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Τίτλος: «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ
Διούκηςησ – Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ». Χωρικϋσ επιπτώςεισ τησ αναδιϊρθρωςησ:
Αποκεντρωμϋνη Διούκηςη Κρότησ & Δόμοσ Αγ. Νικολϊου.
Ίρις Περουλιού – Σεργάκη
Περύληψη
Η παρούςα εργαςύα εκπονόθηκε ςτα πλαύςια του Διατμηματικού Προγρϊμματοσ
Μεταπτυχιακών πουδών: Αρχιτεκτονικό – χεδιαςμόσ του Φώρου, κατεύθυνςη Β’:
Πολεοδομύα – Φωροταξύα, του Εθνικού Μετςόβιου Πολυτεχνεύου τησ χολόσ
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υπό την επύβλεψη τησ καθηγότριασ Κα. οφύα Αυγερινού –
Κολώνια.
Η εργαςύα αυτό προςπαθεύ να ερευνόςει θϋματα που ϋχουν τισ βϊςεισ τουσ ςε
διαφορετικϋσ χωρικϋσ κλύμακεσ. Έτςι, ςτο πρώτο κεφϊλαιο ερευνϊται πώσ οι
ευρωπαώκϋσ χωρικϋσ πολιτικϋσ επηρεϊζουν τον ςχεδιαςμό ςτην Ελλϊδα. Διαθρωτικϋσ
επιλογϋσ αυτών των χωροταξικών πολιτικών εύναι η βιώςιμη ανϊπτυξη, η ςυνοχό και η
διακυβϋρνηςη. τα πλαύςια τησ κρατικόσ αναδιϊρθρωςησ ςυντελούνται αλλαγϋσ ςτο
ρόλο του κρϊτουσ, ςτη μεταβύβαςη εξουςιών ςε τοπικό επύπεδο, καθώσ αναζητούνται
νϋεσ μορφϋσ διακυβϋρνηςησ που εμπλϋκουν νϋουσ «παύκτεσ».
το δεύτερο κεφϊλαιο, περιγρϊφεται το αυτοδιοικητικό ςύςτημα πϋντε
ευρωπαώκών χωρών: Γερμανύασ, ουηδύασ, Ιταλύασ, Ιςπανύασ και Γαλλύασ. Γύνεται μια
προςπϊθεια καταγραφόσ τησ διεθνούσ εμπειρύασ, μϋςα από τη ςυγκριτικό αξιολόγηςη
αυτών των παραδειγμϊτων, ώςτε να αξιοποιηθούν για τη μελϋτη του Ελληνικού
μοντϋλου. Αυτϋσ οι χώρεσ επιλϋχθηκαν λόγο τησ αναφορϊσ τουσ, ωσ πρότυπα, ςτην
«Αιτιολογική Έκθεση» για το χϋδιο Καλλικρϊτησ.
το τρύτο κεφϊλαιο, καταρχϊσ γύνεται μια ιςτορικό περιγραφό τησ αυτοδιούκηςησ
ςτην Ελλϊδα, που ςκοπεύει ςτην κατανόηςη τησ ιςτορικότητασ του θεςμού από το
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1821 μϋχρι ςόμερα. τη ςυνϋχεια, περιγρϊφεται η φιλοςοφύα ςτην οπούα εντϊςςεται το
χϋδιο Καλλικρϊτη αλλϊ και η ανϊλυςη των βαςικών επιλογών του νόμου μϋςα από την
«Αιτιολογική Έκθεση» ςε ςχϋςη με τισ προτϊςεισ τησ ΚΕΔΚΕ και μελϋτεσ του ΙΣΑ.
το τϋταρτο κεφϊλαιο, αναλύονται τα χωρικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ περιφϋρειασ
Κρότησ

ςε

ςυνδυαςμό

με

τον

επύςημο

ςχεδιαςμό

και

καταγρϊφονται

οι

ενδοπεριφερειακϋσ ανιςότητεσ. Σϋλοσ, το πϋμπτο κεφϊλαιο επικεντρώνεται ςτην
εφαρμογό του ςχεδύου Καλλικρϊτη ςτην χωρικό ενότητα Κρότησ. ε πρώτο επύπεδο,
γύνεται μια ιςτορικό περιγραφό των αυτοδιοικητικών θεςμών. Περιγρϊφονται οι
αλλαγϋσ ςτισ οριοθετόςεισ των νϋων δόμων, τόςο ςε ςχϋςη με την προώπϊρχουςα
κατϊςταςη όςο και με την πρόταςη του ΙΣΑ. Σϋλοσ, περιγρϊφονται οι χωρικϋσ
αντιθϋςεισ ςτο νϋο Δόμο Αγύου Νικολϊου και αναλύονται τα προβλόματα ςε τοπικό
επύπεδο, όπωσ προκύπτουν από την επιτόπια ϋρευνα και τισ ςυνεντεύξεισ με
εκπροςώπουσ φορϋων και προνομιακούσ πληροφορητϋσ.

Ίρισ Περουλιού – εργϊκη,
Αρχιτϋκτων Μηχανικόσ Δ.Π.Θ., ΔΠΜ Αρχιτεκτονικό – χεδιαςμόσ του Φώρου:
Πολεοδομύα– Φωροταξύα, Ε.Μ.Π.,
Αθόνα, τηλ: +30 694 78 499 84, irisserpe@gmail.com

Summary
This thesis was carried out in the context of the Inter-Departmental Postgraduate
Course in Architecture - Spatial Design - Urban and Regional Planning direction, of the
NTUA Architectural Engineering Faculty, under the supervision of Professor Sofia
Avgerinou-Kolonia. The thesis deals with the spatial consequences of the reorganization and the analysis of the philosophy of the following law 3852/10: “New
architecture of self-government and decentralized administration- Kallikrates Program”.
The aim of this thesis is to investigate issues based on different spatial scales. The
first chapter looks into the ways European spatial policies affect regional planning in
Greece. Structural choices of these policies are sustainable development, coherence and
governance. In the context of government reorganization, changes are being conducted
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to the state’s role and the transmission of power to a local level, in search of new forms
of governing that involve actors.
The second chapter describes the self-government system of five European
countries: Germany, Sweden, Italy, Spain and France. These five countries were chosen,
as the “Preamble” of Kallikrates Program refers to them as models. Through a
comparative evaluation of these examples, an attempt to document the international
experience is made, in order to use it in the study of the Greek model.
The third chapter starts with a historical description of self-government in Greece
which aims in understanding the historicity of the institution from 1821 until today. The
chapter continues with a description of the general philosophy in which Kallikrates
Program is placed and the analysis of the law’s basic options according to the
“Preamble” in relation to proposals made by the Central Union of Municipalities and
Communities of Greece and studies by the Institute for Local Government.
In the fourth chapter the spatial characteristics of the region of Crete in combination
with official regional planning are analyzed, and the inequalities inside the region are
documented.
The fifth and last chapter focuses into the practice of Kallikrates Program in the
spatial unity of Crete. It begins with a historical documentation of self-government
institutions. The changes in the borders of new municipalities are described, in relation
both to the former condition and to the proposal of the Institute for Local Government.
In conclusion, the spatial contradictions in the new Municipality of Agios Nikolaos are
described and the local problems are discussed, resulting from research on the spot and
interviews with local organizations’ representatives and preferential informers.
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