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1.10 Θεσµοθετηµένες χρήσεις γης – κάλυψη εδάφους 
 
1.10.1 Θεσµοθετηµένες χρήσεις 
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφ. Α.1.1.α.6–3.4.3, το ποσοστό των περιοχών µε θεσµοθετηµένες χρήσεις 
γης στην Π∆Ε, σε σχέση µε την συνολική έκταση είναι πολύ µικρό.  
 
Ως προς την οικιστική χρήση, παρουσιάζονται τεράστιες καθυστερήσεις στην προώθηση και έγκριση των 
τοπικών χωροταξικών σχεδίων (ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ) στην περιφέρεια, σηµείο που έχει ήδη τονιστεί στην µελέτη 
εφόσον πρόκειται για µείζον πρόβληµα που αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη της περιφέρειας.  
Επιπλέον, όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφ. Α.1.1.α-4 και παρουσιάζεται στον κατάλογο πορείας µελετών 
ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ (Ν.2508/1997) στην Π∆Ε1 (βλ. Παράρτηµα 0.4.1) στο σύνολο των 74 δηµοτικών ενοτήτων 
(πρώην Καποδιστριακών δήµων) που περιλαµβάνονται στην Π∆Ε µόνο µια µελέτη Γ.Π.Σ. (µε βάση τον ν. 
2508/97) έχει θεσµοθετηθεί και αυτή είναι η Αναθεώρηση ΓΠΣ της ∆Ε Πατρέων ∆ήµου Πατρέων (ΦΕΚ 358/ 
ΑΑΠ/2011). Σε 13 από τις 74 δηµοτικές ενότητες της Π∆Ε έχουν ολοκληρωθεί τα Β2, Β1 και Α στάδια, σε 3 
δηµοτικές ενότητες είναι υπό εξέλιξη το Α στάδιο, µια ενότητα τελεί υπό συµβασιοποίηση, µια υπό ανάθεση 
και µία βρίσκεται σε φάση προκήρυξης. Σε 36 από τις 74 δηµοτικές ενότητες της Περιφέρειας, δεν υπάρχει 
καν προκήρυξη µελετών. Μελέτες ΣΧΟΟΑΠ έχουν προκηρυχθεί σε άλλες 18 δηµοτικές ενότητες της 
Περιφέρειας αλλά δεν έχουν ανατεθεί.  
Σε ό,τι αφορά τις ΠΕΡΠΟ, µε το ΦΕΚ 1027/∆/2001 εγκρίθηκαν οι κατάλληλες ζώνες οικιστικής ανάπτυξης για 
την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας από τις οποίες δεν έχει προχωρήσει καµία για θεσµοθέτηση, ενώ µόνο για έναν 
οικισµό έχουν εγκριθεί τα όρια την τελευταία δεκαετία, τον οικισµό της Κουρούτας, στην ∆Ε Αµαλιάδος, στον 
∆ήµο Ήλιδας (ΦΕΚ 162/∆/2008).  
 
Οι θεσµοθετήσεις των οριοθετήσεων περιοχών µε βιοµηχανικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 
τουρισµού, αλλά και µεταλλευτικών, λατοµικών (πλην αδρανών) και κτηνοτροφικών ζωνών δεν 
παρουσιάζουν καµία εξέλιξη την τελευταία δεκαετία και οι υπάρχουσες περιοχές αποτελούν πολύ µικρό 
ποσοστό σε σχέση µε την έκταση της Π∆Ε. Είναι προφανές, συνεπώς, ότι µέχρι και σήµερα η Π∆Ε δεν 
φαίνεται να έχει αξιοποιήσει/αναδείξει σε ικανοποιητικό βαθµό τους φυσικούς της πόρους, γεγονός που δρα 
ανασταλτικά στη βιώσιµη ανάπτυξη της.  
 
Το σύνολο των θεσµοθετηµένων περιοχών υψηλής προστασίας µε ειδικό καθεστώς, που εντοπίζονται 
εντός της Π∆Ε, µε εξαίρεση τις ΖΟΕ, είτε είναι σηµειακές (αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακοί οικισµοί, 
µνηµεία της φύσης) και αποσπασµατικές, είτε ανήκουν σε ευρύτερες ζώνες (Ν. 1650, RAMSAR, CORINE, 
Natura 2000 κλπ), χωρίς σαφή οριοθέτηση και συγκεκριµενοποίηση των επιτρεπόµενων χρήσεων (ακόµα 
και µε τον πρόσφατο Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/ 31.03.2011) «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες 
διατάξεις»). 
 
Αποτέλεσµα των παραπάνω καθυστερήσεων ως προς την εκπόνηση και έγκριση των τοπικών χωροταξικών 
σχεδίων, των οριοθετήσεων περιοχών του δευτερογενούς τοµέα, των αποσπασµατικών χωροθετήσεων και 
ελλείψεων ως προς τη συγκεκριµενοποίηση ορίων και χρήσεων γης περιοχών υψηλής προστασίας, είναι η 
αυξανόµενη ένταση των χωρικών πιέσεων, κάτι που εντείνεται λόγω µετασχηµατισµών από την 
υλοποίηση µεγάλων έργων υποδοµής, οι συγκρούσεις χρήσεων γης, ιδίως σε παράκτιες περιοχές και 
περιοχές µε σηµαντικούς πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους, αλλά και η απαξίωση περιοχών της 
ενδοχώρας µε φθίνοντα πληθυσµό και χαµηλή προσιτότητα. 
 
1.10.2 Κάλυψη του εδάφους 
 
Όπως αναφέρθηκε και στο κεφ. Α.1.1.α.6-3.4.2, η Π∆Ε καταλαµβάνει περίπου το 9% της συνολικής έκτασης 
της χώρας. Το ήµισυ περίπου της συνολικής έκτασης της περιφέρειας καταλαµβάνει η ΠΕ 
Αιτωλοακαρνανίας, το 30% καταλαµβάνει η ΠΕ Αχαϊας και το 20% περίπου η ΠΕ Ηλείας. Το µεγαλύτερο 
ποσοστό του εδάφους της Π∆Ε είναι ορεινό και ηµιορεινό, µε την Π.Ε. Αχαϊας να έχει τις περισσότερες 
ορεινές και ηµιορεινές εκτάσεις, ακολουθούµενη από την Π.Ε. Αιτ/νίας. Οι µεγαλύτερες πεδινές εκτάσεις 
βρίσκονται στην Π.Ε. Ηλείας, οι οποίες ξεπερνούν το ήµισυ της συνολικής της έκτασης. 
 
Η Π∆Ε παρουσιάζει µεγάλο ποσοστό καλλιεργούµενων εκτάσεων και αρδευόµενης γης. Οι Π.Ε. Ηλείας 
και Αιτ/νίας υπερέχουν σηµαντικά ως προς τις καλλιεργούµενες εκτάσεις, σε σχέση µε την Π.Ε. Αχαϊας, και 
ως προς την αρδευόµενη γη. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε  σχέση µε την προηγούµενη δεκαετία, η Π.Ε. 
Αιτ/νίας αύξησε σηµαντικά τα ποσοστά της σε καλλιεργούµενες εκτάσεις και από την 3η θέση 
µετατοπίστηκε στην 2η .  

                                            
1 Στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ∆υτικής Ελλάδας, Ιονίων 
Νήσων και Πελοποννήσου. 
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Η Π∆Ε εµφανίζει επίσης σηµαντικό ποσοστό κτηνοτροφικής γης, µε τις µεγαλύτερες συγκεντρώσεις να 
εντοπίζονται στις Π.Ε. Αιτ/νίας και Αχαϊας. Σηµαντικό ποσοστό δασοκάλυψης παρουσιάζει ολόκληρη η 
Π∆Ε, µε την σαφή υπεροχή της στην Π.Ε. Αιτ/ νίας. Η Π.Ε. Αιτ/νίας επίσης υπερτερεί σε ποσοστό 
κάλυψης από νερά, λόγω του πλήθους των λιµνών και ποταµών που διαθέτει. Οι οικισµοί δεν εµφανίζουν 
σηµαντικό ποσοστό κάλυψης, οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις βρίσκονται στην Π.Ε. Ηλείας. Στην ΠΕ Αχαϊας 
παρά το γεγονός ότι υπάρχει το πολεοδοµικό συγκρότηµα της Πάτρας, ένα µεγάλο τµήµα της αποτελείται 
από τον ορεινό όγκο του Παναχαϊκού, µε πολύ µικρή κάλυψη από οικιστικές χρήσεις. 
 
Συµπερασµατικά: 
Η Π∆Ε εµφανίζει µεγάλο ποσοστό καλλιεργούµενων εκτάσεων και αρδευόµενης γης, κάτι που σε συνδυασµό 
µε τις ικανοποιητικές υποδοµές αποτελεί τη βάση για την ενίσχυση του πρωτογενούς τοµέα. Επιπροσθέτως 
εµφανίζει σηµαντικό ποσοστό δασοκάλυψης και φυσικό πλούτο που δύναται να ενισχύσει τον τριτογενή, 
κατά βάση, τοµέα. 
 
Οι υπάρχουσες θεσµοθετήσεις, αντίθετα από τις κατευθύνσεις του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ (ΦΕΚ 
1470/Β/09.10.2003), περιορίζονται ακόµα σε σηµειακές περιοχές και αφορούν περισσότερο στην οικιστική 
χρήση, παρόλο που και σε αυτόν τον τοµέα δεν έχουν γίνει βήµατα επιτάχυνσης των διαδικασιών εγκρίσεων 
των εκκρεµούντων ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ µε αποτέλεσµα να εκτείνονται οι άναρχες οικιστικές πιέσεις. Το ίδιο 
συµβαίνει και ως προς τις οριοθετήσεις περιοχών µε βιοµηχανικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 
τουρισµού, αλλά και στις µεταλλευτικές, λατοµικές (πλην αδρανών) και κτηνοτροφικές ζώνες, οι οποίες 
λειτουργούν µε διαδικασίες απλής αδειοδότησης ή σηµειακής χωροθέτησης. 
 
Θετικά βήµατα έχουν γίνει ως προς τις περιοχές θεσµοθετηµένης προστασίας, οι οποίες 
διακρίνονται σε σηµειακές (αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακοί οικισµοί, µνηµεία της φύσης) και σε 
ευρύτερες ζώνες (ζώνες Ν. 1650, RAMSAR, CORINE, Natura 2000 κλπ), όµως και πάλι 
παρουσιάζονται, ακόµα και µε τον Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.03.2011) «∆ιατήρηση της 
βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» αοριστίες ως προς την οριοθέτηση, τις επιτρεπόµενες 
δραστηριότητες κλπ. 
 
Συνοψίζοντας, το θεσµικό σύστηµα πολιτικής γης στην Π∆Ε δεν την καλύπτει αποτελεσµατικά αλλά 
αποσπασµατικά, αόριστα και µε ελλιπή συντονισµό τοµεακών πολιτικών, παθογένεια που είχε 
αναδείξει και το θεσµοθετηµένο ΠΠΧΣΑΑ και που την τελευταία δεκαετία δεν λήφθηκε υπόψη παρά 
µόνο σηµειακά, χωρίς ενιαίο και συντονισµένο σχεδιασµό. 
 


