
     
ΠΡΟΣ :       Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

       Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού 
       & Αστικού Περιβάλλοντος 
       Γενική Δ/νση Πολεοδομίας 
       Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού   

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 ΑΡΚΑΔΙΑΣ της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου 
 
         Μετά και την ημερίδα-διαβούλευση που διοργανώθηκε στην Τρίπολη την Τετάρτη 23-03-2016 

με θέμα: "Μορφολογικοί Κανόνες Δόμησης και Αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών 

μέχρι 2.000 κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας ΑΡΚΑΔΙΑΣ" είναι σαφές 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. Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 1267/22-12-2015 εγγράφου μας 

επανερχόμαστε και με νέες παρατηρήσεις  που προέκυψαν από την ημερίδα.  

Επισημαίνομε, ότι οι περισσότερες εκ των κάτωθι γενικών παρατηρήσεων-προτάσεων και αρχών 

ισχύουν για όλα τα κατατεθέντα σχέδια Π.Δ. που αφορούν τους Νομούς Αρκαδίας, Αργολίδας και 

Μεσσηνίας. Συγκεκριμένα: 

          Μέσα από τη διαβούλευση αναδείχτηκε ότι πολλοί περιορισμοί που τίθενται στα δυο σχέδια 

Π.Δ. είναι αποτέλεσμα της διαπίστωσης ότι δεν εφαρμόζονταν οι αρχιτεκτονικές μελέτες στους 

οικισμούς με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί ο μορφολογικός χαρακτήρας τους.  

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.  

 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.  

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 
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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: 

 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.  

            Στο σημείο αυτό, επισημαίνουμε το γεγονός ότι οι κατευθύνσεις των ισχυόντων προεδρικών 

διαταγμάτων ήταν ήδη σαφείς ως προς τη διατήρηση των μορφολογικών κανόνων δόμησης των 

οικισμών και υπήρχε έλεγχος από την ΕΠ.Α.Ε και μετέπειτα τα Σ.Α. στους παραδοσιακούς οικισμούς, 

όμως παρόλα αυτά οι οικισμοί αυτοί δεν διατήρησαν τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά. 

Προφανώς η λειτουργία των Επιτροπών ήταν μέχρι τώρα προβληματική και αυτό πρέπει να αλλάξει 

με την θέσπιση κριτηρίων ελέγχου των αρχιτεκτονικών μελετών ώστε να μην κυριαρχεί το στοιχείο της 

υποκειμενικότητας και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μελετηθεί από το Υπουργείο. 

 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 
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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. 

 

Ακολουθούν τροποποιήσεις-διορθώσεις και συμπληρώσεις σε επιμέρους άρθρα των σχεδίων των 

Προεδρικών Διαταγμάτων. Συγκεκριμένα: 

 
ι)Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Ι) για τους Παραδοσιακούς Οικισμούς της ΠΕ Αρκαδίας 

 
Άρθρο 2 : Εντός των ορίων των οικισμών (τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 13.10.1998 ΦΕΚ 

908Δ/98) 

• Παρ.1iii 

Η κεκλιμένη στέγη να έχει μέγιστο ύψος 2,00μ με την επιφύλαξη να επιτυγχάνεται κλίση 35% 

λόγω του ορεινού της περιοχής.  

• Παρ.3.1.γ      

 i. Για μονώροφο κτίσμα σε Vmax = 600 μ3  

 ii. Για διώροφο κτίσμα σε Vmax = 900 μ3  

• Παρ.3.1.Α.α 

Να επιτρέπονται μονάδες πρισματικών όγκων και πέραν των καθαρών σχημάτων ορθογωνίου 

παραλληλεπιπέδου ανάλογα με το εμβαδόν, το σχήμα του οικοπέδου και τη θέση του στον 

πολεοδομικό ιστό (π.χ. σταυροδρόμι). Άλλως να εξετάζεται η άρση της επιβολής υποχρεωτικής 

απόστασης Δ στις ανωτέρω περιπτώσεις. 

• Παρ. 3.1.Α.β  

Να συμπληρωθεί στην παράγραφο β: Τοξωτές κατασκευές στο ισόγειο επιτρέπονται μόνο κατά τα 

παραδοσιακά πρότυπα σε επαφή με τον όγκο του κτιρίου για την σύνδεση κτιριακών όγκων ή για 

τη δημιουργία λιακού και μπορεί να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις διαμπερών ανοιγμάτων του ΝΟΚ 

2012.   

• Παρ.3.1.Α.ε.iii 

Η διάσπαση του όγκου μπορεί να επιτυγχάνεται με το διαχωρισμό των επιμέρους όγκων ως προς 

το ύψος με διαφορά στάθμης μεγαλύτερη των 60εκ.  

• Παρ.3.1.Α.ζ 
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Τα παραπάνω εδάφια δεν έχουν εφαρμογή σε κτίρια κοινής ωφέλειας και κύρια τουριστικά 

καταλύματα.  

• Παρ.3.Β.vii 

Η διατήρηση τυχόν ξερολιθιών, αλωνιών και λοιπών στοιχείων στο οικόπεδο προτείνεται να 

εξασφαλίζεται πάντα σε σχέση με το σχήμα και το μέγεθος του οικοπέδου και με την σύμφωνη 

γνώμη του Σ.Α.  

• Παρ.4.2.α 

Η μεγίστη επιτρεπομένη προεξοχή της στέγης περιμετρικά  του κτίσματος ορίζεται στα 0.40 μ. 

συμπεριλαμβανομένων των κεραμιδιών.  

• Παρ. 5 α ii. 

Κατά την αρμολόγηση υφισταμένων λιθοδομών να γίνεται χρήση κονιαμάτων  με βάση την φυσική 

άσβεστο ή  με αντίστοιχα  κονιάματα με χρήση λευκού ή μαύρου τσιμέντου. Η απόχρωση του 

αρμολογήματος  θα πρέπει να είναι γαιώδης ή απόχρωση του γκρί. Δεν επιτρέπεται η 

διαμόρφωση εξεχόντων αρμών.  

Η απόχρωση του αρμολογήματος  θα πρέπει να είναι γαιώδης ή απόχρωση του γκρί. Δεν 

επιτρέπεται η διαμόρφωση εξεχόντων αρμών   

• Παρ. 5 α iii. 

Να αντικατασταθούν οι δύο τελευταίες προτάσεις τις παρ. α με το παρακάτω κείμενο:  

Συνιστάται ο τετράπλευρος τύπος λίθινου υπερθύρου και δεν αποκλείονται άλλοι τύποι λίθινων 

υπέρθυρων σε ανοίγματα με μέγιστο πλάτος 1,50μ που έχουν τη μορφή τοξωτού σχήματος είτε 

συνδυάζουν οριζόντιο υπέρθυρο με ανακουφιστικό τόξο ή έχουν τη μορφή χαμηλωμένου τόξου. 

Στην περίπτωση χαμηλωμένων τόξων το ύψος να μην υπερβαίνει το 1/6 του πλάτους του 

ανοίγματος.         

• Παρ. 5 β 

Απαγορεύεται η επίχριση υφισταμένων κτισμάτων με εμφανή, εξωτερικά λιθοδομή, εκτός αν 

συντρέχουν λόγοι στατικής επάρκειας.   

• Παρ. 5 γ 

Σε περίπτωση επίχρισης των εξωτερικών όψεων, εφαρμόζονται αδρά επιχρίσματα με βάση την 

φυσική άσβεστο ή  με αντίστοιχα  κονιάματα με χρήση λευκού ή μαύρου τσιμέντου και χρωστικές 

στο ίδιο το κονίαμα  ή και βάφονται.  

• Παρ.5 ε 

Ως προς τους χρωματισμούς των όψεων των κτηρίων να επιτρέπονται και οι γαιώδεις. 

• Παρ. 6 α    Επιστέγαση εξωστών  

Σε κλειστούς εξώστες, η επιστέγαση διαμορφώνεται ως φυσική συνέχεια της στέγης του κτιρίου ή 

στην περίπτωση ανεξαρτήτου επικλινούς προστεγάσματος το ανώτερο σημείο της επικάλυψης 
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δεν μπορεί να απέχει από το κατώτερο σημείο της φέρουσας κατασκευής της κύριας  στέγης του 

κτίσματος απόσταση μεγαλύτερη  των 0.15 μ.  

• Παρ. 6 β Λιακός 

Να τροποποιηθεί και να συμπληρωθεί η τελευταία πρόταση της πρώτης παραγράφου 6β: Στο 

ισόγειο αυτό κτίσμα επιτρέπεται η διαμόρφωση θολωτής κατασκευής κατά αντιστοιχία των 

παραδοσιακών προτύπων είτε η διαμόρφωση ημιυπαίθριου χώρου.   

• Παρ. 6 β Λιακός 

 ii. σε περίπτωση διαμόρφωσης κεραμοσκεπούς στεγάστρου, είτε με προέκταση της στέγης, είτε 

ως ανεξάρτητο επικλινές τμήμα, ως μέγιστη επιφάνεια αυτού ορίζεται όσο και το περίγραμμα της 

κάτοψης αυτού. 

• Παρ.6δii 

Η εξωτερική ανοιχτή κλίμακα να έχει μέγιστο πλάτος 1,20μ ώστε να επιτυγχάνεται η κατασκευή 

τεχνικών συστημάτων πρόσβασης στον όροφο για τα ΑΜΕΑ. 

• Παρ.6δiii 

Στο τυχόν συμπαγές στηθαίο της ανοιχτής κλίμακας, το οποίο συνεχίζει στο ίδιο κατακόρυφο 

επίπεδο μέχρι το έδαφος, να επιτρέπεται η διάνοιξη καμάρας. 

 

• Παρ. 7 δ  

Το μέγιστο πλάτος παραθύρου ορίζεται σε 1,20 μ. και θύρας σε 1,20 μ.. Ειδικότερα …..  

• Παρ. 7 ε 

Απαγορεύονται ανοίγματα άλλων σχημάτων πλην του ορθογωνικού,  καθώς και η διαμόρφωση 

ανακουφιστικών τόξων και τοξωτών πρεκιών.  

• Παρ.7ζ 

Να επιτρέπεται η χρήση αλουμινίου στα υαλοστάσια με συγκεκριμένους περιορισμούς  

χρωματισμών, υφής και διατομών. 

• Παρ.7η 

Να επιτρέπεται η χρήση αλουμινίου στα εξώφυλλα με συγκεκριμένους περιορισμούς 

χρωματισμών, υφής και διατομών. 

• Παρ.7θ 

Να επιτρέπονται οι αλουμινοκατασκευές κάθε είδους με περιορισμούς. 

• Παρ.7ιδ 

Για την ορθότερη χρήση συγκεκριμένων χρωμάτων στα κουφώματα να γίνει καταγραφή των 

υφιστάμενων κυρίαρχων χρωματισμών σε κάθε οικισμό.  

• Παρ. 10 

Επιβάλλεται η σταδιακή και εντός τριών ετών απομάκρυνση των φωτεινών και ακαλαίσθητων εν 

γένει επιγραφών, διαφημίσεων ή πινακίδων σήμανσης.  
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• Παρ.11ιγ 

Να είναι δυνατή η απομάκρυνση ή διατήρηση μεταγενέστερων προσθηκών στο κτήριο κατά την 

κρίση του αρχιτέκτονα μελετητή και του Σ.Α.  

• Παρ.11ιδ 

Στα μονώροφα κτίσματα να είναι δυνατή η προσθήκη ορόφου καθ’ ύψος ύστερα από τη σύμφωνη 

γνώμη του Σ.Α. 

 
Άρθρο 3 : Μορφολογικοί όροι δόμησης στην πέριξ των οικισμών περιοχή 
 
• Παρ. Α 

Το μέγιστο ύψος των κτηρίων για διώροφη οικοδομή να μην υπερβαίνει τα 7,50μ μη 

συμπεριλαμβανόμενης της στέγης. 

• Παρ. Β.2 

Σε περίπτωση κτιρίου με μεγαλύτερο όγκο του Vmax επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου αυτού. 

Οι τμηματικοί όγκοι του ενιαίου κτιρίου διαχωρίζονται είτε ως προς το ύψος (διαφορά στάθμης) 

τουλάχιστον 0,60μ, είτε ως προς την κάτοψη (μετάθεση κατόψεων) τουλάχιστον κατά 1,00μ προς 

τη μία ή την άλλη διεύθυνση.    

• Παρ. Ε.1 

Να επιτρέπεται η στέγαση με τρίριχτη στέγη στα ισόγεια τμήματα κτηρίων που βρίσκονται σε 

επαφή με το διώροφο τμήμα. 

• Παρ. Ε 3. 

Η μεγίστη επιτρεπομένη κλίση της στέγης ορίζεται σε 35%. Η επικάλυψη να γίνεται από κεραμίδια 

βυζαντινού ή ρωμαϊκού τύπου, χρώματος……….   

• Παρ. Ε 4. 

Η μέγιστη επιτρεπομένη προεξοχή της στέγης περιμετρικά του κτίσματος, συμπεριλαμβανομένης 

τυχόν προεξοχής του υλικού επικάλυψης, ορίζεται στα 0,40 μ.. 

• Παρ. Ε 5. 

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της στέγης ορίζεται στα 2,00 μ..  

• Παρ. ΣΤ 

Η εξωτερική ανοιχτή κλίμακα να έχει μέγιστο ελεύθερο πλάτος 1,20μ ώστε να επιτυγχάνεται η 

κατασκευή τεχνικών συστημάτων πρόσβασης στον όροφο για τα ΑΜΕΑ. 

• Παρ. Ζ 1. 

Οι εξωτερικές όψεις στον ύπαιθρο χώρο των ορεινών και ημιορεινών παραδοσιακών οικισμών 

μπορούν να είναι επιχρισμένες ή από εμφανή λιθοδομή. Οι περιφράξεις στο σύνολο των 

οικισμών, κατασκευάζονται υποχρεωτικά από εμφανή λιθοδομή. Επιτρέπεται ……   

 
Άρθρο 5 : Στοιχεία τεχνολογικού εξοπλισμού 
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• Παρ. 5.1 

Να εξετάζεται κατά περίπτωση από το Σ.Α. η θέση τοποθέτησης των ηλιακών συλλεκτών  (και 

πιθανή τοποθέτηση σε στέγη αν δεν είναι δυνατή η εύρεση άλλης θέσης στο οικόπεδο) άλλως να 

μην εφαρμόζεται ο ΚΕΝΑΚ σε αυτές τις περιπτώσεις.  

 
Άρθρο 6 : Λοιπές απαγορεύσεις 
 
• Παρ. 6.1 

Γίνεται αντιληπτό ότι επιτρέπεται η κατασκευή σοφίτας και εσωτερικού εξώστη εφόσον κατά τον 

Ν.Ο.Κ. οι ανωτέρω χώροι δεν θεωρούνται όροφος. Να επιτρέπονται ανοίγματα στη στέγη 

παράλληλα στην κλίση της.  

• Παρ. 6.2 

Να επιτρέπονται καμάρες ή αψίδες ή ανακουφιστικά τόξα όταν είναι φέροντα στοιχεία.  Ή όταν 

είναι διακοσμητικά κατόπιν εγκρίσεως από Σ.Α. 

• Παρ. 6.8 

Να επιτρέπεται η κατασκευή υπογείου με καθαρό ύψος 2,80μ εκτός συντελεστή δόμησης.  

 
Άρθρο 7 : Οικισμοί χαρακτηρισμένοι ως Παραδοσιακοί με το Π.Δ. από 19.10.1978 (ΦΕΚ 594Δ’) 

• Παρ. 7iii 

Ο ημιυπόγειος χώρος που δημιουργείται (υπόγειος στις τρεις πλευρές) να μην προσμετράται στο 

συντελεστή δόμησης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ΝΟΚ για την προσμέτρηση  

 

των υπογείων χώρων. Σε καμία περίπτωση, το μέγιστο ύψος της όψης προς την κατωφέρεια, δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τα 8,50 μ..  Δύναται κατόπιν αιτιολογικής έκθεσης και ύπαρξης κτιρίων στον 

οικισμό με ύψος μεγαλύτερο των 8.50 μ. (στην κατωφέρεια),   το Σ.Α. να εγκρίνει μεγαλύτερο 

ύψος και έως 10,00 μ..   

Η κεκλιμένη στέγη να έχει μέγιστο ύψος 2,00μ με την επιφύλαξη να επιτυγχάνεται κλίση 35% 

λόγω του ορεινού της περιοχής.  

 
Άρθρο 8 : Μεταβατικές διατάξεις 

• Οι διατάξεις του παρόντος δεν πρέπει να έχουν εφαρμογή εφόσον έχει κατατεθεί πλήρης μελέτη 

σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις σε οποιαδήποτε εμπλεκόμενη υπηρεσία που προηγείται της 

έκδοσης άδειας δόμησης (π.χ. Αρχαιολογική Υπηρεσία και Σ.Α.)  

 

ii)Σχέδιο  Προεδρικού Διατάγματος (ΙΙ) για τους Οικισμούς της Π.Ε. Αρκαδίας-  

Πλην των παραδοσιακών οικισμών 

Άρθρο ΙΙ : 
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• Αναφέρεται ότι «κάθε ακίνητο στο οποίο υπάρχει παλαιό κτίριο ή συγκρότημα κτιρίων 

παραδοσιακού χαρακτήρα που αντιπροσωπεύει το βασικό οικιστικό πρότυπο της τοπικής κατοικίας 

όπως αυτό ορίζεται στην επόμενη παράγραφο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της τοπικής 

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και θεωρείται ακίνητο αρχιτεκτονικής κληρονομιάς». Στο σημείο αυτό 

κρίνουμε σκόπιμο ότι θα έπρεπε να καθοριστεί σαφώς τι νοείται ως παλαιό κτίριο (χρόνος 

κατασκευής κλπ). 

• Αναφέρεται ότι «η αναγνώριση του αυθεντικού προτύπου.......διενεργείται από το αρμόδιο Σ.Α.» 

παραπέμπει σχεδόν όλες τις μελέτες για έλεγχο από τη ΣΑ και όχι μόνο στους παραδοσιακούς και 

στους ενδιαφέροντες Ε1 οικισμούς. 

Άρθρο ΙΙΙ : ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΕΣ 

• Η κεκλιμένη στέγη να έχει μέγιστο ύψος 2,00μ με την επιφύλαξη να επιτυγχάνεται κλίση 35% λόγω 

του ορεινού της περιοχής. Η μέγιστη επιτρεπομένη προεξοχή της στέγης περιμετρικά του 

κτίσματος, συμπεριλαμβανομένης τυχόν προεξοχής του υλικού επικάλυψης, ορίζεται στα 0,40 μ..  

• Να επιτρέπεται η κατασκευή σοφίτας και εσωτερικού εξώστη εφόσον κατά τον Ν.Ο.Κ. οι ανωτέρω 

χώροι δεν θεωρούνται όροφος. Να επιτρέπονται ανοίγματα στη στέγη παράλληλα στην κλίση της. 

 Άρθρο ΙΙΙ : ΥΛΙΚΑ 

• α. Να επιτρέπεται η διαμόρφωση ανακουφιστικών τόξων και ανακουφιστικών πρεκιών. 

• β. Κατά την αρμολόγηση υφισταμένων λιθοδομών να γίνεται χρήση κονιαμάτων  με βάση την 

φυσική άσβεστο ή  με αντίστοιχα  κονιάματα με χρήση λευκού ή μαύρου τσιμέντου.  

Η απόχρωση του αρμολογήματος  θα πρέπει να είναι γαιώδης ή απόχρωση του γκρί. Δεν 

επιτρέπεται η διαμόρφωση εξεχόντων αρμών.    

Απαγορεύεται η επίχριση υφισταμένων κτισμάτων με εμφανή, εξωτερικά λιθοδομή, εκτός αν 

συντρέχουν λόγοι στατικής επάρκειας.  

 Η απόχρωση του αρμολογήματος  θα πρέπει να είναι γαιώδης ή απόχρωση του γκρί. Δεν 

επιτρέπεται η διαμόρφωση εξεχόντων αρμών. 

Τοξωτές κατασκευές στο ισόγειο επιτρέπονται μόνο κατά τα παραδοσιακά πρότυπα σε επαφή με 

τον όγκο του κτιρίου για την σύνδεση κτιριακών όγκων ή για τη δημιουργία λιακού και μπορεί να 

έχουν εφαρμογή οι διατάξεις διαμπερών ανοιγμάτων του ΝΟΚ 2012.  

  
Άρθρο ΙΙΙ : ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

• Επιβάλλεται η σταδιακή και εντός τριών ετών απομάκρυνση των φωτεινών και ακαλαίσθητων εν 

γένει επιγραφών, διαφημίσεων ή πινακίδων σήμανσης.  

Άρθρο ΙV α. : 
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• Ο μέγιστος όγκος κάθε διακεκριμένης πρισματικής μονάδας κτίσματος κατοικίας, χωρίς να 

υπολογίζεται ο όγκος της στέγης, ορίζεται: 

i. Για μονώροφο κτίσμα σε Vmax = 600 μ3. 

ii. Για διώροφο κτίσμα σε Vmax = 900 μ3. 

Άρθρο ΙV β. : ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ  

• Το μέγιστο πλάτος παραθύρου ορίζεται σε 1,20 μ. και θύρας σε………. 

Άρθρο ΙV β. : ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ - ΣΤΕΓΕΣ  

• Η μέγιστη επιτρεπομένη προεξοχή της στέγης περιμετρικά του κτίσματος, συμπεριλαμβανομένης 

τυχόν προεξοχής του υλικού επικάλυψης, ορίζεται στα 0,40 μ.. 

Άρθρο ΙV β. : ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ 

• Η εξωτερική, ανοικτή κλίμακα μπορεί να έχει μέγιστο πλάτος 1,20 μ., δεν υπολογίζεται……. 

Άρθρο ΙV β. : ΣΚΙΑΣΤΡΑ 

• Επιτρέπεται η στέγαση …………….Σε περίπτωση διαμόρφωσης κεραμοσκεπούς στεγάστρου, 

είτε με προέκταση της στέγης, είτε ως ανεξάρτητο επικλινές τμήμα, ως μέγιστο πλάτος αυτού 

ορίζεται τόσο όσο η κάτοψη της υποκείμενης επιφανείας. 

Άρθρο VΙΙΙ: Μεταβατικές διατάξεις 

• Οι διατάξεις του παρόντος δεν πρέπει να έχουν εφαρμογή εφόσον έχει κατατεθεί πλήρης μελέτη 

σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις σε οποιαδήποτε εμπλεκόμενη υπηρεσία που προηγείται της 

έκδοσης άδειας δόμησης ή Ε.Ε.Μ.Κ. (π.χ. Αρχαιολογική Υπηρεσία και Σ.Α.)  

Γενικά: 

• Στους ενδιαφέροντες οικισμούς Ε2 και τους αδιάφορους Αδ1 και Αδ2 καθώς και στην πέριξ 

περιοχή των Ε1, Ε2, Αδ1 και Αδ2 να ισχύουν τα Άρθρα III και IV μόνο στις περιπτώσεις που 

συναντάται πλειάδα κτισμάτων με τα αυτά χαρακτηριστικά  στο όμορο περιβάλλον του οικοπέδου 

ή γηπέδου.   

• Για τους ενδιαφέροντες οικισμού Ε1 ισχύουν οι παρατηρήσεις που έχουν γίνει και αναφέρονται 

στους Παραδοσιακούς οικισμούς και την πέριξ αυτών περιοχή. 

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 περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων της 
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Περιφερειακής Ενότητας ΑΡΚΑΔΙΑΣ 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 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 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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