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1ο ερώτημα 

 

Γιατί και με ποιους όρους η προστασία της αρχιτεκτονικής 

κληρονομιάς ενός τόπου  

δεν είναι αντίθετη με την αειφόρο ανάπτυξη. 

2ο ερώτημα 

Πως η υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου 

μπορεί να αποτελέσει μοχλό οικονομικής ανάπτυξης  

και με ποιους όρους. 

3ο ερώτημα 

Σε τι συνίσταται η αναβάθμιση των ιστορικών οικισμών.  

 



 

ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

     Η αειφόρος ανάπτυξη τονίζει την ανάγκη 

διατήρησης της φέρουσας ικανότητας 
των φυσικών συστημάτων και εντάσσει 
σε κάθε αναπτυξιακή διαδικασία την 
κοινωνική και περιβαλλοντική μέριμνα  

 

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

 Διατήρηση και βελτίωση των 
οικολογικών συστημάτων 

 Αποφυγή του θορύβου 

 Πρόληψη της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης 

 Ανάπτυξη τοπικών πόρων 

 Ενδυνάμωση της τοπικής 
οικονομίας και της οικονομικής 
αυτονομίας. 

 Μεγιστοποίηση της διατήρησης 

 Συμμετοχή των πολιτών 

      

 

ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

      Η Πολεοδομική Προστασία έχει ως στόχο 

της τη διατήρηση του παρελθόντος ως 
ενεργό μέρος του μέλλοντος. Υιοθετεί  τις 
αρχές της ελεγχόμενης ανάπτυξης με 
παράλληλη προστασία του φυσικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος 

 

• Βελτίωση της ποιότητας ζωής 

• Διατήρηση του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

• Αποφυγή της μόλυνσης από την 
κυκλοφορία 

 

• Διατήρηση των τοπικών πόρων 

• Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας  

 

• Συντήρηση και επανάχρηση 

• Συμμετοχή των πολιτών 



Η έννοια και οι στόχοι της πολεοδομικής ( ολοκληρωμένης ) 
προστασίας. 
 

Συνίσταται στην προστασία του συνόλου των υλικών και άυλων στοιχείων 

που εκφράζουν την πολεοδομική δομή και μορφή των ιστορικών συνόλων, 

τον ιστορικό τους χαρακτήρα και την ιδιαίτερή τους πολιτιστική ταυτότητα.  

Στους στόχους της ολοκληρωμένης προστασίας ενός ιστορικού συνόλου, 

συμπεριλαμβάνεται και η βελτίωση των συνθηκών κατοίκησης και η 

εξασφάλιση της εξέλιξης και συνέχειάς του 

 
Βασικές αρχές αειφόρου ανάπτυξης και oλοκληρωμένης προστασίας 
 

Διατήρηση και επανάχρηση του κτιριακού πλούτου 

Ελάττωση της «κατανάλωσης» της γης που προκύπτει από την πυκνότητα 

δόμησης και τις επεκτάσεις.  

Διατήρηση των φυσικών πόρων και βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Διατήρηση υγιούς οικονομικής βάσης (γεωργική γη, παραδοσιακά 

βιοτεχνικά επαγγέλματα)  

Διατήρηση της ποικιλίας των χρήσεων 

 



 

ΤΑ ΙΣΧΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ 
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  

Μπορούν να αποτελέσουν μοχλό 
οικονομικής ανάπτυξης 

 
Φυσικοί πόροι: φυσικό περιβάλλον, 
δάση, υγροβιότοποι, καλλιεργήσιμη 
γη, κλπ 
 
Πολιτιστικοί πόροι: αρχαιολογικοί 
χώροι, εκκλησίες, μνημεία, ιστορικά 
κτίρια, το τοπίο, κλπ 
 
Κοινωνικό περιβάλλον: ανθρώπινη 
κλίμακα, ποιότητα ζωής 
 
Άυλη κληρονομιά: ήθη, έθιμα, 
τοπικές γιορτές, πανηγύρια, μύθοι, 
τραγούδια, χοροί, παραδοσιακά 
τοπικά προϊόντα κλπ 
 
Οικονομικοί πόροι: κτιριακός 
πλούτος, καλλιεργήσιμη γη,  
η ιδιαίτερη ταυτότητα που προκύπτει 
από τα παραπάνω, κλπ 
 
 
 

 

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

Ανάγκη αντιμετώπισης με στόχο την 
αναβάθμιση και ανάπτυξη 
 
Λανθασμένες οριοθετήσεις, σε βάρος του 
φυσικού περιβάλλοντος και υπερβολική 
εκμετάλλευση της γης 
 
Εγκατάλειψη και καταστροφή η 
λανθασμένες επεμβάσεις σε ιστορικά 
κτίρια και στον παραδοσιακό 
πολεοδομικό ιστό 
 
Ακατάλληλοι συντελεστές δόμησης και 
τα χαρακτηριστικά της νέας δόμησης 
(μεταφορά αστικών προτύπων η μίμηση 
παραδοσιακών)  
 
Η κυκλοφορία αυτοκινήτου 
 
Απώλεια της παραγωγικής βάσης  
 
Απώλεια της άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 

 
 



Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ιστορικών οικισμών, με 

παράλληλη διατήρηση των πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών και για την 

διαχείριση των κοινωνικών και οικονομικών μεταλλαγών τους, απαιτείται η 

εισαγωγή των στόχων της προστασίας και αειφόρου ανάπτυξης στον 

Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό (χάρτα ιστορικών πόλεων 1987) και 

η κατάστρωση ενός ειδικού σχεδίου Προστασίας και Διαχείρισης (οι αρχές 

της Βαλέττα 2011) που θα βασίζεται σε μια σε βάθος ανάλυση των 

χαρακτηριστικών και των προβλημάτων των οικισμών και θα καταλήγει σε 

προτάσεις διοικητικών και νομοθετικών ρυθμίσεων, κοινωνικών και 

οικονομικών μέτρων καθως και σε προτάσεις έργων αναβάθμισης του 

δημόσιου χώρου. 

 

Το μέλλον των ορεινών ιστορικών οικισμών βασίζεται στη λειτουργία τους 

ως δικτύου.  



 
 

H διατήρηση των κατοίκων στον τόπο τους,  

αποτελεί προϋπόθεση για την επιβίωση του οικισμού. 

 
 
Θα πρέπει να εξασφαλίζονται: 
 
 
εκσυγχρονισμός της κατοικίας  
 
αναβάθμιση των δικτύων τεχνολογικής υποδομής  
 
συμπλήρωση του κοινωνικού και πολιτιστικού εξοπλισμού 
 
αναβάθμιση της μορφής και λειτουργίας του δημόσιου χώρου και 
 
έλεγχος της κυκλοφορίας και στάθμευσης των αυτοκινήτων.  
 
ενίσχυση  της τοπικής οικονομίας 

 
 
 
 



 

 Η εκτέλεση έργων αναβάθμισης του δημόσιου χώρου 

έχει ιδιαίτερη σημασία 

 

(α) για την ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας των ιστορικών συνόλων,  

(β) για την ενεργοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση 

αποκατάστασης, εξυγίανσης και επανάχρησης των παλαιών κελυφών. 

(γ) για την οικονομική ενεργοποίηση του τόπου, σε αντιστάθμισμα των 

νομοθετικών δεσμεύσεων και περιορισμών. 

 

 Ο ανασχεδιασμός του δημόσιου χώρου προϋποθέτει  

(α) τη μελέτη της μορφής, της λειτουργίας και της σημασίας του χώρου 

επέμβασης,  

(β) την ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων του χαρακτήρα του, και  

(γ) τη διατήρησή του ως πολυλειτουργικού  χώρου συνάντησης, 

συνάθροισης, επικοινωνίας. 

. 

 

 
 
 



 
 
Οι ειδικοί όροι δόμησης: 
 
 

Οφείλουν να ορίζουν πολεοδομικές παραμέτρους  

που καθορίζουν την ογκομετρική οργάνωση  

και την κλίμακα των κτισμάτων,  

 
 
Οφείλουν επίσης να επισημάνουν:  
 
τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των επί μέρους ενοτήτων των οικισμών,  
 
τα συνεκτικά τμήματα με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική σημασία  
 
και τους σημαντικούς αρχικούς πυρήνες με στόχο  
 
να διαμορφώσουν τους καταλληλότερους ΣΔ ανά ενότητα  

 
 



 
 

Η νέα Χάρτα της Αθήνας (1998)  
  

Ο σχεδιασμός θα πρέπει να βασίζεται σε μία εις βάθος ανάλυση της 
ιστορικής, λειτουργικής, μορφολογικής και πολιτιστικής 

φυσιογνωμίας της περιοχής και στην αναγνώριση των ιδιαίτερων 
ποιοτήτων της.   

 
Κάθε σχέδιο θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές της αειφόρου 

ανάπτυξης και των οικοσυστημάτων της πόλης. 
 

Ο σχεδιασμός θα πρέπει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη μικρών 
επιχειρήσεων που θα παρέχουν εργασία των κατοίκων στον τόπο τους 

και ενδυνάμωση της οικονομικής βάσης της πόλης. 
 

Θα πρέπει να αποθαρρύνεται μέσω ειδικών πολιτικών, η χρήση του 
ιδιωτικού αυτοκινήτου και οι μετακινήσεις να ελαχιστοποιούνται Θα 
πρέπει επίσης να αποφεύγονται οι προλειτουργικές ζώνες στην 

πόλη. 
 
 



 
 
 
Η πρώτη συμπλήρωση της νέας Χάρτας της Αθήνας (2003)  
 
Αναφέρεται σε ζητήματα αναβάθμισης του δημόσιου χώρου και επισημαίνει , 
ότι οι πολεοδομικές  παρεμβάσεις είναι δυνατόν να συμβάλλουν: 
 
 
Στην προστασία και ανάδειξη των στοιχείων του δημόσιου χώρου  ως 
τόπων εξέλιξης των κοινωνικών σχέσεων και της συνέχειας του πολιτισμού. 
 
Στην αποκατάσταση των υποβαθμισμένων πολεοδομικών μορφών 
 
Στη δημιουργία πολεοδομικού περιβάλλοντος που προκύπτει από το πνεύμα 
του κάθε τόπου και αξιοποιεί την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του. 
 
Στη διατήρηση υψηλού αισθητικά περιβάλλοντος σε όλη την πόλη 
 
Στη συστηματική προστασία των φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων 
της κληρονομιάς και στην προστασία και επέκταση του δικτύου των 
ελεύθερων χώρων με πολεοδομικούς κανονισμούς και διευθετήσεις. 

 
   
 


