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καί κοινωνικό; προγρχι., κιτισμιο; και
διά τήν μεγ'ΐστοποίησιν τν: κοινωνικής ευημερία: ν.χι . ην
βελτίωσιν τής ποιότητος .(■/<;:. ΛαΊισταται ε..ι...οσ U .ως
απαραίτητος ό Χωροταξικό; —χεο,-*|5;.·.ο; και Πρυ/ραμη ,ατισμ.ός ήτοι ή παράλληλος τής. εν χωρω και χρονω ορθολο-ικ-?; κατανο···';. διαοΟεώσεως και ιιναπτυςεω;. -ών ένοικων
πόρων. των οικονομικών. κοινωνικών, οικιστικών, ,.ολιτιστικών και δημογραφικών δραστηριοτήτων και λειτουρ■■ ιών ώρ και τών ποικίλων «•ικτυων και υ.τοΛομ.ηε τής Χωράς.
Ό Χωροταξικό; ώ: άνω Σχεδιασμό; συνεπάγεται έκ
7/ * 's.‘jgz(’jz y.oToo. τον y.■χΟορί'Τ’.'.ον VcV'.xcov ·,7/.y.'.Cji(ον, ορών
καί -ειιορισν.ών διά τήν Προστασίαν τον Περιβάλλοντος
καί εν ταντώι τήν βελτίωσιν τών διχμορφωθεισών συνθηκών
καί διχταραχΟεισών σβέσεων των στοιχεμ/ν χυτού. ______
2. Έξ άλλον, ή ελλειψις συστηματικόν Χωροταςικον
II ρογραμοιατισμον δημκουργει συνθήκχς δια την χνχπτυς'.ν
τών τάσης φύσεως δραστηριοτήτων, εις ελάχιστα μόνον,
αστικά επί το κλειστόν, κέντρα και κυρίως εις την Πρωτεύου
σαν. λόνω έλλείψεως σηιιαντικών περιφερειακών κέντρων
άναπτύξεως εις τήν υπόλοιπον Χωράν. 1 ουριστικαι επιX
ά __
..
κατά τρόπον απρογραμμάτιστο·/ καί μή ορθολογικόν, με
αποτέλεσμα τήν ύποβάθμιοιν καί πολλάκις τήν κατασπατάλησιν τών φυσικών κόρων, τήν παραμιορφωσιν τοϋ χαρα
κτήρας τής Χούρας καί τήν καταστροφήν τοϋ πολιτιστικού
καί φυσικόν περιβάλλοντος αυτής, ενώ εις τό υπόλοιπον
τμήμα καί εις μεγάλας περιοχάς αυτής όιαπιστοϋται ελλειψις
καταλλήλου υποδομής καί απουσία τών στοιχειωδών προϋ
ποθέσεων διά τήν προσέλκυσιν καί άνάπτυξιν άςιολόγων
δραστηριοτήτων.
3. Έξ άλλου, ή απουσία οίασδήποτε συγκεκριμένης νομ.ΟΟεσίας, καθοριζούσης αρμοδιότητας περί τήν έκπόνησιν καί
εφαρμογήν Χωροταξικών Σχεδίων καί Προγραμμάτων,
ώδήγησεν εις πλήρη σύγχυσιν αρμοδιοτήτων μεταξύ τών
φορέων τής διοικήσεως, έπιταΟεΐσα κατά τά ολίγα πρόσφατα
έτη καί έκ τής εκτεταμένης διασπορας δραστηριοτήτων εις
πλείονχ Υπουργεία καί παρ' αυτών εποπτευόμενα όργανα.
‘Λναφέρτνται χαρακτηριστικός I ! Υπουργεία ήτοι : τά
’Υπουργεία Συντονισμού - Προγραμματισμού, Προεδρίας
Κυβερνήσεως (Τουρισμός). Εθνικής ’.Λν.ύνης, Εσωτερικών,
Πολιτισμού -Επιστημών. Εθνικής Παιδείας (Ανώτατα
Ιδρύματα). Γεωργίας. Ηιομηχχνίας. Κοινωνικών Υπηρε
σιών. Δημοσίων Έργων, (Ι’.κισμοΰ. Μεταφορών -Επικοι
νωνιών καί Εμπορικής Ναυτιλίας τά όποια ασκούν κατά
τρόπον μονομερή καί άσυντόνιστον. αρμοδιότητας χωροτα
ξίας καί προστασίας περιβάλλοντος, έιώ πλειάς συλλογικών
όργάνων τοϋ ιδιωτικού τομέως. είποδιδόντων όπερβάλλουσαν
έ'.ιφασιν εις ώρισμένας πλευράς τοϋ πρά.γματι πολύπλοκου
θέματος, επιτείνει ετι περαιτέρω τ'; / ΰφισταμ.ενην σύγχυσιν
καί δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα εις βάρος τής ορθο
λογικής καί ομαλής άναπτύξεως τής Χώρας.
4. Οΰτω πως αί δη μ ιο υ ρ γ ο ύ μ εν αι καταστάσεις, υπό
συνθήκχς ραγδαίων οικονομικών καί κοινωνικών εξελίξεων,
διαφεύγουν πάντα έλεγχον καί ώς εκ τούτου δημιουργοϋνται
καί άλλοι πρόσθετοι λόγοι, οί όποιοι επιβάλλουν ότω: ή
σχετική άρμοδιότης συγκεντρωθή επειγόντως εις ένιαϊον.
κεντρικόν συντονιστικόν καί προγραμματικόν φορέα, εις
τον όποιον θ’ άνήκη συγχρόνως ή ευθύνη παρακολουθήσεως

της εφαρμογής της ως ανω πο/.ιτικης. υπ , των
έπί μέρους κρατικών ή μή οργάνων.

5. Εις τήν θεραπείαν τών ;εκτεθεισών ώς άνω θεσμι .ών,
διαεθρωτικών και οργανικών άόυναμιών. άποσκοπει. ό
Χωροταξικός Σχεδιασμό: και Προγραμματισμός. Ούτος
συνδέεται στενώ/; πρός τήν έννοιαν τής Προστασίας τοϋ
I Ιεριβάλλον-.οε. τής όποίαε καί αποτελεί θεμελιώδη τ.ροϋπόθεσιν καθότι ή διαφύλαξις καί προστασία τού π.ριβάλ'/.οντος
εξασφα/.ίέεται. κατά κύριον λόγον, διά τής καταλλήλου
χωροθετήσεως τών ποικίλων δραστηριοτήτων, λειτουργιών,
δικτύων καί έργων υποδομής, εις τά πλαίσια ενός άρτιου
Χωροταξικού Σχεδίου καί 1 Ιρογράμματος.
'(ά κατά τ’ ανωτέρω συντονισμός συντείνει επίσης εις
την εςουόετέρωσιν τών εκδήλων τάσεων ανταγωνισμού εις
την χρήσιν ώρισμενων τμημάτων τοϋ χώρου, ανταγωνισμού
οστις. κατά κανόνα, πρόκαλεΐ σπατάλην επενδύσεων, χρόνου
καί δυναμισμού τής Χώρας.
6. Ό Χωραταξικός Σχεδιασμός καί Προγραμματισμός
πραγματοποιείται οΐά τής έκπονήσεο,ς καί τής εφαρμογής
Χωροταξικών Σχεδίων καί Π ρογραμμάτων διά τό σύνολον
τής Χώρας, διά συγκεκριμένη-/ Περιφέρειαν ή δΓ ώρισμένον τομέα δραστηριότητος. Ταϋτα άντιστοιχοϋντα πρός τά
Προγράμματα Οικονομικής καί Κοινωνικής Άναπτύξεως,
αποτελούν τήν έκψρασΊν καί ύ/.οποίήσιν τούτο/·/“εις τόν
εθνικόν χώρον.
'Η πραγματοποίησις. τών στόχω/ καί έπιδιώξεω/ .ή;
Χο/ροταξίας καί τής Προστασίας Περιβάλλοντος, διευκό
λυνε: καί έκφογικεύε: τήν ::αίκ/.ατίαν έτιτεύςεως τών στόχων
τής ο:·/.ςν:μ(λής ά-.απτΰςεως. ενώ. ές άλλου, ή επιτυχής ντρα-γαατοπ:ιησις'τών σκοπών αύτήςί καόιστά :υ/ατήν και επιτρέ
πει την τιαώεσιν τών άπαριαιτήτων κ,εςαλαίουν καί πόρων,
πρός- έκτέλεσιν τών έπί μέρους χωροταξικών σχεδίων,
προγραμμάτων, έργο/ν καί μελετών.
Έκ τών άνω γίνεται πλήρως κατανοητή ή σκοπιμότης
συνδέσεως τής πολιτικής καί τών σχεδίων Χωροταξίας
καί Προστασίας τοϋ Περιβάλλοντος πρός τάς παρεμβάσεις
τοϋ Δημοσίου αίτινες έκδηλοϋντχι διά τοϋ Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων. Ούτως, έκαστον πρόγραμμα άνα
πτύξεως, προγραμμχτιζόμενον συγκεκριμένο·/ έ'ργον ή καί
μελέτην, ώς καί ή σχετική πρός τούτο δημοσία δαπάνη,
είναι δυνατόν νά άξιολογοϋνται, συν τοΐς άλλοις, έν συνδυασ
μό) καί έν συναρτήσει πρός τον βαθμόν συμβολής αυτών εις
τήν επιτυχή πραγματοποίησή τής ακολουθητέας εθνικής
καί περιφερειακής χωροταξικής πολιτικής, τής πολιτικής
προστασίας τοϋ περιβάλλοντος καί τών στόχων βελτιούσεως
τής ποιότητες τής ζωής έν γένει,
7. Ό προτεΐνόμενος Νόμος σκοπόν εχεί τήν χάίαξW
νομικού πλαισίου διέποντος τήν έκπόνησιν καί εφαρμογήν
Χωροταξικών Σχεδίων καί Προγραμμάτων, έρχεται δέ νά
συμπληρό/ση. τυντονίση καί όλοκληρο/ση τό υφιστάμενον
ασαφές έν πσλλοΐς νομικόν καθεστούε. τό εικαζόμενο·/ έξ
•υφισταμένων έπί μέρους διατάξεων τής ίσχυούσης νομοθε
σίας καί διοικητικών πράξεων, κυρίως δέ νά δημιουργήση
τά αναγκαία όργανα διαμορφώσεως πολιτικής, χωροτα·'
ξικών εφαρμογών καί προστασίας περιβάλλοντος, άτινα
άπό μακροϋ ήδη χρόνου ΰφίστανται. έν πλήρει άνζπτύξει.
εις όλας τάς Δυτικής αλλά καί Άνατολικάς Χώρας τής Εύρο'/πης.
S. Αί γενικαί έπιδιιόξεις τοϋ Νόμου είναι :
α ■ έί έςατςάλιτις -/.αί ό έλεγχος τής έςελίςεως τής χωρο
ταξικής δομής τής χώρας, κατά τρόπον έπιτρέποντα καί
διευκολύνοντα τήν ορθολογικήν ά’/άπΤυξιν τών φυσικών πό
ρων οόε καί τών πάσης φύσεως δραστηριοτήτων τοϋ πληθυ
σμού αυτής, λαμβανομένων ύπ’ οψιν των φυσικών, κοινωνικών
οικονομικών, Ιστορικών καί πολιτιστικών δεδομένων.
β) Ή διατήρησις καί προστασία τοϋ περιβάλλοντος ο'/ς
κ ιί ή έναρμόνισις τών προγραμμάτων περιβάλλο/τος καί
άναπτύξεως.

