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         Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου σας για τη μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και 

αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων της Περιφερειακής 

Ενότητας ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και μετά από τα συζητηθέντα στην 

ημερίδα-διαβούλευση που διοργανώθηκε στην Τρίπολη την Τετάρτη 23-03-2016, σας γνωρίζομε 

τα παρακάτω: 

Είναι σαφές, όπως επισημάναμε και τονίσαμε και κατά την διάρκεια της ημερίδας ότι η 

διαβούλευση που αφορά ένα τόσο σημαντικό θέμα έπρεπε να έχει αρχίσει πολύ νωρίτερα και 

πιθανόν να μην είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί εντός του μηνός Απριλίου, όπως μας ανακοινώθηκε 

από την αρμόδια Εκπρόσωπο του Υπουργείου.  

 Ο τίτλος της μελέτης παραπέμπει ότι ο στόχος της μελέτης θα έπρεπε να ήταν ο καθορισμός 

της φυσιογνωμίας των οικισμών, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα και η θέσπιση 

κανόνων ώστε να προστατευτεί ο αρχιτεκτονικός τους χαρακτήρας και να συνεχιστεί η οικοδομική 

τους ανάπτυξη. 

 Με την ισχύ του Ν. 4030/2011 και την εφαρμογή του ελέγχου από τους ελεγκτές δόμησης για 

όλων των ειδών τις οικοδομικές εργασίες σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές θα εφαρμόζονται 

υποχρεωτικά οι εγκεκριμένες μελέτες και επομένως ακόμα και η ισχύουσα νομοθεσία θα ήταν 

επαρκής.    

Αυτό θα έπρεπε να γίνει λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας στη χρήση 

δομικών υλικών, τις απαιτούμενες μελέτες για την έκδοση οικοδομικών αδειών, την ανάγκη για 

χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη δυναμική στην αρχιτεκτονική των κατασκευών καθώς και 

την οικονομική κατάσταση της χώρας.  

 Η κατάταξη των οικισμών σε κατηγορίες θα έπρεπε να έχει γίνει λαμβάνοντας υπόψη το 

φυσικό περιβάλλον, τη γεωγραφική θέση την αρχιτεκτονική και οικιστική φιλοσοφία ώστε οικισμοί 

που θα ανήκουν στην ίδια κατηγορία να διέπονται από τα ίδια γενικά και ειδικά στοιχεία δόμησης 

και η κατάταξη να είναι πλήρως αιτιολογημένη.  

Πριν την κατάταξη θα έπρεπε να γίνει ομαδοποίηση των οικισμών λαμβάνοντας ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτών με αναφορά: 
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 στο γενικό χαρακτήρα του πολεοδομικού ιστού (δίκτυο οδών, ελεύθεροι χώροι, πυκνότητα 

δόμησης, παλαιότητα κτιρίων) 

 αναφορά στα κτίσματα του οικισμού  

• επικρατέστεροι τύποι αρχιτεκτονικών μορφών κατοικίας (σχήμα, μέγεθος, 

ανοίγματα, εξώστες, μάντρες, υλικά, χρώματα, στέγαση κ.α) 

• μεμονωμένα αξιόλογα κτίσματα (ιστορικά κτίρια) 

• κτίσματα ειδικών χρήσεων (εκκλησίες, σχολεία, καφενεία, ελαιοτριβεία κ.α) 

 εντοπισμός προβλημάτων αλλοίωσης της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του οικισμού τόσο 

στα κτίσματα όσο και στον πολεοδομικό ιστό 

 θέσπιση μορφολογικών κανόνων 

            Στα ειδικά τεύχη αναφέρεται γενικώς μια αρχιτεκτονική αλλοίωση, περισσότερη ή λιγότερη, 

μια διαπίστωση που θα την έκανε ακόμη και κάποιος που δεν είναι τεχνικός. 

  Παρά το γεγονός ότι στα ειδικά τεχνικά τεύχη γίνεται η διαπίστωση ότι οι οικισμοί και 

ιδιαίτερα οι παραδοσιακοί έχουν δομηθεί κατά τρόπο που παραπέμπει σε αστική δόμηση και όχι 

σε παραδοσιακή, δηλαδή έχει δημιουργηθεί ένα υφιστάμενο δομημένο περιβάλλον, αυτό δεν 

λαμβάνεται καθόλου υπόψη και τίθενται αυστηροί μορφολογικοί κανόνες σαν να πρόκειται για 

παρθένους οικισμούς επιτείνοντας περισσότερο την υπάρχουσα αντίθεση.  

 Με τα σχέδια των Π.Δ. ο ρόλος του Σ.Α. διευρύνεται.  

 Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 2 του σχεδίου Π.Δ. πλην των παραδοσιακών πρέπει να 

καθοριστεί ο όρος παλιό κτίριο ή και να απαλείφει ολόκληρο το άρθρο καθώς σύμφωνα με αυτό 

όλες οι μελέτες επισκευών κλπ σε υφιστάμενα κτίρια σε όλους τους οικισμούς θα υπόκεινται στην 

γνωμοδότηση των Σ.Α. με ότι αυτό συνεπάγεται για όσα έχουν ήδη αναφερθεί αλλά και στην 

καθυστέρηση που θα προκαλείται από τον όγκο των μελετών που θα συσσωρεύονται στα Σ.Α. 

 Παρά το γεγονός ότι τα Π.Δ. αφορούν μορφολογικούς όρους και περιορισμούς δόμησης, 

θέτοντας και θέματα όρων δόμησης π.χ. γραμμή δόμησης, θεωρούμε ότι έπρεπε να καθοριστεί στο 

πλαίσιο της μελέτης το κεντρικό τμήμα του οικισμού για τους παραδοσιακούς οικισμούς του 1978 

όπως και ο διαμορφωμένος παραδοσιακός ιστός των παραδοσιακών οικισμών του 1998  ώστε να 

λυθούν θέματα αρτιότητας και οικοδομησιμότητας των οικοπέδων ενιαία. 

 Μεγάλη σημασία πρέπει να δοθεί από το Υπουργείο στο γεγονός ότι οι μελέτες δεν είναι 

δυνατόν να ελέγχονται από δύο επιτροπές Αρχαιολογίας και Σ.Α., γιατί η διαδικασία γίνεται 

εξαιρετικά χρονοβόρα και αντιαναπτυξιακή και πολλές φορές τα συμπεράσματα των Επιτροπών 

αλληλοαναιρούνται με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

       Η απόσταση των 500μ. πέριξ των οικισμών για τους οποίους ισχύουν περιορισμοί είναι 

αρκετά μεγάλη ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που το ανάγλυφο είναι τέτοιο που η θέαση  από και προς 

τον οικισμό δεν θίγεται. 
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1η παρατήρηση: το πεδίο εφαρμογής όπως αυτό αναφέρεται, είναι πολύ γενικό, ειδικά στις 

αναφορές για πραγματικό όριο οικισμού και εξωαστική περιοχή μελέτης. Ειδικότερα, το υπόβαθρο 

είναι χαμηλής ανάλυσης και δεν ανταποκρίνεται στην σημερινή διαμορφωμένη κατάσταση, η 

επιλογή της εξωαστικής περιοχής είναι αυθαίρετη ως προς το εύρος, χωρίς στοιχεία 

συντεταγμένων και γεωαναφοράς, ενώ τα όριά της δεν προσδιορίζονται στο έδαφος ούτε μπορούν 

να συσχετιστούν με αναγνωρίσιμα φυσικά ή τεχνητά ορόσημα. Πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη πως 

άλλη συνεκτικότητα δόμησης παρουσιάζουν οι ζώνες των στασίμων οικισμών, άλλη των προ ’23 

και άλλη των οριοθετημένων. Επίσης δεν υπάρχει διαχωρισμός οικιστικής και επαγγελματικής 

χρήσης. 

2η παρατήρηση: γενικά διαφωνούμε με τη φιλοσοφία των γενικών και ειδικών στοιχείων και 

περιορισμών διότι παγώνουν την έκφραση της σύγχρονης και δημιουργικής αρχιτεκτονικής, καθώς 

και την εξέλιξη στην προσαρμογή νέων υλικών και τεχνολογιών. Επίσης προσκρούουν στις 

διατάξεις θεσμοθετημένων κανόνων όπως ο ΝΟΚ, ο κτιριοδομικός κανονισμός και οι όροι δόμησης 

οικισμών. Χαρακτηριστικά αναφέρονται: 

1. σχήμα κτιρίου που δεν ακολουθεί τον «κανόνα» Ι ή Γ ή Π, δεν είναι απαραίτητο ότι δεν 

εντάσσεται αρμονικά στο γενικό σύνολο. Άλλωστε οι δεσμεύσεις του οικοπέδου και των 

όμορων αυτού κτιρίων, ο προσανατολισμός, η εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ και της βιοκλιματικής 

αρχιτεκτονικής, είναι στοιχεία που επηρεάζουν το σχήμα της κάτοψης. Δεν διευκρινίζεται αν 

στο θέμα της παραγωνιάς ή της καμπυλότητας εντάσσονται και μεμονωμένα στοιχεία όπως 

υποστυλώματα ή εξώστες. Επίσης είναι αδιανόητο η κατασκευή κλειστού γκαράζ ή 

αποθήκης στο ισόγειο να είναι αποκλειστικό προνόμιο κάποιων κατηγοριών οικισμών. 

Τέλος καμία αναφορά δεν γίνεται στις νέες ευεργετικές διατάξεις του ΝΟΚ όπως έρκερ, 

σοφίτες, φυτεμένα δώματα κ.α. 

2. απαράδεκτη προϋπόθεση της δόμησης στην εξωαστική περιοχή ενός ορόφου με μέγιστο 

ύψος 3,50+1,50μ (στέγη) που αντιβαίνει σε όλους τους όρους και περιορισμούς των εκτός 

οικισμών περιοχών. Καθίσταται περιορισμένη η ογκοπλαστική διαμόρφωση του κτιρίου ενώ 

επηρεάζεται από κάθε ανωμαλία και υψομετρική διαφορά του εδάφους. Σημειωτέο πως 

ισχύει και για επαγγελματικά ακίνητα.  

3. στην αναφορά που γίνεται για επικάλυψη με στέγη, έχει παραληφθεί το τρίριχτο σχήμα που 

συναντάται κατά κόρον σε παλαιότερα κτίσματα ορθογωνικής μορφής και σε κτίρια που 

βρίσκονται εν επαφή με άλλο. Επίσης δεν διευκρινίζεται πως αντιμετωπίζεται ο 

συνδυασμός μονόριχτων σε διαφορετικές διευθύνσεις ή ο συνδυασμός διαφορετικών 

τύπων στέγης στο ίδιο κτίριο. Τέλος θα μπορούσε ο συνδυασμός στέγης και δώματος (με 

ποσόστωση) να ισχύει για όλες τις κατηγορίες οικισμών για λόγους πρακτικότητας. 

4. Τέλος θα μπορούσε ο συνδυασμός στέγης και δώματος (με ποσόστωση) να ισχύει για όλες 

τις κατηγορίες οικισμών για λόγους πρακτικότητας. 
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5. το σχέδιο νόμου αναφέρεται πως για τα περιφράγματα πρέπει να ακολουθείται το 

επικρατούν τοπικό πρότυπο. Ακόμη και αν αυτό είναι το συρματόπλεγμα;  

6. Η εξέλιξη στην τεχνολογία, την εμφάνιση και το κόστος των υλικών οικοδομής καθιστά 

ουτοπία τον περιορισμό σε περιορισμένο τύπο για κουφώματα (ξύλο και αλουμίνιο, ή σε 

κάποιους οικισμούς μόνο ξύλο) επενδύσεις τοίχων  (μόνο λιθοδομή ή επίχρισμα) και 

στέγαστρα (μόνο κεραμίδια ή τέντα). Υπάρχει πλειάδα υλικών που σε εμφάνιση και 

λειτουργία υποκαθιστά με επιτυχία τα προτεινόμενα και με μειωμένο κόστος. Επίσης οι 

διαφορετικές τεχνοτροπίες και υλικά ανήκουν και στις προτάσεις του ΥΠΠΟ με στέγαστρα 

από μέταλλο ή γυαλί, κουφώματα από PVC, επενδύσεις με τουβλάκι ή ξύλο και 

επικαλύψεις με απομιμήσεις κεραμιδιού. 

Σε οικισμούς που πρόκειται να κηρυχθούν (ή είναι ήδη) παραδοσιακοί, ενδιαφέροντες, θα 

μπορούσαν να τεθούν τυχόν περιορισμοί, (σύμφωνα και με το σχετικό διάταγμα κήρυξης 

αυτών). 

7. οι αναλογίες όψεων όσον αφορά την τοποθέτηση των κουφωμάτων παραπέμπουν σε       

κτίρια με φέρουσα τοιχοποιία (πεσσούς) αρχιτεκτονική που δεν συνάδει με όλους τους 

οικισμούς μιας κατηγορίας. Επίσης η απαγόρευση του λευκού σαν χρώμα κουφωμάτων 

έχει μεγάλη επιρροή στο κόστος χωρίς απαραίτητα να βελτιώνει το χαρακτήρα. Καμία 

αναφορά δεν γίνεται για ανοίγματα στη στέγη, στοιχείο που επιτρέπεται από το ΝΟΚ. 

Σε οικισμούς που πρόκειται να κηρυχθούν (ή είναι ήδη) παραδοσιακοί, ενδιαφέροντες, θα 

μπορούσαν να τεθούν τυχόν περιορισμοί, (σύμφωνα και με το σχετικό διάταγμα κήρυξης 

αυτών). 

8. Οι κλίσεις των εγκαταστάσεων ΑΠΕ οφείλουν να ακολουθούν την κλίση στέγης. Επειδή 

κατά την τεχνική και τις ισχύουσες ΤΟΤΕΕ οι οποίες έχουν δημοσιευτεί σε ΦΕΚ η βέλτιστη 

κλίση αυτών κυμαίνεται από 20-35 μοίρες, αυτό δεν δύναται να μεταβληθεί. Προτείνεται 

λοιπόν η παράγραφος πού αφορά τίς εγκαταστάσεις ΑΠΕ να διαμορφωθεί ως εξής «..οι 

κλίσεις των στοιχείων ΑΠΕ – πάνελ ηλιοσυλλογής- να ακολουθούν τις κλίσεις της 

διαμορφωμένης ή υπό διαμόρφωση στέγης του κτιρίου, είτε αυτά τοποθετούνται επ’ αυτής, 

ή σε άλλο χώρο του κτιρίου, εξαιρουμένου του γηπέδου αυτού..» Όσον αφορά τον 

προσανατολισμό, αυτός παραμένει ο Νότιος.   Εάν η στέγη δεν είναι υποχρεωτική, η 

τοποθέτηση επί του δώματος να ακολουθεί τις ΤΟΤΕΕ, (κλίσεις 20-35 μοίρες) 

9. Τα δοχεία συλλογής θερμού νερού ηλιακών συλλεκτών, (μπόϊλερ), καθώς και κάθε άλλη 

εγκατάσταση, να τοποθετούνται εντός του όγκου κτιρίου, (π.χ. κάτω από τη στέγη, ή στο 

υπόγειο), με εφαρμογή της μεθόδου της βεβιασμένης κυκλοφορίας του θερμού υγρού, 

δηλαδή, μέσω αισθητήρων και κυκλοφορητή, (σε οικισμούς που πρόκειται να κηρυχθούν ή 

είναι ήδη, παραδοσιακοί). 
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10. Για όλους τους οικισμούς και για τα κτίρια με κεραμοσκεπή, να επιτρέπεται η συλλογή των 

όμβριων υδάτων από τη στέγη, με διαμόρφωση κατάλληλων συλλεκτήρων-λούκια- 

περιμετρικά αυτής, εντός του περιγράμματός της, με απότμηση των κεραμιδιών. Οι 

κατακόρυφες σωληνώσεις απαγωγής όμβριων ή αποχέτευσης, για τους ενδιαφέροντες και 

αδιάφορους οικισμούς  να μην έχουν περιορισμούς χρησιμοποιούμενων υλικών, να 

ακολουθούν την εξωτερική τοιχοποιία και να χρωματίζονται ομοιόμορφα με αυτήν. 

11. Οι εξωτερικές μονάδες κλιματιστικών εγκαταστάσεων να τοποθετούνται υποχρεωτικά ή επί 

του επιπέδου διαμορφωμένου δώματος, ή επί του ακαλύπτου του οικοπέδου και, σε καμία 

περίπτωση επί της τοιχοποιίας, (σε οικισμούς που πρόκειται να κηρυχθούν ή είναι ήδη, 

παραδοσιακοί ).   

Ομοίως και δεξαμενές νερού, όπου αυτές θεωρούνται απαραίτητες, να τοποθετούνται 

υποχρεωτικά ή επί του επιπέδου διαμορφωμένου δώματος, ή επί του ακαλύπτου του 

οικοπέδου. Οι σωληνώσεις όδευσης αυτών, εφ’ όσον είναι εξωτερικές και επί της 

τοιχοποιίας, να ακολουθούν αυτές της αποχέτευσης ή των όμβριων, να τοποθετούνται 

εντός ομοίων με αυτές σωληνώσεις, για δε τα υλικά και τους χρωματισμούς, να 

ακολουθούν τά αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Ομοίως, καμινάδες 

εξαερισμού, μικρών εργαστηρίων, καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, κλπ. 

12. Να ληφθεί μέριμνα για την χρήση μικρών ανεμογεννητριών ΑΠΕ, όταν αυτές επιτραπούν, 

ώστε να είναι καθορισμένη η θέση τους.  

 

Στα πλαίσια της ανωτέρω διαβούλευσης εξετάζεται παράλληλα και το σχέδιο νόμου που αφορά 

το χαρακτηρισμό  οικισμών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας ως ενδιαφέροντες και τον 

καθορισμό ειδικών όρων δόμησης εντός και πέριξ αυτών. Η φιλοσοφία του χαρακτηρισμού 

κάποιων οικιστικών συνόλων ως προστατευόμενων γενικά δεν μας βρίσκει αντίθετους με τις 

κάτωθι όμως παρατηρήσεις:  

1. Με έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου πρέπει να καθοριστούν τα στοιχεία 

εκείνα, μορφολογικά και ιστορικά, που λαμβάνονται υπ’ όψη και αιτιολογούν επαρκώς την 

δυνατότητα να ενταχθεί ένας οικισμός στη λίστα των προστατευόμενων. Άποψή μας είναι 

πως δεν αρκεί η θέση του οικισμού και η ύπαρξη μικρού αριθμού παλαιών 

χαρακτηριστικών κτιρίων για να οριστεί προστατευόμενο οικιστικό σύνολο ή παραδοσιακός 

πολεοδομικός ιστός.  

2. όσον αφορά τη χρήση υλικών και εδώ ισχύουν οι παρατηρήσεις περί εξέλιξης τεχνολογίας 

και όψεις καθώς η χρήση αποκλειστικά του ξύλου σε κουφώματα και αυλόθυρες είναι 

οικονομικά δυσβάσταχτή τόσο για την κατασκευή όσο και για τη συντήρηση. Στα γενικά 

μορφολογικά στοιχεία, παραμένει απορίας άξιο η παράλειψη της τρίριχτης στέγης και η 

τμηματική κατασκευή δώματος. Η επισκευή ενός λιθόκτιστου παλαιού κτιρίου με τη μέθοδο 
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της εφαρμογής εκτοξευόμενου σκυροδέματος εξωτερικά ουσιαστικά απαγορεύεται, μάλλον 

είναι επιθυμητή η κατάρρευση του. Τέλος το μέγιστο πλάτος εξωτερικής κλίμακας (1,00μ) 

δε λαμβάνει υπ’ όψη του τα ανθρωπομετρικά μεγέθη και τον κτιριοδομικό κανονισμό, ειδικά 

τις υποχρεωτικής εφαρμογής διατάξεις περί ΑΜΕΑ, όπου απαιτείται πλάτος κλίμακας 1,2 

μέτρα. 

3. τελευταία με εξ ίσου σημαντική είναι η παρατήρηση πως εδώ και 5 χρόνια δεν υπάρχουν 

πολεοδομικές υπηρεσίες (αλλά υπηρεσίες δόμησης) και ούτε κάνουν διαβιβαστικό φακέλου  

άδειας δόμησης στο Σ.Α. (αποτελεί απαιτούμενο δικαιολογητικό για προέλεγχο). Επίσης, 

αφού έχει προηγηθεί η γνωμοδότηση του Σ.Α δεν είναι δυνατή η υποβολή προμελέτης στο 

στάδιο των αρχιτεκτονικών. Αρκούσε μία απλή προσθήκη στη διαδικασία έγκρισης 

δόμησης για έλεγχο αυτών των οικισμών από το τοπικό Σ.Α.  Καθίσταται σαφής λοιπόν η 

προχειρότητα με την οποία συντάχθηκε το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.  

ΕΠΕΙΔΗ 

- Παρατηρείται μια προσπάθεια αναβολής ή και οριστικής διακοπής οριοθετήσεων οικισμών με 

την κατάργηση των ειδικών όρων δόμησης των αποφάσεων οριοθέτησης οικισμών 

- Οι προτάσεις επί της ουσίας αντίκεινται σε θεσμοθετημένες διατάξεις όπως ο ΝΟΚ, τα ΓΠΣ 

και ΣΧΟΑΠ, ο κτιριοδομικός κανονισμός, τα διατάγματα οικισμών και εκτός σχεδίου, τις 

διατάξεις για ΑμεΑ κ.α. 

- Δυσχεραίνεται το έργο των υπαλλήλων ελεγκτών της Υ.ΔΟΜ που καλούνται εντός των 

χρονικών ορίων που ορίζονται από το Ν.4030 να εγκρίνουν τις άδειες δόμησης με κανόνες 

που προσκρούουν σε θεσμοθετημένες διατάξεις και των ιδιωτών ελεγκτών δόμησης να 

παραλάβουν τα ειδικά στοιχεία των τελικών κτιρίων. 

- Δε λαμβάνεται υπ’ όψη η εξέλιξη της τεχνολογίας και οι προοπτικές επαγγελματικής και 

τουριστικής ανάπτυξης της κάθε περιοχής 

- Οι προτεινόμενοι κανόνες θα οδηγήσουν στη συγκέντρωση δραστηριοτήτων σε αστικά 

κέντρα όπου δεν θα υπάρχουν οι αντίστοιχοι περιορισμοί και ερήμωση της υπαίθρου. 

- Οι διατάξεις και οι ειδικοί όροι που προτείνονται έχουν μεγάλες ομοιότητες σε διαφορετικές 

περιοχές του Ελλαδικού χώρου με διαφορετική οικιστική φιλοσοφία. 

- Δεν αφήνεται ελεύθερη η αρχιτεκτονική έκφραση. Οι αρχιτεκτονική και οικοδομική ιστορία 

διαμορφώθηκε και διαμορφώνεται και με αντισυμβατικές κατασκευές που όμως σέβονται 

απόλυτα το χώρο και τη δραστηριότητα που εξυπηρετούν. 

- Ο χαρακτηρισμός αδικαιολογήτως μεγάλου αριθμού οικισμών και δει σε μία μόνο περιοχή ως 

«παραδοσιακούς» χωρίς να ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία και χωρίς να συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις, βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου, και όχι ως πολιτιστική κληρονομιά. 
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Απορρίπτουμε τη φιλοσοφία, τα γενικά και ειδικά στοιχεία του σχεδίου νόμου, λαμβάνοντας υπ’ 

όψη το σύνολο των παρατηρήσεων που αναλυτικά παρουσιάστηκαν παραπάνω, και στα πλαίσια 

της διαβούλευσης.  

 

Εισηγούμαστε: 

1. Η άμεση συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας οριοθέτησης οικισμών της 

Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας με θέσπιση ειδικών όρων και στοιχείων δόμησης 

αποκλειστικά για τον καθένα. Στα πλαίσια αυτά μπορεί ο κάθε οικισμός να 

κατηγοριοποιηθεί σωστά και να αντιμετωπιστεί βάσει των αποκλειστικών του φυσικών και 

οικιστικών χαρακτηριστικών. Επίσης αυτά να γίνουν με τις σύγχρονες επιταγές της 

τεχνολογίας και της νομοθεσίας, με αναφορά σε συντεταγμένες κρατικού δικτύου και 

απόλυτα ενημερωμένα υπόβαθρα χαρτών τα οποία θα διατίθενται σε ηλεκτρονικό αρχείο 

τύπου GIS ή CAD με γεωαναφορά.  

2. Η νέα μελέτη και ίσως η τροποποίηση ή επικαιροποίηση του φεκ 181Δ / 85 περί τρόπου 

οριοθέτησης οικισμών και αλλαγή αρμόδιων φορέων στα πλαίσια της αποκέντρωσης, 

προκειμένου να απλουστευθούν οι διαδικασίες. Επίσης η οριοθέτηση της νέας έννοιας  των 

περιαστικών ζωνών ενδιάμεσης πιο ήπιας δόμησης να ενταχθεί στις δυνατότητες του 

συγκεκριμένου διατάγματος επίσης με αναφορά σε συντεταγμένες κρατικού δικτύου. 

3. οι προτάσεις περί στοιχείων δόμησης οικισμών ή ομάδας οικισμών πρέπει να λάβουν 

υπόψη τους την εξέλιξη απαιτήσεων (βλέπε ΚΕΝΑΚ) τεχνολογιών (υλικά οικοδομών, 

μηχανολογικές εγκαταστάσεις) οικιστικών και επαγγελματικών αναγκών και όχι να 

συρρικνώνουν τις περιοχές οικοδομικής και επαγγελματικής δραστηριότητας.   

Τέλος η ανωτέρω παρατήρηση μπορεί να συνδυαστεί με το χαρακτηρισμό κάποιων οικιστικών 

συνόλων ως προστατευόμενα που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης υπό αυστηρές όμως 

προϋποθέσεις (γεωγραφικά κριτήρια, ιστορική τεκμηρίωση, σύγχρονα οικιστικά δεδομένα) με 

επαρκή αιτιολόγηση και ίσως εισαγωγή νέων στοιχείων και υλικών. Επιπλέον θα πρέπει να 

ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο αρ. 6 παρ. 2 του Ν.4067/12 με ταυτόχρονη 

γεωγραφική οριοθέτηση. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση του προτεινόμενου αριθμού και του 

μεγέθους των χώρων αυτών, ενώ παράλληλα θα υπάρχει μια ορθολογική και έντιμη αντιμετώπιση 

της έννοιας «προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς».  

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω λεπτομερώς εκτεθέντων, παρακαλούμε όπως λάβετε 

υπ’ όψη στο σύνολό τους τις ανωτέρω προτάσεις-παρατηρήσεις του ΤΕΕ Πελοποννήσου 

για τη θεσμοθέτηση των Π.Δ.  

Επίσης, κρίνεται αναγκαίο το ΥΠΕΚΑ να προβεί σε χορήγηση παράτασης της προθεσμίας 

κατάθεσης της "Μελέτης μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής στις 
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περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ της Περιφέρειας Πελοποννήσου" στο ανάδοχο Μελετητικό γραφείο, 

προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις-συμπληρώσεις καθώς και να 

προγραμματιστεί μία εκ νέου, στα πλαίσια της διαβούλευσης, συνάντηση του ΤΕΕ 

Πελοποννήσου με την εκπρόσωπο του ΥΠΕΚΑ και την εκπρόσωπο των Μελετητών, ώστε 

να αποσαφηνιστούν τυχόν επιπλέον απορίες-παρατηρήσεις-διευκρινήσεις.   

Θεωρείται αυτονόητο ότι ανάλογες ενέργειες (παράτασης χρονικής προθεσμίας και 

διαβούλευσης) πρέπει να γίνουν και για τα σχέδια Π.Δ. που αφορούν την "Μελέτη 

μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός και εκτός 

οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας ΑΡΚΑΔΙΑΣ της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου"     

Πιστεύομε ότι το αποτέλεσμα της συνεργασίας ΤΕΕ Πελοποννήσου και ΥΠΕΚΑ στη 

διαμόρφωση των Π.Δ. σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα είναι προς όφελος των συμπολιτών μας και 

θα βοηθήσει στην πολυπόθητη και επιδιωκόμενη από όλους μας τόνωση της οικονομίας και 

ανάκαμψη της χώρας μας. 

Είμαστε στην διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία στην κατεύθυνση αυτή. 

  

 Η  Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου 
   
      
                               Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη   
                                    Πολ. Μηχ.Ε.Μ.Π.- M.Sc. 
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