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και Τράπεζας Γης  
 
 
 
 
ΘΕΜΑ : Θέσεις - Παρατηρήσεις - Προτάσεις ΤΕΕ Πελοποννήσου επί των σχεδίων Π.Δ. 
σχετικά με την μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής στις περιοχές 
εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου 
 
H εκπόνηση των εν λόγω μελετών με στόχο την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων για τη Π.Ε. 
Μεσσηνίας αφορά: 
α) το χαρακτηρισμό ενός συνόλου 14 οικισμών ως παραδοσιακούς  
β) τη θέσπιση ειδικών μορφολογικών κανόνων, περιορισμών δόμησης και ειδικών όρων δόμησης σε 
όλους του οικισμούς και σε όλη την εξωαστική περιοχή αυτών που αποκλίνουν από τους ισχύοντες 
όρους δόμησης. 
 
Στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας με το οποίο μας καλείτε να συμμετάσχουμε με τις απόψεις μας 
αναφέρεται ότι: ″Στόχος των μελετών αυτών είναι 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 υπόλοιπο χωρικό σχεδιασμό και θα συμβάλλει την 
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″. 
Όμως το περιεχόμενο των μελετών με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουμε σήμερα δεν αντιστοιχεί 
και δεν εξυπηρετεί τον παραπάνω στόχο.  
 
Κατά την γνώμη μας θα έπρεπε να τηρούνται κάποιες βασικές αρχές στην εκπόνηση αυτών των 
μελετών.   
• Αποτελεσματική προστασία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς δεν νοείται χωρίς την ολοκλήρωση του 
χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού για την Π.Ε. Μεσσηνίας.  Δεν μπορεί από τις παρούσες 
μελέτες να υποκατασταθούν η θέσπιση ΓΠΣ, ΣΧΟΑΠ και η οριοθέτηση των οικισμών. 
• Οι όροι και περιορισμοί δόμησης που επιβάλλονται για την προστασία της αρχιτεκτονικής 
αισθητικής και ιστορικής φυσιογνωμίας των οικισμών θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 
κοινωνίες, τεχνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες και συνθήκες. Η επιβολή μορφολογικών κανόνων δε 
μπορεί να ακυρώνει την αρχιτεκτονική δημιουργία. Ο καθορισμός ειδικών χρήσεων θα πρέπει να 
συνδυάζει την ήπια παρέμβαση με τη δυνατότητα εφαρμογής και λειτουργικότητας.  
• Αποτελεσματική προστασία δε νοείται όταν διευρύνονται οι αρμοδιότητες σε περισσότερους 
φορείς, απαιτούνται διπλές εγκριτικές διαδικασίες χωρίς συντονισμό μεταξύ τους και χωρίς σαφή 
θεσμικό πλαίσιο ελέγχου.  
 
Στην ημερίδα-διαβούλευση που διοργανώθηκε στην Καλαμάτα την Τρίτη 22-03-2016 με θέμα 
″Μορφολογικοί Κανόνες Δόμησης και Αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 
2000 κατοίκων της Π.Ε. Μεσσηνίας″ επισημάνθηκε από τους μελετητές και την εκπρόσωπο του 
Υπουργείου ότι θα έπρεπε να είχε διοργανωθεί ημερίδα κατά την εκπόνηση της Α’ φάσης της μελέτης.  
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η παραπάνω παραδοχή δεν ήταν προσχηματική.   
Πράγματι η Α’ φάση μελέτης αποτελεί και το υπόβαθρο για την ορθή σύνταξη του επόμενου σταδίου 
αυτού της Β’ φάσης για το οποίο μας καλείτε (εκ των υστέρων) στα πλαίσια της διαβούλευσης να 
διατυπώσουμε τις απόψεις μας. 
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Ωστόσο ως ΤΕΕ Πελοποννήσου, ακόμα και σε αυτή τη φάση θα θέλαμε να σας κάνουμε κάποιες 
βασικές διαπιστώσεις και επισημάνσεις επί της μελέτης και των σχεδίων Π.Δ. καθώς και επιμέρους 
παρατηρήσεις στα ειδικά τεύχη.  

 
Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ως προς: 
 
• ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΤΗΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
 
Η κατηγοριοποίηση των οικισμών περιορίστηκε κυρίως σε γεωμορφολογικά κριτήρια. 
Όλοι οι οικισμοί της Π.Ε. Μεσσηνίας κατατάσσονται σε 18 κατηγορίες. Η κάθε κατηγορία 
περιλαμβάνει οικισμούς με ομοειδή χαρακτηριστικά μόνο ως προς τη γεωγραφική θέση, τη 
μορφολογία εδάφους, το αναπτυξιακό πρότυπο και το βαθμό προστασίας που τους επιβάλλεται. 
Δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν κριτήρια αρχιτεκτονικής και ιστορικής θεώρησης τουλάχιστον για ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα οικισμών. 
Ποιοτικές ιδιαιτερότητες οικισμών που αντιστοιχούν σε διαφορετικές στιλιστικές διαμορφώσεις και που 
αναφέρονται σε διαφορετική ιστορική φάση εντάσσονται στην ίδια ομάδα των οικισμών (πχ. αξιόλογοι 
οικισμοί Κορώνης – Αγ. Νικολάου). Προτείνεται από τη μελέτη οικισμοί με διαφορετική αρχιτεκτονική 
φυσιογνωμία να διέπονται από τους ίδιους κανόνες και τους ίδιους γενικούς και ειδικούς όρους 
δόμησης. 
Ωστόσο για να τεκμηριωθεί ο βαθμός προστασίας σε κάθε οικισμό θα έπρεπε κατά την εκπόνηση της 
Α’ φάσης της μελέτης να γίνει ομαδοποίηση των οικισμών λαμβάνοντας ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 
αυτών με αναφορά: 
 
 στο γενικό χαρακτήρα του πολεοδομικού ιστού (σχήμα, ελεύθεροι χώροι, πυκνότητα δόμησης, 
παλαιότητα κτιρίων) 
 αναφορά στα κτίρια του οικισμού  

• επικρατέστεροι τύποι αρχιτεκτονικών μορφών κατοικίας (σχήμα, μέγεθος, ανοίγματα εξωστών, 
μάντρες, υλικά, χρώματα, στέγαση κ.α.) 
• μεμονωμένα αξιόλογα κτίσματα (ιστορικά κτίρια) 
• κτίσματα ειδικών χρήσεων (εκκλησίες, σχολεία, καφενεία, ελαιοτριβεία)  

 εντοπισμός προβλημάτων αλλοίωσης της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του οικισμού τόσο στα 
κτίσματα όσο και στον πολεοδομικό ιστό 
 θέσπιση μορφολογικών κανόνων 
Η καταγραφή των παραπάνω στοιχείων θα αποτελούσε το υπόβαθρο για τον εντοπισμό του 
τμήματος εκείνου που χρήζει προστασία. Η παραπάνω διαδικασία δεν ακολουθήθηκε στις εν λόγω 
μελέτες.  
Με τα σχέδια Π.Δ. ο βαθμός προστασίας επιβάλλεται στο σύνολο του οικισμού και ως 
προστατευόμενο σύνολο θεωρείται πρακτικά το δομημένο περιβάλλον όπως αυτό έχει διαμορφωθεί 
(συνεκτικό τμήμα + άτυπες επεκτάσεις). 
Τα βασικό οικιστικό πρότυπο ως αντιπροσωπευτικό δείγμα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 
συναντάται συνήθως στο κεντρικό πυρήνα του οικισμού ή σε τμήμα αυτού και όχι στα τμήματα 
επέκτασης του. 
Στα σχέδια Π.Δ. επιβάλλονται ιδιαίτερα αυστηροί μορφολογικοί κανόνες για το σύνολο του οικισμού 
σαν να πρόκειται για παρθένους οικισμούς που δεν έχουν δομηθεί.     
 
• ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Η πραγματική κατάσταση του δομημένου περιβάλλοντος στους οικισμούς της Π.Ε. Μεσσηνίας 
σχετίζεται άμεσα με το ιδιαίτερα ευρύ και πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα και κατά την 
γνώμη μας δεν έχει αξιολογηθεί κατά την σύνταξη της Α’ φάσης της μελέτης.  
Άλλη συνεκτικότητα δόμησης παρουσιάζουν οι ζώνες των στάσιμων οικισμών άλλη των προ ’23 
οικισμών και άλλη των οριοθετημένων οικισμών. 
Σε σύνολο 481 οικισμών στην Π.Ε. Μεσσηνίας (βάσει της μελέτης) εφαρμόζεται :  
- Το ΦΕΚ 138Δ/81 (Οικισμοί προ του 1923 χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο). 
- Το ΦΕΚ 588Δ/82 (Στάσιμοι οικισμοί). 
- Το ΦΕΚ 181Δ/85 (Οριοθετημένοι οικισμοί κάτω των 2000 κατοίκων). 
- Το ΦΕΚ 594/Δ/1978 (Παραδοσιακοί οικισμοί). 
- Το ΦΕΚ 164/Δ/1969 (Οικισμοί με ρυμοτομικό σχέδιο). 
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Να σημειωθεί ότι υπάρχουν και οικισμοί πρώτης απογραφής μετά το 1923 χωρίς θεσμοθετημένα όρια 
που δεν ανήκουν σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες, όπως είναι οι Χράνοι, η Επισκοπή, Το Κάτω 
Καρβέλι, η Κρύα Βρύση κ.α. θεωρούνται εκτός σχεδίου περιοχές.  
Οι παραπάνω οικισμοί μαζί με κάποιους άλλους σε μια λίστα 70 περίπου οικισμών έχουν αποσταλεί 
από το 2011 στο υπουργείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η οριοθέτησή τους και δεν υπάρχει καμία 
εξέλιξη έως σήμερα.  
Στοιχεία των εν λόγω μελετών μπορούσαν να αξιοποιηθούν συμπληρωματικά για την άμεση συνέχιση 
και ολοκλήρωση της διαδικασίας οριοθέτησης οικισμών της Π.Ε. Μεσσηνίας. Η θέσπιση ειδικών όρων 
και στοιχείων δόμησης αν δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί αποκλειστικά για τον κάθε οικισμό 
τουλάχιστον να εφαρμοστεί για ομοειδείς οικισμούς που φέρουν κοινά στοιχεία αρχιτεκτονικής 
φυσιογνωμίας.  
 
Με τα υποβληθέντα σχέδια Π.Δ. για την Π.Ε. Μεσσηνίας προτείνονται ως: 
Παραδοσιακοί οικισμοί: 14 (εκ’ των οποίων οι 7 είναι στάσιμοι). 
Αξιόλογοι οικισμοί: 72 (εκ’ των οποίων 19 είναι στάσιμοι). 
Ενδιαφέροντες οικισμοί: 207 (εκ’ των οποίων 75 είναι στάσιμοι). 
Αδιάφοροι οικισμοί: 189 
Αναφερόμαστε ειδικά στο θεσμικό πλαίσιο των στάσιμων οικισμών (το οποίο καθορίζει την ζώνη των 
800m από το κέντρο του οικισμού) γιατί οι διατάξεις του προέβλεπαν να χρησιμοποιούνται όροι 
δόμησης εντός οικισμού στην «εκτός σχεδίου» περιοχή με ταυτόχρονα μικρά όρια αρτιότητας. 
Αυτό οδήγησε στην   διαμόρφωση ενός  άναρχου οικιστικού περιβάλλοντος σε μια άτυπη επέκταση 
που απαιτεί ιδιαίτερη αξιολόγηση. 
 
Οι άτυπες αυτές επεκτάσεις είναι που έχουν δεχθεί τις μεγαλύτερες οικιστικές πιέσεις και κατά 
συνέπεια έχουν  υποστεί και τις μεγαλύτερες αλλοιώσεις. Γι’ αυτούς τους λόγους δεν συμφωνούμε με 
τον καθορισμό 14 παραδοσιακών οικισμών στο Δήμο της Δυτικής Μάνης από τους οποίους σήμερα 
οι 7 είναι στάσιμοι οικισμοί. Θεωρούμε ότι εκ’ νέου οι προτεινόμενοι ως παραδοσιακοί οικισμοί θα 
πρέπει να αξιολογηθούν.   
 
Να προσδιοριστεί ο παραδοσιακός πυρήνας σε κάθε οικισμό και στη συνέχεια να ιεραρχηθούν τα 
πιθανά αξιόλογα ή ενδιαφέροντα  τμήματα.  
Επίσης διαπιστώνουμε ότι ο γεωγραφικός εντοπισμός της κάθε ζώνης  (συνεκτικό όριο του οικισμού, 
πραγματικό όριο του οικισμού και όριο περιοχής μελέτης) είναι χαμηλής ανάλυσης και δεν 
ανταποκρίνεται στη σημερινή διαμορφωμένη κατάσταση.  Η επιλογή της εξωαστικής περιοχής είναι 
μάλλον αυθαίρετη ως προς το εύρος της, χωρίς στοιχεία συντεταγμένων και γεωαναφοράς, ενώ τα 
όριά της δεν μπορούν να συσχετιστούν με εύκολα αναγνωρισμένα φυσικά ή τεχνητά ορόσημα.  
 
 
 
 
• ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΠΠΟ ΚΑΙ ″ΔΙΠΛΕΣ″ ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  
 
Καμία αναφορά δεν γίνεται στα τεύχη της μελέτης για το θεσμικό πλαίσιο προστασίας που υπάρχει 
ήδη σήμερα. Αυτό ασκείται μέσω του Ν. 3028/2002 από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων (ΥΠΠΟ) στη φάση 
σύνταξης της αρχιτεκτονικής μελέτης και μέσω του Ν. 4030/2011 αφ’ ενός μεν στη φάση έγκρισης 
μελέτης και αφ’ ετέρου στη φάση υλοποίησης του έργου. Με την ισχύ του Ν. 4030/2011 και την 
άσκηση υποχρεωτικού ελέγχου από τους ελεγκτές δόμησης για όλες τις οικοδομικές εργασίες σε 
εντός και εκτός σχεδίου περιοχές εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι εγκεκριμένες μελέτες από ΥΠΠΟ και 
ΣΑ και επομένως ακόμα και η ισχύουσα νομοθεσία σε μεγάλο βαθμό ασκεί επαρκή προστασία στη 
διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.    
Δεν απεικονίζονται στα τοπογραφικά υπόβαθρα της μελέτης οι ζώνες αρχαιολογικών χώρων 
(Καστανέα, Καρδαμύλης, Θαλαμών κτλ.) που έχουν καθοριστεί με ΦΕΚ προσωρινής οριοθέτησης και 
αντιστοιχούν σε εκτεταμένες περιοχές προστατευόμενες από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων. Δεν γίνεται 
στα τεύχη της μελέτης καμία αναφορά στις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (αρχαιολογικός νόμος) ο 
οποίος επιβάλει για κάθε εργασία επέμβασης, επισκευής και αποκατάστασης (άρθρο  6 παρ. 10 του 
Ν. 3028/2002) την έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης σε κάθε κτίριο προγενέστερο των 100 ετών (ακόμη 
και αν δεν έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο)  
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Ταυτόχρονα επειδή υπάρχει μεγάλος αριθμός διάσπαρτων διατηρητέων κτιρίων και μνημείων 
κηρυγμένων από το ΥΠΠΟ, η πρακτική της διοίκησης  ασκεί έλεγχο και για κάθε οικοδομική 
δραστηριότητα στο περιβάλλοντα χώρο των μνημείων αφού δεν προβλέπεται με σαφήνεια από τον 
αρχαιολογικό νόμο το εύρος της ζώνης που ασκεί έλεγχο το ΥΠΠΟ.  
Στα σχέδια των Π.Δ. διευρύνονται οι αρμοδιότητες των Σ.Α. στο μεγαλύτερο μέρος των οικισμών και 
καθώς δεν έχει προηγηθεί καταγραφή της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των οικισμών υπάρχει ο 
κίνδυνος να κυριαρχεί στον έλεγχο των μελετών ο υποκειμενισμός και η μεροληψία. 
Φυσικό ακόλουθο είναι να δημιουργούνται παράλληλες αρμοδιότητες και να απαιτούνται εις διπλούν 
όλες οι εκ’ του νόμου εγκριτικές διαδικασίες για οποιαδήποτε κτιριακή κατασκευή με τις ανάλογες 
συνέπειες στους ιδιοκτήτες τους.  
Τα σχέδια των Π.Δ. ενισχύουν το πρόβλημα της διπλής εγκριτικής διαδικασίας και των παράλληλων 
αρμοδιοτήτων Σ.Α. και ΥΠΠΟ με αποτέλεσμα αφ’ ενός μεν να δυσχεραίνεται το έργο προστασίας και 
αφ’ ετέρου να διογκώνεται η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία μελετητών και ιδιοκτητών.  
Η πρόβλεψη για άσκηση προελέγχου μελετών από το Σ.Α. στο σχέδιο Π.Δ. των παραδοσιακών 
οικισμών προϋποθέτει τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 4030/2011. Οι αρμοδιότητες του ΚΕ.Σ.Α. 
στην αποκατάσταση των ερειπωμένων κτισμάτων θεωρούμε ότι αφ’ ενός μεν θα δυσχεράνουν το 
έργο της προστασίας και αφ’ ετέρου θα δημιουργήσουν πολύ μεγαλύτερη σύγχυση, υποκειμενικότητα  
και γραφειοκρατία ως προς την έκταση της προστασίας και τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων 
φορέων.  

 
• ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
 
Θεωρούμε ότι οι όροι δόμησης των οικοπέδων που βρίσκονται εντός των παραδοσιακών οικισμών 
(με ιδιαίτερη έμφαση στο ποσοστό κάλυψης και στο συντελεστή δόμησης) θα πρέπει να είναι 
εφάμιλλοι αυτών που ορίζονται στο Π.Δ. 13-11-1978 (ΦΕΚ 594Δ’). 
Τα μεγέθη των οικοπέδων είναι μικρά και η εφαρμογή παραπλήσιων των όρων δόμησης με αυτούς 
του Π.Δ. 13-11-1978/ΦΕΚ 594Δ’ επιτρέπει τη διαμόρφωση κτιριακών όγκων που εναρμονίζονται με 
τον παραδοσιακό τύπο του δομημένου περιβάλλοντος.  
Να απαλειφτούν οι εκ των προτέρων απαγορευτικές διατάξεις περί ″προσθήκης″. Η προσθήκη δε 
συνεπάγεται υποχρεωτικά αλλοίωση και υποβάθμιση. Αντίθετα μπορεί κάτω από προϋποθέσεις να 
συμβάλει στην ανάδειξη των παραδοσιακών κτισμάτων και τη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους.   
Το ιδιαίτερα μικρό ποσοστό κάλυψης (25%) ουσιαστικά ακυρώνει την οικοδομησιμότητα μεγάλου 
μέρους των οικοπέδων που βρίσκονται στο αραιοδομημένο τμήμα του οικισμού.  
Προϋπόθεση για την εφαρμογή των παραπάνω είναι η εκ’ νέου κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση των 
προτεινόμενων παραδοσιακών οικισμών και στη συνέχεια ο καθορισμός του κεντρικού τμήματος και 
του υπόλοιπου τμήματος (δηλαδή του αραιοδομημένου του τμήματος) καθώς και ο ορισμός της 
οριακής οδού αυτών. 
Επιπρόσθετα στην εξωαστική περιοχή των παραδοσιακών οικισμών να ισχύει η κατά παρέκκλιση 
αρτιότητα της εκτός σχεδίου δόμησης για τη μη απαίτηση προσώπου σε κοινόχρηστο δρόμο σε 
γήπεδα που υφίστανται προ της 31.12.2003.  

 
 

• ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ (εντός οικισμού και της εκτός οικισμού εξωαστικής περιοχής) 
 
Στα σχέδια των Π.Δ. καθώς και στα ειδικά τεύχη της μελέτης σε όλες τις κατηγορίες των οικισμών 
ανεξάρτητα από τον βαθμό της προτεινόμενης προστασίας και ανεξάρτητα από την γεωμορφολογική 
τους θέση δεν επιτρέπονται ειδικές χρήσεις όπως αυτή των ξενοδοχείων για όλες τις  λειτουργικές 
μορφές και για κάθε δυναμικότητα.  
Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο κατάταξης των ξενοδοχείων σε κατηγορίες 
αντίστοιχες με το μέγεθος και τη δυναμικότητά τους σε κλίνες και προφανώς σε συνδυασμό με 
μορφολογικούς κανόνες (επιβολή Vmax διάσπασης όγκου, μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, κτλ.) τα 
ξενοδοχεία μικρής κλίμακας θα μπορούσαν να συμβάλουν στη ανάδειξη και αναβάθμιση του 
ευρύτερου περιβάλλοντος του οικισμού στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.  
Η ίδια παρατήρηση ισχύει για την απαγόρευση της χρήσης ξενοδοχείων σε όλες τις εξωαστικές 
περιοχές όλων των οικισμών. 
Επίσης ενώ επιτρέπονται τα επαγγελματικά εργαστήρια στις εξωαστικές περιοχές ο περιορισμός του 
ύψους στα 3,50μ ακυρώνει την εγκατάσταση αυτών των χρήσεων.  

 
• ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
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Ο καθορισμός ζώνης εξωαστικής περιοχής για όλους τους οικισμούς(εκτός των ορίων όλων των 
οικισμών και εντός των ορίων της περιοχής μελέτης) σε συνδυασμό με την επιβολή αυστηρών όρων 
δόμησης με αποκλειστικά μονώροφα κτίρια μέγιστου ύψους 3.50m αφ’ ενός μεν δεν ανταποκρίνεται 
σ’ οποιοδήποτε κανόνα προστασίας του δομημένου περιβάλλοντος (όπως ήδη έχουμε αναφέρει) και 
αφ’ ετέρου ακυρώνει την ογκοπλαστική διαμόρφωση των κτιρίων, την οποιαδήποτε εγκατάσταση σε 
ειδικές χρήσεις όπως επαγγελματικά εργαστήρια (οινοποιεία, τυροκομεία,  ελαιουργεία κ.λ.π. ) τα 
οποία απαιτούν λειτουργικά μεγαλύτερο ύψος. 
Επομένως κατά την γνώμη μας θα πρέπει να απαλειφθεί ο περιορισμός ύψους των 3,50m για τα 
μονώροφα κτίρια στις εξωαστικές περιοχές των αξιόλογων ενδιαφερόντων και αδιάφορων οικισμών.  
  
Β. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (για όλους του οικισμούς και τις εξωαστικές 
περιοχές)  
 
• Να επιτρέπεται η διαμόρφωση ″λιακού ή λιακωτού″ ως μορφολογικό στοιχείο σε όλους τους 
οικισμούς και στις εξωαστικές περιοχές αυτών.  
Ο λιακός είναι παραδοσιακό στοιχείο και καταγράφεται σε όλη την επίσημη βιβλιογραφία.  
Είναι ισόγειο πρόκτισμα, τοποθετείται σε επαφή με τη μεγάλη πλευρά του διώροφου κτίσματος που η 
οροφή του είχε χρήση εισόδου στο ανώι και το κάτω μέρος αυτού με τη διαμόρφωση τοξωτού 
ανοίγματος αποτελούσε την είσοδο στο κατώι.  
• Να επιτρέπεται η κεκλιμένη στέγη να έχει μέγιστο ύψος 2,00μ. Επίσης να επιτρέπεται  η στέγαση 
με τρίριχτη στέγη όταν το κτίσμα βρίσκεται σε επαφή με διώροφο τμήμα.  
• Να επιτρέπεται η χρήση αλουμινίου και PVC στα υαλοστάσια και στα εξώφυλλα με συγκεκριμένους 
περιορισμούς  χρωματισμών, υφής και μορφής.  
• Να επιτρέπεται η  εξωτερική ανοιχτή κλίμακα να έχει μέγιστο πλάτος 1,20μ ώστε να επιτυγχάνεται 
η κατασκευή τεχνικών συστημάτων πρόσβασης στον όροφο για τα ΑΜΕΑ. 
• Να επιτρέπονται τοξωτές κατασκευές σε επαφή με τον όγκο του κτιρίου για την σύνδεση κτιριακών 
όγκων ή για τη δημιουργία λιακού και να μπορεί να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ΝΟΚ περί 
ημιυπαιθρίων χώρων και διαμπερών ανοιγμάτων.  
• Να επιτρέπεται το γυαλί ως υλικό επικάλυψης σε προστεγάσματα, στέγαστρα και πέργκολες. 
• Να διευκρινιστεί ότι σε περίπτωση κτιρίου με μεγαλύτερο όγκο του Vmax ως διάσπαση όγκου 
μπορεί να νοείται ο διαχωρισμός των τμηματικών όγκων του ενιαίου κτιρίου είτε ως προς το ύψος με 
διαφορά στάθμης τουλάχιστον 60εκ. είτε ως προς την κάτοψη (μετάθεση κατόψεων) τουλάχιστον 
κατά 1,00μ προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση.  
 
 
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.  
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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