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Λ. Άνάλυσις Πενική.

Στ:; οικιστικά διαμορφωμένες αεριοχες. αού έχουν δήμιου ρ- 
γη*3εϊ άαό αυθαίρετη ασλεοϊόμηρη καί κατάτμηση τής γής V-a: 
αυθαίρετη αολεοεόμηση αάνω στα ίημιουργημένa μικρά γή- 
αεσα (τα γνωστά αγροτεμάχια) ααρουσιάζονται σοβαρές ϊυ- 
σ/.ολίες για την ένταξή τους σε εγκεκριμκένο αολεοϊομικό 
τχέσιο σύμφωνα με τ:ς ϊιαοικασιες too Ν. 9-±ι/19ι9.

Πράγματι ή ιδιόμορφη αολεοϊομική, κτίριο: ομική -/.at ίϊιο- 
•/.τητ:2·/.ή συγκρότηση αυτών τών αεριοχών:

1. Καθιστά αρακτικώς άούνατη τήν έφαρμογή των διατά
ξεων αερί εισφοράς as γή λόγω τής αρακτιχώς άϊυνάτου 
έφαρμογή; ενός ισόμετρου. καθολικού ά/αλογισμού σά-.ω στις 
ιδιοκτησίες αού συγκροτούν τότες τις "εριοχες.

2. Δημιουργεί σοβαρές ίυσχέρειες γιά την έφαρμογή ενός 
εαιθυμητού τωττοό αολεοϊομικού σχείιασμού σ' αυτές τις 
τεριοχές άφού αροκαλεί σοβαρά κοινωνικά αροβλήμα-τα του ή 
άντιμετώαισή τους άττό τήν αολιτεία μέ τις τημερ:νές οικο
νομικές δυνατότητες είναι αδύνατος. Έτσι σ' αύτές τις 
αεριοχές είμαστε υποχρεωμένοι νά δεχθούμε χαμηλά αολεο- 
δομικά κριτήρια καί όχ: έαιθυμητές αολεοδομικές ρυθμίσεις.

3. Ό χοόνο; αού -S'" άααιτηθεϊ γ:ά τήν ένταξη αυτών τών 
αεριοχών τέ αολεοίομκό σχέδιο σύμφωνα με τις διαδικασίες 
τοΰ Ν. 947/1979 θά άααιτήσει με τ!ς σημερινές όυνατότητες 
σημχ/τική χρονική διάρκεια (έτη) έ'. Ι ραγδαίως καθημερινά 
ύαοβαθμίζετα: τό σερ ιβ άλλον αυτών τον αεριοχών και ϊυσκο- 
λώτερο γίνεται τό έργο τής έντάξεώς τους σέ έγκεκριμμένο 
σολέοϊομ κο y.ai ρυμοτομικό σχέδιο.

Έτσι ή δΐ2φοροσοίηση τών διαδικασιών καί συνεσώς ή 
τροσοσοίηση τών διατάξεων τοΰ Ν. 947/1979 είναι έσιβεβλη- 
μένη για νά σαρασχεθεί αρακτικώς ή δυνατότητα έντάξεώς 
αυτών τών τσροβληματικών αεριοχών σέ έγκριμμένο σολεοδο- 
μικο σχέδο μέ κατά τό δυνατόν άσλοσοιημένες διαδικασίες 
καί αρακτικώς εφικτά σολεοδομικά κριτήρια.

Β. Άνάλυσις τών άρθρων.

Άρθρον 1.

Τό σοσοστόν τών Έσιφανειών τών κοινοχρήστων χώρων σέ 
σχέση μέ τήν συνολικώς έντασσομένη μέ τολεοοομικό σχέδιο 
στεριοχή ϊέν μαορεί νά είναι γιά κάθε σερίστωση τό ίο:ο. Δέν 
μαορεί δηλαδή νά είναι τό ίδιο σέ μιά αεριοχή υψηλής στά
θμης αολεοϊεμήσεως καί οίκήσεως καί σέ μιά στεριοχή χαμη
λών κριτηρίων, δέν μτεορεί νά είναι τό ίσιο σέ νέα οικιστική 
αέριοχή ίσου ϊημιουργεΐται σέ ααρθένα ,γή καί σέ μιά ήδη αυ
θαίρετα 5ιαμορσωμένη, οικιστική αεριοχή.

'Ap-Spov 2.

Ύαάρχουν αεριατώσεις καί κυρίως αεριοχών χύθαιοέτως 
διαμορφωμένων ήδη. οικισμών αού οι διαδικασίες έντάξεώς 
τους σέ εγκεκριμένο ζολεοοομικό σχέδιο έχουν άρχισε: σερισ- 
σέτερο άσσο 10 χρόνια καί ήδη εΰρίσκονται κατά τήν διαδικασία 
ψηφισεως τού Ν. 947/1979 στήν τελική σάση γιά τήν έκίΟ
ση ρυμοτομικού Διατάγματος. Είναι σκόαιμο άλλά καί Καγ- 
καιο αυτές ο! αέρια σώσεις νά ολοκληρωθούν καί στό τελικό 
τους στάοιο μέ τις οιασικασίες τού Ν.Δ. «αερί σχεοίων αόλεων
ν.λα.» τού 1923.

Άρ-3ρον 3.

Κατά καιρούς μικροί αυτοτελείς οικισμοί υφιστάμενοι αρό 
τού έτους 1923 μέ άαοσάσεις τών κατά τόαους Νομαρχών 
έχουν ενταχ-3εί έντός «σεριγράμματος οικισμού» μέ συγκεκρι
μένους όρους ϊομήσεως.

Μετά τήν άκΰρωση αυτών τών σεριγραμμάτων μέ τή*/ γνω
στή άαοςαση τού Συμίουλίου ’Βσικρατείας άνέκυψαν σοόαρά

κοινωνικά καί τεχ'ηκά αροδλήματα τά όαοία άτυχώς άαό 
τήν αράξη άαοϊεικνόεται ότι ϊέν άντιμετωαίζονται αρακτικά 
ολοκληρωτικά καί έγκαιρα άαό τις όιαόικασίες'τής ααρ. 8 
τού άρ-3ρου 62 τού Ν. 947/1979.

Μέ τήν σατύαωση τού σροτεινομένου αρ-3ρου 3 τά .τροίλη- 
ματ* αυτά έξαςανίζονται.

νΑρ-3ρον 4.
Ή οιατΰαωση αυτού τού άρ-3ρου άσσαλώς -3ά συναντήσει 

τήν άντί-όεση τών «θεωρητικών» αολεοίόμων καί εν γένε; 
εκείνων αού -3·έλουν τήν υψηλή στά-3μη αολεοόομήσεως σέ 
κά-3ε αεριοχή ά-;εξάρτητα ΐημιουργημένων είόικών συν-3ηκών 
καί αροκαλουμένων κοινωνικών αροβλημάτων καί ο:αμαρτυ
ριών τών ένόιασερομένων οικιστών.

Ποιος ϊέν -3ά η·3ελεν οικισμούς υψηλού ϊείκτου αολεσσομη- 
μένου καί κτιριοϊομημένου αεριϊάλλοντος. "0;χως οί οικιστι
κές αεριονές αού έχουν αύ-υαίρετα οημιουργη-ίεί (αϋ-3α:ρετη 
αολεοόόμηση, αύ·3αίρετη κατάτμηση γηαεϊων, αϋ-3αίρεση κτι- 
ριοϊόμηση) είναι μιά ίημιουργημένη αραγματικότητα αού ή 
σωστή ά^αμόροωσή της άααιτεί τεράστιες ϊααάνες καί χρόνο, 
άλλοιώς y.i-Se έαέμο2σηι σ’ αυτές ·3ά αροκαλέσει άντι νά λύ
σει κοινωνικά αροόλήματα. Έαειτα σ’ αυτές τις αεριοχες 
ααρατηρεΐται:

1. Μια άν·ση μεταχείριση μεταξύ αυτών αού έχτισαν αυ
θαίρετα καί αυτών αού. αναμένοντας- τίς__αολεοόομ:κές έαερυ- 
ίάσεις τής αολιτείας ϊέν ααρχ/όμησαν καί

2. Μιά καθημερινή ύαοϊά»3μ:ση τού αολεοϊομικού αεριβαλ- 
λοντος με τήν συνέχιση (είναι κοινωνική άνάγκη καί ϊέν στα
ματά) τής αυθαιρέτου ϊομήσεως σ’ αύτές τις αεριοχες.

Έτσι ή άνάγκη τού άρθρου. 4 κρίνεται τελικώς σκόα μη 
.«έξ άνά-,-κης» καί μέ τούς αεριορισμούς αού έαιδάλλονται λύε
ται αροσωρινώς ένα αρόόλημα χωρίς νά ϊυσχεραίνεται αερισ- 
σοτερο ή μελλοντική καθολική καί σωστή άντιμετώαιση τοΰ 
γενικώτερου αολεοϊομκού αροίλήματος σέ κάθε μιά τέτοια 
αεριοχή.

Έν ’Αθήνα:ς τή 5 Ιουνίου 1980

Ό ασοτείνων βουλευτής 
ΧΡ. ΚΑΤΣΙΓΓΑΧΝΉΣ

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΓ

Περί τροαοαοιήσεως καί συμαληρώσεως ϊιατάξεων 
τού Ν. 947/1979.

Άρθρον 1.

Ή αζράγραςος 1 τού άρθρου 18 τού Ν. 947/1979 καταρ- 
γείται καί άντ’ χυτής ϊιασυαούται νέα έχουσα ώς άκολουθως:

«Ή είσρορά σέ γή ϊέν όριζετα: ϊιά σταθερού αοσοστού άλλά 
έξάγεται γιά κάθε συγκεκριμμένη αεριοχή άαό τήν ένίεστι
γμένη καί έαιϊιωκομένη για αυτή στάθμη αολεοϊομήσεως 
(ντρόαος. σύστημα) καί οίκήσεως καί άςιολογείται βάσει τού 
τελικού αολεοϊομικού σχεϊιασμού τής συγκεκριμένης αερι-
οχής».

Άρθρον 2.

Τό 2ον έϊάςιον τής ααρ. 2 τού άρθρου 62 τού Ν. 947/ 
1979 καταργείται καί ϊιατυαούται ώς ακολούθως.

«Άρξάμεναι αρό τής ισχύος τού Ν. 947/1979 ϊιαδικασία: 
έντάξεώς οικιστικά ϊιαμορςωμένων αεριοχών εις έγκεκριμ- 
μένο ρυμοτομικό σχέϊιο ή έαανασορά έγκεκριμμένων ρυμοτο
μικών σχεοίων αού άκυρώθησχαν ϊιά τυαικούς λόγους όλοκλη- 
ρούτα: ϊιά τών αροϋςισταμένων τού Ν. 947/1979 σχετικών 
διατάξεων τού Ν.Δ. 192 «αερί σ/εϊίων αόλεων κλα.».

Άρθρον 3.

Τά ϊιά ααλοαοτέρων τού Ν. 947/1979 Άαοςάσεων τών 
οικείων Νομαρχών καθορισθέντα όρια «οικισμών αρό τού έτους 
1923» θεωρούνται νομίμως ύφισταμενα.


