπλάσεων 

έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια Ρυθμιστικών Σχεδίων και έχει ήδη εφαρμοστεί σε 

μεγάλο βαθμό η ανάπλαση για την Πλάκα που αποτελεί ένα πρόγραμμα 

παρεμβάσεων και κανονιστικών μέτρων. 

4. Περιαστικές περιοχές αυθαιρέτων οικισμών προ του '23 που εντάσσοντcι 

σαν πυκνοδομημένες σύμφωνα με τον Ν . 1337 /83 και αντιμετωπίζονται με τις 

μελέτες επεκτάσεων της ΕΠΑ1 · Τα .στεγαστικά και πολεοδομικά 

χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών κάνουν προβληματική την αποστολή των 

περιοχών αυτών. 

5. Περιαστικές περιοχές πρώην αυθαιρέτων που εντάχθηκαν στο σχέδιο τα 

τελευταία 30 χρόνια, με έντονα προβλήματα λόγω της μη έγκαιρης υλοποίησης 

των σχεδίων και έργων τεχνικής και κοινωνικής υποδομής. 

6. πuκνοδομημένες περιοχές παραθεριστικής κατοικίας. Αποτελούν επίσης 

πρώην περιοχές αυθαιρέτων που εντάσσονται στο σχέδιο. Οι 

ι . Επιχείρηση Πολεοδομικής Α νασ γκρότησης. 
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περιοχές αυτές αποτελούνται συνήθως από λυόμενα κτίσματα ως 

πολυκατοικίες και πύργους, και καλύπτουν ανάγκες είτε παραθεριστικής 

κατοικίας είτε μόνιμης . 

7. Περιοχές εκτός εγκεκριμένου σχεδίου συνήθως με αυθαίρετα ή 

λυόμενα κτίσματα μονόροφα ή διόροφα αλλά και πολλά ''οικόπεδα" που 

επιχειρούν να καλύψουν ανάγκες παραθεριστικής κατοικίας. Μονο μέρος 

του οικοδομικού αυτού όγκου κατορθώνει να ανταποκριθεί στον 

προορισμό του. Υπάρχουν σε παρόμοιες περιοχές ακόμα και 

πολυτελέστατες αυθαίρετες κατασκευές τύπου "βίλλας" που φυσικά αν 

κοιταχτούν ανεξάρτητα από το περιβάλλον τους φαίνεται ότι 

ανταποκρίνονται προς τα "πρότυπα" των κατοικιών τους . Όμως στην 

συντριπτική τους πλειοψηφία οι περιοχές αυτές είναι απαράδεκτες 

ακόμα και για την εποχική χρήση της παραθεριστικής κατοικίας. 

- 4 -



3. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. 

Εισαγωγή 

Το κυριότερο οικιστικό πρόβλημα στις πρώτες μεταπολεμικές 

δεκαετίες, ηταν η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών και η προσφορά 

στέγης στα αστικά κέντρα, όπου εμφανίζονται έντονοι ρυθμοί 

αστικοποίησης. Οι χώρες που διαμόρφωσαν ανεπτυγμένο κοινωνικό 

τομέα κατεύθυναν την πολιτική τους στην παραγωγή νέων κατοικιών, 

κυρίως στην περιφέρεια των πόλεων. Ο ιδιώτικός τομέας παραγωγής 

της κατοικίας, καθώς και οι τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, 

προσανατολίστηκαν προς την ίδια κατεύθυνση. 

Στις κεντρικές περιοχές, όπου παρατηρήται σταδιακή υποβάθμιση 

παλιών γειτονιών, άλλες αφήνονται σε εγκατάλειψη και άλλες αποτελούν 

πεδίο ριζικών αναπλάσεων, δηλαδή σάρωμα της ανωδομής και 

αντικατάστασή της με συγκροτήματα οργανωμένης δόμησης κατοικιών 

και κτιρίων υπηρεσιών. 

Οι επενδύσεις για ανάπλαση, συντήρηση και βελτιωση του 

οικιστικού αποθέματος, για αρκετά χρόνια και μέχρι την τελευταία 

δεκαετία, παραμένουν απο υποτυπώδεις εώς ανύπαρκτες. Πολύ 

πρόσφατα μόνο, οι "επανεπενδύσεις στην κατοικία, δηλαδή οι 

επενδύσεις για εκσυγχρονισμό του παλιού οικιστικού αποθέματος, 

αποκτούν μεγάλη σημασία ειδικά στις χώρες που έχουν λύσει πλέον 

ποσοτικά προβλήματα προσφοράς. Στην Δανία για παράδειγμα το 60% 

του οικιστικού προϊόντος αφορά βελτιώσεις, ενώ στην Ελλάδα το 

ποσοστό αυτο δεν ξεπερνά το 10%. Η στροφή της οικιστικής πολιτικής 

υπαγορεύτηκε από τις εξελίξεις και τα νέα προβλήματα που 

- 5 -



εμφανίστηκαν στον αστικό χώρο, αλλά και από τη συνειδητοποίηση της 

ανάγκης για μια διαφορετική αντιμετώπιση των οικιστικών προβλημάτων. 

Τα αίτια της υποβάθμισης των κεντρικών περιοχών κατοικίας 

Στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, η κοινωνική κατοικία ξεπερνάει το 

1/3 του συνολικού αποθέματος των κατοικιών. Για ορισμένες χώρες, το 

πρόβλημα της υποβάθμισης των συγκροτημάτων οργανωμένης δόμησης που 

κατασκευάστηκαν από τη δεκαετία του '50 παλιότερων συγκροτημάτων που 

κατασκευάστηκαν προπολεμικά . Η Γαλλία, για παράδειγμα, διαθέτει 1.600.000 

μονάδες κοινωνικής κατοικίας σε οικιστικά συγκροτήματα που 

κατασκευάστηκαν μετά το '50, σε σύνολο 4.500.000 μονάδων κοινωνικής 

κατοικίας, ενώ η Γερμανία, πάνω από 600.000 μονάδες. Οι λόγοι για τους 

οποίους υποβαθμίστηκαν τα συγκροτήματα αυτά σε πολύ μικρό χρονικό 

διάστημα είναι 1
· : 

• 

• 

• 

ο σχεδιασμός των συγκροτημάτων σύμφωνα με τα κριτήρια της 

γρήγορης και τυποποιημένης κατασκευής. Χρησιμοποιούνται 

σύγχρονα αλλά αδόκιμα υλικά και εμφανίζονται πολλές κατα

σκευαστικές ατέλειες λόγω της ταχύτητας κατασκευής. 

Δόθηκε προτεραιότητα στην παροχή κατοικία και της βασικής υπο

δομής και δεν προβλέφθηκαν έργα εξοπλισμού και διαμόρφωσης 

των κοινόχρηστων χώρων. Τα κριτήρια του σχεδιασμού, παραχα

ράσσοντας τις αρχές του μοντέρνου κινήματος, οδήγησαν σε δη

μιουργία απρόσωπων και ψυχρών συγκροτημάτων με μεγάλες 

ελλείψεις και κακή ένταξη στο ευρύτερο πολεοδομικό ιστό. 

το ιδιοκτησιακό καθεστώς και η έλλειψη συντήρησης ιδιωτικών και 

δημοσίων χώρων εντείνουν το πρόβλημα της υποβάθμισης. Οι 

Ι . Δ. Λουκόπουλος, ι Πολύζος, ι Πυργιώτης, Φ.Τούντα: «Δυνατότητες και προοπτικές 
των προγραμμάτων ανάπτηξης» ΕΕΤ Α/ΕΜΠ/ΓΓΕΤ. 
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δημόσιοι χώροι μετατρέπονται σταδιακά σε νεκρούς χώρους για την 

πόλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο στη Μ. Βρεπανία, οι δαπάνες 

συντήρησης κοινωνικής κατοικίας ξεπέρασαν τα 750 δις δραχμές το 

χρόνο, στο διάστημα 1984-85 1
· . 

• Τα κοινωνικά προβλήματα επιδεινώνονται, λόγω αποκλειστικής 

συγκέντρωσης συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού, οικονομικά 

αδύναμων και συχνά προβληματικών και εντείνονται ακόμη πε

ρισσότερο επειδή η χωροθέτηση των συγκροτημάτων έγινε μακριά 

από το κέντρο της πόλης και από θέσεις εργασίας . Η κοινωνική 

απομόνωση οξύνθηκε και από τις διαδικασίες εσωτερικού φιλτρα

ρίσματος, δηλαδή τα πιό δυναμικά οικονομικά νοικοκυριά εγκα

τέλειψαν τους χώρους αυτούς που, είτε παραμένουν κενοί, είτε 

καταλαμβάνονται από ακόμη ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες. 

Στην Ελλάδα, τα προβλήματα υποβάθμισης αυτού του είδους 

εμφανίζονται σε μικρότερη ένταση κυρίως στις προσφυγικές περιοχές 

οργανωμένης δόμησης. Τα συγκροτήματα αυτά καταλαμβάνουν σήμερα 

σημαντικούς χώρους πολύ κοντά ή μέσα στο διευρυμένο κέντρο της πόλης 

(Κουντουριώτικα, Καισαριανή, Δουργούτι, Ταύρος, Κοκκινιά, κ.λπ). 

Η υποβάθμιση των κεντρικών περιοχών κατοικίας προέρχεται από δύο 

αλληλένδετες διαδικασίες, που είναι η ταχύρρυθμη αστικά ανάπτυξη και η 

οικονομική υποβάθμιση. Η πρώτη διαδικασία έχει σαν αποτέλεσμα τη 

γενικευμένη υποβάθμιση του κέντρου πόλεων (ελλειπή δίκτυα υποδομής, 

κακές συγκοινωνίες, έλλειψη χώρων πράσινου, ελλειπής 

πολεοδομικός και κοινωνικός εξοπλισμός) και χαρακτηρίζει τις ελληνικές 

μεγαλουπόλεις, όπου αν και το οικιστικό απόθεμα είναι σχετικά 

σύγχρονο είναι τελικά υποβαθμισμένο. Αντίθετα, στις περισσότερες 

ι . ΔΕΠΟΣ, «Επενδύσεις κατοικίας και διαδικασίες αλλαγής στις πόλεις», Αθήνα 1984-5 
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χώρες του ΟΟΣΑ κυριαρχεί η οικονομική υποβάθμιση με αποτέλεσμα τη 

συστηματική φθορά των οικιστικών μονάδων κατοικίας στα κέντρα πόλεων. Οι 

παράγοντες δημιουργίας αυτού του είδους υποβάθμισης δεν είναι πάντα 

γνωστοί. 

Μπορούμε να αναφερθούμε σε μια σειρά από λόγους που επιδρούν σε 

διαφορετικό βαθμό στη διαδικασία της αστικής υποβάθμισης. 

Ανεπάρκεια ζήτησης και αποχή επενδύσεων από το κέντρο 

Η εισοδηματική άνοδος οδήγησε τους κατοίκους κεντρικών περιοχών 

ν' αποκτήσουν στέγη στις παρυφές των πόλεων αφήνοντας έτσι τις παλιές τους 

κατοικίες σε ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις. Οι αυξημένες απαιτήσεις 

συντήρησης και εκσυγχρονισμού του παλιού οικιστικού αποθέματος, σε 

συνδυασμό με την επενδυτική εγκατάλειψη, δημιούργησαν ένα φαύλο κύκλο 

υποβάθμισης. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η διαδικασία του φιλτραρίσματος, χωρίς 

να έχει πάρει διαστάσεις γκεποποίησης όπως σε ορισμένες πόλεις της 

Δ.Ευρώπης και της Β. Αμερικής, τα τελευταία χρόνια προκαλεί έντονα 

φαινόμενα αλλαγής στην κοινωνική δομή του πληθυσμού των κεντρικών 

περιοχών. Ιδιαίτερα έντονο εμφανίζεται το πρόβλημα της ταχείας γήρανσης 

του πληθυσμού, όπου για παράδειγμα, στο 1ο και 3ο διαμέρισμα του Δήμου 

της Αθήνας, ο πληθυσμός μειώθηκε αντίστοιχα κατά 26% και 3% την τελευταία 
, 1 

δεκαετια · . 

Οταν ατομικές και συλλογικές επενδύσεις δεν παρατηρούνται σε κεντρικά 

ακίνητα, τότε υπάρχει και διστακτικότητα να επενδύσει κάποιος για την 

βελτίωση της κατοικίας του εφόσον η επένδυση αυτή δεν θα έχει το 

αναμενόμενο οικονομικό αποτέλεσμα. Γενικότερη επενδυτική αποχή 

παρατηρείται σε περιοχές όπου υπάρχουν ευρύτερες εξωτερικές 

ι . 1. Πολύζος, «Δημογραφικές επιπ~ώσεις από τις πρόσφατες πληθυσμιακές ανακατατάξεις 
στην Αθήνα» . Βήμα της Κυριακης l 0-3-87 . 
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αντιοικονομίες, όπως ρύπανση και κακή ποιότητα συγκοινωνίων. Τα 

δεδομένα αυτά χαρακτηρίζουν και της κεντρικές περιοχές των ελληνικών 

πόλεων. 

Αποβιομηχάνιση και ανεργία 

Η αναζήτηση σε περιοχές έξω από το κέντρο οφείλεται 

περισσότερο στην αλλαγή σύνθεσης της αγοράς εργασίας και λιγότερο 

στην αλλαγή καταναλωτικών προτύπων των νοικοκυριών. Η 

αποβιομηχάνιση των πόλεων, η δημιουργία εκτός κέντρου νέων θέσεων 

εργασίας σε σύγχρονους κλάδους του τριτογενή τομέα, καθώς και η 

δομική ανεργία σε παλιές βιομηχανικές περιοχές, οδήγησε του 

οικονομικά ισχυρότερους να μετακινηθούν πρός την περιφέρεια. 

Στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν ακόμη ριζικές αλλάγες στη 

χωροθέτηση της εργασίας. Οικονομική και αστική υποβάθμιση 

εμφανίζεται περισσότερο σε περιοχές παραδοσιακής συγκέντρωσης της 

βιομηχανίας και βιοτεχνίας. 

Πολιτική κατοικίας 

Η απουσία επενδύσεων για βελτιωση του οικιστικού αποθέματος, 

του περιβάλλοντος, καθώς και ορισμένων υπηρεσιών, ενισχύει άμμεσα 

την υποβαθμιση. Έμμεσες επιπτώσεις έχουν η φορολογική πολιτική και 

η πολιτική των ενοικίων. Οι περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές χώρες 

έχουν μακρά ιστορία ελέγχου των ενοικίων, που έχει σαν αποτέλεσμα 

την απουσία επενδύσεων από μεριάς ιδιοκτητών και επομένως τη 

φθορά του οικιστικού αποθέματος. 

Στην Ελλάδα, η φορολογική πολιτική αποθαρρύνει τις επενδύσεις 

σε ενοικιαζόμενη κατοικία. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις αφορούν, στην 

ουσία, τα υψηλά εισοδηματικά στρώματα που έχουν τη δυνατότητα ν' 
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αγοράσουν ακίνητα σε κεντρικές περιοχές και να τα αναπλάσουν στην 

συνέχεια. 

Το καθεστώς ιδιοκτησίας 

Το κυριότερο πρόβλημα σε χώρες του εξωτερικού είναι η ύπαρξη 

μεγάλου ποσοστού ενοικιαζόμενων κατοικιών από ιδιοκτήτες που 

κατοικούν εκτός περιοχής. Το φαινόμενο αυτό σε συνδυασμό με τον 

έλεγχο των ενοικίων, μειώνει το ενδιαφέρον των ιδιοκτητών να 

βελτιώσουν τα ακινητά τους. 

Στην Ελλάδα, υπάρχει το φαινόμενο της ύπαρξης πολλών και 

μικρών ιδιοκτησιών που δυσκολεύει τις διαδικασίες της ανάπλασης. Η 

οριζόντια ιδιοκτησία καθιστά σχεδόν αδύνατη την επέμβαση στους 

κοινόχρηστους χώρους των ακινήτων, μια και απαιτείται η συνηγορία της 

πλειοψηφίας των ιδιοκτητών. 

Αλλαγή χρήσεων γής 

Η ανάμιξη οχλουσών και ανεπιθύμητων χρήσεων σε περιοχές 

παλιάς κατοικίας παίζει σημαντικό ρόλο στην υποβάθμιση των περιοχών 

αυτών (εμπόριο, θορυβώδης ψυχαγωγία, συνεργεία, βαφεία 

αυτοκινήτων, κ.λ.π.) Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται έντονα και στον 

ελληνικό χώρο. 
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4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ «ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ» ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Συνύπαρξη πολλών κατηγοριών προβλημάτων εμφανίζεται ιδιαίτερα στις 

περιοχές μεγάλων πυκνοτήτων. Για τούτο οι δυσμενείς επιπτώσεις σ'αυτές τις 

περιοχές είναι πολλές φορές περισσότερες και από αυτό το άθροισμα των 

επιτπώσεων από τις επι μέρους κατηγορίες των προβλημάτων. 

Ετσι εμφανίζονται προβλήματα δομής του χώρου και ειδικότερα 

προβλήματα συγκρότησης της κατοικίας σε γειτονιές ή άλλες ιεραρχημένες 

οργανικές οικιστικές ενότητες. 

Προφανώς οι διαρθρωτικές αυτές αδυναμίες δεν προέρχονται τόσο από 

επί μέρους προβλήματα του τομέα κατοικίας, αλλά και από την γενικότερη 

ανεπάρκεια του πολεοδομικού σχεδιασμού και την έλλειψη μέχρι πρόσφατα 

μιας δυναμικής πολεοδομικής πολιτικής, που θα οργανώνει συντονισμένα την 

ανάτπυξη του αστικού χώρου, δηλαδή θα προκαθορίζει τα πλαίσια της εξέλιξής 

του . 

Αντ' αυτής η πολιτεία υπέκυψε, ανέχτηκε ή και υποβοήθησε τις 

ασυντόνιστες ενέργειες με κερδοσκοπικούς κατά κανόνα στόχους για 

«αξιοποίηση» της αστικής γης χωρίς όχι μόνο να επιβάλλει, αλλά ούτε και να 

θέσει προδιαγραφές ή μοντέλα για τη συγκρότηση των δραστηριοτήτων στο 

χώρο αυτό. 

Βέβαια δεν περιμένει κανείς σε πόλεις παλιές χτισμένες πριν ακόμη 

οργανωθεί ο σχεδιασμός του χώρου να παρουσιάζεται και ορθολογική 

διόρθωση του τύπου των «Νέων πόλεων» 1· (Εικ.3.1.), ούτε βέβαια η «σκληρή 

ιεράρχηση ενοτήτων διαφόρων βαθμίδων είναι κάτι που εύκολα θα ανευρεθεί 

σε άλλα αστικά κέντρα, εκτός από τις σχεδιασμένες πόλεις (Εικ. 3.2.). 

Α Αραβαντινός, Π. Γετίμης, Γ.Πρωτοψάλτης, Δ . Χριστοφιλόπουλος, 
1 

Ε~δική μελέτη για το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 1983-87. 
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Όμως τα τελευταία 40 χρόνια αρκετοί θεωρητικοί της πολεοδομίας 

αναζήτησαν μοντέλα ανάτπυξης των πόλεων βασισμένα στην 

ιεραρχημενη αποκέντρωση που θα καταπολεμούσαν έτσι απ' τη μια 

μεριά το συγκεντρωτισμό κι από την άλλη της ασυντόνιστη διασπορά 

Είναι γνωστό ότι στις παληές και μη σχεδιασμένες πόλεις με την 

αργή σταδιακή ανάτπυξη τους διαμορφώθηκαν με τα χρόνια οργανικές 

ενότητες όπως λ.χ. οι γειτονιές (άλλωτε πλατώματα, μαχαλάδες , 

ενορίες) . Η κάθε μια απ' αυτές χαρακτηρίζονται από μια συνάφεια 

πληθυσμού, όσον αφορά την κοινωνική σύσταση και τις κοινωνικές 

σχέσεις του και αποτελούσε μια "κοινότητα" που παρουσιάζε μια σχετική 

αυτονομία τόσο στον κοινωνικό εξοπλισμό που διέθετε όσο κι στην εν 

γένει λειτουργία της. 

Χαρακτηριστικό όμως είναι ότι παρά τη διάκριση στις επι μέρους 

"κοινότητες" η κάθε μια από αυτές δεν χάνει την οργανική σύνδεσή της 

με τις άλλες, δεν επιβάλλει στους κατοίκους της προδιαγεγραμμένες 

κινησεις (π . χ. προς το κέντρο της αποκλείοντας κατά βούληση 

εναλλακτικές δυνατότητες), δεν έχει δηλαδή ανελαστικότητα που είναι 

χαρακτηριστικό μειονέκτημα των "Νέων Πόλεων" της λεγόμενης "πρώτης 

νεάς" γε . 

Η συγκροτηση αυτών των οργανικά αναπτυγμένων οικισμών 

ακολουθεί - για να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία του Chr. Alexander -

τη δομή του "ημιπλέγματος" επιδιώκεται με τις προσττάθεις που άρχισαν 

να εφαρμόζονται στα τέλη της δεκαετίας του '60 στις νεώτερες από τις 

σχεδιασμένες πόλεις . Ας αναφερθεί εδώ χαρακτηριστικά η περίτπωση 

της νέας πόλης Milton Keynes στα βόρεια του Λονδίνου, στην οποία 

παρουσιάζονται μέχρι και 4 εναλλακτικές δυνατότητες στον κάτοικο να 
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των , 
και. 

. ----·· --- --

Ή πόλη κατά τόν Gaston 
Bardet άnοτελεC όμοσπονδια κοι.νο
τήτων (άρωτεpά). 'Άλλοι. τότε vπο
στήρι,ζαν οτι. ~ά'πρεπε σuνέχει.α νά 

\ ' Ι , ι ι ι . , αναπτuσσεται, σε ομοκεντpοuς χu-
χλοuς (~εξι.ά) γόpω άπό lνα χαC μό
νο χέντρο. 
(Πηγή: G.Bardet, Le nouvel Urban
isme - Edition Vincent, Freal et 
Cie, Paris 1948, σελ. 216). 

:cnιτι 

,\ΕΙΤΟΝΙΑ 
:<ΟΙΝΟΤΗΤΑ lou ΒΑΘΜΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 2ou ΒΑΘΜΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 3ou ΒΑΘΜΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 4ou ΒΑΘΜΟΥ 

Σ:ΥΝΟΙΚΙΑ 
5ou ΒΑΘΜΟΥ ΚΟ1ΝΟΤΗΤΑ 

Π ΕΡΙΟΧΗ 
ΚΟΙΝΟΤ ΗΤΑ 5ou ΒΑΘΜΟΥ 

ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΑ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 7ou ΒΑΘΜΟΥ 

Κατά Δοξι.άόη ~εράρχηση "κοι.vοτήτων"' δηλαδή των Ο~Μι.στι.κων ένοτή
όι,αψόρων βα~μ~δων μέσα στήν πόλη (Πηγή: Κ.Δοξι.άδη: Ή πρωτεύουσα μας 
τό μέλλον της. -εχδοση Τεχνι.κοΟ Γpαφε~ου Δοξι.άδη, Ά~ήνα 1960, σελ. 91). 
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' 1ιε ρι..οχr"1 ~ αοτ. 

Jι.:ι\.lι,ότι:::pη 1ιpότο.υη τοϋ Ά. Άραβαντι,νοϋ (1961) γι,ά τήν Ηαταvομή 
εμπ u pιΗώv ~iνιp~v oi μι.ά &υτι,χή πεpι,οχή 40.000 χατυ~χων. Μέ τήν παραδοχή 
οτι.. ή 1 J ι.·~ ιή ι · . .\η\Jυυμι.,ι.:ι)1ή πυχvόrητι.ι χuμα~vι::ται. μεταξύ 200-300 ;ιατuCχωv·. υτό 
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~ ιι ό υΓ u ιιr ι l.J ίiύ μ,), στό ιιcvτμο τοσ τομέα (πού ΕξυτιηρετεC 14.000 χατοCχοuς) 
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ο έ χΙJ όvο '• '( · ()(; μ ·) · . 

1 Ι!ηγr\: A.AravantiIJos :G1·usstaιitische Einkaufszentren-3η €χδ. Vulkan Verlag 
ι:; s s ι:: ι ι , lί_) 6 3 , J t.: λ • S J ) . 

λ 
2 

6 

\2 3 ~ 56 

- 14 -

' --

.•.. 

6 

Δυμή "δέv
τ ρ u υ" ( ιί μι. ο ϊ ι: ΙJU ) Η u C 
ήμι.,11λι:η.J•tl1J ~ (tJL(L ι;) 

χι.ηά ι;tυ· .A.lt:X!:indε::r 

(Α ciιy i :: nύL a trr:ι::
AI·cr1.ί tcι.: ιural f'oruuι

April-May 196)). 

!\ 
!: 
, ι 

: ι 



εξυπηρετηθεί από τα κέντρα της γειτονιάς του, γνωστά σαν actiνity 

centres 

Δυστυχώς η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Λάρισα, το 

Ηράκλειο και σχεδόν όλα τα άλλα αστικά κέντρα στην Ελλάδα δεν 

υπάγονται ούτε στην περίπτωση των "Νέων Πόλεων" των πρώτων ή των 

επόμενων γενεών που έτσι η αλλοιώς είναι σχεδιασμένοι απ' αρχής 

οικισμοί, αλλά ούτε και στην περίπτωση εκείνων των παλαιών πόλεων, 

με την αργή σταδιακή ανάπτυξη και τις κοινωνικές συνάφειες . Σ' αυτή την 

τελευταία περίπτωση τώρα πιά υπάγονται στην Ελλάδα μόνο μερικοί 

μικρότεροι παραδοσιακοί οικισμοί που πάντως δεν μας αφορούν εδώ. 

Όλες οι άλλες πόλεις στο μεγαλύτερο μέρος της εκτασής τους είναι 

νέες πόλεις χωρίς κανένα από τα πλεονεκτήματα των σχεδιασμένων 

"Νέων Πόλεων" και με όλα τα μειονεκτήματά τους. 

Έτσι οι περιοχές κατοικίας, ιδίως οι πυκνοδομημένες περιοχές με 

πολυκατοικίες, ούτε γειτονιές ή άλλες οικιστικές ενότητες δημιουργούν, 

ούτε τις προϋποθέσεις για κοινωνικότητα και επικοινωνία εξασφαλίζουν. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας παραμένουν 

άγνωστοι, μη έχοντας ενα κοινό τόπο συνάντησης. Αλλά και για τους 

κατοίκους του αυτού δρόμου το ίδιο συμβαίνει. Ο τόπος που θα 

μπορούσε να τους συνδέσει, ο δρόμος, δεν τους ανήκει πιά. Έχει 

καταληφθεί από κινούμενα ή σταθμευμένα αυτοκίνητα, σκουπίδια, 

οικοδομικά υλικά και διάφορες "παγίδες" και είναι τόσο αφιλόξενος αλλά 

και επικίνδυνος, ώστε πολλοί ακόμα και για μια διαδρομή 300 μ. 

προτιμούν να χρησιμοποιήσουν αυτοκίνητο ή ταξί. 

Θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι μια περιοχή που 

περιβάλλεται από κάποιες αρτηρίες θα ήταν δυνατό να χαρακτηρισθεί σα 
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μια γειτονιά με μερικές κεντροβαρικές κοινωνικές λειτουργίες και μια 

σχετική αυτοτέλεια. 

Όμως ο "πυρήνας" της περιοχής αυτής είναι ανύπαρκτος ή 

καλύτερα κι αυτός διαλύεται από διαμπερείς κινήσεις. Μάλιστα με το 

σύστημα των μονόδρομων και το σχεδόν γενικευμένο ιπποδάμειο 

σύστημα διευκολύνονται, άρα και ενισχύονται περισσότερο οι διαμπερείς 

κινήσεις που καταστρέφουν την ενότητα της περιοχής · . 

Παράλληλα έλκονται προς τις περιμετρικές αρτηρίες εκείνες οι 

κεντρικές κοινωνικές λειτουργίες που θα μπορούσαν με κάποιο 

συντονισμό να δημιουργήσουν ένα κέντρο. 

Μια επίπτωση αυτής της έλξης είναι ότι οι λεγόμενες αρτηρίες που 

υποτίθεται ότι θα κάλυπταν υπεροπτικές κινησεις είναι αναγκασμένες να 

παίζουν ταυτόχρονα πολλούς ρόλους χωρίς τελικά να ανταποκρίνονται 

πλήρως σε κανένα . 
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5. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Η αναγκαιότητα για παρέμβαση. 

Μετά την παρουσίαση που έγινε παραπάνω σχετικά με τα προβλήματα 

που εμφανίζονται στις διάφορες περιοχές κατοικίας, η αναγκαιότητα για 

πολεοδομική παρέμβαση είναι αυτονόητη. 

Ομως θεωρούμε απαραίτητο να σταθούμε για λίγο στους 

συγκεκριμένους λόγους που καθιστούν την παρέμβαση αυτή ειδικά σε περιοχές 

υψηλών και μέσων πυκνοτήτων όλο και πιό επιτακτική. 

Οι πιο σημαντικοί από αυτούς είναι οι παρακάτω: 1
· 

(α) Η συνεχής υποβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος, τα χαμηλά 

στάνταρντς και οι ελλείψεις σε τεχνική+ κοινωνική υποδομή. 

οπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω οι πραγματοποιημένοι Σ.Δ., και πυκνότητες 

πληθυσμού σε περιοχές κατοικίας στα αστικά κέντρα είναι ήδη πολύ 

υψηλότερες από τα γενικά παραδεκτά ανώτατα όρια. Εξάλλου το ποσοστό 

ελευθέρων χωρών (κοινοχρήστων, πρασίνου) στις περιοχές κατοικίας είναι 

πολύ μικρό και μειούται συνεχώς, ενώ οι ελλείψεις σε κοινωνική υποδομή 

παραμένουν. Η σχέση του ιδιωτικού κεφαλαίου του επενδεδυμένου στο 

οικοδομημένο χώρο προς το κεφάλαιο που είναι επενδεδυμένο σε κοινωνική 

και τεχνική υποδομή είναι δυσανάλογα υψηλή σε σύγκριση με άλλες πόλεις της 

Δ.Ευρώπης. 

Επιπλέον ο κτισμένος οικοδομικός όγκος περιοχών κατοικίας μέσων και 

υψηλών πυκνοτήτων δεν πληροί τις προδιαγραφές αερισμού, φωτισμού, 

ηλιασμού και σε ορισμένες περιοχές αυτός καθεαυτός ο τεχνικός εξοπλισμός 

των κτιρίων παρουσιάζει ήδη δείγματα πρόωρης παλαίωσης. 

ι . Α Αραβαντινός , Π. Γετίμης, Γ. Πρωτοψάλτης, Δ. Χριστοφιλόπουλος, 
Ε~δική μελέτη για το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 1983-87. 

15 



(β) Τα ειδικά προβλήματα κυκλοφορίας, ακουστ. ρύπανσης 

(θορύβου) και σεισμικότητας. 

Η όξυνση αυτών των ειδικών προβλημάτων που έχει τελευταία 

κορυφωθεί, επιβάλλει επείγουσες πολεοδομικές παρεμβάσεις στις 

περιοχές κατοικίας. 

(γ) Τα ειδικά πλεονεκτήματα θέσης που πιθανόν θα αποκτήσουν οι 

περιοχές κατοικίας. 

Με την πάροδο του χρόνου θα πρέπει να αναμένεται, ότι ορισμένες 

περιοχές κατοικίας, θα αποκτήσουν ειδικά πλεονεκτήματα λόγω 

θέσης, που σημαίνει ότι θα προσελκύσουν είτε χρήσεις κατοικίας 

υψηλοτέρων εισοδηματικών στρωμάτων είτε χρήσεις αποδοτικότερες 

από την κατοικία που πιέζουν για εντατικότερη εκμετάλλευση. Με 

τέτοια δεδομένα θα απαιτηθούν πολεοδομικές παρεμβάσεις 

αναπλάσεων/εξυγιάνσεων που θα βελτιώνουν τις συνθήκες σ' αυτές 

τις περιοχές. 

Ειδικά χωρικά πλεονεκτήματα μπορεί νa δημιουργηθούν π.χ. 

α) σε περιοχές κατοικίας που συνορεύουν με το κέντρο, που δέχονται 

τις πιέσεις για επέκταση των κεντρικών λειτουργιών, β) σε περιοχές 

κατοικίας που έχουν μειωμένα προβλήματα ρύπανσης και 

κυκλοφοριακού φόρτου και που θα γίνουν έτσι ενδιαφέρουσες για 

υψηλά εισοδηματικά στρώματα για κατοικία, γ) σε υποβαθμισμένες 

περιοχές του κέντρου (χρήσεων κατοικίας, εμπορίου κ.λ.π) που θα 

αποκτήσουν ειδικό ενδιαφέρον για αποδοτικότερες χρήσεις. Τέτοιες 

νέες χωρικές διαβαθμίσεις στον αστικό χώρο αναμένεται ότι θα 

ενταθούν - και άρα θα προκληθεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον για 

πολεοδομικές παρεμβάσεις αναπλάσεων - όσο συνεχείς επεκτάσεις 

των σχεδίων πόλεως θα περιορίζονται και όσο ο ρυθμός των νέων 
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κατασκευών θα μειώνεται σε λογικά επίπεδα είτε λόγω γενικοτέρων 

αναπτυξιακών στόχων (π .χ . στροφή των επενδύσεων σε πιο 

παραγωγικού τομείς , αντικήνητρα για αποθάρρυνση μεγάλων 

επενδύσεων στην κατοικία) είτε λόγω πληθυσμιακής στασιμότητας και 

οικονομικής κρίσης . · 

(δ) Οι κοινωνικοί και οι αναπτυξιακοί στόχοι της κρατικής πολιτικής . 

Με την προϋπόθεση ότι οι προγραμματιζόμενες πολεοδομικές 

παρεμβάσεις θα δίνουν στο μέλλον προτεραιότητα σε κριτήρια 

κοινωνικά π. χ. για καλυτέρευση της ποιότητας ζωής , του 

περιβάλλοντος, του πολεοδομικού χώρου κ.λ.π . , θα καταστεί 

επιτακτική η επέμβαση σε περιοχές υψηλών πυκνοτήτων που δεν 

ανταποκρίνονται σε ανεκτά στάνταρντς. Εξάλλου μια πολιτική 

εξυγίανσης/ανάπλασης ανταποκρίνεται σε γενικότερους πολεο

δομικοαναπτυξιακούς στόχους που εκτιμάται ότι θα δοθεί βάρος στο 

μέλλον, εφόσον: 

_προετοιμάζει και υποβοηθά την βέλτιστη απόδοση των υπαρχουσών 

χρήσεων ή και την αλλαγή των χρήσεων με νέες πιο αποδοτικές και 

τέλος 

- επιτυγχάνει - μέσω της εξυγίανσης/ανάπλασης - τη περαιτέρω 

ένταξη κοινωνικών ομάδων στο καταναλωτικό κύκλωμα και λειτουργεί 

έμμεσα σαν εργαλείο αναθέρμανσης της οικονομίας. 
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6. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Από το φάσμα των διαφορετικών πολεοδομικών παρεμβάσεων 

διαχωρίζουμε τις αναπλάσεις σε δύο βασικούς τύπους: τη "ριζική 

ανάπλαση" και την "ήπιας μορφής ανάπλαση". 

Η "ριζική ανάπλαση" (renoνation-bulldozer) που προϋποθέτει 

κατεδάφιση του προϋπάρχοντος υποβαθμισμένου οικοδομικού όγκου 

και νέα ανοικοδόμηση, αποτέλεσε την κυρίαρχη μορφή ανάπλασης 

προβληματικών περιοχών κατοικίας στις δεκαετίες μέχρι το '70, σε 

πολλές χώρες της Δ. Ευρώπης και των Η.Π.Α. Τέτοιου τύπου 

εξυγιάνσεις έγιναν σε περιοχές αστικ~ν κέντρων με πολύ χαμηλά 

στάνταρντς, που απόκτησαν λόγω θέσης ειδικά πλεονεκτήματα και 

έγιναν αντικείμενο ζήτησης των χρήσεων του κέντρου (τριτογενής 

τομέας) και των χρήσεων κατοικίας υψηλοτέρων εισοδηματικών 

στρωμάτων. Η μορφή αυτή της ανάπλασης με ισοπέδωση 

ανταποκρινόταν τόσο στα συμφέροντα της ήδη αναπτυγμένης 

οικοδομικής βιομηχανίας (προκατασκευή) όσο και στα συμφέροντα των 

οικοδομικών επιχειρήσεων. 

Οι επιχειρήσεις αυτές στράφηκαν πλέον στον τομέα των 

επεμβάσεων αυτού του τύπου αναπλάσεων, εφόσον προβλεπόταν το 

τέλος των διαδοχικών επεκτάσεων του αστικού χώρου της πόλης πρός 

την περιφέρεια και με το δεδομένο ότι τα μεγάλης κλίμακας 

προγράμματα οργανωμένης δόμησης του 
160 δεν είχαν την αναμενόμενη 

αποδοτικότητα και θεωρήθηκαν από πολλές απόψεις αποτυχημένα. 

Εξάλλου οι ιδιοκτήτες παλαιών κτιρίων που βρίσκονταν σε 

υποψήφιες περιοχές εξυγίανσης/ανάπλασης με την προοπτική της 

μελλοντικής πολεοδομικής παρέμβασης παραιτούντο συχνά από τα 
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έξοδα συντήρησης αυξάνοντας έτσι τα έσοδά τους και επισπεύδοντας την 

κατεδάφιση για ανάπλαση. Προγράμματα ριζικών αναπλάσεων, έγιναν στα 

πλαίσια της κρατικής οικιστικής πολιτικής με φορείς το δημόσιο, τους δήμους ή 

κοινωφελείς επιχειρήσεις που τα προώθησαν με διάφορα κίνητρα όπως 

ευνοϊκή χρηματοδότηση, επιχορηγήσεις, κ.ά. Οι επιπτώσεις των 

πολεοδομικών παρεμβάσεων της ριζικής ανάπλασης έγιναν αντικείμενο 

κριτικής από διαφόρους επιστήμονες και φορείς εξαιτίας διαφόρων 

προβλημάτων που δημιουργήθηκαν όπως 1· : 

προέκυψαν προβλήματα στις απαλλοτριώσεις οικοπέδων υπέρ των 

φορέων ανάπλασης, ειδικά μετά το 1973 με την γενική περικοπή των δημοσίων 

δαπανών και την πολιτική λιτότητα, 

με το σύστημα της χρηματοδότησης και τα κίνητρα του Δημοσίου 

οφελήθηκαν βασικά οι οικοδομικές επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες 

λειτούργησαν αποκλειστικά με επιχειρηματικά κριτήρια, 

άλλαξε η δομή της ιδιοκτησίας στις περιοχές παρέμβασης 

χαρακτηριστικό της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας γής και κατοικίας στα χέρια 

των επιχειρήσεων/κοινωφ. εταιρειών, 

προκύψανε σημαντικές αυξήσεις στα ενοίκια με αποτέλεσμα οι παλήοι 

ενοικιαστές να εγκαταλείψουν την περιοχή ιδίως όταν άνηκαν σε χαμηλά 

εισοδηματικά στρώματα ή σε εθνικές μειονότητες. 

Συνέπεια αυτών των επιπτώσεων ήταν οι οργανωμένες κινητοποιήσεις 

πληθυσμού που αντέδρασε στα προγράμματα αναπλάσεων (επιτροπές 

πολιτών ανά γειτονιά, επιτροπές ενοικιαστών, αλλοδαπών κ.ά.). 

Η «ήπιας μορφής ανάπλαση» ή «προσεχτική αστική ανάπλαση» 

(rehabilitation, careful urban renewal) σημαίνει το σύνολο ήπιων 

επεμβάσεων, δηλαδή διατήρηση και βελτίωση σε μεγάλο βαθμό του 

ι. Δ Λουκόπουλος, Ι. Πολύζος, Ι. Πυργιώτης, Φ. Τούντα: «Δυνατότητες και 
π~οοπτικές των προγραμμάτων ανάπτυξης» ΕΕΤ ΑΑ/ΕΜΠ/ΓΓΕΤ. 
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οικιστικού αποθέματος και παράλληλη αξιοποίηση του υπάρχοντος 

αστικού ιστού. Σε πολλές περιπτώσεις έμφαση δίνεται και στη 

χωροθέτηση εκείνων των λειτουργιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες των 

κατοίκων. 

Οι αρνητικές επιπτώσεις που είχαν οι ριζικές αναπλάσεις με 

κατεδάφιση των παληών κτιρίων και με νέα ανοικοδόμηση, οι 

αντιδράσεις του πληθυσμού μαζί με την καμπάνια που έγινε από 

διάφορους φορείς για την αισθητική και πολεοδομική/αρχιτεκτονική αξίας 

των παλαιών κτιρίων (millieu, ανθρώπινο περιβάλλον, μικρή κλίμακα) 

οδήγησαν στην στροφή της πολιτικής στα μέσα στης δεκαετίας του '70 

σε προγράμματα αναπλάσεων με διατήρηση της υπάρχουσας 

πολεοδομικής και κτιριακής δομής. 

Τα προηγούμενα προγράμματα των ριζικών αναπλάσεων 

συνεχίστηκαν με μικρότερη ένταση, παράλληλα με την μεταβολή αυτή 

στην οικιστική πολιτική. Αυτή η στροφή ανταποκρινόταν και στην γενική 

κρίση του τομέα των κατασκευών, αφού τέτοια προγράμματα απαιτούν 

μικρότερες επενδύσεις. 

Παράλληλα προβλήθηκαν πιο συστηματικά κοινωνικοί στόχοι, που 

υιοθετήθηκαν εν μέρει και από πλευράς κρατικής πολιτική όπως: 

_ συμμετοχή των ήδη οργανωμένων επιτροπών πολιτών και όλων των 

ενδιαφερομένων στα προγράμματα, στους διαγωνισμούς και στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

_ ιδιαίτερη προσοχή στα κοινωνικά προβλήματα μειονοτήτων και 

ασθενών οικονομικά στρωμάτων (π.χ. ξένοι εργαζόμενοι, εθνικές 

μειονότητες κ.λ.π.) 

τα προγράμματα μερικής ανάπλασης αφορούσαν μικρής κλίμακας 

περιοχές, γειτονιές, και περιλάμβανε επεμβάσεις, τόσο σε 
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κοινόχρηστους χώρους , σε ακάλυπτους χώρους , σε δρόμους γειτονιάς , 

όσο και σε κτίρια που τα διατηρούσαν όμως στην αρχική τους δομή 

(εκσυγχρονισμός, τεχνικές επεμβάσεις, καθορισμός χρήσεων, 

δεσμεύσεις). 

Σε οικονομικούς όρους αυτή η στροφή εκφράζεται με την 

δυνατότητα που δίνεται στον φορέα μερικής ανάπλασης να αυξήσει την 

αποδοτικότητα των παλαιών κτιρίων με την παράταση του χρόνου ζωής 

των, με επιδοτήσεις κρατικές ή και τέλος με την αναμενόμενη αύξηση 

των εσόδων (ενοίκια). 

Η μορφή πολεοδομικής παρέμβασης της μερικής ανάπλασης 

άρχισε να εφαρμόζεται από τα μέσα της δεκαετίας του '70 σε 

μεμονωμένα κτίρια, οικοδομικά τετράγωνα και γειτονιές.* 

* , ια από πολύ νωρίτερα είχαν αρχίσει ανάλογες επεμβάσεις σε διατηρητέα ή 
βεβαδοσιακά σύνολα , όμως σε αυτές ης περιπτώσεις ο βασικός λόγος επέμβασης ήταν η 

παρα , κλ ' ' δ λ δ ' ' διατήρηση μιας αξιόλοΥ1)ς πολιτισηκη~ ηρονομιας, καη η α η που στις περιπτωσεις που 

μας ενδιαφέρουν εμφανιζεται σαν εξαιρεση . 
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7. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 

Τα επιχειρήματα που συνηγορούν για μερικές αναπλάσεις/εξυγιάνσεις 

(τύπου β) και όχι ριζική επέμβαση (τύπου α) των προβληματικών περιοχών 

κατοικίας υψηλής και μέσης πυκνότητας είναι συνοπτικά τα εξής 1
· : 

α. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αναπτυγμένη οικοδομική βιομηχανία 

προκατασκευών που να επιβάλει/πιέζει για ριζικές πολεοδομικές 

παρεμβάσεις τύπου α. 

β. Οι οικοδομικές επιχειρήσεις είναι στην πλειοψηφία τους μικρές (ύψος 

κεφαλαίου και σύσταση οικογενειακής μορφής) που δεν μπορούν να 

ανταπεξέλθουν σε προγράμματα μεγάλης κλίμακας. 

Το μικρό μέγεθος των οικοδομικών επιχειρήσεων είναι αποτέλεσμα 

της δομής της αγοράς που αντιστοιχεί στο ιδιόμορφο ιδιοκτησιακό 

καθεστώς στην γη και κατοικία στην Ελλάδα. 

γ. Η μορφή ιδιοκτησίας, συγκεκριμένα ο κατακερματισμός σε πολλά 

χέρια επιβάλλει πολεοδομικές επεμβάσεις μικρής κλίμακας αφού είναι 

δύσκολη η συνεύρεση και συννενόηση πολλών ιδιοκτητών με 

διαφορετικά συμφέροντα, και αφού το υπάρχον νομικό καθεστώς 

προστατεύει ουσιαστικά την μικρή ιδιοκτησία. 

δ. Ριζικές αναπλάσεις προβληματικών περιοχών κατοικίας στα αστικά 

κέντρα, με εφαρμογή προγραμμάτων προκατασκευής προϋποθέτουν 

μια υποδομή τέτοια που δεν υπάρχει στα αστικά κέντρα της Ελλάδας 

(π.χ. τεχνικό πρόβλημα προσπέλασης/τροφοδοσίας του έργου λόγω 

ιδιάζουσας δομής οικοδομικών τετραγώνων κυκλοφοριακού δικτύου 

κ.λπ). 

Α Α βαντινός Π. Γετίμης, Γ. Πρωτοψάλτης, Δ. Χριστοφιλόπουλος, 
ι. Ε~δι:: μελέτη γ'ια το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 1983-87. 
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ε. Ο υπάρχων οικοδομικός όγκος στα αστικά κέντρα της Ελλάδας είναι 

στο μεγαλύτερο ποσοστό κτισμένος μετά το 1950, που σημαίνει ότι 

παρόλο που το επενδεδυμένο κεφάλαιο μπορεί να αποσβεστεί 

τεχνικά δεν έχει φθαρεί, ώστε να δικαιολογεί την ριζική 

αποκατάστασή του. 

στ. Οι εξυγιάνσεις/αναπλάσεις μικρής κλίμακας σε επίπεδο οικ. τετρ., ή 

γειτονιάς με διατήρηση του υπάρχοντος οικοδομικού όγκου 

προϋποθέτουν πολύ μικρότερο κόστος επενδύσεων από ότι οι 

αναπλάσεις τύπου α, άρα είναι πολύ πιό ρεαλιστικές στην σημερινή 

κατάσταση. 

ζ. Το μεγάλο κοινωνικό κόστος επεμβάσεων τύπου α, όπως μας είναι 

γνωστό από την εμπειρία πόλεων του εξωτερικού επιβάλλει την 

επιλογή της μερικης ανάπλασης καθότι εδώ αποφεύγονται εν μέρει τα 

προβλήματα των εξώσεων των ενοικιαστών σε μεγάλη κλίμακα, της 

υπερβολικής αύξησης των ενοικίων, της λειτουργίας των φορέων 

επέμβασης με αποκλειστικά επιχειρηματικά κριτήρια, κ.λ.π. 

η. Τέλος επεμβάσεις τύπου β ανταποκρίνονται στους γενικά 

διατυπωμένους στόχους του προς ψήφιση από τη Βουλή (Καλοκαίρι 

'82) "μεταβατικού" οικιστικού νόμου όπως π.χ. στις διατάξεις που 

αφορούν τις επιτροπές γειτονιάς και την ενεργοποίηση τους, τις 

αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών κατοικίας κ.λ.π. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους βλέπουμε ότι στην Ελληνική 

πόλη και μάλιστα στις περιοχές "εντός Σχεδίου", υψηλών και μέσων 

πυκνοτήτων, οι ριζικές επεμβάσεις τύπου α δεν θα μπορέσουν να 

γενικευθούν. Εξάλλου για τις περιορισμένες περιπτώσεις που θα 

πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο, το θεσμικό πλαίσιο που ήδη υφίσταται και 

είναι γνωστό σαν "ενεργός πολεοδομία" προβλέπει τις σχετικές 
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διαδικασίες Ν.1003/1971 «Περί ενεργού Πολεοδομίας», Ν.947/79 «Περί 

οικιστικών περιοχών, άρθρα 23-24. 

Αντίθετα για τη μερική ανάπλαση πιστεύουμε ότι θα υπάρξει σύντομα η 

ανάγκη γενικευμένης εφαρμογής της. 
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ΤΥΠΟι ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 1· 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

:J 'Ενοποίηση άκαλύπτwν χώpων στό έσwτεpικό τού οίκ. τετ1Χ1 •1 . 
~ και δημ ιουpγία πρασ(νου . 
..., "Εξασφάλιση διόδων σύνδεσης τού ένοποιημένου cκάλυπτου χ . 

μέ τούς γύρω δρόμους. 

Μετατροπή τών ύπογείwν καί ήμιυπογείων χώpwν τών πολυκατc 
κιών σέ χώρους στάθμευσης τών αύτοκινήτwν μέ πpόσβαση άπ ~ 
τόν ένοποιημένο άκάλυπτο χώρο~ άπό τό δρόμο. 
Διεύρυνση τών άκαλύπτwν χώρων uέ κατεδάφιση παρανόμων ί.σ ( 
νείwν ~ ήμιυπογείwν κτισμάτων ~ κτισμάτων πού tuποδίζουν 
τήν ένοποίηση τών άκαλύπτwν χώpων. 
Νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση καί άνακρασπέδωση πεζοδpομίwν . 
Δημιό υpγία έπιφανειwν πpασίνου καί πεpιοpισμένου άpιθμού 
θέσεων στάθμευσης στούc δpόμους. 
Κατάταξη τών δοόμων στίς έξης κατηγορίες: 

~) πεζόδpομο ι 
β) δpόμοι πεζών καί στάθμευσης 
γ) δpόμοι μειωμένης ταχύτητας τpοχοφόρων 
δ) συγκοινωνιακοί άξονες 

'Απόκτηση άκτίστων οίκοπέδων ~ οίκοπέδwν μέ παληά χαμηλj 
κτίρια καί δημιουργία χώρων πρασίνου. 

'Απόκτηση αίθουσών άδειων ~ αίθουσών πού έχουν παράνομες 
χρήσεις καί μετατροπή του σέ χώρους κοινωνικών καί πολιϊι 
στικών λειτοupνιών. 

'Απόκτηση μεγάλου άριθμού άκτίστwν οίκοπέ5wν κ αί. μεγάλ ο~ 
άοιθμού άδειων αίθουσώv γιά τή δημιοuογ~c (ώνηί, 1cασίνο~ 
ιωι έλευθέοwν χώcwν, καθώς καί χώοwν κοινωνικrϊe: :<. aί. πολL 
:ιστική-ς- λειτuυργίας ~ χώοwν είδικής καί κοινωνικής αη~c
σίας. 
~είwση τού ύπάοχοντος οίκοοοuικού δγκου στούc ύ ι:.-11 .\ούc c c ό 
$oυc τώv πολυκcτοικι:Jν νιά τnν ~ξcσφάλιαη κcΛύ: c: ,:ι.,ν συνθ:1 -
κώv ήλ ιασuού. 

ι . Α. Αραβαντινός , Π. Γετίμης, Γ. Πρωτοψάλτης, Δ. Χριστοφιλόπουλος, 
Ειδική μελέτη 'για το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 1983-87. 
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8. ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ . . . ·~· _ .. ,, ,\ . ;..; ... 

Οι ιδιομορφίες της οικιστκής ανάπτυξης στον ελληνικό χώpο λόγω 

του κατακερματισμού και της διασποράς της ιδιοκτησίας της γής, ., ... τpυ ' . ,.,, 

υψηλού ποσοστού ιδιοκατοίκησης ακόμη και στα νοικοκυριά χαμηλού 

εισοδήματος, της απρογραμμάτιστης και ταχύρρυθμης ανοικοδόμησης 

που πραγματοποιήθηκε τα μεταπολεμικά χρόνια από την ιδιωτική 

πρωτοβουλία, κυρίως μέσω του συστήματος της αντιπαροχής, καθώς 

και ο περιορισμένος ρόλος του δημόσιου τομέα κατοικίας, είχαν ως 

αποτέλεσμα την υποβάθμιση πολλών περιοχών κατοικίας. 

Τα πιό σημαντικά και πιο συνηθισμένα προβλήματα απ' αυτά και 

οι αντίστοιχες επιδιώξεις συνοψίζονται στα παρακάτω: 

1. Δυσανάλογα υψηλή αναλογία ιδιωτικού προς κοινωνικό χώρο στην 

όλη περιοχή μελέτης ή σε τμήματά της. Αυτό έχει αυτόματα σαν 

συνέπεια την περιορισμένη συμμετοχή των κοινοχρήστων χώρων, 

όπως οι πλατείες, το πράσινο, οι ελεύθεροι χώροι, και την 

ανεπάρκεια του κοινωνικού εξοπλισμού όπως σχολεία, κοινωνικές και 

πολιτιστικές λειτουργίες, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π. Η επέμβαση 

έχει σκοπο να βελτιώσει αυτή την αναλογία με την προσαύξηση των 

κοινοχρήστων χώρων εξασφαλίζοντας νέα ακίνητα, μέχρι σήμερα 

ιδιωτικά ή περιορισμένης χρήσης, και αξιοποιώντας καλύτερα τις 

δημόσιες ή δημοτικές εκτάσεις. 

2. Ανυπαρξία ή ανεπάρκεια τεχνικής υποδομής του οικισμού όπως λ.χ. 

των παροχών (ύδρευση, ηλεκτρικό, φωτισμός, τηλέφωνο) του 

αποχετευτικού δικτύου ομβρίων, του συστήματος περισυλλογής 

σκουπιδιών κ.λ.π., με αποτέλεσμα την υποβαθμισμένη ποιότητα 

ζωής. 
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Η ανάπλαση σκοπεύει να εκσυγχρονίσει και να συμπληρώσει την 

τεχνική υποδομή με τον προγραμματισμό επεκτάσεων και 

πυκνώσεων των αναγκαίων δικτύων και των συνοδευτικών 

εγκαταστάσεων και έργων μέσα στην περιοχή, διερευνόντας 

προφανώς και τις επιπτώσεις - προβλημάτων και προγραμμάτων -

που προκαλούνται έξω από την περιοχή. 

3. Δυσχερειες πρόσβασης και κίνησης στην περιοχή ή σε τμήματα της 

με τους διάφορους τρόπους μετακινήσεων δηλαδή: 

α) με δημόσιο μεταφορικό μέσο 

β) με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο (εδώ περιλαμβάνεται και το 

πρόβλημα της στάθμευσης). 

γ) με τα πόδια 

δ) με τα μεταφορικά μέσα που παρέχουν τακτικές ή έκτακτες 

υπηρεσίες στην περιοχή (ασθενοφόρα, πυροσβεστικό όχημα, 

σκουπιδιάρικο, οχήματα μεταφοράς αγαθών). 

τα προβλήματα εδώ σχετίζονται με τη σύνδεση της περιοχής με τη 

λοιπή πόλη, με την προσφερόμενη οδική υποδομή μέσα σ' αυτή και 

με τη φόρτισή της. Έτσι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα "εισόδων" και 

επεκτάσεων των μετακινήσεων προς τα "έξω", πρόβλημα μορφής, 

μεγέθους ή ποιότητας του εσωτερικού δικτύου καθώς και πρόβλημα 

τρόπου φόρτισής του. Στην τελευταία λχ. περίπτωση μπορεί να 

εμφανίζεται υπερβολική επιβάρυνση και όχληση της περιοχής ή 

ορισμένων αξόνων της από την κυκλοφορία διέλευσης, δηλαδή από 

κινήσεις που δεν εξυπηρετούν τις λειτουργίες της περιοχής, όπως 

υπεροπτικές μεταφορές . Έτσι η ανάπλαση σκοπεύει να απομακρυνει 

τις άσχετες προς την περιοχή κινήσεις, και γενικότερα θα οργανώσει 

όλους τους τρόπους κίνησης από και πρός την περιοχή, καθώς και 

- 26 -



μέσα σ' αυτή εξασφαλίζοντας τους απαραίτητους διαδρόμους και 

εγκαταστάσεις. 

4. Υποβάθμιση ή και προσβολή του φυσικού, τεχνητού και ιδιαίτερα του 

πολιτιστικού περιβάλλοντος από ορισμένα κτίσματα ή άλλες 

εγκαταστάσεις. Παράλληλα διαπιστώνεται σε ορισμένες περιπτώσεις 

μια ασυμβίβαστη απο την άποψη του όγκου και της μορφής 

γειτνίασης αξιόλογων ή και διατηρητέων κτισμάτων με άλλα 

προβληματικά κτίσματα. 

Η ανάπλαση στοχεύει στην απομάκρυνση των ασυμβίβαστων αυτών 

στοιχείων ή εγκαταστάσεων ή στη διασκευή τους. Συγχρόνως στις 

περιπτώσεις αυτές μπορεί να υπάρξει και ενεργή διατήρηση και 

αποκατάσταση, (ή κατ' άλλους αναπαλαίωση ή αναστήλωση) των 

αξιόλογων κτηρίων. Η τελευταία αυτή εργασία αποτελεί μια 

εξειδικευμένη επέκταση του αντικειμένου της επέμβασης και πάντως 

στην έρευνα μας αυτή δεν περιλαμβάνεται. 

5. Ανάμειξη αντιμαχομένων ανταγωνιστικών χρήσεων που βρίσκονται 

σε άμεση γειτνίαση μεταξύ τους ή και μέσα στο αυτό κτίριο. Ύπαρξη 

πηγών ρύπανσης μέσα ή και σε άμεση γειτνίαση με την περιοχή_ και 

πρόκληση περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

Η ανάπλαση συνήθως σκοπεύει να απομακρυνει τις οχλούσες 

χρήσεις, να θέσει κάτω από έλεγχο τις πηγές ρύπανσης και ακόμα να 

απομονώσει μεταξύ τους χρήσεις μη συμβιβαζόμενες. 

6. Υπέρβαση ανεκτών ορίων ποσοτικής οικοδομικής εκμετάλλευσης του 

οικοπέδου, δηλαδή αυξημένοι συντελεστές δόμησης, μεγάλα 

ποσοστά κάλυψης, υψηλές πυκνότητες κ.λ.π. Έτσι έχουμε δυσμενείς 

επιπτώσεις στο φωτισμό, στον αερισμό, στη θέα, στη μόνωση και 

αυτή τούτη τη σωματική και ψυχική υγεία του κατοίκου. Παράλληλα 
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είναι πολύ περιορισμένος ο χώρος του ιδιωτικού πράσινου και γενικά 

οι ακάλυπτοι χώροι που θα μπορούσαν να καλύψουν και άλλες 

λειτουργικές ανάγκες 

Η ανάπλα.ση στοχεύει στη μείωση της εκμετάλεύσης σε ανεκτά όρια 

με ελάφρυνση του οικοδομικού όγκου, όπως π.χ. με την κατεδάφιση 

εσωτερικών οικοδομών (για να απελευθερωθεί ο πυρήνας του 

οικοδομικού τετραγώνου) ή με την ανοικοδόμηση τυχόν υπαρχόντων 

άκτιστων οικοπέδων. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η αξιοποίηση του 

ακάλυπτου χώρου για πράσινο, παιδότοπο ή στάθμευση 

αυτοκινήτων, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες κάθε περιοχής. 

7. Προβλήματα που προέρχονται από τα φυσικά χαρακτηριστικά της 

όλης περιοχής ή τμημάτων αυτής. Τέτοια μπορεί να είναι : κακός 

προσανατολισμός, ανεπιθύμητοι άνεμοι, υγρασία ή άλλες δυσμενείς 

μικροκλιματικές συνθήκες, μεγάλες κλίσεις και γενικότερα 

προβληματικό ανάγλυφο του εδάφους, κακή ποιότητα εδάφους, έλη, 

κίνδυνοι πλημμυρών, υπερβολική ρύπανση και ταυτόχρονη έλλειψη 

πρασίνου κ . ά. Η επέμβαση σκοπεύει να αποκλείσει από περιοχή 

οικισμού κάθε τμήμα που εμφανίζει τέτοια χαρακτηριστικά και που η 

αντιμετώπισή τους είναι ακατόρθωτη, ή εξαιρετικά δαπανηρή. Αν 

βέβαια σε μια περιοχή ο ήδη υφιστάμενος οικοδομικός όγκος είναι 

σημαντικός, ενώ υπάρχουν τεχνικές δυνατότητες και οικονομικές 

προϋποθέσεις για να μειωθούν ή εξαλειφθούν οι αδυναμίες, τότε θα 

πρέπει να αναληφθεί κάτι τέτοιο (π.χ. εκτροπή της κοίτης ενός 

χειμάρρου που δημιουργεί πλημμύρες σε μια κτισμένη περιοχή κ.ο.κ.) 

8. Κακή οικοδομική κατάσταση του υφιστάμενου κτιριακού όγκου 

(παλαιότητα, ανεπαρκής θερμική και υδραυλική μόνωση, κίνδυνοι 
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καταρρεύσεων, ιδίως σε περίπτωση σεισμού, κίνδυνοι πυρκαϊάς και 

ατυχημάτων). 

Με την επέμβαση επιδιώκεται η απομάκρυνση του τελείως 

ακατάλληλου κτιριακού όγκου - με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν 

έχει μορφολογική ή ιστορική ή πολιτιστική αξία - και η 

ενίσχυση/ανακατασκευή αυτού που θα παραμείνει. 

9. Έλλειψη ή ακαταλληλότητα τεχνικού εξοπλισμού μέσα στα κτίρια 

(τρεχούμενο νερό, W.C., λουτρά, ηλεκτρικό, τηλέφωνο, αποχέτευση, 

θέρμανση, ασανσέρ, πυρασφάλεια , λοιπά δίκτυα και εγκαταστάσεις) . 

Η ανάπλαση επιδιώκει τον εκσυγχρονισμό του τεχνικού εξοπλισμού, 

ώστε ακόμα και ένα παλαιό, αλλά εξοπλισμένο με τις σύγχρονες 

εγκαταστάσεις κτίριο να είναι ανταγωνιστικό με ένα καινούργιο και 

μοντέρνο κτίριο και εξίσου ελκυστικό για τον πληθυσμό. 
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9. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

{Νομοθεσία) 

Το θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τους φορείς και τις πολεοδομικές 

ρυθμίσεις για τις αναπλάσεις μπορεί, τα τελευταία ιδίως χρόνια, να έχει 

ανατπυχθεί σε επίπεδο προθέσεων, παραμένει όμως ασαφές και συγκεχυμένο. 

Μια πρώτη διαπίστωση είναι ότι, ο κύριος κορμός των ρυθμίσεων αυτών 

αναφέρεται σε περιοχές επεκτάσεων όπου υπάρχει και ένα σχετικά πλήρως 

διατυπωμένο θεσμικό πλαίσιο με έμφαση στις κανονιστικές ρυθμίσεις για 

εντάξεις στο σχέδιο πόλεως. 

Μια δεύτερη διαπίστωση καλύτπει σε σημαντικό βαθμό τους θεσμούς, 

διαδικασίες, φορείς, χρηματοδοτήσεις και κίνητρα, οι διατάξεις αυτές 

παραμένουν ανεφάρμοστες μια και δεν έχουν προχωρήσει οι σχετικές 

ρυθμίσεις (αποφάσεις, διατάγματα κ.λπ.) που εξειδικεύουν τις προθέσεις και 

παρέχουν τα εργαλεία, τους πόρους και τις διαδικασίες για την υλοποίηση 

προγραμμάτων. 

Μια τρίτη, τέλος, διαπίστωση είναι ότι, οι διατάξεις που αφορούν τις 

αναπλάσεις είναι πολλές και διάσπαρτες σε νομικά κείμενα και χαρακτηρίζονται 

συχνά από ασάφεια , αντιφατικότητα στη χειρότερη περίτπωση και έλλειψη 

αλληλοσυσχέτισης στην καλύτερη . 

Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία φορέως 

ανάπλασης, καθώς και για την εκτέλεση των προγραμμάτων, αποτελείται, 

αφενός από την οικιστική νομοθεσία (Ν.947179, 1337/83 και ΓΟΚ/85) 1 · και 

αφετέρου από την νομοθεσία για την τοπική αυτοδιοίκηση (Ν .1416/84 όπως 

κωδικοποιήθηκε με το ΠΔ 76/85). 

Η διαδικασία «αναμόρφωσης περιοχών», με το χαρακτηρισμό 

τους σαν Ζωνών Ενεργού Πολεοδομίας ή Ζωνών Αστικού Αναδασμού2 · 

ι . Γ.Θ.Κ.: Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 
2. Βλ. Παράρτημα 
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βάσει του άρθρου 1 Ο του Ν. 1337/83, αποδείχτηκε ανεφάρμοστη στην πράξη, 

διότι είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και πολύπλοκη (π.χ. προγράμματα ΔΕΠΟΣ για 

προσφυγικές περιοχές). Ταιριάζει περισσότερο σε προγράμματα μεγάλης 

εμβέλειας και σε περιοχές επεκτάσεων. Με το συνδυασμό των άρθρων 11 και 

13 του ίδιου νόμου, επιχειρείται η εφαρμογή πιο ευέλικτων διαδικασιών για την 

ανάπλαση προβληματικών περιοχών εντός σχεδίου, αλλά όπως θα φανεί στη 

συνέχεια οι δυνατότητες πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής των άρθρων 

αυτών είναι πολύ περιορισμένες. 

Η βασική διάταξη με την οποία μπορούν να πολεοδομηθούν και να 

αναπλασθούν προβληματικές περιοχές εντός σχεδίου είναι το άρθρο 13 του 

Ν.1337/83. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, στις διαδικασίες του νόμου μπορούν 

να υπαχθούν προβληματικές «εντός σχεδίου» περιοχές που «απαιτούν 

αναμόρφωση» με ειδικές διαδικασίες. Εκτός δηλαδή από την κλασική 

διαδικασία της έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και της 

Πολεοδομικής Μελέτης, η υπαγωγή μπορεί να γίνει κατ' ευθείαν με ΠΔ, αν από 

«υπάρχουσε μελέτες» προκύπτει η αναγκαιότητα για την ανάπλαση της 

περιοχής. Τα κύρια εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 

περίπτωση αυτή (άρθρο 1) είναι οι Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης (ΖΕΕ) 1
· και οι 

Ζώνες Ειδικών Κινήτρων (ΖΕΚ)2 · . Μια περιοχή που υπάγεται σε πρόγραμμα 

ανάπλασης μπορεί να κηρυχθεί ΖΕΕ ώστε να υπάρξουν ειδικές οικονομικές 

ενισχύσεις, κίνητρα και φορολογικές απαλλαγές. 

Ειδικότερα οι δυνατότητες που παρέχονται από τα παραπάνω άρθρα, σε 

συνδυασμό με τα άρθρα 55, 58 και 59 του Ν. 947/79, είναι 3
· : 

• Το δικαίωμα προτίμησης στο φορέα που είναι υπεύθυνος του 

προγράμματος ανάπλασης, για την αγορά ακινήτων. 

ι. Βλ. Παράρτημα 

2. Βλ. Παράρτημα 
3. Δ.Λουκόπουλος, Ι.Πολύζος, !.Πυργιώτης, Φ.Τούντα: «Δυνατότητες και 

προοπτικές των προγραμμάτων ανάπτυξης» ΕΜΠ/ΓΓΕΤ/ΕΕΤΑΑ 
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• Η παροχή δανείων, κατά προτεραιότητα, σε στεγαστικά προ

γράμματα ΖΕΕ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 

Τράπεζες και άλλα ΝΠΔΔ ή στεγαστικούς φορείς. 

• Η διάθεση ορισμένου κονδυλίου ή οικονομικής ενίσχυσης, με 

απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, για την κάλυψη τμήματος του 

κόστους του έργου. 

Ομως, δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά διατάγματα που εξειδικεύουν τις 

σημαντικές αυτές ρυθμίσεις και έτσι, οι προβλέψεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή 

στην πράξη. 

• Η πλήρη απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης, καθώς και από 

οποιοδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφοράς ή δικαίωμα υπέρ του 

Δημοσίου, των ΟΤΑ1 · ή άλλου ΝΠΔΔ, στις περιπτώσεις απόκτησης 

κυριότητας μετά από αναγκαστική απαλλοτρίωση. Τις ίδιες 

απαλλαγές έχουν και οι εκούσιες μεταβιβάσεις ακινήτων προς το 

φορέα ανάπλασης, καθώς και οι μεταβιβάσεις ακινήτων που 

παρέχονται σαν αντάλλαγμα αντί αποζημίωσης ή σαν αντιπαροχή 

για τη συμμετοχή ιδιοκτητών στην ενεργοποίηση της ΖΕΕ. Επίσης, 

πρόσθετες απαλλαγές που ισχύουν, είναι η μείωση στο μισό (5,5%) 

του φόρου μεταβίβασης που βαρύνει τον αγοραστή στις περιπτώσεις 

πώλησης των ακινήτων από το φορέα ανάπλασης, καθώς και η 

επιβάρυνση μόνο στο 1 /5 των διαφόρων τελών και εισφορών υπέρ 

του Δημοσίου στις συμβάσεις δανείων. 

Τέλος, είναι δυνατόν να χορηγήται από το Δημόσιο κρατική ενίσχυση 

στον αντίστοιχο ΟΤ Α για συμμετοχή στην εκτέλεση των βασικών κοινοχρήστων 

πολεοδομικών έργων (Αρθρο 11, παρ.4 του Ν.1337/83) . 

ι. Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
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Μέσα σε περιοχές ή τμήματα περιοχών ανάπλασης μπορούν 

επίσης, σύμφωνα με το Ν .1337, να καθοριστούν ΖΕΚ μέσα στις οποίες 

παρέχονται ειδικά χρηματοδοτικά και πολεοδομικά κίνητρα για να 

κατασκευάζονται η διαμορφώνονται κτίρια ή τμήματά τους που είναι 

αναγκαία για τα κέντρα πολεοδομικών ενοτήτων, όπως κτίρια αναψυχής, 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων, στάθμευσης αυτοκινήτων, κ.λ.π. Και για 

τη ρύθμιση αυτή ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι, η σχετική 

εξουσιοδότηση που παρέχει ο νόμος δεν έχει εκδοθεί και έτσι, η διάταξη 

αυτή είναι ανενεργή. Ειδικά για τους χώρους στάθμευσης, προβλέπεται 

ήδη από το 1980 η δυνατότητα δανειοδότησης μέχρι ύψους 70ο/ο του 

προϋπολογιζόμενου κόστους κατασκευής. 

Με τα άρθρα 12 και 13 του ΓΟΚ/85, θεσμοθετήθηκαν οι σημειακές 

και περιορισμένης κλίμακας επεμβάσεις, λόγω της ιδιομορφίας του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος και της έλλειψης οργανωτικών σχημάτων και 

οικονομικών προϋποθέσεων κατάλληλων να στηρίξουν προγράμματα 

ανάπλασης ευρείας κλίμακας. Το πρώτο άρθρο αφορά ενοποίηση των 

ακαλύπτων χώρων ενός οικοδομικού τετραγώνου, ενώ το δεύτερο 

θεσπίζει το Ενεργό Οικοδομικό Τετράγωνο. 

Η ενοποίηση των ακαλύπτων χώρων ενός οικοδομικού 

τετραγώνου μπορεί να είναι, είτε υποχρεωτική στις περιοχές ένταξης στο 

σχέδιο πόλης, επέκτασης, αναθεώρησης ή τροποποίησης σύμφωνα με 

τους όρους δόμησης που θεσπίζονται, είτε προαιρετική για τις 

υπόλοιπες που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου. Στην πρώτη 

περίπτωση, είναι δυνατόν να προβλέπεται η δημιουργία δευτερεύοντος 

δικτύου ελεύθερων χώρων για πεζούς. Η παραχώρηση στο Δήμο για 

κοινή χρηση των ακαλύπτων του δικτύου αυτού γίνεται με αντάλλαγμα 

την αύξηση της δομήσιμης επιφάνειας κάθε οικοπέδου, ίσης με το μισό 
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εμβαδόν του χώρου που παραχωρήθηκε. Στην περίπτωση της προαιρετικής 

ενοποίησης, οι όροι ενοποίησης και διαμόρφωσης των ακαλύπτων χώρων του 

οικοδομικού τετραγώνου, αποφασίζονται από την Γενική Συνέλευση των 

ιδιοκτητών αυτού του τετραγώνου, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα κυριότητας. 

Για την εκτέλεση των έργων είναι δυνατόν να δίδεται επιδότηση από το 

ΕΤΕΡΠΣ 1· . Ομως, το ΠΔ2· που θα καθόριζε λεπτομερώς τις προϋποθέσεις 

συγκρότησης και λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών του 

οικοδομικού τετραγώνου, κι αυτό επίσης, δεν έχει ακόμη εκδοθεί. 

Ο χαρακτηρισμός του οικοδομικού τετραγώνου σαν ενεργού, γίνεται με 

πρωτοβουλία του οικείου Δήμου, ή της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, 

μετά από σύμφωνη γνώμη της Πολεοδομικής Επιτροπής Γειτονιάς και σε 

περιοχές υποβαθμισμένες, όπου είτε υπάρχει ανεπάρκεια τεχνικού και 

κοινωνικού εξοπλισμού, είτε προκύπτουν «ειδικές πολεοδομικές, οικιστικές και 

περιβαλλοντικές συνθήκες ιδίως από την ύπαρξη ακάλυτπων μη 

οικοδομήσιμων οικοπέδων και διατηρητέων κτιρίων». Αποβλέπει στην 

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής με βελτίωση του τεχνικού και κοινωνικού 

εξοπλισμού αλλά και του οικιστικού αποθέματος, στη διατήρηση αξιόλογων 

κτιρίων και ελεύθερων χώρων με δυνατότητα εφαρμογής της μεταφοράς του 

Συντελεστή Δόμησης, καθώς και στην οργάνωση της δόμησης με βάση ενιαία 

μελέτη. Είναι δυνατόν να θεσπίζονται για το εν λόγω οικοδομικό τετράγωνο, 

ειδικοί όροι δόμησης και περιορισμοί χρήσης, χωρίς να γίνεται υπέρβαση του 

ισχύοντος ΣΔ, καθώς και άλλες ειδικές ρυθμίσεις χωρίς να θίγονται όμως 

δικαιώματα ιδιοκτησίας. 

Από την Υπουργική Απόφαση 69788/3483 της 6.11.1987, 

διαφαίνεται ο περιορισμένος ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και των 

ι . Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων 
2. Προεδρικό Διάταγμα . 
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κατοίκων-ιδιοκτητών στη διαδικασία χαρακτηρισμού ενός οικοδομικού 

τετραγώνου σαν ενεργού. Η Γενική Συνέλευση των ιδιοκτητών και η 

Πολεοδομική Επιτροπή Γειτονιάς αποκτούν γνωμοδοτικό ρόλο, ενώ ο Δήμος 

περιορίζεται στην κίνηση της διαδικασίας και τη σύνταξη έκθεσης που 

αιτιολογεί τη σκοπιμότητα χαρακτηρισμού του οικοδομικού τετραγώνου σαν 

ενεργού, η οποία εγκρίνεται ή απορρίπτεται με Υπουργική Απόφαση. Εφόσον, 

στην περίπτωση αυτή, η ανάπλαση τίθεται κάτω από τον έλεγχο της πολιτείας, 

θα 'πρεπε κανονικά να υπάρχει συσχετισμός και με τα άρθρα 11 και 13 του 

Ν.1337/83, ώστε να μπορούν να ισχύουν αφενός οι μηχανισμοί απόκτησης γής 

(δικαίωμα προτίμησης, απαλλοτρίωσης κ.λπ.) αφετέρου οι οικονομικές 

ενισχύεις και τα κίνητρα. Ομως, θα προέκυπτε τότε θέμα δέσμευσης της 

ιδιοκτησίας, πράγμα που αποκλείει το άρθρο 13, παρ. 4 του ΓΟΚ/85. Ο 

μηχανισμός της μεταφοράς ΣΔ άλλωστε, όπως θα διαπιστωθεί και παρακάτω, 

ισχύει μόνο στις περιπτώσεις διατηρητέων κτιρίων και αδόμητων οικοπέδων. 

Ετσι το πρόβλημα της ανάπλασης οικοδομικών τετραγώνων σε 

πυκνοδομημένες περιοχές τύπου α, δεν μπορεί ακόμη ν' αντιμετωπισθεί 

αποτελεσματικά μέσω του θεσμού του Ενεργού Οικοδομικού Τετραγώνου, γιατί 

πρέπει να προβλεφθούν επιπλέον νομοθετικές ρυθμίσεις 1
· . 

ι . Γ.Γιανακούρου, Π . Κάργα, Γ. Πρωτοψάλτης: «Πειραματική εφαρμογή των 
δεσμών της ενοποίησης των ακάλυπτων χώρων και του ενεργού 
Οικοδομικού τετραγώνου». 
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1 Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, 

ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ 

Εκτός από τις περιπτώσεις που προδιαγράφει ο νόμος 1337 /83 οι οποίες 

αναφέρθηκαν και είναι στο σύνολό τους ανενεργές, υπάρχουν μια σειρά άλλες 

δυνατότητες που παρέχονται από την νομοθεσία για τα κίνητρα οικονομικής 

ανάπτυξης καθώς και από το καθεστώς δανειοδοτήσεων και χρηματοδοτήσεως 

της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς νόμους 1262/82 και 1360/83 μπορούν 

να χρηματοδοτηθούν (δωρεάν επιχορήγηση και επιδότηση επιτοκίου) 
-

επενδύσεις δημοτικών επιχειρήσεων που αφορούν δημοτικές αγορές, χώρους 

κοινωνικών επιχειρήσεων που αφορούν δημοτικές αγορές, χώρους κοινωνικών 

και πολιτιστικών λειτουργιών και χώρους λοιπών υπηρεσιών, όπως είναι οι 

δημόσιοι χώροι στάθμευσης. Για τους τελευταίους 1 η πρόσφατη ρύθμιση για 

επιχορήγηση 300.000 δρχ. Ανά θέση στάθμευσης ισχύει και για τις δημοτικές 

επιχειρήσεις. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η δωρεάν επιχορήγηση μπορεί να 

φτάσει μέχρι 35% του ύψους της επένδυσης, ενώ η επιδότηση του επιτοκίου 

του τραπεζικού δανείου μέχρι 35% για 3 χρόνια. Απαραίτητη προϋπόθεση για 

την υπαγωγή της επένδυσης στον αναπτυξιακό νόμο είναι η συνεισφορά του 

φορέα στο 20% της επένδυσης. 

Ανάλογα με τη μορφή του φορέα ανάπλασης (ΔΕΠΟΣ, Δήμος ή 

Δημοτικές Επιχειρήσεις, ΕΜΟ, κ.λπ), παρέχονται και οι αντίστοιχες δυνατότητες 

χρηματοδότησης για την υλοποίηση των προγραμμάτων ανάπλασης. Οι 

πιθανές πηγές χρηματοδότησης για προγράμματα αναπλάσεων μπορούν να 

είναι τριών τύπων 1· : 

• Ιδια Κεφάλαια: 

ι . Υπουργείο Εσωτερικών: «Προδιαγραφές προτύπων για την ίδρυση 0.Τ.Α. 
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Οικόπεδα, μετρητά του φορέα, εισφορές σε χρήμα. 

• Ξένα Κεφάλαια: 

Δάνεια μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα (Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, τράπεζες). 

Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (με ευνοϊκούς 

όρους). 

Πιστώσεις (ΕΚΤΕ, ΑΤΕ, κ.λπ). 

• Επιχορηγήσεις Δημοσίου: 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

Προγραμματικές συμβάσεις. 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Αρθρο 14 παρ.2 του 

Ν.1337/83). 

Ειδική κρατική ενίσχυση (ΖΕΕ και ΖΕΚ) 

Επιχορήγηση του Ν. 1262/82 για κοινωνικές και πολιτιστικές 

δραστηριότητες. 

Οι δυνατότητες για απόκτηση γης στις περιπτώσεις αναπλάσεων είναι 

ενδεικτικά 1· : 

Η αγορά με ελεύθερη συναλλαγή 

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση 

Η αντιπαροχή 

Η μεταφορά ΣΔ 

Η χρήση κοινωνικού ΣΔ 

Οι εισφορές γής 

Το δικαίωμα προτίμησης υπέρ του Δημοσίου ή του αναδόχου φορέα 

Η εκχώρηση γης στο Δήμο για κοινή χρήση και δημιουργία δευτε-

ρεύοντος δικτύου ελεύθερων χώρων (άρθρο 12 του ΓΟΚ/85). 

Εκτός από την ελεύθερη συναλλαγή, η ενεργοποίηση των ΖΕΕ και 

των ΖΕΠ συνιστά δημόσια ωφέλεια και ο φορέας ανάπλασης έχει το 

ι . Α. Τζίνα-Χατζοπούλου: «Πολεοδομικό-Δομικό Δίκαιο». 
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δικαίωμα αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Ειδικά στις περιπτώσεις 

αναπλάσεων σε περιοχές κατοικίας, η χρήση του μέτρου αυτού δεν 

μπορεί να είναι παρά εξαιρετικά περιορισμένη, μια και έρχεται συχνά σε 

αντίθεση με τους κοινωνικούς στόχους των προγραμμάτων αυτών. 

Εξάλλου, είναι διαπιστωμένο πως οι τιμές απαλλοτρίωσης, όπως 

καθορίζονται από τα δικαστήρια, είναι στις περισσότερες περιπτώσεις 

υψηλότερες από τις τιμές της ελεύθερης αγοράς. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα · δυνατότητα απόκτησης γης στις ζώνες 

ΖΕΠ και ΖΕΕ, αποτελεί το δικαίωμα προτίμησης που παρέχεται υπερ 

του Δημοσίου ή του αναδόχου φορέα (Άρθρα 1Ο,11 και 13 του Ν 

1337/83). 

Η μεταφορά του ΣΔ (Ν.880/79 και ΠΔ 510179, 470/79, όπως 

τροποποιήθηκαν με τα 163Α/87 και 592Δ/87) είναι ένα μέτρο που έχει 

κυρίως θεσπιστεί για την απαλλαγή της τοπικής αυτοδιοίκησης από 

έξοδα απολλοτρίωσης και μόνο στις περιπτώσεις ρυμοτομούμενων 

ακινήτων και διατηρητέων κτιρίων. Στο πλαίσιο των πολεοδομικών 

μελετών και μετά από απόφαση των αρμοδίων δημοτικών συμβουλίων, 

θα μπορούσαν με το θεσμό αυτό να αξιοποιηθούν αρκετα από τα 

οικόπεδα που δεν έχουν κτιστεί εώς τώρα για δημιουργία ελεύθερων 

χώρων. Επίσης, με τις κατάλληλες ρυθμίσεις, ο θεσμός πρέπει να 

επεκταθεί στα χαμηλά κτίρια, ώστε να αποφεύγονται οι υψηλές 

πυκνότητες και να εξασφαλίζονται χώροι για κοινωνικό εξοπλισμό. 

ο Κοινωνικός ΣΔ (αρθρο 6, παρ. 6 του 1337/83) θα μπορούσε 

επίσης ν' αποτελέσει χρήσιμο μέτρο για μια πολιτική αναπλάσεων στις 

υπό ένταξη δομημένες περιοχές, όταν η μεγάλη κατάτμηση γης 

απαγορεύει τη δημιουργία ικανοποιητικών κοινόχρηστων χώρων με τις 
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εισφορές σε γή. Ομως, οι Ζώνες Κοινωνικού ΣΔ1 · δεν έχουν ακόμη 

ενεργοποιηθεί. 

Στις εκτός σχεδίου περιοχές υπό ένταξη, οι κοινόχρηστοι χώροι καθώς 

και οι χώροι κοινωφελών λειτουργιών, εξασφαλίζονται μέσω της αναγκαστικής 

εισφοράς των ιδιοκτησιών σε γη που κλιμακώνεται ανάλογα με το μέγεθος τους 

(Αρθρο 8 του Ν.1337/83). Επίσης, για τις πυκνοδομημένες περιοχές 

επέκτασης οι ιδιοκτησίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και άλλων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ 

συνεισφέρονται αυτοδίκαια για τη δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών 

χώρων (Αρθρο 8, παρ.9 και 1 Ο). Για τις περιοχές αναπλάσεων εντός σχεδίου, 

ισχύει η διάταξη του άρθρου 13, η οποία όμως είναι συγκεχυμένη και ασαφής . 

Προβλέπει εισφορά αντίστοιχη με τις εκτός σχεδίου ιδιοκτησίες, αφού όμως 

αφαιρεθούν τα τμήματα εκείνα κοινόχρηστων χώρων για τα οποία έχουν 

εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις σύμφωνα με την προϊσχύουσα νομοθεσία . Στην 

πράξη, επειδή οι ιδιοκτησίες είναι μικρές και διάσπαρτες, η εισφορά αυτή δεν 

μπορεί να καλύψει τις υφιστάμενες ανάγκες. 

Για τις περιοχές ανάπλασης εκτός σχεδίου, που προέρχονται από 

πρόσφατο σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης, η μείωση των εισφορών με το 

σκεπτικό ότι πρόκειται για παραγωγικές λειτουργίες και ότι εκτός σχεδίου όροι 

δόμησης για παρόμοιες χρήσεις είναι κατά πολλόί υψηλότεροι των όρων 

δόμησης που ισχύουν για χρήση κατοικίας. 

Τελικά, η πιο διαδεδομένη μορφή απόκτησης γης σε υλοποιημένα 

προγράμματα ανάπλασης παραμένει η μέθοδος της αντιπαροχής ή καλύτερα 

της ανταλλαγής της ιδιοκτησίας των οικιστών με ίσης ή μεγαλύτερης αξίας 

ακίνητο, συνήθως διαμέρισμα. 

1. Σε ορισμένα τμήματα περιοχών επεκτάσεων τα οποία προορίζονται για προγράμματα 
στεγαστικά ή κοινής ωφέλειας ή προσφέρονται πολεοδομικά για μεταφορά Σ.Δ . μπορεί 
και καθορίζεται μεγαλύτερος του 0.8 έως 2.4. Οι περιοχές εφαρμογής του μέτρου αυτού 
ονομάζονται Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή. 

39 



11. ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 

Φορείς διαχείρισης και εκτέλεσης προγραμμάτων ανάπλασης μπορούν 

ν'αποτελέσουν 1
· : 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Οι ΟΤ Α, εφόσον διαθέτουν οργανωμένη τεχνική υπηρεσία και γίνει η 

μεταφορά των αναγκαίων πόρων για την εκτέλεση των έργων της ανάπλασης 

(Αρθρα 8 και 16 του Ν. 1416/84), μπορούν να αποκτήσουν αυτή την 

αρμοδιότητα. Στην περίπτωση αυτή, συστήνουν δικές τους επιχειρήσεις ή 

μετέχουν σε επιχειρήσεις με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 

Αναλυτικότερα, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις είναι δυνατόν να έχουν τις 

παρακάτω μορφές: 

• Αμιγής Δημοτική Επιχείρηση 

• Αμιγής Διαδημοτική Επιχείρηση 

• Δημοτική Επιχείρηση Συνεταιριστικού Χαρακτήρα 

• Δημοσυνεταιριστική Α.Ε. 

• Δημοτική Εταιρεία Λαϊκής Βάσης 

• Ανώνυμη Εταιρεία Φορέων ΤΑ 

• Μικτή Επιχείρηση Φορέων ΤΑ 

Ολες αυτές οι μορφές μπορούν να συσταθούν ύστερα από πλήρη 

οικονομοτεχνική μελέτη για τις οποίες και προβλέπονται φοροαπαλλαγές και 

κίνητρα (Αρθρα 260 και 272 του ΠΔ 76/85). 

Οι ΟΤΑ μπορούν να συμμετέχουν, χωρίς κανένα περιορισμό, σε 

Ανώνυμες Εταιρείς, σε ΕΜΟ, σε Συνεταιρισμούς, σε Κοινοπραξίες, 

χωρίς όμως η συμμετοχή τους να είναι καθοριστική όπως για τις 

ι . ΥΧΟΠ: «Φορείς εφαρμογής στα πλαίσια της ΕΠΑ, Αθήνα Ιούλιος 84 
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παραπάνω επτά επιχειρήσεις . Επίσης, για τη μελέτη και εκτέλεση έργων 

ή προγραμμάτων ανάπλασης, οι ΟΤΑ μπορούν να συνάπτουν 

προγραμματικές συμβάσεις με φορείς του δημόσιου τομέα που 

επικυρώνονται από τον Νομάρχη . Στις προγραμματικές συμβάσεις 

μπορούν να συμμετέχουν συνεταιρισμοί, επιμελητήρια και επιστημονικοί 

φορείς δημοσίου δικαίου (Άρθρο 11 του Ν . 1416/84). 

Εταιρείες Μικτής Οικονομίας 

Οι ΕΜΟ που προβλέπονται από το Ν. 947179 και 1337/83 είναι 

ΝΠΙΔ με τη μορφή ανωνύμων εταιρειών. Αν και ένα κώλυμα για τη 

σύσταση ΕΜΟ είναι ότι δεν έχει εκδοθεί ΠΔ με το οποίο να 

συγκεκριμενοποιείται η μορφή της επιχείρησης, η νομοθεσία περί 

ανωνύμων εταιριών παρουσιάζει σημαντικές δυσκαμψίες για 

προγράμματα κοινωνικής σκοπιμότητας όπως είναι οι αναπλάσεις, 

κυρίως λόγω των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στη λειτουργία τους. 

Το ίδιο ισχύει βέβαια και για κάθε άλλη δημοτική επιχείρηση που έχει τη 

μορφή ανώνυμης εταιρείας και υπάγεται στις διατάξεις του Ν.2190. 

ΕΜΟ μπορούν να συγκροτούν: 

• ΔΕΠΟΣ + ΟΤΑ 

ή Δημοτική Επιχείρηση 

• ΔΕΠΟΣ + ΟΤΑ +Δημόσιος Τομέας 

ή Δημοτική Επιχείρηση 

• ΔΕΠΟΣ + ΟΤΑ +Ιδιωτικός Τομέας 

ή Δημοτική Επιχείρηση 

• ΔΕΠΟΣ + ΟΤΑ +Δημόσιος Τομέας+ Ιδιωτικός Τομέας 

ή Δημοτική Επιχείρηση 
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Τα κίνητρα για τη σύσταση ΕΜΟ εναι δάνεια, κρατικές ενισχύσεις, 

προνομιακή μεταχείριση και απαλλαγές από φόρους και εισφορές 

(Ν.1337/83 και νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών). 

Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης 

Η ΔΕΠΟΣ μάζι με τους ΟΤΑ ή τις Δημοτικές Επιχειρήσεις τους 

μπορούν ν' αποτελέσουν αναδόχους διαχείρησης και εκτέλεσης 

προγραμμάτων ανάπλασης. Σε περίπτωση συνεργασίας ΔΕΠΟΣ και 

ΟΤΑ (απαραίτητη για ΖΕΠ αλλά όχι για τις άλλες περιπτώσεις 

αναπλάσεων, όπως ΖΕΕ και ΖΕΚ), προτείνεται από τη ΔΕΠΟΣ και ο 

θεσμός της << κοινοπραξίας>> μεταξύ ΔΕΠΟΣ και Δημου ή Δημοτικής 

Επιχείρησης. 

Οικοδομικοι Συνεταιρισμοί 

Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί, στις εκτάσεις των οποίων είναι 

δυνατόν να εφαρμόζονται όλοι οι πολεοδομικοί μηχανισμοί ανάπλασης 

μπορούν επίσης να αποκτήσουν αυτή την αρμοδιότητα. Μπορούν να 

υλοποιούν στεγαστικά προγράμματα, είτε κατα-σκευάζοντας κατοικίες, 

είτε παρέχοντας οικόπεδα για στέγαση, είτε αγοράζοντας απ' ευθείας 

έτοιμες κατοικίες. Στις ΖΕΠ και ΖΜ, συνεταιρισμός δύναται να 

συμμετέχει και στο φορέα ανάπλασης με ποσοστό μικρότερο του 50%. 

Στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς είναι δυνατόν να παρέχονται όλα τα 

κίνητρα που προβλέπονται από τους Ν. 1337/83, Ν.1262/83 και το ΠΔ 

93/87. 

Η υλοποίηση στεγαστικών προγραμμάτων από οικοδομικούς 

συνεταιρισμούς γίνεται με τους παρακάτω τρόπους: 

• Ανεξάρτητα και με αυτοχρηματοδότηση. 
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• Με σύναψη δανείων η με πόρους ΕΤΕΡΠΣ 

• Με συμμετοχή σε ΕΜΟ 

• Με συμμετοχή σε Δημοτικές Επιχειρήσεις. 

Για την προώθηση του θεσμού των οικοδομικών συνεταιρισμών 

καθορίζονται τα εξής κίνητρα {Άρθρο 21 του ΠΔ 93/87): 

• Δυνατότητα καθορισμού των ελάχιστων ποσοστών εισφοράς σε γη. 

• Δυνατότητα παροχής κτηματογράφησης από το κράτος. 

• Δυνατότητα εκπόνησης Πολεοδομικής Μελέτης από το ΥΠΕΧΩΔΕ, 

ΔΕΠΟΣ, ΟΤΑ ή άλλους φορείς του Δημοσίου. 

• Προτεραιότητα στη σύνδεση της έκτασης του οικοδομικού 

συνεταιρισμού με τα κεντρικά δίκτυα της ευρύτερης περιοχής. 

• Δυνατότητα χαρακτηρισμού της έκτασης σαν Ζώνης κοινωνικού ΣΔ, 

ΖΕΕ ή ΖΕΚ. 

• Παροχή φορολογικών απαλλαγών όταν η έκταση χαρακτιρίζεται σαν 

ΖΕΠ ή ΖΑΑ {Άρθρο 59 του Ν.947/79). 

Ο οικοδομικός συνεταιρισμός υποχρεώνεται να παραχωρήσει 

στον οικείο ΟΤ Α, πριν την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης, τους 

κοινοχρηστους και κοινωφελείς χώρους που προβλέπονται και που 

αποτελούν το 30-40ο/ο της πολεοδομούμενης έκτασης, καθώς και η 

οικοδομήσιμη επιφάνεια σε ποσοστό 5% της συνολικής δομήσιμης 

έκτασής του. Η επιφάνεια αυτή προορίζεται είτε για κοινωφελείς 

σκοπούς, είτε για την εκτέλεση στεγαστικών προγραμμάτων. 
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12. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 

Κατ' αρχήν θα πρέπει να γίνει μια απογραφή των στοιχείων 

(πολεοδομικών παραμέτρων) που έχουμε για διάφορες προβληματικές 

περιοχές υψηλών και μέσων πυκνοτήτων στα αστικά κέντρα 1· . 

Εχουμε μια πρώτη κατηγορικοποίηση του συνόλου των προβληματικών 

περιοχών στα αστικά κέντρα από τον πίνακα/κατάλογο των Σ.Δ. (Βλέπε σχετικό 

πίνακα 5.1 ). Εδώ βέβαια έχουμε στοιχεία ανά τομείς και όχι αποκλειστικά για 

περιοχές με αποκλειστική ή κυρίαρχη χρήση κατοικίας. Ενα επόμενο στάδιο θα 

είναι να βρεθούν οι προβληματικές ενότητες (περιοχές κατοικίας} σε 

μαγαλύτερη κλίμακα από του τομέα, ανά διοικητική διαίρεση (Δήμο, Κοινότητα} 

μέσα από τις κατηγορίες 2,4<Σ.Δ.<4,2 και 1,2<Σ.Δ.<2,4. Τα κριτήρια που θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον εντοπισμό των πολεοδομικών ενοτήτων 

είναι: 

Τύποι οικοδομικών συστημάτων ανά περιοχή 

Ποσοστά καλύψεων 

Αριθμοί ορόφων 

Σχέση κοινοχρήστων/ιδιωτικών χώρων 

Χρήσεις και λειτουργίες 

% πρασίνου, ελεύθερων χώρων, στο σύνολο της έκτασης. 

Μετά τον εντοπισμό των πιο δυσμενών περιοχών κατοικίας που θα 

υποβοηθηθεί με τα υπάρχοντα δεδομένα των μελετών που έχουν εκπονηθεί 

(ρυθμιστικά, μελέτες διαμερισμάτων κ.ά.) θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη και παράμετροι που δημιουργούν ειδικά προβλήματα σε 

ορισμένες από αυτές τις περιοχές ή σε τμήματά τους. Τέτοιες 

ι . Α. Αραβαντινός, Π. Γετίμης, Γ. Πρωτοψάλτης, Δ. Χριστοφιλόπουλος, 
Ειδικ1Ί μελέτη για το Υ ποηργείο Εθνικής Οικονομίας, 1983-87. 
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παράμετροι είναι η περιβαλλοντολογική και ακουστική ρύπανση, το 

κυκλοφοριακό, η σεισμογένεια κ.ά. 

Τέλος, θα πρέπει να εξεταστεί ποιές περιοχές παρουσιάζουν μια 

δυναμική εξέλιξη και αποκτούν νέα χωρικά πλεονεκτήματα - λόγω θέσης 

- καθώς και σε ποιές περιοχές - παρά την προβληματικότητά τους -

εκδηλώνεται ενδιαφέρον για να προτιμηθούν εφόσον μπορεί να 

αξιοποιηθεί η υπάρχουσα δυναμική κατευθύνοντάς της στους στόχους 

της ανάπλασης της περιοχής. 

Με αυτή τη διαδικασία μπορούν να εντοπιστούν πολεοδομικές 

ενότητες μικρής και μεσαίας κλίμακας με ενιαία προβλήματα και μέσα 

από αυτό το σύνολο να επιλεγούν τα Ο.Τ. ή οι γειτονιές που θα 

πραγματωθούν τα πρώτα προγράμματα ανάπλασης. 

Την επιλογή της γειτονιάς ή του Ο .Τ. ακολουθεί η ειδική 

έρευνα/μελέτη που προϋποθέτει επί τόπου εμπειρική ανάλυση και 

καταγραφή των εξής επιπλέον στοιχείων. 

- Αποτύπωση του οικοδομικού όγκου και των ακάλυπτων χώρων 

(εσωτερικών, διόδων, προκηπίων). 

- Αποτύπωση χώρων υπογείων και ισογείων. 

- Αποτύπωση χρήσεων. 

- Καταγραφή ιδιοκτησιών και μερισμάτων (Ο/ο) επί του εδάφους όλων 

των ιδιοκτητών. 

- Στοιχεία πληθυσμού - κατοικων περιοχής επέμβασης (δημογραφικά, 

κοινωνικά, επαγγελματικά, εισοδηματικά). 

- Τιμές γής και κτισμάτων διαμερισμάτων, ύψος ενοικίων. 

- Τεχνικά στοιχεία κτιριακού όγκου. 

- Στοιχεία ηλιασμού, φωτισμού, αερισμού. 
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Ποσοστά κοινοχρήστων (ελευθέρων χώρων, πρασίνου κ.λ.π) στο 

σύνολο. 

- ο/ο ιδιοκατοίκησης/ενοικίασης. 

Μετά την εκπόνηση της εμπειρικής ανάλυσης και καταγραφής των 

στοιχείων που μπορεί να γίνεται από το οικείο Δήμο κυρήσσεται η 

οριοθετημένη περιοχή σαν "περιοχή ανάπλασης" βάσει του νέου 

νομοθετικού πλαισίου. 

Προηγείται ενημέρωση των ιδιοκτητών και όλων των κατοίκων της 

περιοχής από το Δήμο. 

Βασικά θέματα της διαδικασίας ανάπλασης είναι: 

- Η συγκρότηση αναγκαστικού συνεταιρισμού ιδιοκτητών οικοδομικού 

τετραγώνου ή γειτονιάς. Η σύγκληση γενικής συνέλευσης 

προκειμένου να παρθούν αποφάσεις (πιθανόν γεν. συνελεύσεις ανά 

πολυκατοικίας και αντιπρόσωποι). 

Συμμετοχή των ήδη οργανωμένων επιτροπών γειτονιάς ή 

συγκρότηση νέων ομάδων (ενοικιαστών, νέων, οικολόγων κ.λ.π) 

- Συγκρότηση του φορέα ανάπλασης από όλους τους ενδιαφερόμενους 

φορείς. 

Ακολουθεί η μελέτη πολεοδομικής επέμβασης, η οικονομοτεχνική 

έκθεση και η μελέτη εφαρμογής βάσει των γενικών αρχών που 

διατυπώθηκαν με δυνατότητα επι μέρους τροποποιήσεων από τα 

ενδιαφερόμενα μέλη. Ο φορέας θα μπορεί να προκηρύσσει 

αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και να δημοπραπεί το έργο ώστε να 

εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή επιλογή: 

Παράλληλα η χρηματοδότηση του προγράμματος είναι δυνατή με τη 

σύναψη ευνοϊκών δανείων ή με άλλες επιχορηγήσεις. 
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Η εφαρμογή του προγράμματος, που θα συμμετέχουν και οι ίδιοι 

οι κάτοικοι εφόσον το θέλουν, θα ελέγχεται συνεχώς από το φορέα 

ανάπλασης. Ο φορέας ανάπλασης θα εξακολουθεί να υπάρχει και μετά 

το πέρας των εργασιών, καθόσον αναλαμβάνει υποχρεώσεις όπως 

εκμετάλλευση χώρων π.χ. γκαράζ, διαμόρφωση και συντήρηση 

κοινοχρήστων χώρων που δεν ανήκουν στην δικαιοδοσία του Δήμου 

π.χ. εσωτερικοί κοινόχρηστοι, συμμετοχή στην αύξηση των ενοικίων, 

εκτίμηση των επιπτώσεων του προγράμματος. 
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13. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Εξαρχής η έρευνα ασχολήθηκε με τις δυνατότητες εφαρμογής των 

προγραμμάτων ανάπλασης σε υποβαθμισμένες περιοχές με κύρια 

χρηση την κατοικία. Περισσότερο διερευνήθηκαν δύο παραδείγματα που 

ανήκουν στον ίδιο τύπο υποβαθμισμένων περιοχών, δηλαδή τα 

προγράμματα ανάπλασης στη Θήβα και τον Ταύρο, διότι αυτά έχουν 

προχωρήσει σε υλοποίηση αν και ο τρόπος αντιμετώπισης τους είναι 

τελείως διαφορετικός. 

Τα αρνητικά χαρακτηριστικά των περιοχών αυτού του τύπου είναι 

παλιό οικιστικό απόθεμα, υποβαθμισμένες δηλαδή συνθήκες στέγασης 

από άποψη εμβαδού και ποιότητας κατοικίας, ελλείψεις σε τεχνική 

υποδομή, κοινόχρηστους χώρους και κοινωνικό εξοπλισμό. Η μέση, 

αλλά κυρίως η χαμηλή εισοδηματική στάθμη χαρακτηρίζει τους 

κατοίκους αυτών των περιοχών. 

Ως θετικά χαρακτηριστικά κρίνονται οι χαμηλοί πραγματοποιημένοι 

ΣΔ, η κοινωνική συνοχή των οικιστικών και η υιοθέτηση ενός τρόπου 

ζωής, καθώς και η θέση των περιοχών αυτών που βρίσκονται συνήθως 

σε άμεση γειτνίαση με κεντρικές περιοχές. 

Μέχρι σημερα αναπλάσεις προσφυγικών περιοχών επιχειρήθηκαν 

και υλοποιήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους Δήμους και τη ΔΕΠΟΣ ή 

μελετήθηκαν από τη ΔΕΠΟΣ, αλλά δεν προχώρησαν σε υλοποίηση 

(Θήβα, οικισμός Λεβαντή στο Δημο Συκέων Θεσσαλονίκης) . 

Βασικός στόχος των προγραμμάτων υπήρξε η επαν-εγκατάσταση 

όλων των ιδιοκτητών στην ίδια περιοχή σε νέες κατοικίες με σαφώς 

βελτιωμένα πρότυπα, χωρίς να αντιμετωπιστεί όμως και . το πρόβλημα 

ένταξης των ενοικιαστών στα προγραμματα αυτά. Το κυρίαρχο 
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πρόβλημα αυτών των περιοχών είναι το ιδιόμορφο ιδιοκτησιακό 

καθεστώς (ανυπαρξίας τίτλων κυριότητας σε πολλές περιτπώσεις, 

ύπαρξη πολλών κληρονόμων, κ.λ.π), καθώς και το γενικότερο 

χαρακτηριστικό γνώρισμα που συναντάμε στον ελληνικό χώρο, των 

πολλών και μικρών ιδιοκτησιών που προκαλεί δυσκολίες στην εφαρμογή 

των προγραμμάτων μια και δεν υπάρχουν ευέλικτες μορφές 

αντιμετώπισης μέσω της νομοθεσίας (Αστικός Κώδικας). Ο συνδυασμός 

των παραπάνω προβλημάτων, με το γεγονός ότι κατοικίες και οικόπεδα 

ανήκουν στους οικιστές, οδηγεί συχνά σε υιοθέτηση διαδικασιών άλλων 

από αυτών της απαλλοτρίωσης, εξίσου όμως προβληματικών ως πρός 

την εφαρμογή τους όπως, για παράδειγμα, της σύστασης αναγκαστικού 

συνεταιρισμού. 

Στην αρχή της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος η 

ΔΕΠΟΣ δρα ως τεχνικός και οικονομικός σύμβουλος των Δήμων, 

εκπονεί μελέτη και εξασφαλίζει την αναγκαία χρηματοδότηση των έργων 

(εξασφάλιση επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων) . Στη συνέχεια, ο Δήμος 

και η ΔΕΠΟΣ μπορούν να συστήσουν είτε κάποια Εταιρεία Ιδιωτικού 

Δικαίου, είτε Εταιρία Μικτής Οικονομίας (ΕΜΟ) για την εκτέλεση των 

έργων ανάπλασης στην περιοχή . 

- 49 -



14. ΘΗΒΑ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ 

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο προσφυγικος συνοικισμός της Θήβας έχει έκταση 25.950 τ.μ. 

βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης και σε τοποθεσία με σημαντικές 

κλίσεις. Δημιουργήθηκε το 1928 από το ΥΚΥ που παραχώρησε στους 

πρόσφυγες 272 μονάδες μοιρασμένες σε μονώροφα, διώροφα ή 

ημιτριώροφα πέτρινα κτίρια, τοποθετημένα σε 48 οικόπεδα. 

Ο επικρατέστερος κτιριακός τύπος στην αρχική μορφή του 

οικισμού ήταν το διώροφο κτίσμα με 8 διαμπερή διαμερίσματα μεγέθους 

36-40 τ.μ. (4 στο ισόγειο και 4 στο ανώγειο}, χωρίς κουζίνα ή λουτρό και 

W.C .. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν προσθήκες από τους 

κατοίκους, που επεκτάθηκαν στον ακάλυπτο χώρο των οικοπέδων και 

στους δρόμους για την κάλυψη των στοιχωδών αναγκών τους. Με τις 

συνεχείς επεκτάσεις των κατοικιών στους κοινόχρηστους χώρους έχουν 

καταργηθεί τα πεζοδρόμια, έχει ελαχιστοποιηθεί η έκταση των δρόμων 

και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων γίνεται κυρίως περιμετρικά του 

συνοικισμού. Οι τοπικές εξυπηρετήσεις, εκτός από 8 μικρά καταστήματα 

που βρίσκονται μέσα στο συνοικισμό βρίσκονται κι αυτές στις παρυφές 

· του συνοικισμού . 

Οι επεμβάσεις των χρηστών στον χώρο δημιούργησαν 

ιδιαιτερότητες στη μορφή και τη δομή του συνοικισμού, αφού με τα 

χρόνια οι περισσότερες προσθήκες πήραν χαρακτήρα μόνιμης 

κατασκευής . Έτσι, δημιουργήθηκαν μικρά δίκτυα κοινόχρηστων χώρων 

με αξιόλογους χώρους μετάβασης (δημόσιος - ημιιδιωτικός-ιδιωτικός 

χώρος). 
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Σήμερα στον συνοικισμό στεγάζονται 243 οικογένειες ή 750 άτομα, με 

μ.ο. 3.1 άτομα/οικογένεια 1
· . Από τον ενεργό πληθυσμό που ανέρχεται στο 

57%, το 42% είναι εργάτες, το 10,50/ο αγρότες, 18% άνεργοι, 3,5 

μικρομαγαζάτορες και 24% δήλωσαν οικιακά (;) Το 18% του πληθυσμού 

αποτελείται από συνταξιούχους και το 250/ο από παιδιά. 

Από τις 296 κατοικίες του συνοικισμού, 37 είναι χωρίς προσθήκες, σε 

234 έχουν γίνει προσθήκες και 23 είναι νεόκτιστες ή επισκευασμένες. Μόνο 

164 ιδιοκατοικούνται, ενώ 83 νοικιάζονται. Οι υπόλοιπες είναι κλειστές ή 

εγκαταλελειμένες. Μια στις δέκα οικογένειες έχει κάποιον μετανάστη. Οι 

ενοικιαστές είναι κυρίως μουσουλμάνοι που έχουν έλθει από τη Β. Ελλάδα και 

εργάζονται σε εργοστάσια έξω από τη Θήβα. 

Το μέσο μέγεθος των κατοικιών είναι 57,5 τ.μ. Το 25% των σπιτιών, που 

είναι και χωρίς προσθήκη, έχει μέγεθος μέχρι 45 τ.μ. το 14% μέγεθος 45-50 

τ.μ., το 26% μέγεθος 50-60 τ.μ., το 20,6°/ο μέγεθος 60-80 τ.μ. και το 13,5%, που 

είναι κυρίως νεόκτιστα, πάνω από 80 τ.μ. 

Τα αρχικά παραχωρητήρια περιλάμβαναν μόνο το κτίσμα, αργότερα 

όμως αναγνωρίστηκε και καθεστώς συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου, πράγμα 

που δημιούργησε αρκετά έντονες ανισότητες. Τα μεγέθη των οικοπέδων που 

αναλογούν σε κάθε ιδιοκτήτη με καθεστώς συνιδιοκτησίας κυμαίνονται από 

41,5 τ.μ. έως 195 τ.μ. Από τους 289 ιδιοκτήτες: 

Σε 2 ιδιοκτήτες αναλογούν μεγέθη 249 τ.μ. έως 275 τ.μ. 

Σε 8 ιδιοκτήτες αναλογούν μεγέθη 140 τ.μ. έως 200 τ.μ. 

Σε 17 ιδιοκτήτες αναλογούν μεγέθη 100 τ.μ. έως 11 Ο τ.μ. 

Σε 55 ιδιοκτήτες αναλογούν μεγέθη 80 τ.μ. έως 100 τ.μ. 

Σε 82 ιδιοκτήτες αναλογούν μεγέθη 60 τ.μ. έως 80 τ.μ. 

Σε 125 ιδιοκτήτες αναλογούν μεγέθη 40 τ.μ. έως 60 τ.μ. 

ι. ΑΕΣΣ: «Εναλλακτική πρόταση ανάπλασης του προσφυγικού συνοικισμού 

στη Θήβα. Πρόταση - Πλαίσιο για την πολεοδομική μελέτη» l 986-87. 
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Το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του 1979 προβλέπει για το 

συνοικισμό ΣΔ 1,2., μέγιστο αριθμό ορόφων 2-3 και κάλυψη 60% (αργότερα 

τροποποιήθηκε σε 70% και 80% για τα χαμηλά κτίρια). Με την καθιέρωση ΣΔ 

1,2 διαφοροποιήθηκαν οι αξίες των οικοπέδων και οι δυνατότητες 

ικανοποίησης των αναγκών κάθε οικογένειας. Ο μ.ο. πραγματοποιημένου Σ.Δ. 

και μεγέθους ιδιοκτησίας οικοπέδου που αναλογεί σε κάθε ιδιοκτήτη φαίνεται 

στο Σχεδιάγραμμα 1 . 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ1 · 

Η ανάπλαση του προσφυγικού συνοικισμού της Θήβας αποτελούσε 

στόχο του Δήμου από το 1976 και μετά. Αρχική του άποψη ήταν η ριζική 

ανάπλαση της περιοχής με οργανωμένη δόμηση. Το 1978, ο Δήμος ζήτησε τη 

συμμετοχή της ΔΕΠΟΣ για τη μελέτη και την υλοποίηση του έργου της 

ανάπλασης. Τον επόμενο χρόνο προτείνεται η κήρυξη της περιοχής σαν 

οικιστικής, σύμφωνα με το Ν.947 πράγμα το οποίο αποδέχεται το ΥΧΟΠ. Στη 

συνέχεια, η ΔΕΠΟΣ . προβαίνει σε μια πρώτη απογραφή της υπάρχουσας 

κατάστασης του συνοικισμού και σε μια πρώτη εκτίμηση των δυνατοτήτων 

ανάπλασης . Ετσι, ο Δήμος προτείνει στη ΔΕΠΟΣ τη σύνταξη μελέτης για 

ανάπλαση με οργανωμένη δόμηση και φορέα ΕΜΟ που θα συγκροτούσαν ο 

Δήμος, οι ιδιοκτήτες και η ΔΕΠΟΣ. 

Μετά τους σεισμούς του '81 εκπονείται τεχνική έκθεση από τον Δήμο 

στην οποία χαρακτηρίζονται 114 οικήματα ως κατεδαφιστέα. Τον επόμενο 

χρόνο, η διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών της Νομαρχίας Βοιωτίας 

εισηγείται στο Υπουργείο Δημοσίων Εργων την ανακατασκευή του 

συνοικισμού και τη χρηματοδότηση του φορέα (ΔΕΠΟΣ η ΔΕΠΟΣ + 
1 

ΔΗΜΟΣ). Ο Δήμος στη συνέχεια εξασφαλίζει το χαρακτηρισμό όλου του 

ι. Δ. Λουκόπουλος, Ι. Πολύζος, Ι. Πυργιώτης, Φ. Τούντα: «Δυνατότητες και 
προοπτικές των προγραμμάτων ανάπτυξης» ΕΜΠ/ΓΓΕΤ /ΕΕΤ ΑΑ. 
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συνοικισμού ως κατεδαφιστέου λόγω της πολεοδομικής - οικιστικης 

υποβάθμισης της περιοχής και της ανάγκης αποκατάστασης των 

προσφύγων. Στις αρχές του 1982 παραδίδεται και προκαταρκτική 

έκθεση της ΔΕΠΟΣ με κύριες παραδοχές την κήρυξη της περιοχής σαν 

οικιστικής, την αύξηση του ΣΔ σε 1 ,5 και ποσοστό αντιπαροχής 30%, 

δανειοδότηση από την Υπηρεσία Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων με 

περίπου 500.000 δρχ./ιδιοκτήτη, καθώς και επιπλέον δωρεάν 

επιχορήγηση του Δημοσίου 103.016.000 δρχ. 

Την ίδια εποχή, το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας γνωστοποιεί 

στο Δημο ότι δεν έχει αντίρρηση για την εφαρμογή του προγράμματος 

οικιστικης ανάπλασης, αρκεί οι κάτοικοι να τακτοποιήσουν τις οφειλές 

τους για όσα οικήματα δεν έχουν εξοφληθεί. Επιπλέον, δέχεται να 

παραχωρήσει τους κοινόχρηστους χώρους του συνοικισμού στη 

ΔΕΠΟΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθου 56 του Ν.947/79. 

Με βάση την προκαταρκτική μελέτη της ΔΕΠΟΣ συντάσσεται από 

το Δημο προεκτιμητική έκθεση για τη σκοπιμότητα ίδρυσης δημοτικής 

επιχείρησης που σαν στόχους θα είχε τη δημιουργία ενός πρότυπου 

οικισμού που θα ολοκληρωνόταν σε 7 χρόνια, τη ρύθμιση των χρήσεων 

γης στα πλαίσια του ρυθμιστικού σχεδίου της πόλης, τη ρύθμιση του 

κόστους κατοικίας, καθώς και την ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων 

της περιοχής. Τα έσοδα της επιχείρησης θα προέρχονταν κυρίως από 

πωλήσεις των κατασκευαζόμενων διαμερισμάτων και καταστημάτων. 

Πηγές χρηματοδότησης του έργου θα αποτελούσαν τα ειδικά δάνεια της 

ΕΚΤΕ και επιχορηγήσεις του Δημοσίου (για τις μελέτες και τα εργα 

υποδομής καθώς και για το έλλειμα που θα παρουσιάζε το έργο). Η 

έκταση των κοινοχρήστων χώρων του συνοικισμού θα μεταβιβαζόταν 
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στη περιουσία της δημοτικής επιχείρησης απο το ΥΚΥ, ως άμεση 

επιχορήγηση. 

Την ίδια εποχή ανατίθεται σε ομάδα αρχιτεκτόνων η διερεύνηση 

του προβλήματος της ανάπλασης του προσφυγικού συνοικισμού και η 

οπτική του τρόπου πολεοδομικής επέμβασης αλλάζει ριζικά χαρακτήρα. 

Ο Δήμαρχος Κ. Κουρκούτης, δήλωσε: << Δεν πιστεύουμε ότι ο Δήμος 

μαζί με κάποιους τεχνοκράτες, χωρίς την άμεση ενεργό συμμετοχή του 

χρήστη-οικιστή, χωρίς τους ενδιαφερόμενους, μπορεί να κατασκευάσει 

με επιτυχία κατοικίες για λογαριασμός τους. Κάτι τέτοιο αναπαράγει και 

επιβάλλει το γνωστό πρώτυπο της απάνθρωπης αστικής πολυκατοικίας 

που σήμερα είναι χρεοκοπημένο >>. Έτσι, ανοίγεται μια τελείως 

διαφορετική διαδικασία αντιμετώπισης του έργου της ανάπλασης 

βασισμένη στις παραδοχές της διατήρησης του διαμορφωμένου ιστού 

του συνοικισμού, των κοινωνικών σχεσεων και ιδιαιτεροτήτων, της 

ανακατασκευής των σπιτιών και της συμμετοχής των κατοίκων σ' όλες 

τις φάσεις του έργου ανάπλασης. 

Μετά από μια πρώτη διερεύνηση των προβλημάτων του 

συνοικισμού, η ομάδα καταλήγει στην άποψη πως πρέπει ν' 

ακολουθηθεί μια διαφορετική μεθοδολογία για την ανάπλαση: κάθε 

μονάδα στο συνοικισμό θα αντιμετωπιζόταν σαν ξεχωριστή περίπτωση, 

σε αντίθεση με τους τυποποιημένους προγραμ-ματισμούς, κάθε κατοικία 

θα σχεδιαζόταν ξεχωριστά σύμφωνα με τις ανάγκες των συγκεκριμένων 

χρηστών. Η κατασκευή των κατοικιών θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί από συνεταιριστικές εργολαβικές ομάδες (ΔΗΜΟΣ + 

κάτοικοι), που θα αντικαθιστούσαν τη μορφή μιας απρόσωπης 

κερδοσκοπικής επιχείρησης . 
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Το καλοκαίρι του '84, με χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Νέας 

Γενιάς, εκπονείται η συστηματική καταγραφή της καθημερινής ζωής των 

κατοίκων του προσφυγικού συνοικισμού, δηλαδή: αποτύπωση των κατοικιών 

και του υπαίθριου μεταβατικού χώρου, τοπογράφηση και φωτρογραφική 

αποτύπωση, έλεγχος της στατικής κατάστασης των κτιρίων, καθώς και 

σχεδίαση όλου του συνοικισμού σε κλίμακα 1/200. Ακολουθούν συζητήσεις με 

τους κατοίκους και εκδίδεται έντυπο 1· . 

Τον Απρίλιο του 1985 συστήνεται η Δημοτική επιχείρηση Πολιτιστικής και 

Οικιστικής Ανάπτυξης Θήβας (ΔΕΠΟΑΘ}, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν .1416/84 και αποτελεί αμιγή δημοτική επιχείρηση. Μεταξύ των βασικών 

στόχων της επιχείρησης είναι και η ανάπλαση του προσφυγικού συνοικισμού. 

Η ΔΕΠΟΣ, αφού εκπονεί τις κτιριακές μελέτες εφαρμογής για ένα τμήμα 

του συνοικισμού (το ΟΤ 117), αποχωρεί κρίνοντας το όλο έργο ως 

«αντιοικονομικό» 2
· . Η ΔΕΠΟΑΘ, βασιζόμενη στις εκτιμήσεις της ΔΕΠΟΣ για 

το εν λόγω ΟΤ, προβαίνει σε οικονομική αξιολόγηση του έργου της ανάπλασης 

και, αφού κρίνει ότι θα προέκυπτε σοβαρό έλλειμα αν δεν αυξάνονταν τα δάνεια 

της ΕΚΤΕ, προτείνει και συμπληρωματική κάλυψη από δάνειο του ΤΠΔ και από 

επιχορήγηση του Νομαρχιακού Ταμείου Βοιωτίας, με βασικό κριτήριο ότι η 

μέση επιβάρυνση των κατοίκων του συνοικισμού όφειλε να είναι η μικρότερη 

δυνατή. 

Στα τέλη του 1985 εγκρίνεται επίσης από την ΕΟΚ και η 

χρηματοδότηση του 4ετούς προγράμματος έρευνας-δράσης για τον 

προσφυγικό συνοικισμό, στα πλαίσια του γενικότερου προγράμματος για 

την «καταπολέμηση της φτώχειας». Την ίδια εποχή υπογράφεται σύμβαση 

μεταξύ της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Δήμου, 

όπου ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση, ως υπεύθυνος 

ι. Α. Βρυχέα, Τ. Κατερίνη, Δ. Μαλασπίνας: «Καταγραφή της ζωής μέσα από τον χώρο». 
2. Α.Ρωμαίος: «Στεγαστικές επιδοτήσεις στα έργα της ΔΕΠΟ» 

2. Α. Ρωμανός, «Οι στεγαστικέ επιδοτήσεις στα έργα ανάπλασης της ΔΕΠΟΣ. Μια 
συστηματική καταγραφή», ΔΕΠΟΣ, Ιούνιος 1987. 

55 



φορέας, να πραγματοποιήσει σχέδιο δράσης - έρευνας με τίτλο << 

Εναλλακτική πρόταση για τη συνολική αναβάθμιση των κατοίκων >> 

Υπεύθυνη του προγράμματος ορίζεται η Αστική Εταιρία Συμμετοχικού 

Σχεδιασμού (ΑΕΕΣ) αρχιτέκτονες Α. Βρυχέα, Τ.Κατερίνη, 

Δ.Μαλασπίνας). Στόχος της είναι η συνολική αναβάθμιση του 

συνοικισμού που επιτυγχάνεται με βελτίωση του οικιστικού 

περιβάλλοντος αλλά και με τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους 

κατοίκους, απασχόλησης για τους ηλικιωμένους και μέριμνας για το 

παιδί. Οι συμμετοχικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο 

πρόγραμμα είναι: 

• η εγκατάσταση της ομάδας μελέτης μέσα στο συνοικισμό και χώρο 

που θα αποτελέσει το κέντρο λειτουργίας και διαχείρισης του 

προγράμματος ανάπλασης. 

• Συγκροτηση επιτροπής των κατοίκων και υποεπιτροπών ανά γειτονιά 

και ΟΤ. 

• Συγκρότηση συνεταιριστικού φορέα λαϊκής βάσης με συμμετοχή των 

κατοίκων και του Δημου. 

• Δημιουργία ομάδων εργασίας για επαγγελματική απασχόληση και 

συμμετοχή στη φάση της κατασκευής του έργου. 

• Ενημέρωση των κατοίκων με συζητήσεις, διαλέξεις και έντυπο υλικό. 

Στις 1 Ο Αυγούστου 1986 υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνήτικο 

μεταξύ του Δημου και της ΑΕΣΣ, στο οποίο αναφέρεται ότι η δεύτερη 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει μέχρι το τέλος του χρόνου 

ολοκληρωμένη μελέτη ανάλυσης των κοινωνικών, οικονομικών και 

πολιτιστικών χαρακτηριστικών των κατοίκων, καθώς και των 

χαρακτηριστικών του χώρου, δημοσίου και ιδιωτικού. Η μελέτη θα 
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περιλάμβανε επίσης και μια πρώτη προσέγγιση των γενικών ρυθμίσεων 

για την ανάπλαση του συνοικισμού . 

Ενδιαφερον έχει να παρατηρήσει κανείς ότι, την ίδια εποχή, η 

Μονάδα Προγραμματικών Συμβάσεων του ΥΠΕΘΟ, στα πλαίσια 

αξιοποίησης του θεσμού των προγραμματικών συμβάσεων στον τομέα 

της κατοικίας, εισηγείται και προτείνει ένα <<Πρότυπο Πρόγραμμα -

Πιλότο>> στο χώρο της Θήβας. Παρουσιάζεται δηλαδή ένα 

συγκεκριμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης για ριζική ανάπλαση 

του προσφυγικού συνοικισμού, βασισμένο στην μέλετη της ΔΕΠΟΣ και 

της οικονομικής αξιολόγησης της ΔΕΠΟΑΘ. Στο σχέδιο αναφέρονται 14 

εμπλεκόμενοι φορείς, χρονοδιάγραμμα δαπανών και σχέδιο 

χρηματοδότησης . Κατασκευαστικός φορέας, φορέας οικονομικής 

διαχείρισης και κατόπιν εκμετάλλευσης αλλά και συντήρησης του έργου 

θα οριζόταν η ΔΕΠΟΑΘ, ενώ η ΔΕΠΟΣ περιοριζόταν στην εκπόνηση 

των μελετών για την ανάπλαση της περιοχής και την παροχή τεχνικής 

υποστήριξης. 

Το 1987 στελεχώνεται η ΔΕΠΟΑΘ και αναλαμβάνει τη κατασκευή 

του κέντρου γειτονιάς που προορίζεται να λειτουργήσει σαν << γραφείο 

ανάπλασης >>, <<μοντέλο>> για τους κατοίκους του συνοικισμού και 

χώρος πολλαπλών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, προωθείται η 

ενημέρωση και συζήτηση του προβλήματος της ανάπλασης με τους 

κατοίκους καθώς και ο σχεδιασμός των οικιστικών μονάδων. Ενέργειες 

που πραγματοποιήθηκαν είναι γενική συνέλευση όλων των κατοίκων του 

συνοικισμού όπου συζητήθηκε το πρόβλημα της συμμετοχής των 

κατοίκων, εκλογή επιτροπής κατοίκων, συναντήσεις και συγκεντρώσεις 

καθώς και εξακρίβωση στοιχείων των ιδιοκτητών που δεν μένουν στον 

συνοικισμό από την επιτροπή των κατοίκων, ενημερωτικό ταξίδι στην 
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Alma Gare στη Γαλλία για να ευαισθητοποιηθούν οι κάτοικοι στον τρόπο 

με τον οποίο αντιμετωπίζονται παρόμοιες επεμβάσεις στο εξωτερικό. 

Το πρόβλημα σχεδιασμού ενός συγκροτήματος 6 κατοικιών 

τέθηκε όταν ένας κάτοικος αποφάσισε να αρχίσει την επισκευή της 

κατοικίας του, πράγμα που προκάλεσε αντίστοιχες αποφάσεις από τους 

γείτονες . Το ζήτημα του περάσματος από το σχεδιασμό μιας κατοικίας 

στο γενικότερο σχεδιασμό ενός συγκροτήματος κατοικίων 

αντιμετωπίστηκε από την ομάδα με τις παρακάτω διαδικασίες: 

• Εντοπισμός αναγκών για κάθε οικογένεια, παρουσίαση εναλακτικών 

προτάσεων. Τα σχέδια συζητούνται σε κάθε οικογένεια. 

• Συνάντηση όλων των οικογενειών του συγκροτήματος. 

• Τελική επιλογή σχεδίων, διερεύνηση της δυνατότητας κατασκευής 

των κατοικιών. 

• Δημόσια παρουσίαση των σχεδίων σ' όλους τους κατοίκους του 

συνοικισμού . 

• Έκδοση οικοδομικών αδειών για το συγκρότημα . 

Σήμερα, αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμα έχουν εκδηλώσει 

μόνο 11 ιδιοκτήτες. Έχουν ανακατασκευαστεί το κέντρο γειτονιάς και μια 

κατοικία. Γίνονται ενέργειες για την αύξηση του δανείου σεισμοπλήκτων 

σε 30.000 δρχ./τ.μ. Οι δαπάνες του κέντρου γειτονιάς καλύφτηκαν από 

επιχορήγηση του Ν .Τ. Βοιωτίας και από τα ΜΟΠ . 

Τα προβλήματα που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή σαν το πλέον 

επείγοντα, είναι : 

• Ξεμπλοκάρισμα και αύξηση του δανείου (Υ ΑΣ) 

• Οργάνωση του κατασκευαστικού φορέα (ΔΕΠΟΑΘ). 
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• Ξεπέρασμα ορισμένων δυσκολιών θεσμικού χαρακτήρα (όπως 

ενεργοποίηση διατάξεων για ενεργά οικοδομικά τετράγωνα κ.λπ), 

καθώς και συντονισμού των διαφόρων φορέων του Δημοσίου. 

• Εξεύρεση και άλλων μορφών χρηματοδότησης. 

Η ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΕΠΟΣ 

Η προκαταρκτική μελέτη της ΔΕΠΟΣ το 1982, βασίστηκε στην κήρυξη 

της περιοχής σαν οικιστικής και στην άσκηση ενεργού πολεοδομίας με το 

χαρακτηριστικό της σαν ΖΕΠ 1
· . 

Το πρόγραμμα ανάπλασης είχε στόχο τη στεγαστική αποκατάσταση 300 

νοικοκυριών με επανεγκατάστασή τους στην ίδια περιοχή σε νέα συγκροτήματα 

κατοικιών και τη δημιουργία εμπορικών κυρίως εξυπηρετήσεων μέσα στον 

οικισμό. Η πολεοδομική πρόταση κατέληγε σε μια περιμετρική διάταξη των 

κτιρίων ώστε ο ελεύθερος χώρος να βρίσκεται στο εσωτερικό του οικιστικού 

συγκροτήματος. Προβλεπόταν χωροθέτηση μικρού εμπορικού κέντρου στις 

νότιες παρυφές και κοντά σε βασικό άξονα της πόλης. Το έργο θα 

κατασκευαζόταν μέσα σε 3 χρόνια και 2 αλληλοκαλυτπόμενες φάσεις 20 μηνών 

η κάθε μια, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος μεταστέγασης των κατοίκων. 

Οι γενικές παροδοχές στις οποίες βασίστηκε η πρόταση ήταν: 

• Εκταση της οικιστικής περιοχής: 26.000 τ.μ. 

• 
• 

• 
• 

Εκταση οικοπεδικής επιφάνειας: 18.000 τ.μ . 

Εκταση κοινοχρήστων: 7.800 τ.μ . 

Συντελεστής εκμετάλλευσης: 1 , 5 

Μικτή ωφέλιμη επιφάνεια: 27.300 τ.μ . 

1. ΔΕΠΟΣ: «Ανάπλαση του παλιού προσφυγικού συνοικισμού Θήβας». 
Αρ . Εργου: 78ΜΟ6 Ιανουάριος 1982. 
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Για τον υπολογισμό των οικιστικών αναγκών υιοθετήθηκε το 

πρότυπο των 78 τ.μ./νοικοκυριό και επομένως υπολογίστηκε επιφάνεια 

κατοικίας ίσι με 23.400 τ.μ. Εάν προστεθούν και 1.900 τ.μ. κοινοχρήστων 

χώρων, η συνολική απαιτούμενη επιφάνεια κατοικίας είναι 25.300 τ.μ. 

Με ΣΔ 1,2 προκύπτει συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 18.200 τ.μ. χ 1,2 = 
21.840 τ.μ. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 947179 και του Π.Δ. 81/80, 

μπορούσε να ισχύσει συντελεστής εκμετάλλευσης ίσιος με 1,5 για 

τριόροφα κτίρια και κάλυψη 60%. Η οικοδομήσιμη επιφάνεια που 

προέκυψε ήταν 27.300 τ.μ., ενώ τα 2.000 τ.μ. προτεινόταν για εμπορικές 

χρήσεις και 400 θέσεις στάθμευσης. 

Το συνολικό κόστος κατασκευής ανωδομής και υποδομής καθως 

και διαμορφώσεων υπολογίστηκε σε 383.048.400 δρχ., ενώ το κόστος 

μελετών, επίβλεψης και διαχείρισης θα έφτανε τις 27 .594.000 δρχ. και το 

κάλυπτε η ΔΕΠΟΣ, ως φορέας υλοποίησης. 

Η επενδυτική δαπάνη προβλεπόταν να καλυφθεί από τους 

παρακάτω πόρους: 

• Εισφορά σε χρήμα ίση με το 50/ο της οικοπεδικής αξίας, εφόσον 

υπάρχει εγκεκριμένο ρυμοτομικο, σύμφωνα με το άρθρο 21 του 

Ν.947/79. 

• Επιχορήγηση ΟΤΕ-ΔΕΗ 2.340.000 δρχ. για τη σύνδεση των δικτύων 

ηλεκτρισμού, τηλεφώνου. 

• Επιχορήγηση του δημοσίου 8.600.280. δρχ., που ισοδυναμεί με την 

αξία της κοινόχρηστης γης που παραχωρείται για την υλοποίηση του 

έργου. 
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• Επιχορήγηση 4.550.000 δρχ. του ΥΔΕ για την κάλυψη μέρους των 

βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων ( αρθρο 58 του Ν. 

947179) 

• Έσοδα από πωλήσεις κατοικιών, καταστημάτων και γκαράζ: οι 

κατοικίες θα αγοράζονταν με τα δάνεια Υ ΑΣ, τα καταστήματα με 

δόσεις (εξόφληση σε δύο έντοκες δόσεις με 18% επιτόκιο και τιμή 

45.000 δρχ. τ.μ.) και τα γκαράζ θα μπορούσαν να διατίθενται τοις 

μετρητοίς προς 40.000 δρχ./τ.μ. 

• Εισπρακτέοι τόκοι 19.079.000 δρχ., που θ' αφορούσαν πιστώσεις σε 

αγοραστές καταστημάτων και τοποθετήσεις ταμειακών διαθεσίμων. 

• Πρόσθετη χρηματική επιχορήγηση του Δημοσίου 103.016.000 δρχ. 

• Εισφορά κεφαλαίου των ιδιοκτητών 200.670.000 δρχ., ίση με την αξία 

της γης που προσφερόταν για την πολεοδομική παρέμβαση (αξία 

αντιπαροχής). 

Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤ ΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Οι γενικές αρχές στις οποίες βασίζεται η πρόταση των μελετητών 

της ΑΕΣΣ είναι: 

• Σεβασμός της ιστορικότητας και των ιδιαιτεροτήτων του συνοικισμού 

με διατήρηση και βελτίωση του οικιστικού αποθέματος, του 

υπάρχοντος ιστού, καθώς και του τρόπου ζωής των κατοίκων. 

• Εξασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής όλων των κατοίκων του 

συνοικισμού σ'όλες τις φάσεις του έργου (σχεδιασμός 

προγραμματισμός - κατασκευή - διαχείριση). 
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Π Jσφυγικός συνοικισμός Θήβας. Σχέδιο όπου διακρivοvται οι αρχικοi nι • 

ρι ες, με τις στέγες, και οι προσθήκες. 

Πι :ή : ΑΕΣΣ. «Αποτύπωση του παλιού προσφυγικού συνοικισμού στη Θή

βc . Αθήνα 1984. 
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• Ενταξη της παροχής στέγης για τους οικονομικά ασθενέστερους σ' 

ένα είδος προγράμματος κοινωνικής κατοικίας που θα εφαρμόζεται 

από το Δήμο. 

Η πρώτη αρχή στην οποία στηρίζονται οι μελετητές, τους οδήγησε, 

μετά από ορισμένες διαπιστώσεις ως προς το οικιστικό απόθεμα, στη 

διατύπωση ενός προγράμματος όπου, επί συνολικής αναγκαίας 

επιφάνειας, κατοικίας, προβλέπονται 1
· : 

40% νεόκτιστες κατοικίες 

32% πλήρως ανακατασκευασμένες κατοικίες 

20% επισκευαζόμενες 

8% δεν χρειάζονται καμιά επισκευή. 

Για τον υπολογισμό των οικιστικών αναγκών, βασικές παραδοχές 

αποτελούν η ύπαρξη 286 δικαιούχων και ένας μ.ο. 3,5 ατόμων/οικογένεια. 

Οι υπάρχουσες ανάγκες θεωρητικά αφορούν 1.000 άτομα. Με πρότυπο 

28 τ.μ./κάτοικο, προκύπτει αναγκαία επιφάνεια υπάρχουσα κατοικίας είναι 

15.946 τ.μ., προκύπτει σημαντικό έλλειμα. Εάν υπολογιστεί ότι το 60% του 

οικοπέδου διατίθεται για κατοικία, τότε η αναγκαία επιφάνεια κατοικίας 

είναι 15,570 τ.μ. και ο απαιτούμενος ΣΔ προσδιορίζεται στο 1,8. 

Οι μελετητές, βασιζόμενοι περισσότερο στη διερεύνηση της 

υπάρχουσας κατάστασης και λιγότερο σε θεωρητικούς υπολογισμούς των 

αναγκών, κατέληξαν στη διαπίστωση ότι από τα 52 οικόπεδα του 

συνοικισμού μόνο 17 μπορούν να χτιστούν με βάση τον ισχύοντα ΣΔ, ενώ 

σε 16 υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα και σε 19 καμιά δυνατότητα. 

Σ, αυτή τη διαπίστωση στηριζόμενοι προτείνουν αύξηση του ΣΔ σε 1 , 6 

με τη δυνατότητα αύξηση σε 1,8 για μελλοντικούς μετασχηματισμούς. 

Προτείνεται επίσης να δοθεί στους κατοίκους ΣΔ 1,4 

ι . Δ. Λουκόπουλος, Ι. Πολύζος, Ι. Πυργιώτης, Φ.Τούντα: «Δυνατότητες και 
προοπτικές των προγραμμάτων ανάπτυξης», ΕΜΠ/ΓΓΕΤ/ΕΕΤ ΛΑ. 
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η δε διαφορά μέχρι το 1,6 να χρησιμοποιηθεί από το Δημο σαν 

κοινωνικός συντελεστής για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. 

Υποστηρίζεται ότι με την εφαρμογή του κοινωνικού συντελεστή, του 

δικαιώματος προτίμησης από το Δήμο και την εισφορά σε γη, θα αρθούν 

οι ανισότητες των ιδιοκτησιών και θ' αποφευχθεί η οικοδομική 

εκμετάλλευση. 

Μια δεύτερη παραδοχή στην οποία στηρίζονται οι μελετητές είναι 

ότι πολλοί από τους ιδιοκτήτες, που δεν ζούν πλέον στον συνοικισμό, θα 

θελήσουν να πουλήσουν τα σπίτια τους και σ' αυτήν την περίπτωση 

προτείνεται η άσκηση από το Δήμο του Δικαιώματος προτίμησης, ώστε 

αγοράζοντας τα ο Δήμος να μπορεί να τα διαθέτει όπου υπάρχει ανάγκη, 

να τα νοικιάζει με χαμηλό ενοίκιο, να εξασφαλίζει χώρους κοινωνικών ή 

άλλων χρήσεων και να μειώσει μ' αυτο τον . τρόπο τη συνολική 

απαιτούμενη επιφάνεια κατοικίας . Ένα άλλο εγχείρημα για την μείωση 

των τετραγωνικών κατοικίας, είναι και η προσπάθεια να 

ανακατασκευαστούν τα σπίτια σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες 

της κάθε οικογένειας, πράγμα που απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες, αλλά 

και την ευρεία συμμετοχή των κατοίκων στο πρόγραμμα. 

Σημαντική για την ανάπλαση του συνοικισμού είναι και η πρόταση 

τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου με μετατόπιση της ρυμοτομικής 

και οικοδομικής γραμμής στο σημερινό ρείθρο των πεζοδρομίων, ώστε 

να διαφυλαχτεί η μορφή του συνοικισμού με τις υπάρχουσες 

προσθήκες. Είναι δυνατόν δε, η μείωση των κοινό-χρηστων που θα 

προκύψει ν' αντισταθμιστεί με εισφορά σε γη, με ενοποίηση των 

ακαλύπτων ή με παραχωρησή τους στο Δήμο , πράγμα που 

διευκολύνεται με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί 

ενεργών οικοδομικών τετραγώνων >>. 
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Επιπλέον, προτείνεται ο χαρακτηρισμός της περιοχής σαν ΖΕΕ, 

ώστε να μπορέχει ο Δήμος και η ΔΕΠΟΑΘ ν' αναλάβουν τη διαχείριση 

του έργου της ανάπλασης με τις προβλεπόμενες διαδικασίες (δικαίωμα 

προτίμησης, οικονομική ενίσχυση των ΟΤ Α για την εκτέλεση των 

βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων, προτεραιότητα για 

στεγαστικά δάνεια από το ΤΠΔ τράπεζες και ΝΠΔΔ). 

Ειδικά για το οικονομικό κόστος αναφέρονται τα εξής: Το συνολικό 

κόστος ανωδομής υπολογίζεται να φτάσει τα 756.000.000 δρχ . , σε τιμές 

τρίτου τριμηνου '86 για 276 κατοικίες ή 2.730.000 δρχ./κατοικία. Το 

κόστος μελέτης θα καλυφθεί από την επιχορήγηση της ΕΟΚ. Το 

εργολαβικό κέρδος (αυτοεπιστασία + επιμέρους εργολάβοι), σε 

25.000.000 δρχ. και το κόστος υποδομής, σε 10.000.000 δρχ. 

Επομένως, το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 

896.000.000 δρχ. κατά προσέγγιση. Το κόστος αυτό μπορεί να μειωθεί 

σημαντικά εάν συμμετέχουν οι κάτοικοι στην υλοποποίηση του έργου με 

τη δημιουργία, για παράδειγμα, συνεταιριστικών εργολαβικών ομάδων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράμματος 

ανάπλασης αποτελεί η χορήγηση του δανείου << σεισμόπληκτης 

περιοχής>> μέσω ΕΚΤΕ, που αναμένεται ν'αυξηθεί σε 30.000 δρχ./τμ. 

και το οποίο θα παραχωρείται από τον ιδιοκτήτη στη ΔΕΠΟΑΘ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ: ΔΕΠΟΣ - ΑΕΣΣ 1 
ΜΟΡΦΗ ΠΟΛΕΟΔ. ΕΠΕΜ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 
ΒΑΣΗΣ-ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ· 

Δ Ε π ο Σ 

• Ριζική aνάπλαdη • Δημιουργία νέου • θεωρηnκός υπολο'{ΙΟμός Κοινοπραξία ΣΥΝΟΛΟ: 1.656.031.000 δρχ. Βaσiζετat 
• Κήρυξη cοικισnκής οικισμού ανaγκών 78 τ.μ./οικογt- ΔΕΠΟΣ + Δήμου ΚΟΣΤΟΣ ΑΝQΔΟΜΗΣ: • Στο nοσοστό αvπna-

περιοχής• (Ν. 947179) • Κατασκευή 300 κατοικι- νεια 
Μελέτη • Κατa- 782.803.000 δρχ. ή 2.609.345 ροχής (30%) 

· Χ:::~ακτnρισμος ΖΕΠ ών σε τριόροφσ συγκρο- - Αποιτούμενη επιφάνεια 
σκευή - Διαχείριση : δρχ. /κατοικία ή 33.453 δρχ. / • Στα έσοδα από nωλή-

• Εγκεκριμ. ρυμοτομικό τήματο περιμετρικά του κατοικiας: 25.300 τ.μ. 
ΔΕΠΟΣ /τ.μ. (τιμές Γ85). σεις καταστημάτων και 

("79) οικισuού • Εμπορικές χρήσεις : Σε τιμές 86-87: γκαράζ (+ τόκους) 
• Συντελεστής εκμετάλ- • Κατασκευή εμπορικού 2.000 τ. μ. 3.196.000 ~:ιχ. Ι κατοικία ή • Σε επιπλέον δωρεάν _ 

λευσης: 1,5 (από κέντρου 40.974 δρχ./τ.μ. επιχορήγηση του Δημοο. 
1.2 που είναι ο • Κατασκευή γκαράζ • Χρόνος κατασκευής: 3 χρό- • Επιχογηρήσεις + ει-
.V(ύων ΣΔ) νια σε δύο~ σφσρά σε χρή~ο 

φάσεις των 20 μηνών (Ν 9471791. 
Δεν βασίζεται στο 

δανεισμό 

Α - Ε Σ Σ 

- · Ηπιο σταδ1ακή ανά- • Δtαrήρηση και βελτίωση • Προσπάθεια υπολογι- ΔΕΠΟΑθ + ΣΥΝΟΛΟ: 896.000.000 δρχ. Βασίζετοt 
rι\οση rou συνοικισμού ομού των αναγκών με +κάτοικοι ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ: • Στο δάνειο Υ ΑΣ 

- Χαοσκτηρισμός ΖΕΕ • Ανακατασκευές βάση ;ις ανάγκες κάθε (συμμετοχικές 756.000.000 δρχ. ή 2.739.130 (προτείνεται αύξηση 
· Ξνεργά οικοδομικά - Επισκεύες κατοικιών οικογένειας διοδικοσiες) δρχ. /κατοικίο ή 34.240 δρχ./ του δανείου σε 

·ετράγωνο + χτiσιuο πρόσθετων - Απαιτούμενη επιφάνεια ι τ.μ. (τιμές Γ86) 30.000 δρχ. /τ. μ.) 
• τ οοποποiηση του τ. μ. κατοικίας κατοικ ίας. 28.000 τ.μ. Μελέτη: • Χρόνος κατασκευής δεν • Στην ουτοχρημa-

Ρυμοτομικού • Κέντρο γειτονιάς και • Κοτοστημοτο: '1.000 τ.μ. ΑΕΣΣ έχει προσδιοριστεί δάτηση οπό τους 
• Αυξηση του ΣΔ. 1,8 μικροί χώροι κ.ε . και Διαχείριση - • Δεν χρειάζεται μεταστέγο- κατοίκους και το Δήμο 

1. 4-1,6: Κοινωνικός αναψυχής διάσπαρτοι Κατασκευή: ση των κατοίκων 
συντελεστής στο συνοικισμό ΔΕΠΟΑθ 

1.6-1,8: Κάλυψη 
μελλοντικων αναγκών 
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15. Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

ΤΟΥΤΑΥΡΟΥ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Δημος Ταύρου ξεκίνησε την προσπάθεια για την ανάπλαση 
, , , 1 

υποβαθμισμένων περιοχων κατοικιας απο το 1983. 

Επιλέχθηκε αρχικά το Ο.Τ. 1γ (Πειραιώς-Θράκης-Κλαζομένων

Καραισκάκη). [βλ. χάρτη]. 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ο.τ. 1γ. 

Το Ο.Τ. 1γ βρίσκεται στο κέντρο του Δήμου κοντά στο Δημαρχείο, 

περικλείεται από τις οδούς Πειραιώς-Θράκης-Κλαζομένων και 

Καραισκάκη και έχει έκταση 9687 Μ2. Το οικόπεδο διέσχιζε μια μη 

εγκεκριμμένη οδός , η Χρήστου Κατσιγιάννη η οποία με την ανάπλαση 

καταργήθηκε. 

Σ' αυτό υπήρχαν 8 παλιές πολυκατοικίες, 6 διόροφες 

(Α,Β,Γ,Δ,Ζ,Η,} χτισμένες απο το Υπουργείο Ανοικοδομήσεως το 1950 

Οι διόροφες περιελάμβαναν 100 διαμερίσματα εκ των οποίων τα 96 

εμβαδού 37 Μ2 και τα 4 εμβαδού 45 Μ2, ενώ οι τριόροφες 36 

διαμερίσματα εμβαδού 35-56 Μ2 . 

65 ιδιόκτητες είχαν κάνει αυθαίρετες προσθήκες στα σπίτια τους 

(οι περισσότερες σε κοινόχρηστο χώρο) από 5-37 Μ2 και ένας 70 Μ2 

περιλαμβανομένων και υπογείων .. 

Έτσι στην περιοχή υπήρχαν τελικά περίπου 70 διαμερίσματα 

εμβαδού 36 Μ2 τα περισσότερα σε πολύ καλή κατάσταση χωρίς κουζίνα 

1 . Α. Αραπάκη, <<Η ανάπλαση των προσφυγικών πολυκατοικιών του Ταύρου>> Εργασία 
για το Δήμο Ταύρου . 
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και λουτρό. 55 διαμερίσματα εμβαδού 40-55 Μ2, 1 Ο εμβαδού 60-70 Μ2 

και 1 120 Μ2, (μαζί με υπόγεια). Ορισμένα από τα τελευταία ήταν αρκετά 

συντηρημένα. Το δίκτυο ύδρευσης ήταν δημοτικό παμπάλαιο και πολύ 

κακά συντηρημένο. 

Από τα 136 διαμερίσματα τα 85 ιδιοκατοικούνταν, ενώ στα 51 

έμεναν ενοικιαστές ( ενοίκια της τάξης των 3000 δρχ.) πλήν ελαχίστων 

κενών. Γύρω στους 30 ιδιοκτήτες κατοικούσαν στον Ταύρο, οι 

περισσότεροι με ενοίκιο, επειδή το διαμέρισμα δεν τους κάλυπτε τις 

ανάγκες. Από τους υπόλοιπους, οι περισσότεροι χαμηλών 

εισοδηματικών τάξεων κατοικούσαν σε λαίκές γειτονιές της Αθήνας. 

Υπήρχαν αρκετά διαμερίσματα με πολλούς συνιδιοκτήτες 

(ορισμένα με πάνω από 20 βάσει παραχωρητήριων). Γενικά όμως στα 

διαμερίσματα, έμεναν τετραμελείς οικογένειες κατα μέσον όρο. 

Η καλυμμένη επιφάνεια ήταν αρχικά 2960 Μ2, ήτοι ποσοστό 

κάλυψης 30.50/ο, ενώ μετά τις προσθήκες έγινε 3460 Μ2,ήτοι 36%.Ομως 

αν πάρουμε υπ' όψιν ότι πολλοί κάτοικοι έκαναν χωρισμό αυλών με 

τοιχους, τοποθετούσαν στέγαστρα για διάφορες χρήσεις, την ύπαρξη 

της οδού Κατσιγιάννη και των στενών διόδων ανάμεσα στις 

πολυκατοικίες, δεν απέμενε σχεδόν καθόλου ελεύθερος χώρος εκτός 

από μια μικρή πλατειούλα στο κέντρο περίπου του Ο.Τ . .. ' 

Όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς: 

Άπο τα 100 διαμερίσματα που βρίσκονται στις διόροφες, 

τα 4 είχαν αναλογία οικοπέδου 30 Μ2 

τα 7 " " " 50-55 Μ2 (τους είχε παραχωρηθεί 

και πρασια) 

τα 89 " " " 25 Μ2 
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Ί 
Τα 36 διαμερίσματα που βρίσκονταν στις τρ~όροφες είχαν αναλογία 

οικοπέδου 27-46 Μ2 και συγκεκριμένα : 

τα 6 αναλογία σικ. 

τα 18 11 

τα 12 11 

11 

11 

27 Μ2 

35 Μ2 

45 Μ2 

Συνεπώς από τα 9687 Μ2 που είναι η έκταση του Ο.Τ., τα 4000 

Μ2 περίπου ανήκαν στους ιδιοκτήτες και τα υπόλοιπα 5687 Μ2 που 

αποτελούσαν τους κοινόχρηστους χώρους του Ο.Τ. ανήκαν στο Υπ. 

Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Στις 20-5-83 με έγγραφο του Δημαρχου προς τη Δ.Ε.Π.Ο.Σ., 

ζητείται η συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας, για τη διερεύνηση κατ' 

αρχήν οικονομοτεχνικά του θέματος, ώστε να ξεκινήσουν συνενοήσεις με 

τους κατοίκους με συγκεκριμένα στοιχεία. Ως πρόθεση του Δήμου 

εκφράζεται: 

-Η παροχή ανθρώπινων διαμερισμάτων περίπου 65 Μ2 στους 

δικαιούχους χωρίς καμιά επιβάρυνση. 

-Η δημιουργία κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων (πλατείες, 

πεζοδρόμια, νηπιακός σταθμός, πολιτιστικό κέντρο, υπόγειο garage 

κ.λ.π.). 

Η Δ.Ε.Π.Ο.Σ. ανταποκρίνεται θετικά και εξέτάζεται κατ' αρχήν η 

ρεαλιστικότητα διαφόρων εναλλακτικών προσεγγίσεων του θέματος, με 

βάση και τις απαιτήσεις του Δήμου, την κοινή πρόθεση για μη εξάντληση 

του Σ.Δ. της περιοχής που είναι 3, και την σε μεγάλο βαθμό ανάγκη 

αυτοχρηματοδότησης του έργου, μια και δεν διαφαίνονταν μεγάλες 

δυνατότητες για επιδοτήσεις. Προυπόθεση ήταν η παραχώρηση της γής 
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που ανήκε στο Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, για να αξιοποιηθεί 

για τους σκοπούς του έργου, καθώς και μηδενικό κέρδος του φορέα 

κατασκευής. Οπωσδήποτε όμως όλα τα σενάρια προέβλεπαν την 

κατεδάφιση όλων των υπαρχόντων κτισμάτων και την ανέργεση νέων 

πολύκατοικιών για την στέγαση των οικιστών, καθώς και κάποιων 

κατοικιών και καταστημάτων προ πώληση. 

Τον Οκτώβριο του 1983 συστήνεται κοινή ομάδα μελέτης Δημου-

Δ.Ε.Π.Ο.Σ. με πρώτα καθήκοντα : 

-Την επικοινωνία με τους κατοικούς και έρευνα της περιοχής. 

-Την αρχιτεκτονική προμελέτη. 

-Την οικονομική μελέτη. 

Η ομάδα επεξεργάζεται ερωτηματολόγιο και με αυτό προχωρά σε 

απογραφή των ιδιοκτησιών της περιοχής, που πραγματοποιήθηκε από 

25/10/83 - 25/11 /83. Είχε προηγηθεί ενημερωτική συγκένρωση των 

κατοικιών, οπου είχαν αναλυθεί οι προθέσεις του Δήμου και η κατ' αρχήν 

εκτίμηση ότι δωρεάν παροχή μπορεί να είναι γύρω στα 60-65 Μ2. 

Από την έρευνα αυτή όπου αρχικά απάντησαν με συνέντευξη 126 

ιδιοκτητες, (οι υπόλοιποι δεν στάθηκε δυνατόν να βρεθούν σ' εκείνη τη 

φάση) προέκυψαν και τα περισσότερα στοιχεία που αναφέρθηκαν 

προηγούμενα, αλλά και τα παρακάτω όσον αφορά τις διαθέσεις τους: 

-Η ιδέα της ανάπλασης έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους 

κατοίκους. Μόνο 6 ιδιοκτήτες στάθηκαν αρνητικά. 

-9 είχαν απαίτηση για μεγαλύτερη παροχή (ζητούσαν 70-75 Μ2, 

κυρίως αυτοί που είχαν κανει μεγάλες προσθήκες) 

-15 είχαν αξιώσεις για τον όροφο, που θα βρισκόταν το νέο τους 

διαμέρισμα. 
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-4 που είχαν μετατρέψει την κατοικία τους σε επαγγελματική 

στέγη, ζητούσαν ανάλογη παροχή . 

-56 ιδιοκτήτες ζήτησαν να αγοράσουν πρόσθετα μέτρα, για να 

μεγαλώσουν το διαμέρισμά τους. 

-31 ενδιαφέρθηκαν για θέση garage στο υπόγειο . 

Με βάση τα συμπεράσματα της απογραφής προέκυψε το 

παρακάτω πρόγραμμα ανέγερσης 141 κατοικιών minimum. 

75 65αρια (δωρεάν) 

35 75αρια. 

19 90αρια. 

12 100αρια. 

Στη συνέχεια η ομάδα μελέτης μαζί με τις Διοικήσεις του Δήμου και 

της Δ.Ε.Π.Ο.Σ. κινήθηκε παράλληλα στους παρακάτω άξονες. 

-Πολεοδομικές και άλλες θεσμικές ρυθμίσεις. 

-Επιλογή κτιριολογικού προγράμματος-Αρχιτεκτονική μελέτη. 

-Επίλυση ιδιοκτησιακών προβλημάτων οικιστών - οργάνωση τους 

και τρόπος εκπροσώπησης τους - αντιμετώπιση διαφωνούντων -

υπογραφή εργολαβικού κ.λ .π. 

-Οικονομοτεχνική μελετη - Δάνεια - Επιχορηγήσεις . 

-Επιλογή και δημιουργία φορέα υλοποίησης του έργου. 

Η ολοκλήρωση όλων αυτών των διαδικάσιών μέχρι την έναρξη του 

έργου κράτησε 3 χρόνια. Το φθινόπωρο του '86 μετά την υπογραφή των 

σχετικών συμβόλαιων και την έκδοση της οικοδομικής άδειας ξεκίνησαν 

οι εργασίες κατεδάφισης και ανέργεσης. Το β' εξάμηνο του '90 

ολοκληρώθηκαν οι κατοικίες και οι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν στα σπίτια 

τους. Εκρεμμεί ακόμα η αποπεράτωση του κτιρίου καταστημάτων και 
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γραφείων της οδού Πειραιώς για το οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω. 

Το 1992 διαμορφώθηκε ο περιβάλλων χώρος με εργολαβία του Δήμου. 

Πριν περάσουμε στην αναλυτικώτερη παρουσίαση κάθε ιJιας από 

τις παραπάνω ενότητες, πρέπει να πούμε ότι η έναρξη του έργου που σε 

αρκετές φάσεις φαινόταν ακατόρθωτη, θα ήταν αδύνατη χωρίς: 

- την εντονότατη δραστηριότητα που ανάπτυξαν οι Διοικήσεις του Δήμου 

και της Δ.Ε.Π.Ο.Σ. εκείνο το διάστημα, και την άριστη συνεργασία τους, 

- την ενημέρωση και τη συμμετοχή των ιδιοκτητών σ' όλες τις αποφάσεις 

και τα προβλήματα, μέσα από συνεχείς Γ.Σ., και την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη 

που έδειχναν οι περισσότεροι στη Δημοτική αρχή, 

- την δουλειά της ομάδας μελέτης που για 3 χρόνια έκανε την υλοποίηση 

του έργου αυτού, προσωπική της υπόθεση και στόχο. 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Οι όροι δόμησης της περιοχής ήταν: 

Σύστημα Συνεχές ΕΠ. Κάλυψη 70% 6 όροφοι Σ.Δ.3. 

Δεν είχε καθορισμένο πλάτος η οδός Καραϊσκάκη 

Ο τρόπος πολεοδόμησης της περιοχής που επιλέχτηκε και προωθήθηκε 

με την έκδοση των σχετικών Π.Δ., Υπ. Αποφάσεων κ.λπ. μετά από 

φοβερά χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες περιελάμβανε 1· : 

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμό πλάτους της 

οδού Καραϊσκάκη. 

Τροποποίηση όρων δόμησης (αριθμός ορόφων - περίγραμμα 

κτιρίων). 

Παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων του Ο .Τ. από το Υπ. 

Υγείας Πρόνοιας στη Δ.Ε.Π.Ο.Σ. για να χρησιμοποιηθούν για τους 

σκοπούς του έργου. 

ι. ΦΕΚ 336/Δ/16-7 - 1985, ΦΕΚ 742/Δ/31-12-1985, ΑΠΟΦ.ΓS/4086/641/ 
3-11-1985 και ΦΕΚ 326/Δ/17-4-1986. 

70 



-Υπαγωγή της περιοχής στο Ν . 1337/83 και χαρακτηρισμός της 

σαν Ζ.Ε . Ε .& Ζ. Ε . Κ. με ισχύ των άρθρων 55, 58, & 59 του ν. 947179. 

-Χαρακτηρισμός του Ο .Τ. σαν ενεργού Ο.Τ. με βάση το άρθρο 13 

του Γ.Ο . Κ. του '85 , ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά Σ.Δ> για το 

ποσοστό του Σ.Δ. που δεν αξιοποιείται. 

-Αναγκαστική απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών που για διαφόρους 

λόγους (νομικούς κυρίως) δεν μπορούσαν να υπογράψουν το 

εργολαβικό ώστε να ξεκινήσει το έργο. 

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Με βάση τις απαιτήσεις των οικιστών όπως παρουσιάστηκαν 

προηγούμενα, την επιλογή για μη εξάντληση του Σ.Δ. και τον 

περιορισμό του σε 2.5., την επιλογή για εξασφάλιση αρκετού 

συγκεντρωμένου ελεύθερου χώρου για να διαμορφωθεί σε χώρο 

πρασίνου , παιδική χαρά κ.λ .π. την εξασφάλιση καλών συνθηκών 

ηλιασμού , αερισμού όλων των διαμερισμάτων (διαμπερή) και φυσικά 

την ανταποδοτικότητα του έργου, το κτιριολογικό πρόγραμμα που 

αποφασίστηκε περιλαμβάνει : 

8 πολυκατοικίες 6οροφες η 7όροφες, σε 3 πτέρυγες, 

διατεταγμένες περιμετρικά του Ο.Τ. και ένα ?όροφο κτίριο καταστημάτων 

και γραφείων στο μέτωπο της οδού Πειραιώς (βλ. σχέδιο 3). Το μέτωπο 

της οδού Θράκης αναπτύσεται κατα το συνεχές σύστημα όπως και η 

απέναντι πλευρά, με στοές και διαδρόμους κυκλοφορίας στο ισόγειο , 

ενώ στις οδούς Κλαζομένων και Καραισκάκη υπάρχουν εισοδοι στο 

χώρο σε μια προσπάθεια εναρμόνισης με τα απέναντι Ο.Τ. όπου 

υπάρχουν οι 1 Οόροφες και 7όροφες προσφυγικές πολυκατοικίες, κατά 

το Π.Ε . σύστημα με αρκετούς χώρους πρασίνου. 
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Στις 8 πολυκατοικίες κατασκεύαζονται 144 διαμερίσματα σε 7 

τύπους, ανάλογα με τις απαιτήσεις των οικιστών 

t~ Στον τυπικό όροφο κάθε πολυκατοικίας που έχει σχήμα 

Τ, υπάρχουν 3 διαμερίσματα με ένα κλιμακοστάσιο, όλα διαμπερή. 

Σχεδόν όλα διατίθενται στους δικαιούχους ενώ ελάχιστα πωλούνται στην 

ελεύθερη αγορά. Η προσπάθεια για ανεκτή διάταξη της κατοικίας στο 

χώρο, και μη αύξηση της πυκνότητα κατοίκησης.οδήγησε στον 

περιορισμό του αριθμού των διαμερισμάτων στο ελάχιστο. 

Η μεγάλη όχληση της οδού Πειραιώς και η εμπορικότητα της, 

οδήγησε στην επιλογή της κατάληψης του μετώπου της Πειραιώς από 

πολυόροφο κτίριο που μπορεί να στεγάσει λιανικό εμπόριο, εκθεσιακούς 

χώρους, τράπεζες, γραφεία κ.λ.π. θα απονονώσει τις κατοικίες από τις 

οχλήσεις της Πειραιώς και θα συμβάλει αποφασιστικά στην 

ανταποδοτικότητα του έργου. Καταστήματα επίσης προβλέπονται και 

στα ισόγεια της οδού Θράκης που είναι ήδη εμπορικός δρόμος. 

Οι αρχικές απαιτήσεις του Δήμου για νηπιακό σταθμό, πολιτιστικό 

κέντρο, εγκαταλήφθηκαν για λόγους χώρου, οικονομικούς κ.λ.π. 

Στεγασμένος χώρος garage δημιουργήθηκε μόνο στο κτίριο της 

οδού Πειραιώς για τις απαιτήσεις του κτιρίου. 

Στα υπόγεια των πολυκατοικιών έγιναν αποθήκες που όλες 

αγοράστηκαν από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. 

Συνολικά η κάλυψη που πραγματοποιείται είναι 5534 Μ2 ήτοι 

ποσοστό 57%, ενώ η δόμηση 24636 Μ2 ήτοι πραγματοποιούμενος Σ.Δ. 

2,54. 

Το εμβαδόν των διαμερισμάτων μαζί με τα κοινόχρηστα είναι 

10845 Μ2. 

Το εμβαδόν των καταστημάτων της οδού Θράκης είναι 500 Μ2. 

- 72 -



Το εμβαδόν του κτιρίου της οδού Πειραιώς είναι 9752 Μ2. 

Στο κέντρο του Ο.Τ. δημιουργείται ενιαίος χώρος που 

διαμορφώνεται σε καθιστικά, παιδική χαρά πράσινο, κ.λ.π., έκτασης 3 

στρεμμάτων. 

Το κτιριολογικό πρόγραμμα καθώς και τα σχέδια των 

διαμερισμάτων συζητήθηκαν επανειλημμένα με τους κατοίκους. Είχαν 

εκφραστεί κυρίως απόψεις για τον περιορισμό του ύψους των 

απαιτήσεων του έργου. Οι παρατηρήσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες στις 

κατόψεις των διαμερισμάτων λήφθηκαν υπ' όψιν στη φάση της οριστικής 

μελέτης. Επίσης στη φάση της κατασκεύης δόθηκε η δυνατότητα σε 

προσωπική συνεργασία με κάθε ιδιοκτήτη, να γίνουν και άλλες αλλάγές, 

στη διάταξη και τα υλικά, με τη σχετική επιβάρυνση. Οι μελέτες 

ολοκληρώθηκαν και εκδόθηκε η οικοδομική άδεια το 1986. 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

- ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ 

Αμέσως μετά την απογραφή των ιδιοκτησιών η ομάδα μελέτης 

ξεκίνησε την συγκέντρωση των τίτλων και συμβούλεψε όλους τους 

δικαιούχους να τακτοποιήσουν νομικές εκρεμότητες (μεταβιβάσεις, 

κληρονομιές, έλλειψη παραχωρητηρίων, ανήλικοι δικαιούχοι, διανοητικά 

καθυστερημένοι κ.λ.π.). 

Επειδή με τις συνιδιοκτησίες οι ιδιοκτήτες έφταναν τους 400, 

υπήρχε σοβαρό προβλημα ξεχωριστής συμφωνίας, υπογραφών, κ.λ.π., 

αλλά και για λόγους καλύτερης εκπροσώπησης, έκφρασης γνώμης 

κ.λ.π., επιλέχτηκε η οργάνωση των δικαιούχων σε Αστικό Οικοδομικό 

Συνεταιρισμό Ανάπλασης σύμφωνα με το Π .Δ. 17 /84. Κινήθηκε η σχετική 

διαδικασία και τον Ιούνιο του 1985 εγκρίθηκε από το Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. το 
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καταστατικό του Συνεταιρισμού, στον οποίο με αίτηση τους εντάχθηκαν 

113 μέλη. Από τους υπόλοιπους, 5 (που στην συνέχεια πειστηκαν) 

διαφωνούσαν, ενώ οι υπόλοιποι είχαν νομικά προβλήματα. Στη συνέχεια 

προωθήθηκε υπουργική απόφαση για την αναγκαστική συμμετοχή των 

υπολοίπων. 

Τελικά βέβαια όπως προέκυψε μετά από πολύμηνη καθυστέρηση 

και αδυναμία των υπηρεσιακών παραγόντων του Υ.Π . Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. να 

ερμηνεύσουν το Π.Δ. 17/84, η δημιουργία του Συνεταιρισμού έλυνε μεν 

προβλήματα εκπροσώπησης, δεν έλυνε όμως το ιδιοκτησιακό διότι το 

n .Δ. 17 /84, αντιμετώπιζε την περίτπωση συνεταιρισμών όπου η 

συνεταιριστική μερίδα είναι χρηματικό ποσόν και αγοράζουν γη, άρα ο 

συνεταιρισμός που τα μέλη τους έχουν ήδη μια έκταση και συνενώνονται 

για να την αναπλάσουν. 

Έτσι ούτε με εκούσια ούτε με την αναγκαστική συμμετοχή μελών 

στο συνεταιρισμό, η γη δεν περιέρχονταν στην ιδιοκτησία του. 

Χρειάστηκε, τα μεν εκούσια μέλη να μεταβιβάσουν την ιδιοκτησία τους 

στον συνεταιρισμό, ώστε αυτός να υπογράψει την συνένωση της 

ιδιοκτησίας του με την ιδιοκτησία της Δ. Ε. Π. Ο. Σ. και στη συνέχεια να 

υπογράψει το εργολαβικό και η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, ώστε να 

κατοχυρωθούν οι ιδιοκτήτες, να προχωρήσει το γκρέμισμα των 

πολυκατοικιών και να ξεκινήσει το έργο. Όταν δε ολοκληρώθηκε, 

έπρεπε να ξαναγίνουν συμβόλαια μεταβίβασης από το Συναιτερισμό 

προς τα μέλη. Για τις μεταβιβάσεις αυτές ισχύαν φοροαπαλλάγες, λόγω 

της ισχύος του άρθρου 59 του Ν. 947/79. 

Για τους δε αναγκαστικά συμμετέχοντες, η μόνη λύση να παρθεί η 

γή ήταν η αναγκαστική απαλλοτρίωση. 
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Έτσι με απόφαση του Υπουργού Υ.Π.Ε.Χ.Ω .Δ.Ε. κηρύχθηκε η 

αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ της Δ.Ε.Π.Ο.Σ. για δημόσια ωφέλεια 

(επειδή η περιοχή ήταν Ζ.Ε.Ε. & Ζ.Ε.Κ. ) όσων ιδιοκτησιών δεν 

μπορούσαν να μεταβιβάσουν την γη τους στο Συνεταιρισμό, (τελικά 8) 

ουσιαστικά πλέον λόγω νομικών κωλυμάτων, ενω'ταυτόχρονα 

υπογράφηκε υποσχετική σύμβαση προς όλους αυτούς ότι όταν 

νομιμοποιηθούν και εισπράξουν την αποζημίωση που τους έχει 

κατατεθεί στο Τ.Π.Δ. και την επιστρέψουν στο φορέα, θα τους 

μεταβιβαστεί το διαμέρισμα που δικαιούνται. 

Παράλληλα το διάστημα αυτό η Δ.Ε.Π.Ο.Σ. προχώρησε στην 

αγορά 1 Ο διαμερισμάτων, που οι ιδιοκτήτες τους, προτιμούσαν να τα 

πουλήσουν. 

Όλες αυτές οι διαδικασίες που απαιτήθηκαν λόγω των 

σοβαρότατων ελλείψεων της νομοθεσίας, καθυστέρησαν σημαντικά την 

έναρξη του έργου και ενώ ο σχεδιασμός ήταν να ξεκινήσει το φθινόπωρο 

του 1985 και οι κάτοικοι έφυγαν από τα σπίτια τους και ο φορέας άρχισε 

να τους καταβάλλει ενοίκια, τελικά ξεκίνησε ένα χρόνο αργότερα μια και 

οι διαδικάσίες απαλλοτρίωσης και η υπογραφή του εργολαβικού 

ολοκληρώθηκαν το καλοκαίρι του 1986. 

Στο εργολαβι'Κό και τη συγγραφή υποχρεώσεων κατοχυρώθηκαν 

όλες οι παροχές που ο φορέας κατασκευής του έργου είχε υποσχεθεί 

στους δικαιούχους. Αναφέρεται το εμβαδόν του αντιπαρεχόμενου 

διαμερίσματος 67 Μ2, η πολύ χαμηλή τιμή κόστους αγορά των επιπλέον 

Μ2 38000 δρχ./Μ2, περιγράφεται το διαμέρισμα που θα παρει κάθε 

δικαιούχος (είχε προηγηθεί κλύρωση), τα υλικά και ο τρόπος 

κατασκευής που είχαν αναλυτικά συζητηθεί στις Γ.Σ. του Συνεταιρισμού, 

οι δωρεάν συνδέσεις για παροχές (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ), καθώς και η 
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επιδότηση ενοικίου για τους ιδιοκτήτες σ'όλη τη διάρκεια του έργου (8.000 

δρχ . το μήνα σ'όσους ιδιοκατοικούσαν και 5000 δρχ . Το μήνα σ'όσους τα 

νοίκιαζαν) 1
· . 

Το εμβαδόν του αντιπαρεχόμενου διαμερίσματος αντιστοιχεί σε 

πολύ ψηλό ποσοστό αντιπαροχής, που κυμαίνεται από 50%-120%, 

ανάλογα με το μέγεθος κάθε οικοπέδου. 

Με βάση το συνήθες ποσοστό αντιπαροχής 30%, Σ.Δ. 3, αναλογία 

οικιστές στην ελεύθερη αγορά είναι: 

Για τα οικόπεδα εμβαδού 25 Μ2: 30% * 3 * 25 * 0.80 = 18 Μ2 

(( (( « 

(( ({ (( 

(( (( (( 

(( (( (( 

(( 

« 

(( 

(( 

30 Μ2 : 30% * 3 * 30 * 0.80 = 22 Μ2 

35 Μ2 : 300/ο * 3 * 35 * 0.80 = 25 Μ2 

45 Μ2 : 300/ο * 3 * 45 * 0.80 = 32 Μ2 

55 Μ2 : 30% * 3 * 55 * 0.80 = 40 Μ2 

Μιλάμε δηλαδή, για μια πρόσθετη παροχή από 27-49 Μ2. Αν δε 

υπολογίσουμε τις δωρεάν συνδέσεις με τα δίκτυα, την επιδότηση ενοικίου, 

τις φοροαπαλλαγές στις μεταβιβάσεις και την ελάχιστη τιμή των 38000% 

Μ2, αγοράς των επιπλέον Μ2, τότε η πρόσθετη παροχή μεγαλώνει ακόμα 

περισσότερο. Αυτό έγινε δυνατόν, χάρις στην αξιοποίηση πρός όφελος 

των οικσιτών των κοινόχρηστων χώρων του Ο.Τ., και στην εμπορικότητα 

της οδού Πειραιώς και φυσικά δεν ήταν χωρίς επιτπώσεις για την 

ανταποδοτικότητα του έργου . 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΔΑΝΕΙΑ 

Η ομάδα μελέτης προχώρησε στην σύνταξη οικονομοτεχνικής 

μελέτης και στην διερεύνηση όλων των πιθανών πηγών επιχορηγήσεων, 

δανείων κ.λπ2· . 

ι . Δήμος Ταύρου, «Προσύμφωνο μεταβίβαση ς ποσοστών εξ' αδιαιρέτου 
οικοπέδου και εργολαβική σύμβαση ανάπλασης». 22-10-1986 

2. Δήμος Ταίψου, «Οικονομοτεχνική μελέτη για την ανάπλαση προσφυγικών 
κατοικιών στο Δήμο Ταύρου>), 1985 
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Εξετάστηκαν κυρίως οι δυνατότητες από τους αναπτυξιακούς 

νόμους χρηματοδοτούνται μόνο παραγωγικές επενδύσεις, ενώ στον δε 

1337/83, προβλέπεται στις Ζ.Ε.Ε. παροχή ενίσχυσης για τα βασικά 

κοινόχρηστα έργα (δρόμους, πλατείες, garage, παιδικές χαρές, 

υποδομή, κ.λ.π.) καθώς και φοροαπαλλαγές, και στις Ζ.Ε.Κ. κίνητρα για 

την κατασκευή κτιρίων για την κάλυψη αναγκών των κέντρων 

(αναψυχής, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, κ.λ.π.). Για όλα τα παραπάνω 

όμως δεν εκδόθηκαν ποτέ σχετικά Π.Δ. που θα καθόριζαν το ύψος και 

τον τρόπο παροχής αυτών των κινήτρων. 

Τελικά μετά από πολλές πιέσεις δόθηκε με αρκετή καθυστέρηση 

στο διάστημα 1988-1990, μια επιχορήγηση από το Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. 150 

εκ. δ.ρ.χ. μέσω του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. 

Η οικονομοτεχνική μελέτη που συντάχθηκε και εγκρίθηκε από το 

Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. το καλοκαίρι του 1985 προϋπολογίζεται το κόστος του 

έργου στα 627 εκ. δρχ., το οποίο προβλεπόταν να καλυφθεί από τις 

πωλήσεις των καταστημάτων και των επι πλέον της αντιπαροχής τετρ. 

μέτρων κατοικιών. Στο τέλος του ίδιου χρόνου εγκρίθηκε δάνειο ύψους 

575 εκ. δρχ. από το Τ.Π.Δ. με επιτόκιο 15,5% και διετή περίοδο χάριτος. 

Οι όροι χορήγησης του δανείου, βάσει πιστοποιήσεων επί 

εκτελεσθείσων εργασιών από τον προυπολογισμό των οποίων 

χορηγείται το 64%, δημιούργησαν μεγάλα εμπόδια στην ομαλή 

χρηματοδότηση του έργου με αποτέλεσμα καθυστερήσεις, αύξηση του 

κόστους, κ.ο.κ. 
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ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το εγχείρημα ξεκίνησε με κοινή προσπάθεια και άριστη συνεργασία 

Δήμου - Δ.Ε.Π.Ο.Σ., η οποία συνεχίστηκε στις περισσότερες φάσεις. Στην 

αρχή γινόταν τακτικές συσκέψεις των επικεφαλής του Δήμου και της 

Δ.Ε.Π . Ο.Σ . με την ομάδα μελέτης οι οποίες κατέληγαν σε αποφάσεις 

(μνημόνια). Η συνεργασία επισημοποιήθηκε με το από πρωτόκολλο 

συνεργασίας. Στη συνέχεια και μετά από έρευνα των διαφόρων μορφών 

που θα μπορούσε να πάρει ο φορέας κατασκευής του έργου, 

αποφασίστηκε να συσταθεί ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Δ.Ε.Π.Ο.Σ. ΔΗΜΟΥ 

Τ ΑΥΡΟΥ. Η κοινοπραξία σαν μορφή συνεργασίας 2 φορέων του 

Δημοσίου χωρίς να θεωρείται όμως και αυτή Δημόσια επιχείρησης, 

κρίθηκε πιο ευέλικτο σχήμα που μπορούσε να λειτουργήσει με 

ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, χωρίς τις γραφειοκρατικές δεσμεύσεις του 

Δημοσίου στις προσλήψεις προσωπικού, αναθέσεις έργων κ.λπ. Η 

συμμετοχή των δύο εταίρων σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

ήταν 50% 1
· . 

Η ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τα κτίρια κατοικιών ξεκίνησαν αρχές του 1987, ενώ το κτίριο 

γραφείων το φθινόπωρο του 1987. Οπως προαναφέραμε, εξ'αρχής 

υπήρχαν σοβαρά προβλήματα με το κεφάλαιο κίνησης. Αλλά έσοδα πέρα 

από το δάνειο ουσιαστικά δεν υπήρχαν, πέρα από λίγα χρήματα από τις 

πωλήσεις των λίγων επί πλέον τετρ. μέτρων κατοικιών και λίγων κατοικιών 

που περίσσευαν και των καταστημάτων της οδού Θράκης. Ο φορέας 

άρχισε έγκαιρα να προσανατολίζεται στην πώληση ολόκληρου του 

κτιρίου της οδού Πειραιώς και όχι τμηματικά. Απευθύνθηκε 

σε διαφόρους φορείς βασικά του Δημοσίου και στις αρχές του 1987 

ι . «Εγγραφο Κοινοπραξίας», 26-3-1986 
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εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας 

(Ο.Ε.Κ.). Τον Μάρτιο του '88 συμφωνήθηκε κατ' ισογείου στον Ο.Ε.Κ. 

έναντι 800 εκ. (εκτίμηση ορκωτών εκτιμητών). Ακολουθεί μεγάλη 

καθυστέρηση, παλινδρομήσεις κ.λ.π. και συμβόλαια υπογράφονται 

τελικά τον Απρίλιο του '89, με το ίδιο τίμημα. 

Τον ένα αυτό χρόνο το έργο ήταν στάσιμο ελλείψει χρημάτων, το 

κόστος ανέβαινε και το τίμημα του κτιρίου όταν υπογράφηκαν τα 

συμβόλαια ήταν πλέον τελείως ασύμφορο για την Κοινοπραξία. Με την 

προκαταβολή των 300 εκ. που εισπράχθηκε από τον Ο.Ε.Κ., τελείωσαν 

τα κτίρια κατοικιών και προχώρησαν καποιες εργασίες στο κτίριο της 

Πειραιώς. Ετσι έγινε δυνατόν να στεγαστούν οι κάτοικοι, διαδικασία που 

ολοκληρώθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 1990. Οι τοκοχρεωλυτικές όμως 

δόσεις του δανείου άρχισαν να γίνονται απαραιτητες,χρήματα δεν 

υπήρχαν και οι εργασίες στο κτίριο σταμάτησαν τον Μάιο του 1990. 

Μετά από πολύχρονες διαδικασίες συζητήσεις κ.λ.π. και κυβερνητικές 

παρεμβάσεις έγινε δυνατόν να αντιστραφεί η πώληση του κτιρίου στον 

Ο.Ε.Κ., και το κτίριο ολόκληρο πλέον αγοράστηκε από Υπ. Προεδρίας 

για την εγκατάσταση της σχολής Δημόσιας διοίκησης και των Υπηρεσιών 

της . Τα συμβόλαια υπογράφτηκαν τον Ιούλιο του '93, το τίμημα 

καθορίστηκε 3 δις και μετά από κάποια καθυστέρηση πάλι στην 

καταβολή των χρημάτων λόγω της κυβερνητικής αλλαγής οι εργασίες 

ξεκίνησαν πάλι τον Απρίλιο του 1994 και ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα 

τελειώσουν. 

Το συνολικό κόστος κατασκευής υπολογίζεται να ανέβει στο 

ποσόν των 2,8 δις, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχει κάποια αδυναμία 

στην αποπληρωμή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων του δανείου, που 

αναμένεται να καλυφθεί με κυβερνητική ρύθμιση. 
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Έτσι, ενώ η κοινοπραξία δούλεψε πολύ αποδοτικά, με πλήρη 

διαφάνεια, με αξιόλογα στελέχη και καλό πνεύμα συνεργασίας. Ενώ στην 

πρώτη φάση του έργου, παρά την οικονομική στενότητα που υπήρχε 

από την πρώτη στιγμή, πέτυχε πολύ καλό κόστος κατασκευής των 

κατοικιών, 50.000 δρχ./τ.μ., στην συνέχεια λόγω της γραφειοκρατίας του 

Ελληνικού Δημοσίου, της παράλυσης της Δημόσιας Διοίκησης που 

συνοδεύει κάθε κυβερνητικη αλλαγή κ .λ .π . οι προϋπολογισμοί 

τινάχτηκαν στον αέρα και το έργο για χρόνια καρκινοβατεί. 
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Π ΙΝΑΚΑΣ ·1. ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟΝ TAYPO j 

ΜΟΡΦΗ ΠΟΛΕΟΔ. ΕΠΕΜ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 

ΒΑΣΗΣ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΤ ΑΣΗ 

· Ριζική ανάπλαση 
- Χαρακτηρισμός πε

ριοχi;ς ΖΕΕ - ΖΕΚ 
(Ν 1337 /83) 

• Τροποποίηση του 
ρυμοτομικού (καθο· 

ρισμός πλάτους 

οδού) 

• Τροποποίηση του 
αριθμού ορόφων 

- Σύσταση οικοδομι

κού συνεταιρισμού 

(ΠΔ 17 /84 και 
· Αρθρο 13 του 
Ν 1337/83 

· Χαρακτηρισμός 

ενεργού ΟΤ (Άρ· 

θρο 13. ΓΟΚ/85) 
. Πραγματοποιού· 

μενος ΣΔ = 2,5 
(Ισχύων Σ Δ = 3) 

- Πώληση του υπόλοι· 

nου Σ Δ (4.000 τ.μ.) 

- Κατασκευή 144 κα
τοικιών σε 3 πτέ- . 

ρυγες 

- Κατασκευή κτιρίου 

γραφείων και κα

ταστημάτων επί 

της Πειραιώς 

- Κατασκευή γκαράζ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΓΚΩΝ 

- Παροχή 67 τ. μ. ανά 

δικαιούχο 

- Συνολικό εμβαδό 

διαμερισμάτων: 

10.882 τ.μ. 

- Δαμήσιμη επιφάνεια 

κατοικίας: 14.285 
τ. μ. 

- Δομήσιμη επιφάνεια 

γροφείωy-καταστη· 

μάτων: 10.373 τ. μ. 

- Σύνολο πραγματο

ποιούμενης δόμησης: 

24.658 τ.μ. 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 

Κοινοπραξία 

ΔΕΠΟΣ - ΔΗΜΟΥ . 
Μελέτη: ΔΕΠΟΣ 

Κατασκiυή -
Διαχf:ίριση : 

Κοινοπραξία 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

(ΠΡΟΒΛΕΨΗ . 88) 

Δαπάνες (1): 
1.437.089.000 
'Εσοδα (2): 
1.337 .940.000 
Διαφορά (1-2): 
59.149.000 
~όστος κατοικιών: 

6Ί"J.000 .ΟΟΟ 

Κόστος γραφείων: 

420.00;1.000 
Χρόνος κατασκευής: 

30 μήνες 
Ενοίκια οικιστών: 

29.700.000 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Κάλυψη κεφαλαίου 

κίνησης: 

- Δάνειο (ΤΠΔ) : 

574.800.000 
- Επιχορήγηση δημο- • 

σiου : 150.000.000 
Κάλυψη δαπανών: 

- · Εσοδο από rfωλήσεις 
καταστημάτων, γρα

φείων Μ2 σε δικαι

όύχους κ.λπ.: 

1.375.980.000 
- Πιθανά έσοδα: από 

πωλήσης ΣΔ 

60.000.000 
· Αλλα έσοδα: 

150.000.000 δρχ . 

θετική διαφορά: 

150.851 .000 δρχ. 

1. - ~-~~~~6~~~λ~~~i~nολύζος.Ι.Πυρ,γι.ώτης,Φ . Τούvτα:" Δυvατότητες 
· ττ~οοπτι.κές τωv προγραμμάτων αvάπτυξης".ΕΜΠ/ΓΓΕΤ/ΕΕΤΑΑ. 
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Εικ. 5. Γενική άποψη της Ανάπλασης και όψη των πολυκατοικιών 
επί τη< οδού Θράκη< . """' . ".,,. 



16. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η επιλογή των δύο συγκεκριμένων παραδειγμάτων έγινε γιατί τα 

προγράμματα αυτά έχουν προχωρήσει σε υλοποίηση και διότι ο τρόπος 

αντιμετώπισής τους είναι τελείως διαφορετικός. Πρόκειται δηλαδή για 

δύο τύπους επέμβασης διαμετρικά αντίθετους. Στην περίπτωση του 

Ταύρου, πρόκειται στην ουσία για <<ριζική ανάπλαση - αναδόμηση >> 

ενώ ο προσφυγικός συνοικισμός της Θήβας αποτελεί παράδειγμα που 

μπορεί να χαρακτηρισθει ως "ήπιας μορφής ανάπλαση". 

Ο τύπος παρέμβασης της ΔΕΠΟΣ προϋποθέτει κατεδάφιση των 

υπαρχόντων κτισμάτων και στεγαστική αποκατάσταση των ιδιοκτητών 

σε νέες κατοικίες με βελτιωμένα πρότυπα και με την προσφορά υψηλών 

ποσοστών αντιπαροχής, δηλαδή της ιδιοκτησίας των οικιστών με 

μεγαλύτερης αξίας ακίνητο. Για να καλυφθεί το άνοιγμα μεταξύ 

στεγαστικής ανάγκης και στεγαστικής ικανότητας των κατοίκων η 

ΔΕΠΟΣ υιοθέτησε γενικά ένα σύστημα επιδοτήσεων που απορρέουν 

εσωτερικά από το κάθε έργο, μιας και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει 

γενικότερο πλαίσιο στεγαστικών κοινωνικών επιδοτήσεων από το 

κράτος. 

Οι επιδοτήσεις αυτές είναι συνήθως: 

• Πρόσθετη στεγαστική παροχή τετραγωνικών μέτρων στους 

δικαιούχους, από εκείνη που θα τους αναλογούσε κανονικά με τα 

συνήθη ποσοστά αντιπαροχής, ότι την τιμή πώλησης τους στην 

ελεύθερη αγορά. 

• Πέρα από την αντιπαρεχόμενη επιφάνεια πρόσθετη επιδότηση που 

προκύπτει από τη διαφορά τιμολόγησης της επιπλέον επιφάνειας 

έτοιμης κατοικίας και πωλείται στους δικαιούχους από εκείνης που 
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διατίθεται στην ελεύθερη αγορά καθώς και διευκόλυνση της 

αποπληρωμής σε άτοκες μηνιαίες δόσεις. 

• Επιδότηση ενοικίου στους ιδιοκτήτες για όλη της διάρκεια του έργου. 

Τα προγράμματα ανάπλασης στις προσφυγικές περιοχές αποκτούν, 

ως γνωστόν, ιδιαίτερα κοινωνικό χαρακτήρα λόγω της εισοδηματικά 

χαμηλής στάθμης των κατοίκων τους. Η εφαρμογή τέτοιων 

προγραμμάτων επομένως εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, από την 

ενεργό παρέμβαση του Δημοσίου που οφείλει να έχει σαφή πολιτική 

κατοικίας παρέχοντας, για παράδειγμα, δωράν επιχορηγήσεις, δάνεια 

με ευνοϊκούς όρους και άλλες διευκολύνσεις. Από την ανάλυση όμως 

των διαδικασιών εφαρμογής του προγράμματος ανάπλαcrης στον 

Ταύρο προέκυψε ότι αν και θεσμικά προτρέποντας τέτοιες 

οικονομικές ενισχύσεις στην πράξη είναι πολύ δύσκολο να 

εξασφαλιστούν με τη μορφή μιας ομαλής ροής χρηματοδότησης. Από 

τα 150. 000. 000 δρχ. της δωρεάν επιχορήγησης για το συγκεκριμένο 

έργο έχουν δοθεί μόνο τα 10.000.000 δρχ. ενώ οι όροι εκταμίευσης 

του δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

δυσκολεύουν πολύ το έργο της Κοινοπραξίας. 

Εάν λοιπόν προχώρησε το έργο της ανάπλασης στον Ταύρο είναι 

γιατί η ΔΕΠΟΣ στα έργα που αναλαμβάνει εξασφαλίζει την οικονομική 

αυτοδυναμία τος εφαρμόζοντας το παραπάνω πρόγραμμα επιδοτήσεων 

που απορρέουν εσωτερικά από το έργο. Ακόμη το παθητικό καλύπτεται 

σε μεγάλο βαθμό από τις πωλήσεις καταστημάτων ή κτιρίων γραφείων 

σε τρίτους, αλλά οι επιπτώσεις και τα προβλήματα που θα προκύψουν 

στο ΟΤ από τη συνύπαρξη ενός πολυόροφου κτιρίου γραφείων, στο 

οποιο θα στεγαστούν υπηρεσίες του ΟΕΚ, δηλαδή μιας λειτουργίας 

υπερτοπικού χαρακτήρα, με τις κατοικίες, θα εκτιμηθούν μελλοντικά. 
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Είναι χαρακτηριστικό όμως πως όλο το πρόγραμμα για χωροθέτηση 

κοινωνικού εξοπλισμού στο ΟΤ. 1 Γ που έχει προταθεί αρχικά από τον 

Δήμο, στάθηκε αδύνατον να υλοποιηθεί για λόγους μείωσης της 

ανταποδοτικότητας. Έτσι, ο παιδικός σταθμός θα χωροθετηθεί αλλού, 

ενώ το πολιτιστικό κέντρο δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστεί. 

Επομένως, η τύχη πολλών προγραμμάτων ανάπλασης αυτού του 

τύπου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την εμπορικότητα της 

περιοχής. Η ισοσκέλιση των δαπανών εσόδων καθορίζει άλλωστε και 

τον χαρακτήρα και την ποιότητα των προγραμμάτων, αφού 

παρεμποδίζεται η δημιουργία άλλων απαραίτητων συμπληρωματικών 

έργων, όπως του κοινωνικού εξοπλισμού, και αυξάνονται σημαντικά οι 

πραγματοποιούμενοι ΣΔ. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι το πρόγραμμα στον 

Ταύρο πέτυχε ως προς τη μια του διάσταση, δηλαδή σαν στεγαστικό 

πρόγραμμα κοινωνικού χαρακτήρα, εφόσον κατόρθωσε να εξασφαλίσει 

δωρεάν παροχή 67 τ.μ. στους δικαιούχους, αυξάνοντας έτσι σημαντικά 

μαζί με τις πρόσθετες επιδοτήσεις, την ακίνητη περιουσία των 

ιδιοκτητών, με το πολεοδομικό όμως κόστος που αυτό συνεπάγεται, 

δηλαδή μεγάλα ύψη κτιρίων και χωροθέτηση πολυορόφου κτιρίου 

γραφείων. Έγινε επίσης φανερό, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, πόσο 

δύσκολα εφαρμόζονται στην πράξη πολεοδομικοί μηχανισμοί ή 

νομοθετήματα που ρυθμίζουν τα της συμμετοχής των ιδιοκτητών στα 

προγράμματα ανάπλασης (ΠΔ 17/84). Είναι επίσης σημαντικό να 

τονιστεί ότι οι βασικοί νόμοι για τα κίνητρα είναι στην περίπτωση αυτή 

ανεφάρμοστοι (Ν. 1262/82 και Ν.1360/83) . 
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Γενικά, ως πρός τις διαδικασίες εφαρμογής των συγκεκριμένων 

προγραμμάτων, έχουμε να διαπιστώσουμε ότι δημιουργούν βασικά 

προβλήματα 1
· : 

• Η ανεπάρκεια και η δυσκολία εφαρμογής πολεοδομικών μηχανι

σμών και θεσμικών εργαλείων, όπως οι ΖΕΕ και ΖΕΚ, γιατί δεν 

ενεργοποιούνται βασικά άρθρα του νομοθετικού πλαισίου (Ν.947/ 

179 και Ν.1337/83) που αναφέρονται στο δικαίωμα προτίμησης 

αγοράς ακινήτων υπέρ του φορέα, στις οικονομικές ενισχύσεις 

κ.λπ., που σημαίνει τελικά μειωμένες δυνατότητες για εξεύρεση 

χρηματοδοτικών πόρων. 

• Η αντιμετώπίση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, λόγω ύπαρξης 

πολλών και μικρών ιδιοκτησιών, καθώς και η μορφή συμμετοχής 

των ιδιοκτητών στο πρόγραμμα. Μια και δεν υπάρχουν ευέλικτες 

μορφές αντιμετώπισης μέσω του θεσμικού πλαισίου, υιοθετούνται 

προβληματικές και χρονοβόρες διαδικασίες (όπως σύσταση οικο

δομικών συνεταιρισμών, απαλλοτριώσεις, κ.λπ). 

• Η αντιμετώπιση της συμμετοχής των ενοικιαστών, που μέχρι 

στιγμής αποκλείονται από τα συγκεκριμένα προγράμματα. 

• Η ομαλή λειτουργία του φορέα διαχείρισης και υλοποίησης των 

έργων. Για το σκοπό πρέπει να εξασφαλίζονται έγκαιρα τα 

απαραίτητα κεφάλαια κίνησης με τη μορφή μιας ομαλής ροής 

χρηματοδότησης. Το θέμα αυτό, που είναι και το αποτέλεσμα 

γενικότερης πολιτικής, έγινε ιδιαίτερα αισθητό στην περίπτωση της 

κοινοπραξίας του Ταύρου, όπου δεν μπόρεσε να εξασφαλιστεί έγ

καιρα και να δοθεί η δωρεάν επιχορήγηση του ΥΠΕΧΩΔΕ, ενώ οι 

όροι χορήγησης του δανείου (τμηματικά και κατόπιν πιστοποιήσεων 

ι . Δ.Λουκόπουλος, Ι.Πολύζος, !.Πυργιώτης, Φ.Τούντα: «Δυνατότητες και προοπτικές 
των προγραμμάτων ανάπτυξης». ΕΜΠ/ΓΓΕΤ/ΕΕΤ ΑΑ. 
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των πραγματοποιημένων εργασιών), δυσκόλεψαν πολύ το έργο της 

κοινοπραξίας. 

Το πρόγραμμα ανάπλασης του προσφυγικού συνοικισμού της 

Θήβας δεν ακολούθησε τις διαδικασίες που εφαρμόζει η ΔΕΠΟΣ, 

υιοθετώντας αρχές που σχετίζονται περισσότερο με << ήπιες μορφές 

ανάπλασης>>. Το σενάριο της ανάπλασης στη Θήβα βασίζεται στη 

δανειοδότηση και μάλιστα στο δάνειο σεισμοπλήκτων περιοχών που 

παρέχει η Υπηρεσία Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων, το οποίο δεν 

έχει ακόμη εγκριθεί, καθώς και στα κεφάλαια και στην εργασία των 

κατοίκων του συνοικισμού. Η ΔΕΠΟΑΘ στηρίζεται στις προτάσεις των 

μελετητών ΑΕΣΣ και δρα σαν κατασκευαστικός φορέας χωρίς να μπορεί 

να αντιμετωπίσει το πρόγραμμα ανάπλασης στο συνολό του, μια και δεν 

υπάρχουν ακόμη τα απαραίτητα κεφάλαια κίνησης. Τα κεφάλαια 

άλλωστε για την ανακατασκευή του κέντρου γειτονιάς εξασφαλίστηκαν 

απο το Νομαρχιακό Ταμείο Βοιωτίας, ενώ μια μοναδικη κατοικία 

ξαναφτιάχτηκε με κεφάλαια του ιδιοκτήτη. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως, ενώ το πρόγραμμα 

πέτυχε σε μεγάλο βαθμό σε επίπεδο διαδικασιών συμμετοχής των 

κατοίκων, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα οργανωτικής και 

οικονομικής φύσης για την υλοποίησή του. 

Επειδή προκύπτει από την ανάλυση των δύο παραδειγμάτων, και 

κυρίως απο την περίπτωση της Θήβας, ότι τα συμπεράσματα δεν 

μπορούν να είναι γενικεύσιμα, η παρούσα έρευνα ώφειλε να 

προσανατολιστεί προς τη διερευνηση και άλλων παραδειγμάτων από τη 

διεθνη εμπειρία για να καταλήξει στην επεξεργασία προτάσεων 

οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα. Εφόσον δηλαδή συμβαίνει να 

μη δίνονται οι κατάλληλες επιχορηγήσεις από το Δημόσιο για 
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προγράμματα αναπλάσεων, εφόσον η ΔΕΠΟΣ δεν έχει 

θεσμοθετημένους πόρους και οι επεμβάσεις της δεν μπορούν να 

πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση τέτοιων 

προγραμμάτων και ούτε είναι δυνατόν να εφαρμόζονται οι επεμβάσεις 

αυτές σ' όλες τις περιπτώσεις και, τέλος επειδή λόγω έλλειψης των 

κατάλληλων πόρω οι δημοτικές επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να 

διαχειρίζονται από μόνες τους προγράμματα αναπλάσεων, υπάρχει 

ανάγκη να προταθούν οργανωτικά και χρηματοδοτικά σχήματα, 

κατάλληλα για τη δημιουργία φορέων ανάπλασης τόσο σε κεντρικό όσο 

και σε τοπικό επιπεδο. 
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17. ΣΤΟΧΟΙΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 

Οι αναπλάσεις/εξυγιάνσεις προβληματικών περιοχών κατοικίας 

πρέπει να συνδέονται με γενικότερα μέτρα πολιτικής που θα στοχεύουν 

στη βελτίωση του περιβάλλοντος στο σύνολό του. Αυτή είναι μια πολύ 

βασική αρχή που θα πρέπει να ακολουθηθεί, αν θέλουμε τα προγράμματα 

εφαρμογής να μην αποτελούν μόνο νησίδες/εξαιρέσεις αναβαθμισμένου 

οικιστικού χώρου. Και αυτό γιατί εφόσον δεν παίρνονται γενικά μέτρα, ένα 

πρόγραμμα ανάπλασης σε μια συγκεκριμένη περιοχή πιο δύσκολα 

πραγματοποιείται και τελικά το αποτέλεσμα είναι ένα μεμονωμένοκλειστό 

βελτιωμένο οικιστικό σύνολο μέσα στο συνεχώς υποβαθμιζόμενο 

περιβάλλον. Στο κεφάλαιο αυτό θα καταγράψουμε μερικές αρχές που θα 

πρέπει να διέπουν τα γενικά μέτρα πολεοδομικής πολιτικής, και που είναι 

απαραίτητες για την επιτυχή πραγμάτωση προγραμμάτων ανάπλασης. 

Στη συνέχεια αναφέρονται οι αρχές/προϋποθέσεις πάνω στις οποίες θα 

στηρίζεται η συγκεκριμένη πολιτική αναπλάσεων 1· . 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

(α) Η γενική μείωση της πληθυσμιακής φόρτισης των περιοχών 

υψηλών και μέσων πυκνοτήτων με αντίστοιχες μειώσεις των συντελεστών 

δόμησης (Σ.Δ.) είναι η πρώτη βασική γενική αρχή που πρέπει να 

ακολουθηθεί στο προσεχές μέλλον. Για το λόγο αυτό έγινε μια καταγραφή 

των περιοχών ή πιο συγκεκριμένα των «τομέων υψών», που ισχύουν Σ.Δ. 

μεγαλύτεροι του 2,4 στις πόλεις της Ελλάδας (Βλέπε συνημμένο πίνακα 

5.1). 

ι . Α .Αραβαντινός, Π.Γετίμης, Γ.Πρωτοψάλτης, Δ.Χριστοφιλόπουλος 
Ειδική μελέτη για το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 1983-87 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (Σ.Δ.) 
.. . 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΤΟΥ 2,4 ΑΝΑ ΠΟΛΗ ΚΑΙ'ΤΟΜΕΑ ΥΨΩΝ 

κεντρικwν 
Α. Περιοχέc έξαιQ.εΙ..Ι.κά ύψηλών Σ.Δ. στά κέντρα πόλεων κυρCως/λειτουpγιών 

(καταστήματα, γραφεία, ιδιωτ. καί δημόσιου τομέα, Ψυχανωνικέc και κοινω

νικές λειτουργLες) και μέ πολύ περιορισμένη συμμετοχή της κατοικ(ας. 

α/α Περιοχή Τομέας Σ.Δ. 

1 • Άθήνα Ι 5,4 
1 Ι 4,8 

2. Πε ιρα ιός Ι 4,8 

3. θεσσαλοv(κη Ι 4,8 
-

Β. · nuκνοδομημέvες περιοχές κατοικ(ας -πιθανό νά ύπάρχει σχετική άνάμειξη 

καί μέ κεντρικές χρήσεις στά ισόγεια (λόνω έπιβολnς στοών) και λιγότερο 

στούc όράρουc (4,8 > Σ.Δ.} 2,4). 

α/α Περιοχή Τομέας Σ.Δ. α/α Περιοχή Τομέας Σ.Δ. 

11 Ι 4,20 13. Κοζάνη Ι 3,0 
IV 3,60 

14. Ξάνθη 1 3,0 ν 3,0 

1. ·Αθήνα 

VI 2,60 15. Σέρρες Ι 3,0 
Vlα 2,50 

16. Δράμα Ι 2 ,80 
ΙΙ 4,20 

17. 'Ηράκλειο Ι Ι Ι 3,60 2,80 
2. Πειραιόc 

IV 3,0 18. Κατεp(νη Ι 2,8 
ν 2,6 

19. Κόρινθος 2,8 
1 Ι 4,2 

20. Σπάρτη 1 Ι Ι 3,6 1 2,8 
3. Θεσσαλονίκη 

rν 3,0 21 . Λαμ(α ν 2,6 
4 . Πάτρα 1 3,6 22. Χαλκ (δα ν 2,6 
5. Λάρισα Ι 3,6 

6. :Αγp(νιο Ι 3,4 

7. Βόλος Ι 3,4 
ΙΙ 3,0 

8. Καλαμάτα VIIl 3,4 
111 & VΙΙ-3,Ό 
ν 2,6 

9. Καρδ(τσα Ι 3,4 

10. Καβάλα Ι Ι 2,8 

11 • Άλεξ/πολη Ι 3,0 

12. ·εδεσσα Ι 3,0 



Οι εκτάσεις που καταλαμβάνουν οι τομείς αυτοί σε σχέση με το 

σύνολο των εκτάσεων του αστικού χώρου είναι μικρότερες απ' ότι γενικά 

πιστεύεται. Σε τούτο συνέτεινε αφ' ενός οι συνεχείς επεκτάσεις των 

Σχεδίων Πόλεων - που πάντως έχουν Σ.Δ. μικροτερο του 2,4 - εφ' 

ετέρου οι μειώσεις των Σ.Δ. που κατορθωθηκαν στην περίοδο 1978-79, 

χωρίς μάλιστα να παρουσιασθούν οι αντιδράσεις που αναμένονται. 

Μετά από ολα αυτά, και το επόμενο βήμα, δηλαδή ο περαιτέρω 

υποβιβασμός του Σ.Δ. σε επίπεδα κάτω του 2,4 πρέπει να αρχίσει να 

μεθοδεύεται ώστε να πραγματοποιηθεί είτε στιγμιαία, αλλά είτε και 

σταδιακά κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Τέλος θα πρέπει να 

μελετηθεί η αναγκαιότητα ειδικών μειώσεων και δεσμεύσεων στους 

όρους δόμησης στα κενά (άκτιστα) οικόπεδα καθώς επίσης και σύστημα 

κινήτρων, ώστε να παραμείνουν ορισμένα οικόπεδα άκτιστα (π.χ. με 

απαλλαγή από Φ.Α.Π., με πλήρη μεταφορά Σ.Δ. κ.ά). 

(β) Η επόμενη βασική γενική αρχή/στόχος είναι να πραγματοποιηθεί μια 

γενική απογραφή βασικών πολεοδομικών παραμέτρων στις περιοχές 

κατοικίας υψηλών και μέσων πυκνοτήτων και να καθορισθούν 

προδιαγραφές για τις περιοχές αυτές. Ας θυμηθούμε ότι μέχρι πριν από 

λίγα χρόνια δεν είχαν θεσμοθετηθεί στην Ελλάδα στάνταρτς, ούτε για τα 

κτιριολογικά στοιχεία, ούτε για τις τεχνικές εγκαταστάσεις των 

οικοδομών. 

τα στάνταρτς που ακόμα λείπουν αφορούν (α) σχέσεις κατοίκων (και 

γενικώς χρηστών) προς οικοδομικό όγκο και προς διατιθέμενο οικόπεδο, 

(β) στοιχεία ιδιωτικών κοινόκτητων καθώς και κοινόχρηστων λειτουργιών 

μέσα στις ιδιοκτησίες, (γ) σχέσεις κοινοχρήστου και ιδιωτικού χώρου, (δ) 

στοιχεία για την οργάνωση του κοινόχρηστου χώρου (κατανομή 

λειτουργιών, εξοπλισμός του). 
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(γ) Άλλες γενικές αρχές που θα πρεπει να αναφέρουμε είναι: 

- Τα ρυθμιστικά/ γενικά πολεοδομικά σχέδια και ειδικότερα τα σχεδια 

χρήσεων γης που θα ισχύουν για τα αστικά κέντρα θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τους τους ειδικούς στόχους για αναπλάσεις των 

προβληματικών περιοοχών κατοικίας . 

- Οι πολεοδομικοί/ κτιριοδομικοί κανονισμοί, συμπεριλαμβανομένου και 

του ΓΟΚ, θα πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις που θα διευκολύνουν 

μελλοντικές αναπλάσεις. Πέραν τούτου κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία 

ειδικού θεσμικού πλαισίου αναπλάσεων. 

- Ειδικά μέτρα (φορολογικά, οικονομικά, κοινωνικά και διοικητικά) που θα 

ευνοούν τους στόχους των αναπλάσεων θα πρέπει παράλληλα να 

θεσπιστουν. 

- Πρέπει να επιδιωχθούν τέλος εκτός από την απαλλοτρίωση ρεαλιστικοί 

τροποι επέμβασης ώστε να πραγματοποιούνται οι επιβαλλόμενες 

δεσμεύσεις στους ιδιωτικούς χώρους (οικοπέδων, κτισμάτων) για 

κοινόχρηστες χρήσεις . 

ΑΡΧΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ. 

1. Οι αναπλάσεις θα εντάσσονται στους στόχους των ρυθμιστικών 

σχεδίων πόλεων, των σχεδίων χρήσεων γης και των λοιπών 

Θεσπισμένων και προς θέσπιση πολεοδομικών σχεδίων. 

2. Οι αναπλάσεις θα αναφέρονται σε μικρής πολεοδομικής κλίμακας 

χώρο, δηλαδή σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου ή μικρής 

πολεοδομικής ενότητας ("γειτονιάς"), ώστε και να εξασφαλίζεται 

καλύτερος έλεγχος της επέμβασης από τον φορέα και να είναι τα 

προγράμματα οικονομικά εφικτά (ρεαλιστικά). 
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3. Οι αναπλάσεις θα πραγματοποιούνται σε διάφορες φάσεις με 

δυνατότητες εναλλακτικών εφαρμογών. Αυτό εξασφαλίζει μεγαλύτερη 

ευελιξία στις δυνατότητες συμμετοχής των ίδιων των ενδιαφερομένων 

που θα μπορούν να τροποποιούν τους επί μέρους στόχους του 

προγράμματος μέσα στα πλαίσια βέβαια της γενικής κατεύθυνσης που 

ακολουθείται. 

4. Η ενεργοποίηση των διαφόρων ομάδων των κατοίκων της υπό 

επέμβαση περιοχής αποτελεί βασικό στόχο του προγράμματος. 

Η ουσιαστική συμμέτοχή στο φορέα ανάπλασης όχι μόνο των ιδιοκτητων 

(οικοπέδων και κτιρίων/ διαμερισμάτων) αλλά και άλλων ομάδων που 

λειτουργούν στο οικοδομικό τετράγωνο/ γειτονιά (π.χ. ομάδες 

ενοικιαστών, οικολόγων, νέων, γυναικών κ.λ.π.) είναι μια σημαντική αρχή 

για την επιτυχία του προγράμματος. 

Είναι γεγονός ότι με την συμμετοχή διαφόρων ομάδων συμφερόντων θα 

υπάρξουν αντιθέσεις ή και συγκρούσεις για την επικράτηση των ειδικών 

στόχων/ ενδιαφερόντων. Μια τέτοια πολύπλευρη συμμετοχή όμως 

αναγκαία και όχι πάντα ικάνή προυπόθεση για την εξασφάλιση των 

κοινωνικών στόχων του προγράμματος. Ο τρόπος και τα ποσοστα 

συμμετοχής των διαφόρων ομάδων θα είναι αποτέλεσμα του κοινωνικού 

συσχετισμού και της κοινωνικής οργάνωσης των ομάδων πίεσης που θα 

διαμορφώνεται στις περιοχές επέμβασης. 

Στην εφαρμογή των προγραμμάτων ανάπλασης θα πρεπει να υπάρχει η 

δυνατότητα συμμετοχής στη μελέτη αλλά και στις κατασκευαστικές 

εργασίες των ίδιων των ενδιαφερομένων ομάδων (self-help projects). 

'Ετσι θα μπορούν π.χ. τα μέλη ενός πολιτιστικού ή οικολογικού 

συλλόγου εφόσον το θέλουν να συμμετέχουν στις εργασίες 

διαμόρφωσης ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, παιχνιδιού, 
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κ.λ.π. Η εξασφάλιση αυτής της δυνατότητας ανταποκρίνεται στις αρχές 

της αυτενέργειας, αυτοβοήθειας και συμμετοχής των κατοικων της 

περιοχής ανάπλασης, αλλά και μειώνει αισθητά το κόστος των 

πολεοδομικών επεμβάσεων. 

5. Ειδικά ως προς τους ιδιοκτήτες (οικοπέδων, κτιρίων/ διαμερισμάτων) 

βασικός στόχος των προγραμμάτων ανάπλασης είναι η εξασφάλιση της 

αποδοχής των αφού αυτοί αποτελούν την κυρίαρχη ομάδα στην περιοχή 

όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακάλυπτων και των 

υπογείων χώρων, που βρίσκονται στο επίκεντρο των προτεινόμενων 

αναπλάσεων. Είναι δυνατόν δε σε ορισμένες περιοχές με μεγάλο 

ποσοστό ιδιοκατοίκησης, οι ιδιοκτήτες να αποτελούν και την 

πολυπληθέστερη αμάδα των κατοικων της περιοχής. 

Για την εξασφάλιση της αποδοχής των ιδιοκτητών είναι απαραίτητη η 

ενημέρωση τους από τους κεντρικούς και τοπικούς φορείς, ώστε να 

πειστούν για την χρησιμότητα τέτοιων προγραμμάτων ανάπλασης που 

βελτιώνουν την ποιότητα του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και για τα 

οφέλη σε σχέση με τα ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντά τους. 

Μόνο μέσα από την ενημέρωση και κινητοποίηση των φορέων 

μπορεί να κερδηθεί η συγκατάθεση και η δραστηριοποίηση των 

ιδιοκτητών. Πρέπει εξάλλου να υποχρεώνονται οι ιδιοκτήτες μόνο σε 

μικρή οικονομική επιβάρυνση στο πρόγραμμα (π.χ ανταποδοτικά τέλη 

στον φορέα ανάπλασης κ.α.) ώστε να μην υπάρχει μεγάλη αντίδραση 

λόγω οικονομικών βαρών. Έτσι θα πρέπει να εξασφαλίζοται ορισμένα 

οικονομικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες, όπως η αύξηση της αξίας, καθώς 

και της αποδοτικότητας των ιδιοκτησιών μέσω της ενοικίασης, βέβαια 

μέσα σε προκαθορισμένα πλαίσια. 
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Τέτοια κίνητρα θα μπορούσαν να είναι η αύξηση των ενοικίων που 

θα προκύψει από την αύξηση της ζήτησης για καλύτερες συνθήκες 

ζωής, που είναι το συνεπαγόμενο των μέτρων για τις αναπλάσεις που 

προτείνονται. 

Θα πρέπει όμως να καθοριστούν τα ανώτατα όρια που θα 

κινηθούν τα ενοίκια. Μέρος της αύξησης των ενοικίων, ειδικά σε πρώτη 

φάση, θα καλύπτεται από τον Δημο ή τον φορέα ανάπλασης, όπως θα 

αναφέρουμε παρακάτω. 

6. Η ανάπλαση θα πρέπει να στοχεύει στην προστασία των υπαρχόντων 

κατοίκων της περιοχής επέμβασης, ειδικα των στρωμάτων με χαμηλό 

εισόδημα, των ενοικιαστών και των μειονοτήτων από τον κίνδυνο της 

έξωσης και της αναγκαστικής απομάκρυνσης από την περιοχή λόγω 

μεγάλης αύξηαης των ενοικίων. Την αύξηση του ενοικίου που αναμένεται 

ότι θα προέλθει θα μπορούσε π.χ. να πληρώνει για ένα διάστημα ο 

Δημος/ΟΤΑ ή ο φορέας ανάπλασης από τα εσοδά του (π.χ. εισφορές 

από την εκμετάλλευση των υπογείων χώρων γκαράζ, δάνεια κ.λ.π.) Η 

συμμετοχή αυτή του Δημου μετά από κάποιο διάστημα θα μειώνεται 

τμηματικά, ενώ θα αυξάνει η συμμετοχή των ενοικιαστών. Προσοχή 

πάντως πρέπει να δοθεί στο να καθοριστεί ανώτατο όριο αύξησης 

ενοικίων στην περιοχή, ώστε να αποφευχθεί η έξωση/απομάκρυνση των 

στρωμάτων χαμηλών εισοδημάτων. 

Εξάλλου θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι ειδικοί στόχοι που 

θέτουν οι διάφορες οργανωμένες ομάδες εντάσσοντας τους στόχους 

αυτούς μέσα στο πλέγμα του συνολου των ενδιαφερόντων, π.χ. ομάδα 

γονέων για παιδικό σταθμό στην γειτονιά, ομάδα οικολόγων για ειδικές 

χρήσεις ακάλυπτων χώρων, πολιτιστικοί/εξωραϊστικοί σύλλογοι για 

εγκατάσταση κοινοχρήστων λειτουργιών κ.α. 
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7. Στα προγράμματα ανάπλασης θα μπορούν να συμμετέχουν οι Ο .ΤΑ. 

(Δημοι, κοινότητες) στους οποίους ανήκει η περιοχή επέμβασης, η 

ΔΕΠΟΣ, καθώς και άλλοι σχετικοί φορείς ΝΠΔΔ π.χ. (ΑΟΕΚ, ΕΚΤΕ) ή 

και εταιρείες μικτής οικονομίας (π .χ. Εκτενεπολ) που θα εκδηλώσουν 

ενδιαφέρον για το πρόγραμμα . 

Ειδικότερα θα επιδιώκεται η συμμετοχή των Δημων στις 

Αναπλάσεις, διότι σαν τοπικοί φορείς αυτοδιοίκησης μπορούν καλύτερα 

να ανταποκρίνονται στους κοινωνικούς στόχους των προγραμμάτων. 

8. Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων ανάπλασης θα καλύπτεται 

μερικώς από τους ιδιοκτήτες και τις άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες που 

κατοικούν στην περιοχή, κυρίως όμως θα βασίζεται στην ευνοϊκή 

δανειοδότηση ή επιχορήγηση του φορέα ανάπλασης από δημόσιους 

φορείς (π. χ. ΕΤΕΡΠΣ, ΔΕΠΟΣ, ΕΚΤΕ, ΟΤΑ). Θα μπορεί έτσι ο φορέας 

ανάπλασης να συνάπτει ευνοϊκά χαμηλότοκα δάνεια με Τράπεζες του 

Δημοσίου ή άλλους φορείς καθώς επίσης θα μπορούν να ορισθούν 

ειδικά κονδύλια για επιχορήγηση προγραμμάτων ανάπλασης . Η 

συμμετοχή των ιδιοκτητών, καθώς και των άλλων ομάδων των κατοίκων 

(ενοικιαστών, σωματείων, συλλόγων κ .λ.π.) στην χρηματοδότηση των 

αναπλάσεων μπορεί να γίνεται με εισφορές, τέλη ή ανταποδοτικούς 

φόρους που θα αποδίδονται αποκλειστικά για σκοπούς που 

εξυπηρετούν την ανάπλαση. 

g. Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος ανάπλασης πρέπει να 

εκτιμούνται οι επιπτώσεις των επεμβάσεων τόσο στην περιοχή 

εφαρμογής όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Με την εκτίμηση αυτή θα 

επαναπροσδιορίζονται οι αρχικοί στόχοι, εξασφαλίζοντας έτσι στο 

πρόγραμμα αυτοέλεγχο και ευελιξία. 

- 93 -



Τέλος, θα πρέπει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα από την 

αποπεράτωση του προγράμματος να διερευνηθούν οι ευρύτερες 

επιπτώσεις: 

- στην κοινωνική οργάνωση της περιοχής (κοινωνικές σχεσεις, μορφή και 

λειτουργία κοινωνικών ομάδων, προσέλευση κοινωνικών στρωμάτων 

από υψηλότερα εισοδήματα, κοινωνικές συγκρούσεις κ.α) 

- Στην οικονομική οργάνωση της περιοχής (ανατιμήσεις τιμών γης και 

διαμερισμάτων, προσέλευση ιδιωτικού κεφαλαίου για κατασκευές και για 

αγορές διαμερισμάτων κ.α). 

- στην πολεοδομική οργάνωση της περιοχής (νέες κατασκευές, 

εγκατάσταση εντατικότερων και αποδοτικότερων χρήσεων, νέα 

πολεοδομικά στάνταρντς π.χ. σχέση κοινοχρήστων επιφανειών στο 

σύνολο, % πρασίνου κ.λ.π). 

Η μερική ανάπλαση θα αναφέρεται στα εξης θέματα: 

- Ουσιαστική μείωση πραγματοποιούμενων ΣΔ και πυκνοτήτων. 

- Ενοποίηση των ακάλυπτων χώρων ή τμημάτων αυτών. 

- Εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης για τους κατοίκους της περιοχής 

επέμβασης (Ο.Τ./γειτονιά) στο ακάλυπτο χώρο και στα υπόγεια. 

- Σταδιακή αλλαγή χρήσεων των υπογείων χώρων και μετατροπή των σε 

χώρους στάθμευσης. 

_ Εξασφάλιση διόδων (εισόδου/εξόδου) από τον δρόμο πρός τον 

ακάλυπτο (εγκάρσιες ή κάθετες στοές). 

_ Εξασφάλιση χώρων (υπαίθριων ή κλειστών) που θα αποδοθούν σε 

κοινωφελείς χρήσεις για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής 

επέμβασης κατά προτεραιότητα και κατά δεύτερο των κατοίκων της 

ευρύτερης περιοχής. Τέτοιες χρήσεις μπορεί να είναι: παιδικός σταθμός, 
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χώρος παιχνιδιών, χώρος εργαστηρίων, χώρος εκθέσεων (γιορτές, 

συναυλίες κ.α) 

Δενδροφύτευση και εξασφάλιση χώρων πρασίνου στους 

ενοποιημένους ακάλυπτους χώρους, αλλά και σε τμήματα των δρόμων. 

Στους χώρους πρασίνου θα εντάσσονται υπαίθρια ή ημιστεγασμένα 

καθιστικά (κιόσκια). 

- Ενοποίηση ταρατσών των πολυκατοικιών - όπου είναι δυνατή λόγω 

διαφορών στο ύψος των κτιρίων - και δημιουργία χώρων πρασίνου στις 

εξωτερικές περιμέτρους. Διαμόρφωση ταρατσών ώστε να 

χρησιμοποιούνται από τους ενοίκους των πολυκατοικιών σαν χώροι 

καθιστικού. 

Τα διάφορα θέματα που αναφέρεται η μερικη ανάπλαση θα 

καθορισθούν επακριβώς από τον ίδιο τον φορέα ανάπλασης. Εδω 

καταγράφηκαν μόνο δυνατότητες αξιοποίησης και διαμόρφωσης 

κοινοχρήστων χώρων. Εξάλλου δεν πρέπει να παραλείψουμε την 

δυνατότητα να προχωρήσει η ανάπλαση σε επόμενο στάδιο σε πιο 

ριζικές επεμβάσεις που δεν θα είναι του τύπου της ριζικής ανάπλασης με 

κατεδάφιση όλου του υπάρχοντος οικοδομικού όγκου και με νέα 

ανοικοδόμηση, αλλά θα προβλέπονται πιο προχωρημένες και 

ριζοσπαστικές λύσεις. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε την σταδιακή απελευθέρωση ορισμένων 

ισογείων από ιδιωτικές χρήσεις (κατοικίας, καταστήματα) και μετατροπή 

τους σε πιλοτί, εξασφαλίζοντας έτσι άνετες προσπελάσεις στους 

ακάλυπτους εσωτερικούς χώρους και καλύτερη σύνδεση/ενοποίηση του 

δρόμου και των εξωτερικών δημόσιων κοινοχρήστων λειτουργιών με τις 

εσωτερικές - μέσα στο Ο.Τ. - κοινόχρηστες λειτουργίες. Μια τέτοια 

ενοποίηση βελτιώνει επίσης σημαντικά τις συνθήκες αερισμού στο Ο.Τ. 
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Επίσης θα μπορούσε να προχωρήσει ο φορέας ανάπλασης σε 

δέσμευση (μέσω διαφόρων τρόπων : απολλοτρίωση , ενοικίαση κ.λ.π) 

ολόκληρων κτιρίων στο Ο.Τ., ιδιαίτερα παλαιών οικοδομών που το 

κόστος απόκτησης ή χρήσης είναι σημαντικά μικροτερο των νέων, και να 

τις μετατρέψει ανάλογα για κοινωφελείς σκοπούς . 

Τέλος μακροπρόθεσμα θα μπορούσαμε να θέσουμε και τον 

στόχο, που σήμερα θεωρείται μεγαλεπίβολο σχέδιο, στη σταδιακής 

δέσμευσης (μέσω απαλλοτρίωσης) του τελευταίου ορόφου των 

πολυκατοικιών από τον φορέα ανάπλασης, με σκοπό την σταδιακή 

μείωση του υπάρχοντος οικοδομικού όγκου με την κατεδάφιση του 

δεσμευμένου τελευταίου ορόφου. Ο στόχος της σταδιακής μείωσης του 

υπάρχοντος οικοδομικού όγκου ειδικά σε περιοχές με πολύ υψηλούς 

πραγματοποιημένους Σ .Δ. και με πλάτη δρόμων μικρή ανταποκρίνεται 

στους μακροπρόθεσμους στόχους της καλυτέρευσης της ποιότητας 

ζωής σε περιοχές κατοικίας υψηλών πυκνοτήτων . Πράγματι η μείωση 

κατά 1 όροφο (το τελευταίο ρετιρέ) βελτιώνει σημαντικά τις συνθήκες 

ηλιασμού, φωτισμού , αερισμού στους υποκείμενους ορόφους και ειδικά 

στους πρωτους ορόφους κυρίως από την πλευρά των ακάπλυπτων 

χώρων. 
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18. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 

<<Πετυχημένο έργο δεν είναι εκείνο που λύνει τις κοινωνικές αντιφάσεις 

μέσα σε μια πλαστή αρμονία, αλλά εκείνο που εκφράζει την ιδέα της 

αρμονίας ενσωματώνοντας τις αντιφάσεις με τρόπο καθαρό και 
1 

ασυμβίβαστο, στην ίδια εσωτερική του δομή. 

ο Γάλλος κοινωνιολόγος Paul-Henry Clombart de Lauwe γράfει 

γι' αυτό: << ... Η φαντασία των τεχνικών θα πρέπει να δουλεύει, όχι μόνο 

για να διαλέγει αποκλειστικά τη λύση την πιό εύκολη και πιό 

αποτελεσματική για την παραγωγή, το εμπόριο, την οικονομία και τη 

διοίκηση. Θα πρέπει πριν από όλα να λάβουν υπόψη τους οι τεχνικοί 

τους ανθρώπους, για τους οποίους χτίστηκε η πόλη, και τις ανάγκες 

τους. Αν συμβεί το αντίθετο τότε οι ίδιες οι ανθρωπιστικές επιστήμες θα 

χρησιμοποιηθούν για να προσαρμόσουν τους ανθρώπους στο πλαίσιο, 

που θα έχει κατασκευαστεί γι' αυτούς, χωρίς καν να τους έχουν 

συμ!ιυλευτεί προηγουμένος και για να επιβληθούν οι αποφάσεις που 

έχουν ληφθεί <<άνωθεν>> από μια ομάδα <<επιλέκτων>>, που είχε 

αναλάβει να σκέπτεται για λογαριασμό των άλλων >> 
2

· 

1 . τ. Aborno, <<Τέχνη και μαζική Κουλτούρα>> 
2. Ρ-Η Chombart de Lauwe 1966 (σε ελληνική μετάφραση στο περιοδικό "Εποχές" αρ.41 

Σεπ. 66) 
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Με την έλευση των προσφύγων, οι πόλεις της σιωπής έγιναν 

πολύβουες, ανατρεπτικές. Το 1922 αποτελεί ένα σημαντικό σημείο 

καμπής ανάμεσα σε δύο περιόδους αστικής ανάπτυξης που 

εναλλάχθηκαν απότομα. Αμέσως μετά το 1922 όμως ο οικιστικός τους 

χώρος μεταμορφώνεται. Επικρατεί πια η λαϊκή αυτοστέγαση και 

διευρύνεται η ιδιοκατοίκηση στις «φτωχογειτονιές της ελπίδας». 

Στις παρυφές της Αθήνας και του Πειραιά οι αυθόρμητοι οικισμοί 

αποτελούσαν για κάποιο διάστημα μαγνήτες και θερμοκήπια μιας 

εναλλακτικής κουλτούρας/που αναπτύχθηκε, καταπιέστηκε, βουβάθηκε, 

εξερράγη κατά τη διάρκεια του 1940, αλλά έπειτα πάλι σιώπησε ή 

μάλλον ητήθηκε. 

«Κάθε μεγάλη πόλη έχει μια ή περισσότερες «κακές συνοικίες» 

όπου συγκεντρώνεται η εργατική τάξη. Ασφαλώς είναι συνηθισμένο η 

φτώχεια να μένει σε σοκάκια κρυμμένα δίπλα στα παλάτια των 

πλουσίων- όμως γενικά της έχουν προσδιορίσει μια απομονωμένη 

περιοχή, όπου, κρυμμένη από τα μάτια των πιο ευτυχισμένων τάξεων, 

δεν έχει παρά να τα βγάλει, καλά-κακά, πέρα μόνη της» 1
. 

1. Engels, F., 1974 (μετάφρ.) , «Η κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία» 

(2 τόμοι), Αθήνα: Μπάϋρον. 
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Οι παράγκες και τα χαμόσπιτα δεν αφήνουν ίχνη. Στο χώρο της 

πόλης οι οικιστές τους μεταστεγάζονται, στην ιστοριογραφία 

αποσιωπούνται. Διαφέρουν σ'αυτό από τα αρχοντικά, τα μεσοαστικά 

σπίτια, τα εργοστάσια ή τα δημόσια κτίρια που, ακόμη και αν 

κατεδαφίζονται έχουν συνήθως προηγουμένως φωτογραφηθεί και 

αποτυπωθεί, έχουν καταγραφεί ως δημιουργήματα γνωστών 

αρχιτεκτόνων ή ως τόποι κατοικίας «επώνυμων» πολιτών. Οι 

προλεταριακοί οικισμοί είναι, αντίθετα, κρυμμένοι από τα «ευαίσθητα 

μάτια» των συγχρόνων τους όσο καιρό στέκονται στη θέση τους, κι όταν 

γκρεμίζονται η «πολεοδομική αναβάθμιση» εξαίρεται ακόμη και αν οι 
, , 1 

κάτοικοι τους μενουν αστεγοι . 

Η στεγαστική αποκατάσταση των προσφύγων είχε πολλαπλές 

επιπτώσεις στην κοινωνική γεωγραφία της Αθήνας και του Πειραιά. 

Η πολιτική αποκατάστασης των προσφύγων δημιούργησε αμιγείς 

λαϊκές και εργατικές περιοχές. 

Η εργατική τάξη αποτελεί σημαντικό υποκείμενο της πολεοδομικής 

μας ιστορίας . Με τις δικές της αποκλειστικά δυνάμεις, έτεινε να δώσει 

διέξοδο στην ανάπτυξη της πόλης, αναπλάθοντας τον οικιστικό ιστό και 

αποσυμφορώντας αυτό που σήμερα ονομάζεται αθηναϊκή 

«υπερτροφία», «υπεραστικοποίηση», «συγκεντρωτισμός». 

Η προσκόλληση των εργατών σε κεντρικές περιοχές οφείλεται στη 

συγκέντρωση βιομηχανιών, αλλά και ευκαιριακών απασχολήσεων στον 

πυρήνα των αστικών συγκροτημάτων. 

1. Νλα Λεονήδου , «πόλεις της Σιωπής» , Εργαπκός Εποικισμός της Αθήνας και του 

Πειραιά , 1909-1940. Πολιπστικό Τεχνολογικό Ιδρυμα ΕΤΒΑ, 1989. 
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Οπως και στις πρώτες καπιταλιστικές πόλεις, οι εργάτες της 

Αθήνας και του Πειραιά ήταν υποχρεωμένοι να κατοικούν κοντά στα 

εργοστάσια. 

Αν και η συγκοινωνία αναπτύχθηκε στις ελληνικές πόλειες χωρίς 

μεγάλη χρονική υστέρηση σε σχέση με την εκβιομηχάνιση, το κόμιστρο 

ήταν ακόμα υπερβολικά υψηλό για τους εργάτες, αλλά και για τη 

μεταφορά πρώτων υλών. 

Η έλλειψη μαζικών συγκοινωνιακών δικτύων, η αδυναμία των 

εργατών να επωμισθούν το κόστος μετάβασης στη δουλειά τους και η 

εξάρτηση τους από την τοπική αγορά εργασίας καθιστούσαν το ζήτημα 

της προσπελασιμότητας στους χώρους δουλειάς κρίσιμο. 

Οι προτιμήσεις των αστών για κεντρικότητα και το συμπαγή 

πολεοδομικό ιστό έτειναν ν'αυξάνουν τη ζήτηση οικιστικού χώρου στο 

κέντρο της πόλης και να δημιουργούν αστική δομή αντίστροφη από το 

δυτικό μοντέλο ομόκεντρης αστικής ανάπτυξης, στο οποίο οι αστοί ζουν 

στα προάστια. 

Η κατανομή του οικιστικού χώρου δημιουργεί 3 επιμέρους 

διαφοροποιημένες οικιστικές καταστάσεις της εργατικής τάξης στην 

ελληνική πρωτεύουσα: τους ενοίκους των βιομηχανικών οικισμών· τους 

ιδιοκατοικούντες σε λαϊκές γειτονιές αυτοστέγασης, ιδίως αυθαίρετης και 

τους ενοικιαστές στο οικιστικό απόθεμα της ιδιωτικής αγοράς. Οι 

τελευταίοι είναι και οι πολυπληθέστεροι και σφραγίζουν τη δομή της 

μεταβατικής πόλης. 

Είναι γεγονός ότι η οργανωμένη δόμηση έχει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

• Πραγματοποιείται - συνηθέστερα - για άγνωστο κάτοικο 

• Βασίζεται στις αρχές της οικονομίας και της ταχύτητας κατασκευές 
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• Βασίζεται στην αρχή της χρησιμοποιίησης και επανάληψης ομοίων 

στοιχείων. 

Για τους λόγους αυτούς το αποτέλεσμα θα είναι τυποποιημένο και 

αφού το «Κέλυφος και όλος ο χώρος όπου θα ζήσει ο άνθρωπος είναι 

τυποποιημένα, αναγκαστικά θα τυποποιηθούν και η ζωή του και οι 

κινήσεις του και γενικά όλη η δράση του στο χώρο. 

Ενα άλλο πρόβλημα που μαστίζει ορισμένες περιοχές 

οργανωμένης δόμησης είναι η ομοιόμορφη δημογραφική και κοινωνική 

δομή του πληθυσμού, που συχνά αντιπροσωπεύει στο ότι ο 

τυποποιημένος τρόπος ζωής, που προσφέρεται, απευθύνεται σε 

ανθρώπους των ίδιων οικονομικών δυνατοτήτων και συχνά του ίδιου 

κοινωνικού στρώματος. Οικογένειες που έχουν μεγαλύτερες οικονομικές 

δυνατότητες αρνούνται να κατοικήσουν σε μια σχετικά φθηνή κατοικία, 

που η οργανωμένη δόμηση προσφέρει, ενώ πάλι πολύ φτωχές 

οικογένειες δεν μπορούν να κατοικήσουν εκεί για οικονομικούς λόγους. 

Ετσι 0 οικισμός, στο μεγαλύτερό του μέρος, κατοικείται από μια ορισμένη 

κοινωνική τάξη. 

Σχετικά με την ενιαία κοινωνική δομή του πληθυσμού, το 

πρόγραμμα και η μελέτη της οργανωμένης δόμησης μπορεί να 

προσφέρει τύπους κατοικιών σε διάφορες εισοδηματικές τάξεις. Θα 

πρέπει πάντως με την φροντίδα και προδιαγραφές της πολιτείας να 

εξασφαλισθεί ένα μίνιμουμ ανέσεων στο σύνολο των κατοικιών αυτών 

και στη συνέχεια με την σύνθεση να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να 

αμβλυνθούν τυχόν σημεία κοινωνικής τους ανισότητας. 

Η διαφορά των κατοικιών θα συγκεντρώνεται στο μέγεθός τους και 

σε πρόσθετα στοιχεία που καλύπτουν δευτερεύουσες ανάγκες και 

πάντως όχι στη θέση ή τον κοινωνικό εξοπλισμό. Εξάλλου, μέσα σε λίγα 
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χρόνια, ή το αργότερο μέσα σε μια γενιά, λόγω της κοινωνικής 

κινητικότητας είναι δυνατό να έχουμε πλήρη ανακατάταξη της κοινωνικής 

διαστρωμάτωσης του πληθυσμού ενός οικιστικού συγκροτήματος, οπότε 

το αρχικό πρόβλημα της ενιαίας κοινωνικής δομής θα αμβλυνθεί. 

Ειδικά ως προς τους ιδιοκτήτες (οικοπέδων, κτιρίων/διαμερισμά

των) βασικός στόχος των προγραμμάτων ανάπλασης είναι η 

εξασφάλιση της αποδοχής τους, αφού αυτοί αποτελούν την κυρίαρχη 

ομάδα στην περιοχή όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Είναι 

δυνατόν δε σε ορισμένες περιοχές με μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης, 

οι ιδιοκτήτες να αποτελούν και την πολυπληθέστερη ομάδα των 

κατοίκων της περιοχής. 

Για την εξασφάλιση της αποδοχής των ιδιοκτητών είναι 

απαραίτητη η ενημέρωσή τους από τους κεντρικούς και τοπικούς 

φορείς, ώστε να πειστούν για τη χρησιμότητα τέτοιων προγραμμάτων 

ανάπλασης που βελτιώνουν την ποιότητα του περιβάλλοντος, καθώς 

επίσης και για τα οφέλη σε σχέση με τα ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντά 

τους. Μόνο μέσα από την ενημέρωση και κινητοποίηση των φορέων 

μπορεί να κερδιθεί η συγκατάθεση και η δραστηριοποίηση των 

ιδιοκτητών. 

Πρέπει εξάλλου να υποχρεώνονται οι ιδιοκτήτες μόνο σε μικρή 

οικονομική επιβάρυνση στο πρόγραμμα (π.χ. ανταποδοτικά τέλη στο 

φορέα ανάπλασης, εισφορά σε γη ή και χρήμα κ.ά.), ώστε να μην 

υπάρχει μεγάλη αντίδραση λόγω υπερβολικών οικονομικών βαρών. 

Ετσι θα πρέπει να εξασφαλίζονται ορισμένα οικονομικά κίνητρα 

στους ιδιοκτήτες, όπως η αύξηση της αξίας, καθώς και της 

αποδοτικότητας των ιδιοκτησιών μέσω της ενοικίασης, βέβαια μέσα σε 

προκαθορισμένα πλαίσια. Τέτοια κίνητρα θα μπορούσαν να είναι η 

αύξηση των ενοικίων που θα προκύψει από την αύξηση της ζήτησης για 
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καλύτερες συνθήκες ζωής, που είναι το συνεπαγόμενο των μέτρων για 

τις αναπλάσεις που προτείνονται. Θα πρέπει όμως να καθοριστούν τα 

ανώτατα όρια που θα κινηθούν τα ενοίκια. 

Η ανάπλαση θα πρέπει να στοχεύει στην προστασία των κατοίκων 

της περιοχής, ειδικά των στρωμάτων με χαμηλό εισόδημα από τον 

κίνδυνο της έξωσης και της αναγκαστικής απομάκρυνσης από την 

περιοχή λόγω μεγάλης αύξησης των ενοικίων. Την αύξηση του ενοικίου 

που αναμένεται ότι θα προέλθει θα μπορούσε π.χ. να πληρώνει για ένα 

διάστημα ο Δήμος/ΟΤΑ ή ο φορέας ανάπλασης από τα έσοδά του (π.χ. 

εισφορές από την εκμετάλλευση κτιρίων, δάνεια κ.λπ.). Η συμμετοχή 

αυτή του Δήμου μετά από κάποιο διάστημα θα μειώνεται τμηματικά, ενώ 

Θα αυξάνει η συμμετοχή των ενοικιαστών. Προσοχή πάντως πρέπει να 

δοθεί στο να καθοριστεί ανώτατο όριο αύξησης ενοικίων στην περιοχή, 

ώστε να αποφευχθεί η έξωση/απομάκρυνση των στρωμάτων χαμηλών 

εισοδημάτων. 

Παρά την σοβαρότητα των προβλημάτων διαπιστώνουμε πως 

υπάρχουν οι λύσεις, αρκεί να δοθεί η απαιτούμενη προσοχή τόσο στην 

έρευνα και ειδικότερα την εκτίμηση των δυσμενών συνεπειών όσο και 

στην σωστή και «ανθρώπινη» μελέτη του προβλεπόμενου με 

οργανωμένη δόμηση οικισμού. 

Αναφέρουμε πιο κάτω μερικά σημαντικά θέματα, που κατά 

περίπτωση υπάρχει ανάγκη να διερευνηθούν γιατί, ανάλογα με την 

περιοχή μελέτης και τις συνθήκες μπορεί να κρίνουν τις δυνατότητες 

εφαρμογής η το βαθμό επιτυχίας της όλης προγραμματικής 

, θ 1 
προσπα ειας . 

Δομή της οικογένειας. Σύνθεση, ρόλος των μελών, θέση της 

γυναίκας, οικονομικές σχέσεις, κατανομή οικιακής απασχόλησης. 
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Εξέλιξη των χαρακτηριστικών αυτών και προοπτικές . Σύνδεσή τους με 

μορφές στέγασης και συγκροτήσεις περιοχών κατοικίας . 

Κοινωνική διαστρωμάτωση. Κριτήρια διαφοροποίησης κατοίκων: 

φυλετικά , γενεαλογικά και προέλευσης, επαγγελματικά, μορφωτικά, 

εισοδηματικά. Επισήμανση των χαρακτηριστικών που συνιστούν τη 

βάση ομαδοποιήσεων με σχετικά μεγαλύτερη συνεκτικότητα. Σχέσεις 

κοινωνικών στρωμάτων , τρόπος που οι κάτοικοι αντιλαμβάνονται τη 

διαστρωμάτωση που υπάρχει. Κοινωνική κινητικότητα. Δυνατότητες και 

διαδικασίες κοινωνικής ανέλιξης. Ειδικότερα , επισήμανση και 

διερεύνηση των χαρακτηριστικών που απορρέουν από την υπάρχουσα 

κοινωνική διαστρωμάτωση και συνδέονται με ζητήματα οργάνωσης του 

χώρου . 

Τρόπος που τα διάφορα κοινωνικά στρώματα και ομάδες 

ιδιοποιούνται το χώρο της πόλης (περιοχές κατοικίας, κέντρα, εργασία 

κ .ο . κ . ). Σχέσεις μεταξύ των στρωμάτων και ομάδων. Επισήμανση των 

περιοχών ή δραστηριοτήτων που λειτουργούν με αποκλεισμό ορισμένων 

ομάδων ή αποκλειστικά για ορισμένες ομάδες . Συνάρτηση των 

περιοχών της πόλης , χαρακτηρισμένων ως προς την κοινωνική 

διαστρωμάτωση των κατοίκων τους, με θέματα κοινωνικής πολιτικής, 

επάρκειας και καταλληλότητας διαφόρων εξυπηρετήσεων κ.ο.κ. 

Επισήμανση των συμφερόντων ή προοπτικών των διαφόρων 

κοινωνικών στρωμάτων και ομάδων που συνδέονται με την παραγωγή 

κτισμένου χώρου και την επέκταση της πόλης. Ειδικότερα, επισήμανση 

των χαρακτηριστικών που αποτελούν ή τείνουν να αποτελέσουν τη βάση 

λειτουργίας ομάδων πίεσης σε συνάρτηση με τα θέματα αυτά. 

1. Α.Αραβανηνός «Πολεοδομικός σχεδιασμός: Θέματα από τη θεωρία και την 

πρακηκή» . Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα 1993. 
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Τοπική συλλογική ζωή. Υφιστάμενοι σύλλογοι και οργανώσεις. 

Στόχοι τους και συμμετοχή των κατοίκων σ' αυτούς. Συμμετοχή των 

φορέων αυτών στην επισήμανση ή επίλυση προβλημάτων της περιοχής 

και διερεύνηση των δυνατοτήτων συμμετοχής τους στη διαδικασία της 

μελέτης ή της εφαρμογής της. 

Στάση (attitude) των ατόμων απέναντι στην κρατούσα κοινωνική 

οργάνωση, την πολιτική ζωή, τη διοίκηση, τις δυνατότητες αλλαγών ή 

μεταρρυθμίσεων. 

Ρυθμός και οργάνωση καθημερινής ζωής. Είδη απασχόλησης. 

Ωράρια εργασίας και εργασιακές σχέσεις. Οικιακή απασχόληση. 

Διάθεση ελεύθερου χρόνου. Ψυχαγωγία, πνευματική κίνηση, 

ενημέρωση, αθλητισμός, άλλες συλλογικές εκδηλώσεις. Κινητικότητα 

των κατοίκων και χρήση των ελεύθερων χώρων και κοινόχρηστων 

εγκαταστάσεων. Στάση των κατοίκων απέναντι στις υφιστάμενες 

(ιδιωτικές ή δημόσιες) εγκαταστάσεις για τις λειτουργίες αυτές. 

Στάση των κατοίκων απέναντι σε ηθικές αξίες, στη θρησκεία, στη 

μόρφωση, Οία διάφορα επαγγέλματα, στην εργασία και εργατικότητα, 

στο χρήμα και τον «πλούτο» . Ειδικότερη διερεύνηση της στάσης των 

κατοίκων απέναντι σε θέματα ιδιοκτησίας γης και κατοικίας. 

Η διερεύνηση θεμάτων αυτού του είδους απαιτεί γενικά τη 

συλλογή του κατάλληλου υλικού με τη βοήθεια ερωτηματολογίων, 

συνεντεύξεων ή άλλων εργαλείων των κοινωνικών επιστημών, 

δεδομένου ότι τις περισσότερες φορές τα στοιχεία των γενικών 

απογραφών είναι ανεπαρκή σε βάθος ή ανύπαρκτα για τη γεωγραφική 

μονάδα αναφοράς. 

Οι έρευνες αυτές για τη συλλογή και επεξεργασία του κατάλληλου 

υλικού μπορεί να είναι και δαπανηρές και μεγάλης διάρκειας. Ετσι έχει 

μεγάλη σημασία πριν από οποιαδήποτε έρευνα να προσδιοριστούν τα 

- 105 -



κατάλληλα για κάθε περιοχή και τύπο παρέμβασης ερωτήματα. ο 

προσδιορισμός των ερωτημάτων πρέπει να γίνει από το σύνολο της 

ομάδας μελέτης μετά από μια καλή, με εμπειρικά μέσα γνώση της ζωής 

της περιοχής και των προβλημάτων της. Ο προσδιορισμός του 

αναγκαίου υλικού, των τρόπων συλλογής και επεξεργασίας του κ.ο.κ. 

αποτελούν ειδικότερη ευθύνη των κοινωνικών επιστημόνων που θα 

σχεδιάσουν και θα διευθύνουν την έρευνα. 
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19. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών 

Σχεδίων- ΕΤΕΡΠΣ. 

Ν .Δ. 1262/1972 (ΦΕΚ Α ' 194) «περί ρυθμιστικών σχεδίων αστικών 

περιοχών» άρθρ . 19 συν. Οπως τροποποιήθηκε , Β .Δ .266/1973 (ΦΕΚ Α ' 

194) «περί διοικήσεως και λειτουργίας του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής 

Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων» βλ. Και αρθ.56 Ν .947/79 

(ΦΕΚ Α' ) «περί οικιστικών περιοχών, και άρθ . 12 ν. 1032/1980 

(ΦΕΚ Α' 57) «περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας Οικισμού και 

Περιβάλλοντος». 

Το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών 

Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ) το οποίο ιδρύθηκε από το νόμο περί Ρυθμιστικών 

Σχεδίων, αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υπό την εποπτεία 

του Υπουργού ΧΟΠ . 

Σκοπός τους είναι : 

Η απ'ευθείας χρηματοδότηση της εφαρμογής των ρυθμιστικών και 

πολεοδομικών σχεδίων και της εκτελέσεως των σχετικών έργων 

σε ολόκληρη την χώρα . 

Η επιδότηση , η δανειοδότηση των ΟΤΑ, Ν . Π .Δ.Δ. ή Οργανισμών 

κοινής ωφέλειας για τέτοιες εφαρμογές και εκτελέσεις . Σε εξαιρε

τικές όμως περιπτώσεις το ΕΤΕΡΠΣ μπορεί να χρηματοδοτήσει 

απ' ευθείας την εκπόνηση ρυθμιστικών και πολεοδομικών 

Σχεδίων. 

Η εξασφάλιση των αναγκαίων περιοχών για τις μελλοντικές ανά

γκες των έργων που θα απαιτηθούν για την εφαρμογή των ρυ

θμιστικών σχεδίων. Τέλος , με διάταγμα, επιτρέπεται η επέκταση 
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του σκοπού του Ταμείου και για την εκπόνηση και πραγματοποίη

ση χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων αρμοδιότητας του 

ΥΧΟΠ, όπως επίσης και η διάθεση από αυτό στις αρμόδιες υπη

ρεσίες υλικών, οργάνων, μηχανημάτων ή μεταφορικών μέσων 

(άρθ.12 παρ.3 Ν.1032/1980). 

Οι πόροι του ΕΤΕΡΠΣ προέρχονται από: 

κρατική επιχορήγηση 

δάνειο με εγγύηση του Δημοσίου 

έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του και 

ειδικά τέλη που επιβάλλεται στη γή ή τα κτίσματα. 

Πολλοί νόμοι ορίζουν ρητά ότι οι διάφορες επιβαρύνσεις των 

ιδιωτών, εισφορές, τέλη κ.λπ., αποδίδονται στο ΕΤΡΠΣ π.χ. εισφορές 

αυθαιρέτων, εισφορές για την δημιουργία χώρων σταθμεύσεως κ.ά. 

2. Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας (Ζ.Ε.Π.)-Ζώνες Αστικού Ανα

δασμού (Ζ.Α.Α.). 

Περιεχόμενο 

Ενεργός πολεοδομία, δηλαδή η ανάπλαση ή ανάπτυξη 

πολεοδομικών συγκροτημάτων με οργανωμένη δόμηση, τα οποία θα 

εξυπηρετούν λειτουργικά τις ανάγκες της οργανωμένης κοινωνικής 

διαβιώσεως και απασχολήσεως των κατοίκων, και θα ανταποκρίνονται 

στα φυσικά, οικονομικά και αισθητικά δεδομένα της περιοχής. Η 

ενεργός πολεοδομία έχει γίνει πλέον θεσμός σε πολλά δυτικοευρωπαϊκά 

κράτη και με αυτή τη μέθοδο κτίστηκαν πολλές από τις καινούργιες 

πόλεις. 

Αστικός αναδασμός, ο οποίος αποβλέπει στη πολεοδομική 

ενεργοποίηση της περιοχής με την εισφορά από όλους τους ιδιοκτήτες 
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των ιδιοκτησιών τους για την δημιουργία ή διαμόρφωση και την εκ νέου 

παραχώρηση σε αυτούς νέων οικοπέδων, ίσης αξίας πρός τα παλαιά, 

μετά βέβαια την αφαίρεση της εισφοράς σε γή. Ο αναδασμός ορισμένης 

ζώνης δύναται να αναληφθεί και εκτελεσθεί από το Δημόσιο, δημοσίους 

οργανισμούς, την ΔΕΠΟΣ και από οικοδομικό, αναγκαστικό ή εκούσιο, 

συνεταιρισμό που θα συστήσουν οι ιδιοκτήτες της περιοχής. ο 

αναδασμός, εκδήλωση του οποίου αποτελεί η κτηματική ομάδα, δεν είναι 

νέος θεσμός ούτε για την χώρα μας. Προβλέπεται κι από το ν.δ. του 

1923 «περί σχεδίων πόλεων». Στην Ευρώπη χρησιμοποιήθηκε 

ευρύτατα για την ανοικοδόμηση πολλών ευρωπαϊκών πόλεων που 

καταστράφηκαν από τους βομβαρδισμούς του Β' Παγκοσμίου πολέμου, 

αλλά και για την εξυγίανση των slums. 

Πρόταση για τον καθορισμό περιοχής ως Ζ.Ε.Π. ή Ζ.Α.Α. μπορεί 

να γίνει από: 

α) Τον Υπουργό ΧΟΠ. 

β) Τον οικείο ΟΤΑ ή δημοτική επιχείρηση. 

γ) Την ΔΕΠΟΣ ή εταιρεία μικτής οικονομίας. 

δ) Κρατικό νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με δήλω

ση της πλειοψηφίας του όλου αριθμού των ιδιοκτησιών της περιο

χής, που οι ιδιοκτήτες τους καλύπτουν τα 3/4 τουλάχιστον της 

επιφάνειας της, ότι συμφωνούν για τοχαρακτηρισμό της περιοχής 

ως Ζ.Ε . Π . - Ζ.Α.Α. 

Συνέπειες χαρακτηρισμού περιοχής ως Ζ.Ε . Π. ή Ζ.Α.Α. 

Το διάταγμα μεταγράφεται και καταχωρείται σε ειδικές μερίδες με 

τίτλο «Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας» ή «Ζώνες Αστικού Αναδασμού». 

Δημιουργούνται οι υποχρεώσεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα 

σύμφωνα με τα παραπάνω. Αν όμως πρόκειται για πρόγραμμα ενεργού 

- 109 -



πολεοδομίας ή εισφορά σε γη ορίζεται σε ποσοστό 40% ανεξάρτητα από 

το μέγεθος των ιδιοκτησιών χορηγούνται φορολογικές απαλλαγές για τη 

μεταβίβαση ακινήτων . 

Ανάπτυξη και αναμόρφωση Ζ. Ε. Π. ή Ζ .Α.Α. - Φορείς 

Για την ανάπτυξη ή αναμόφρωση Ζ.Ε.Π . ή Ζ .Α .Α. ο νέος οικιστικός 

νόμος παραπέμπει ρητά στα σχετικά άρθρα (23 και 25-34 ή 35-50) του 

ν . 947/79. 

Φορείς αναπτύξεως Ζ . Ε . Π. ή Ζ.Α.Α. μπορεί να είναι το κράτος, οι 

ΟΤΑ μαζί με τη ΔΕΠΟΣ ή δημοτικές επιχειρήσεις μαζί με τη ΔΕΠΟΣ ή 

εταιρείες μικτής οικονομίας στις οποίες ο δημόσιος τομέας διατηρεί 

μονίμως ποσοστό πάνω από 50%. Οι ιδιωτικές Ανώνυμες εταιρείες 

Ενεργού Πολεοδομίας καταργούνται. Οι υφιστάμενες εξακολουθούν να 

λειτουργούν με το παλαιό νομικό καθεστώς Ανώνυμος Εταιρεία Ενεργού 

Πολεοδομίας έχει συσταθεί από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα της 

Ελλάδος με την επωνυμία «ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Α. Ε.» (Εθνική Κτηματική 

Εταιρεία Ενεργού Πολεοδομίας) . Αυτή δημιουργήσε δύο νέους 

οικισμούς με το σύστημα της ενεργού πολεοδομίας , έξω από τις πόλεις 

Κομοτηνή και Ξάνθη και μελετά και νέα προγράμματα στη Θήβα και 

αλλού . 

Για την ανάπτυξη Ζ.Α.Α. μπορεί να συσταθεί με το διάταγμα 

χαρακτηρισμού ή και μεταγενέστερα, αναγκαστικός οικοδομικός 

συνεταιρισμός ο οποίος, είτε μόνος είτε σε συνεργασία με ένα από τους 

παραπάνω φορείς μπορεί να αναλάβει το πρόγραμμα αστικού 

αναδασμού. 
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3. Ζώνες Ειδικής Ενισχύσεως (άρθ. 11) 

Καθορισμός Ζ. Ε. Ε. 

Οι Ζώνες Ειδικής Ενισχύσεως (Ζ.Ε.Π.) καθιερώνονται για την 

ανάπλαση και εξυγίανση των υποβαθμισμένων περιοχών. Αυτές 

καθορίζονται με διάταγμα με πρόταση του Υπουργού ΧΟΠ μετά από 

σχετική πρόταση ή ενημέρωση του οικείου ΟΤ Α και μπορεί να 

βρίσκονται είτε μέσα σε επεκτάσεις είτε σε προβληματικές περιοχές 

εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμών προ του 1923 που απαιτούν 

ανάπλαση. 

Φορείς για την ανάπτυξη - Συνέπειες 

Η εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής ανατπύξεως στις ΖΕΕ 

αναλαμβάνεται με συνεργασία από τη ΔΕΠΟΣ, από το Δημόσιο, ή 

Δημόσιο οργανισμό ή Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στεγάσεως 

ή ανατίθεται στους ΟΤ Α ή δημοτικές επιχειρήσεις ή εταιρείες μικτής 

οικονομίας. 

Η εκτέλεση των προγραμμάτων συνιστά δημόσια ωφέλεια και στο 

διάταγμα καθορισμού μπορεί να προβλέπεται το δικαίωμα προτιμήσεως, 

η χορήγηση ειδικών κινήτρων, φορολογικές απαλλαγές (παραπομπή στα 

αντίστοιχα άρθρα 55, 58, 59 του ν . 947) . 

Το Δημόσιο χορηγεί κρατική ενίσχυση στους ΟΤ Α για συμμετοχή 

στην εκτέλεση των βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων στη 

ΖΕΕ . 
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4. Ζώνες Ειδικών Κινήτρων (άρθ.1 1 ) 

Καθορισμός Ζ.Ε.Κ. 

Η Ζ.Ε.Κ. καθορίζονται με πρόταση του Υπουργού ΧΟΠ στο 

πυρήνα των πολεοδομικών ενοτήτων. 

Συνέπειες 

Παρέχονται ειδικά χρηματοδοτικά και πολεοδομικά κίνητρα για την 

κατασκευή κτιρίων ή διαμόρφωση των κέντρων των πολεοδομικών 

ενοτήτων για την ανάπτυξη της κοινωνικής τους ζωής. 

5. Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (άρθ. 29) 

Καθορισμός (Ζ. Ο. Ε.) 

Με διάταγμα του Υπουργού ΧΟΠ μετά από γνώμη του 

συμβουλίου του ΟΤΑ και του Νομαρχιακού Συμβουλίου ΧΟΠ, ορίζονται 

οι πόλεις ή οι οικισμοί γύρω από τα όρια των οποίων καθορίζεται Ζ.Ο.Ε. 

και προσδιορίζονται τα όριά της. Σε περίπτωση επεκτάσεως του 

πολεοδομικού σχεδίου στη ΖΟΕ ή έξω από αυτήν, θεωρείται ότι η Ζ.Ο.Ε. 

επεκτείνεται αντίστοιχα Ζ . Ο.Ε. μπορούν να καθορισθούν και κατά μήκος 

ακτών ή την όχθη λιμνών ή ποταμών ή και σε άλλες θέσεις ή περιοχές 

ειδικής προστασίας. Με το διάταγμα καθορίζονται οι όροι και 

περιορισμοί χρήσης γης ή άλλοι όροι και ιδιαίτερα το ελάχιστο 

επιτρεπόμενο εμβαδόν κατατμήσεως της γής. 
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Συνέπειες 

Γεννάται δικαίωμα προτιμήσεως με τους αυτούς όρους για το 

Δημόσιο (ρητή παραπομπή στο άρθ. 55 του ν. 947179). 

Στις εκποιητικές δικαιοπραξίες ακινήτων επισυνάπτεται τοπογρα

φικό διάγραμμα που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους και 

τους μηχανικούς. Σε αυτό αναγράφονται όλα τα στοιχεία της ταυ

τότητας του ακινήτου, τα ονόματα των ιδιοκτητών και υπεύθυνη 

δήλωση του μηχανικού ότι επιτρέπεται η ανοικοδόμηση σύμφωνα 

με τις πολεοδομικές διατάξεις. 

Δικαιοπραξίες που καταρτίζονται κατά παράβαση της απαγορεύ

σεως κατατμήσεως είναι άκυρες. Οι δικαιοπρακτούντες και συμ

πράποντες τιμωρούνται. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Το μέγεθος των προβλημάτων και η αναγκαιότητα για επέμβαση 

σε ένα μεγάλο μέρος του αστικού χώρου έχουν αναδείξει τέτοιου είδους 

δραστηριότητες. 

Παρόλα αυτά όμως, πολλά σχέδια μένουν στη σφαίρα των 

οραμάτων, και όμως οι σύγχρονες πόλεις ολο και περισσότερο 

χρειάζονται αναπλάσεις. 

Χρειάζεται λοιπόν μια συγκεκριμένη πολιτική κατοικίας που θα 

δίνει προτεραιότητα σε τέτοιες παρεμβάσεις, πράγμα που απαιτεί: 

α) χρηματοδοτικά κίνητρα 

β) αναμόρφωση νομοθεσίας 

γ) συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς για ανταλλαγή εμπειρίας 

δ) συνέχιση των διερευνήσεων και των μελετών για την πολιτκή της 

ανάπλασης 

ε) μεθόδευση της πληροφόρησης του πληθυσμού και της παράκίνησης 

για την συμμετοχή του. 

Έτσι ελπίζεται ότι θα διαμορφωθούν ομάδες πίεσης προς την 

κατεύθυνση της ανάπλασης και θα συμβάλλουν στην υλοποίησή της. 

- 114 -



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1 . ΑΕΣΣ, «Εναλλακτική Πρόταση ανάπλασης του προσφυγικού 
συνοικισμού στη Θήβα. Πρόταση-πλαίσιο για την Πολεοδο
μική μελέτη», Αθήνα 1986-87. 

2. Α. Αραβαντινός «Πολεοδομικός Σχεδιασμός», Εκδόσεις 
Συμμετρία, 1993. 

3. Α. Αραβαντινός, «Πολεοδομικός Σχεδιασμός», ΕΜΠ 1984 

4. Α.Αραβαντινός, Π.Γετίμης, Γ.Πρωτοψάλτης, Δ.Χριστοφιλόπουλος 

«Προγραμματισμός και μέτρα πολιτικής για την ανάπλαση προ
βληματικών περιοχών κατοικίας υψηλών και μέσων πυκνοτήτων 
στα αστικά κέντρα»·'. 

Ειδική μελέτη για το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Sετές 
πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, 1983-87. 

5. Α. Αραπάκη, «Η ανάπλαση των προσφυγικών πολυκατοικιών του 
Ταύρου», εργασία για το Δήμο Ταύρου. 

6. Α.Βρυχέα, Τ. Κατερίνη, Δ. Μαλαστίνας, «Καταγραφή της καθημε
ρινής ζωής μέσα από το χώρο. Αποτύπωση του προσφυγικού 
συνοικισμού στη Θήβα», 1984. 

7. ΔΕΠΟΣ, «Ανάπλαση του παλαιού προσφυγικού συνοικισμού 
Θήβας», Αρ. Εργου 78ΜΟ6, Ιανουάριος 1982. 
- Δήμος Ταύρου: «Εγγραφο Κοινοπραξίας», Αθήνα 26.3.1986 
- «Κατευθύνσεις πολιτικής για το θεσμικό πλαίσιο έργων κατοι-

κίας και δραστηριοποίησης των ειδικών ζωνών και φορέων του 
Ν. 1337/83» Εισήγηση σε ομάδα εργασίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, 
Οκτώβριος 1987. 

- «Το νέο θεσμικό πλαίσιο κατοικίας. Αναγκαία στοιχεία» 

Ιούνιος 85. 
- «Επενδύσεις κατοικίας και διαδικασίες αλλαγής στις πόλεις», 
Συμπεράσματα σεμιναρίου ΟΟΣΑ, Αθήνα 27-29.5.1987. 

8. Δήμος Ταύρου: «Οικονομοτεχνική μελέτη για τη δανειοδότηση 
του έργου 83ΜΟ7: Ανάπλαση περιοχής προσφυγικών κατοι
κιών στο Δήμο Ταύρου», 1985. 
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22.10.1986. 
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10. Φ. Καρασαββίδου, «Αναπλάσεις», Β ' Συνέδριο Αισθητική των 
Πόλεων και Πολιτική Παρεμβάσεων, Δελφοί 4-6.3.1988. 

11 . Δ. Καρύδης, «Ανάγνωση Πολεοδομίας: Η Κοινωνική Σημασία 
των Χωρικών Μορφών», ΕΜΠ 1990. 

12. Λ. Λεοντίδου, «Πόλεις της Σιωπής: Εργατικός Εποικισμός της 

Αθήνας και του Πειραιά, 1909-1940», Πολιτιστικό Τεχνολογικό 
Ιδρυμα ΕΤΒΑ, 1989. 

13. Δ. Λουκόπουλος, 1. Πολύζος, 1. Πυργιώτης, Φ. Τούντα 
«Δυνατότητες και προοπτικές των προγραμμάτων ανάπλασης. 
Προτάσεις για ένα νέο οργανωτικό σχήμα, ΕΜΠ/ΓΓΕΤ/ΕΕΤΜ». 

14. 1. Πολύζος, «Δημογραφικός επιπτώσεις από τις πρόσφατες 
πληθυσμιακές ανακατατάξεις στην Αθήνα», Βήμα της Κυριακής, 

10.3.1987. 

15. Α. Ρωμανός, «Οι στεγαστικές επιδοτήσεις στα έργα ανάπλασης 
της ΔΕΠΟΣ. Μια συστηματική καταγραφή», ΔΕΠΟΣ, 

Ιούνιος 1987. 

16. Α. Τζίκα Χατζοπούλου, «Τεχνικό Δίκαιο: Πολεοδομικό - Δομικό 
Δίκαιο» Α ' Μέρος, ΕΜΠ 1990. 
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