
ΘΕΜΑ 21
ο
: Απόφαση ∆.Σ.  σχετικά µε απόψεις για την µελέτη µορφολογικών κανόνων 

δόµησης και Αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός και εκτός οικισµών µέχρι 2.000 κατοίκων, 

των Περιφερειακών Ενοτήτων ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων (σχετ. το αρ. 53402/15 έγγραφο Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας) 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η οικοδοµική δραστηριότητα δεκαετιών στον Ελλαδικό χώρο – και ιδιαίτερα τον νησιωτικό – 
έχει παράξει αποτέλεσµα που δεν επιδέχεται αµφισβήτηση (είναι ορατό). Η παραχθείσα 
εικόνα, επιδέχεται πολλές αναγνώσεις,  µέχρι εκδιαµέτρου αντίθετες. Έτσι για πολλά 
χρόνια/δεκαετίεςη επέκταση της οικοδοµικής δραστηριότητας θεωρείται πρόοδος και 
ανάπτυξη του τόπου (το µοντέλο ανάπτυξης των τελευταίων δεκαετιών). Στη λογική αυτή 
βοηθιέται η δραστηριότητα, κάποιες φορές ανεχόµενοι και παρατυπίες…… 

Στο πέρασµα του χρόνου διαπιστώνονται τα προβλήµατα. Από την επιβάρυνση των 
υπηρεσιών του ∆ήµου (ύδρευση, καθαριότητα, πρόσβαση), µέχρι την υποβάθµιση του 
δοµηµένου χώρου και του τοπίου. Επικρατεί η άποψη πλέον ότι οι ρυθµοί ανάπτυξης που 
ακολουθήθηκαν, ο χαλαρός έλεγχος ή και µη έλεγχος, υπήρξε καταστροφικός και κληρονοµεί 
στις επόµενες γενιές καταστάσεις τραγικές. Αποτέλεσµα αυτών των διαπιστώσεων, η 
απόφαση να χαραχτούν οι «κόκκινες» γραµµές που θα διασφαλίσουν τον χαρακτήρα των 
οικισµών, την προστασία και αναβάθµιση οικισµών και τοπίου. Στο πλαίσιο αυτό – του 
αυστηρότερου ελέγχου µε σκοπό την προστασία αστικού χώρου και τοπίου – εντάσσεται η 
πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ), να θεσπιστούν 
ρυθµίσεις που θα αφορούν κατοικίες και καταστήµατα στο σύνολό τους,στο σύνολο της 
νησιωτικής Ελλάδας εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν νοµοθετηθεί αυστηρότεροι όροι ( 
νησιά που ισχύουν ειδικά Προεδρικά ∆ιατάγµατα).  

Τον Σεπτέµβριο του 2011 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ), προκήρυξε 
δηµόσιο διαγωνισµό µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της µελέτης του 
θέµατος. Το πρόγραµµα είναι ενταγµένο στο ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ) και αφορά την εκπόνηση 
συνολικά 48 µελετών µεταξύ των οποίων και η του θέµατος.  Στόχος της µελέτης η 
καταγραφή, συµπλήρωση και εξειδίκευση του θεσµικού πλαισίου δόµησης κυρίως για την 
κατοικία µε ειδικούς µορφολογικούς κανόνες. Το εν λόγω έργο θα λειτουργεί συµπληρωµατικά 
µε τον υπόλοιποχωρικό σχεδιασµό και θα συµβάλλει στην καλύτερη οργάνωση του χώρου 
και στην αναβάθµιση της εικόνας των οικισµών µέσω της µορφολογίας της δόµησης που θα 
εντάσσεται στο τοπίο και στην παράδοση χωρίς να παρεµποδίζει την αρχιτεκτονική 
δηµιουργικότητα. 

Η µελέτη εκπονείται σε δύο φάσεις (Α’ και Β’) και προβλέπεται στην ολοκλήρωσή της να 
καταλήξει σε σχέδιο Π∆. Στόχος οι προτεινόµενοι κανόνες να εξασφαλίζουν ώστε η 
µορφολογία να είναι συµβατή µε την τοπολογία, την λειτουργικότητα, τη χρήση, την 
αυθεντικότητα – χωρίς να αποκλείεται και η νεωτερικότητα – της αρχιτεκτονικής δηµιουργίας 
και η ένταξη/εναρµόνιση στο ευρύτερο δοµικό και φυσικό περιβάλλον. 

Η Α’  φάση – που βρίσκεται αναρτηµένη στην διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ που σας δόθηκε- 
περιλαµβάνει την συγκέντρωση όλων των ισχυόντων θεσµικών κανονιστικών ρυθµίσεων, την 
αναγνώριση της αρχιτεκτονικής φυσιογνωµίας και του τοπίου, την καταγραφή της 
πραγµατικής κατάστασης δόµησης και την αποτίµηση και αξιολόγηση του υφιστάµενου 
θεσµικού πλαισίου που διέπει τη δόµηση των οικισµών κάτω των 2000 κατοίκων. 

Ως αποτέλεσµα των επιστηµονικών διαφωνιών που προέκυψαν κατά την διάρκεια της Α’ 
φάσης, υπήρξε η συνάντηση συνΕργασίας της Ναυπάκτου. Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε 
στις 24, 25 και 26 Ιανουαρίου 2014 µε θέµα «Μελέτες Μορφολογικών Κανόνων ∆όµησης και 
Αρχιτεκτονική Κληρονοµιά». Συµµετείχαν εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ, των ΑΕΙ (ΕΜΠ, ΑΠΘ, 
∆ΠΘ, Παν. Πατρών, Παν. Θεσσαλίας) και των Επιστηµονικών συλλόγων ΣΑ∆ΑΣ/Πανελλήνια 
Ένωση Αρχιτεκτόνων. 

Στη συνέχεια ακολούθησαν τρείς συναντήσεις της επιστηµονικής επιτροπής στα γραφεία του 
ΣΑ∆ΑΣ –Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στις 18 Φεβρουαρίου, 4 και 12 Μαρτίου, µε 
στόχους την αποτίµηση του τριήµερου στην Ναύπακτο, την κατάθεση παρεµβάσεων και τη 



συζήτηση για τη σύνταξη πορίσµατος που θα κατατεθεί στο ΥΠΕΚΑ για τις προδιαγραφές Β’ 
φάσης των µελετών.  

Η Β΄ Φάση των µελετών περιλαµβάνει: 
α) την κατάταξη του συνόλου των οικισµών σε κατηγορίες, την πρόταση καθορισµού ζωνών-
περιοχών εντός και εκτός (χώρος υπαίθρου) των οικισµών στις οποίες επιβάλλονται ενιαίοι  
µορφολογικοί κανόνες δόµησης, τη διαµόρφωση ειδικών κανόνων για την ενσωµάτωση 
αρχών βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής και  
β) την οριστική πρόταση µορφολογικών κανονισµών µε την επεξεργασία σχεδίων 
Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και σχεδίων ειδικού τεύχους-οδηγού µε κατευθύνσεις και 
επεξηγηµατικά κείµενα και άλλα στοιχεία για τη δόµηση κυρίως για την κατοικία. Η βασική 
διάκριση σχεδίων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων αφορά: 1) στους παραδοσιακούς οικισµούς ή 
στους προτεινόµενους προς χαρακτηρισµό ως παραδοσιακών µε τον πέριξ αυτών χώρο και 
2) στους οικισµούς που δεν είναι παραδοσιακοί και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
χαρακτηρισµού τους µε τον πέριξ αυτών χώρο, οι οποίοι οµαδοποιούνται περαιτέρω σε 
οµάδες οικισµών ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία αυτοί υπάγονται. 
 
Η Β φάση αναρτήθηκε στον ιστότοπο του υπουργείου, για διαβούλευση, τον ∆εκέµβριο του 
2015. 
 
Την 18

η
 Απριλίου 2016 πραγµατοποιήθηκε η παρουσίαση της µελέτης στην Λευκάδα  (το 

τµήµα που µας αφορά) από εκπρόσωπο του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος 
(ΥΠΕΝ) [τον Προιατάµενο της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Τράπεζας Γης (της 
Γενικής ∆ιευθυνσης Πολεοδοµίας) κ. Ψυχογιό Θεοδόση καιτους  εκπροσώπους της αναδόχου 
κκ Τζάκου Αθηνά και Μουτάφη Γεώργιο. 
 
Στην ηµερίδα αυτή τοποθετήθηκαν φορείς (αρχιτέκτονες, ΤΕΕ και παρευρισκόµενοι και από 
την πλευρά του ∆ήµου οι αντιδήµαρχοι Κατηφόρης και Φίλιππας (σχετικό το ενηµερωτικό 
σηµείωµα που λάβατε στα e-mail σας). 
Σε Πανελλαδικό επίπεδο υπάρχουν διαφωνίες σχετικά µε το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα την 
τύχη των µελετών και φυσικά την .. τύχη των οικισµών. 
Στην ηµερίδα της 18

ης
 Απριλίου ανακοινώθηκε από τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ – κάτι που 

συζητιέται από την ανάρτηση της Β’ φάσης – ότι δεν πρόκειται να εκδοθούν Π∆. Απλά τα 
συµπεράσµατα/προτάσεις των µελετητών θα αναρτηθούν και θα χρησιµεύουν για ενηµέρωση 
και χρήση στην έκδοση των οικοδοµικών αδειών. 
 
Να σηµειωθεί φυσικά ότι υπάρχει θεσµικό/νοµοθετικό πλαίσιο , η εφαρµογή του οποίου 
µπορεί να προστατέψει και την Αρχιτεκτονική κληρονοµιά και το Τοπίο.  
Τελευταία πληροφορία:  στις 4 Μαΐου 2015 δηµοσιεύτηκε(Α∆Α: ΨΖΑ04653Π8-4Ρ9), απόφαση 
της Γενικής Γραµµατέως Χωρικού Σχεδιασµού & Αστικού Περιβάλλοντος, για Συγκρότηση 
Κοινής Οµάδας Εργασίας µε σκοπό την επιστηµονική υποστήριξη της ∆/νουσας υπηρεσίας 
για ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ 28 ΜΕΛΕΤΩΝ του Προγράµµατος 
“ΜελέτεςΜορφολογικών Κανόνων ∆όµησης και Αρχιτεκτονικής στις Περιοχές εντός και εκτός 
Οικισµώνµέχρι 2.000 Κατοίκων”, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 20 
ΜΕΛΕΤΩΝ µε τίτλο “Μελέτες Κανόνων ∆όµησης και Αρχιτεκτονικής στις Περιοχές εντός και 
εκτός Οικισµών µέχρι2.000 Κατοίκων” και ΣΥΝΤΑΞΗ Γενικού Πλαισίου ∆όµησης στους 
Μικρούς Οικισµούς 
∆ηλαδή η κατάσταση, µπορούµε να πούµε, παραµένει …. ρευστή 
 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ 

Συµφωνούµε στην  ανάγκη προστασίας της Αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς και του Τοπίου, και 
το τονίσαµε στην ηµερίδα της 18

ης
 Απριλίου. Εκφράσαµε , όµως, και τον φόβο µας µήπως 

οδηγηθούµε σε ένα ακόµα νοµοθέτηµα που δεν θα προσφέρει κάτι, απλά θα υπάρχει, όπως 
τόσα άλλα. Άλλωστε δεν είναι η έλλειψη νοµοθετικού πλαισίου που οδήγησε εδώ την 
κατάσταση αλλά η έλλειψη ή αδυναµία ελέγχου.  

Σηµειώσαµε την αντίθεσή µας στο να υπάρχει κατηγορία «Αδιάφορος» οικισµός που 
παραπέµπει σε παντελή έλλειψη ελέγχου. 



Προτείναµε: 

Να ερευνηθεί η ανάγκη επανακαθορισµού των ορίων των οικισµών. Κάτι που ήταν και στις 
υποχρεώσεις των µελετητών. Η οριοθέτηση του ’85 έχει οδηγήσει σε επεκτάσεις δυσανάλογα 
µεγάλες  χωρίς να υπάρχει αποχρών λόγος. Ούτε τότε ούτε φυσικά σήµερα υπήρχε οικιστική 
πίεση. ∆εν υπάρχει καµιά λογική στα κυκλικά όρια. ∆εν υπάρχει καµιά λογικήπχ τα 
Πλατύστοµα να επεκτείνονται σε κύκλο (!) µε ακτίνα 300 µ και να έχοµε σχεδόν διπλάσια 
έκταση από τον Αλέξανδρο που είναι τριπλάσιος οικισµός. 

Να συµπεριληφθούν στους περιορισµούς δόµησης  οι περιορισµοί προστασίας 
περιβάλλοντος και γεωργικών περιοχών που υφίστανται. Θεωρούµε είναι κρίσιµο . 

Η κατηγοριοποίηση των οικισµών (δεν µας εξηγήθηκε µε ποια κριτήρια έγινε η προτεινόµενη) 
να τεκµηριωθεί µε σαφήνεια. Να υπάρξει αναλυτική καταγραφή /αναφορά στα κριτήρια. ∆εν 
µπορούµε να καταλάβουµε γιατί η Ευγηρος είναι .. αδιάφορος οικισµός και όχι αξιόλογος. 
Γιατί το Μαραντοχώρι (παλιό χωριό), η Κοντάραινα ή το ∆ράγανοκλπ (η αναφορά 
ενδεικτική)…. 

Τον εντοπισµό/καταγραφή και οριοθέτηση όλων των αξιόλογων τµηµάτων όλων των 
οικισµών, που χρήζουν προστασίας- ανεξάρτητα του χαρακτηρισµού του οικισµού. 

Να ληφθεί υπόψη στην κατηγοριοποίηση η µικρή απόσταση των οικισµών ώστε να µην 
υπάρξουν έντονες αποκλίσεις στο χαρακτηρισµό γειτονικών οικισµών. Επίσης  να µην 
υπάρχει τροµακτική απόκλιση στην εντός και την εκτός ορίων δόµηση (περιοχές που 
γειτνιάζουν) 

Και φυσικά τονίσαµε την αντίθεσή µας – ως προς τα µορφολογικά στοιχεία -  στην δηµιουργία 
Αρχιτεκτονικών συνταγών που θα οδηγήσουν σε κακέκτυπα αντίγραφα 

Στην συνέχεια παρατίθεται η εισήγηση της Υπηρεσίας  την οποία προτείνουµε να αποτελεί το 
αποφασιστικό µέρος της απόφασης του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου   

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη Μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και 

Αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων, Των 

Περιφερειακών Ενοτήτων ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τα υπ’ αριθ. πρωτ. 53402/04-12-2015 και 12596/10-03-2016 έγγραφα της Γενικής 

Δ/νσης Πολεοδομίας, Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης, 

ΥΠΕΝ/Γ.Γ.Χ.ΣΧ. (Α.Π.Δ.Λ.:27385/17-12-2015 & 4860/18-03-2016). 

2. Το ΠΔ.24-04-1985 (ΦΕΚ181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε (ΠΔ/14-02-1987 

ΦΕΚ133/Δ/23-02-1987, ΠΔ/25-04-1989 ΦΕΚ293/Δ/16-05-1989, ΠΔ 04-11-2011 

ΦΕΚ289/ΑΑΠΘ/04-11-2011) και ισχύει μέχρι σήμερα. 

3. Το αρχείο της Υπηρεσίας: Οι υπ αριθ. 3558/18-12-1985, 1867/04-07-1986 (ΦΕΚ 

831/Δ/1986) και 2609/12-10-92 (ΦΕΚ 1053/Δ/12-10-92) Αποφάσεις Νομάρχη 

Λευκάδας και τα στοιχεία της μελέτης του ΥΧΟΠ «Αναγνώριση αρχιτεκτονικής 

φυσιογνωμίας οικισμών Λευκάδας». 

 

Με βάση τα ανωτέρω και ειδικότερα τα στοιχεία της Μελέτης μορφολογικών κανόνων 

δόμησης και Αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων 

για την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας σας εισηγούμαστε τα ακόλουθα: 



Η κατάταξη των οικισμών του Νομού Λευκάδας σε αδιάφορους, ενδιαφέροντες και 

αξιόλογους είναι απαραίτητο να μελετηθεί εκ νέου και να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 

⇒ Η μελέτη του ΥΧΟΠ «Αναγνώριση αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας οικισμών 

Λευκάδας», η οποία πραγματοποιήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’80 και 

αναφέρεται στην πολεοδομική συγκρότηση των οικισμών, στην «αρχιτεκτονική 

τυπολογία» των κτιρίων, καθώς και σε γενικά στοιχεία της ιστορίας, της οικονομίας 

και του φυσικού περιβάλλοντος.  

⇒ Τα στοιχεία του νέου δομημένου περιβάλλοντος όπως αυτό αναπτύχθηκε κυρίως 

από το έτος 1985 έως 2011. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι οι όροι δόμησης του 

ΠΔ.24-04-1985 (ΦΕΚ181/Δ/1985), τα όρια των οικισμών που καθορίστηκαν με 

Αποφάσεις Νομάρχη, οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης και η άναρχη δόμηση 

συνέβαλλαν καθοριστικά στην αλλοίωση της οικιστικής δομής και του φυσικού 

περιβάλλοντος του τόπου. 

⇒ Σήμερα ο κλάδος του τουρισμού τείνει να γίνει ο μοναδικός τομέας ανάπτυξης και 

απασχόλησης του τόπου και δεν περιορίζεται μόνο στην παράκτια ζώνη του Νομού, 

αλλά επηρεάζει και το ορεινό – «εσωτερικό» τμήμα του. Άρα για τον καθορισμό 

των όρων και περιορισμών δόμησης είναι απολύτως απαραίτητο να ληφθούν 

υπόψη τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του τόπου. 

Ενδεικτικά σας επισημαίνουμε σημεία της μελέτης που θέτουν την ανασύνταξη αυτής:  

⇒ Ο οικισμός ΕΥΓΗΡΟΣ δεν είναι αδιάφορος, κυρίως λόγω του ευρύτερου 

ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος που εντάσσεται (σημεία στάσης και θέασης 

προς το ακρωτήριο «ΛΕΥΚΑΤΑ»), αλλά και λόγω της ύπαρξης πολλών αξιόλογων 

παλαιών κτισμάτων.  

⇒ Ο ΑΜΜΟΚΑΜΠΟΣ, και ο ΚΑΛΑΒΡΟΣ1 δεν είναι οικισμοί, και η υπάρχουσα 

δόμηση αναπτύχθηκε κατ’ ακολουθία των διατάξεων της εκτός σχεδίου 

δόμησης (κυρίως ως εντός της ζώνης των 500 μ. από τα όρια του οικισμού). 

⇒ Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ονομάζεται ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ. 

⇒ Να καθορισθούν όρια και όροι δόμησης για τον παλαιό και εγκαταλελειμμένο 

(μικρής έκτασης - μη θεσμοθετημένος) οικισμό Άγιος Νικόλαος Νηράς και να 

προστατευθούν (ως αδόμητη ζώνη) οι αγροτικές εκτάσεις γύρωθεν του 

οικισμού και των λοιπών δημοτικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής της 

Μονής Αγίου Νικολάου Νηράς. Ανάλογη ρύθμιση προτείνεται για τον μη 

θεσμοθετημένο οικισμό Κεφάλι της νήσου Καλάμου, δηλαδή προτείνεται η 

οριοθέτηση αυτού (με βάση τα υφιστάμενα κτίρια) και η προστασία τους 

ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος. 

⇒ Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι συνδέεται με τα Χορτάτα (καταγράφονται ως ένας 

οικισμός). Το ίδιο συμβαίνει με τους οικισμούς Μανάσι - Άγιο Βασίλειο, Νικολή 

– Ρουπακιάς, Κοντάραινα – Παλαιόφουρνος.  

⇒ Σε όλους τους οικισμούς να καθορισθούν τα όρια συνεκτικού και μη συνεκτικού 

τμήματος, σε συνδυασμό με την προστασία των αξιόλογων κτιρίων 

(προϋφιστάμενα του έτους 1955). Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις κρίνεται 

απαραίτητο ο επανακαθορισμός των ορίων των οικισμών (π.χ. της περίπτωσης 

ορίου με κύκλο καθορισμένης ακτίνας και κέντρου), ώστε να συνδέονται με τα 

όρια του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος (ρέματα, κλίσεις – 

μορφολογία εδάφους, δρόμοι, κτίρια). 

⇒ Οι όροι δόμησης που εφαρμόζονται σήμερα μετά την ισχύ του Ν.4067/2012 

(ΝΟΚ) και του ΠΔ 04-11-2011 ΦΕΚ289/ΑΑΠΘ/04-11-2011) σε συνδυασμό με τις 

προϊσχύουσες διατάξεις κρίνεται απαραίτητο να ανασυνταχθούν, ώστε να 

καταστεί δυνατή η εφαρμογή τους. Αναλυτικότερα, επισημαίνουμε την 

‘δυσνόητη’ / ‘ανεφάρμοστη’ διάταξη για την τοποθέτηση του κτιρίου στο 



οικόπεδο, η οποία είναι σε εξάρτηση από την υφιστάμενη δόμηση γύρω από τα 

οικόπεδα, από τα όρια του κοινόχρηστου χώρου, καθώς και από την κλίση του 

εδάφους σε συνδυασμό με το ύψος του κτιρίου. Στην παρούσα μελέτη 

αναφέρεται επίσης ότι θα πρέπει να ακολουθηθούν τα τοπικά επικρατούντα 

πρότυπα, χωρίς όμως να γίνεται καταγραφή των προτύπων αυτών. Με βάση τα 

ανωτέρω προτείνεται η αποσαφήνιση των διατάξεων όσον αφορά την 

τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο, καθώς και η διαφοροποίηση του 

συνεκτικού / αξιόλογου τμήματος (παλαιά κτίσματα) και του μη συνεκτικού 

τμήματος των οικισμών. Για παράδειγμα στο συνεκτικό τμήμα των οικισμών 

προτείνεται να μην ισχύει η παραχώρηση εδάφους για την δημιουργία 

κοινόχρηστου δρόμου των 4,00μ., καθότι αλλοιώνει τον υφιστάμενο ιστό 

(ελεύθεροι – ιδιωτικοί χώροι). 

⇒ Επιπροσθέτως, η μελέτη προτείνεται να μην περιορισθεί στον καθορισμό 

μορφολογικών κανόνων, όπως αναλογία ανοιγμάτων, στέψη κτιρίων, μορφή 

εξωστών, αλλά κρίνουμε πρωτίστως επιτακτική την ανάγκη του καθορισμού 

χρήσεων γης, όπου σήμερα απαγορεύονται μόνο οι μέσης και υψηλής όχλησης 

βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 

Ν.4269/2014. Επιγραμματικά, προτείνουμε να καθορισθούν χρήσεις γης σε 

συνεκτικό και μη συνεκτικό τμήμα των οικισμών, καθώς και στους κύριους 

οδικούς άξονες σε συνδυασμό με την υφιστάμενη δόμηση. Μετέπειτα αυτού να 

καθορισθούν με σαφήνεια μορφολογικοί κανόνες ανά κατηγορία χρήσης 

κτιρίου, οι οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη τη μελέτη των δελτίων αρχιτεκτονικής 

φυσιογνωμίας των οικισμών σε συνδυασμό με την σημερινή διαμορφωμένη 

οικιστική ανάπτυξη. Π.χ. η πρόταση της μελέτης για την κατασκευή των 

κλειστών ή κεραμοσκεπών ξύλινων εξωστών των κτιρίων, δε συναντάται στα 

παλαιά κτίσματα των οικισμών Βλυχού και Καλάμου, αρά δε δικαιολογείται η 

εφαρμογή του κριτηρίου αυτού στα νέα κτίρια. 

 

Γενικότερα είναι απαραίτητο να διερευνηθεί και να τεκμηριωθεί με σαφήνεια η τελική 

κατάταξη των οικισμών και οι μορφολογικοί κανόνες αυτών, δηλαδή να γίνει αναλυτική 

καταγραφή των κριτηρίων που έλαβε υπόψη της η μελέτη, ώστε να επιτευχθεί 

αποτελεσματικά ο κύριος στόχος της μελέτης: τήρηση των αξιών και των αρχών της 

τοπικής αρχιτεκτονικής παράδοσης και αποθάρρυνση της πιστής αντιγραφής - 

μιμητισμού σε νέες οικοδομές. 
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