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Θεσμικό πλαίσιο                   δόμησης και 
προστασίας 

Επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής
 στους οικισμούς

Τα χωριά μας 
ή Οικισμοί <2.000 κατ 

στην Ελλάδα

η Παράδοση
η Νομοθεσία

και το
αύριο



Το περιβάλλον της καθημερινότητας καθορίζει 
την ποιότητα της καθημερινότητας

Μαζί με τις κεντρικές πολιτικές αποφάσεις και επιλογές για την 
περιφερειακή ανάπτυξη, 

η ποιότητα της καθημερινής ζωής είναι καθοριστικής σημασίας 
για την απόφαση των νέων ιδίως ανθρώπων να παραμείνουν 

στα χωριά ή να μετακινηθούν προς τα αστικά κέντρα.
Οι διαφορετικές γεωμορφολογικές & κλιματικές συνθήκες, οι διαφορές στις 

παραγωγικές δυνατότητες & στις κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες
 των μικρών οικισμών, ελάχιστα αντιστοιχούν σε ειδικές διακρίσεις

 του υφιστάμενου πλαισίου των χωρικών ρυθμίσεων,
 όπως και των κοινωνικοοικονομικών κινήτρων. 

Η μεγάλη πειονότητα των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν 
τους μικρούς οικισμούς, είναι μέχρι σήμερα οριζόντιες, με 

προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής στα χωριά μας. 

Τί μπορούμε να κάνουμε?........

Τί θα έπρεπε να έχουμε ήδη κάνει?



Εντοπίζοντας τις Αδυναμίες,   Προωθώντας τις Λύσεις

A.   Την ως τώρα εξέλιξη της νομοθεσίας που αφορά:
       Α1. Τα όρια & τις επεκτάσεις των οικισμών 
       Α2. Τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, μέσα και έξω από τα όρια 
       Α3. Την προστασία του οικιστικού ιστού & του τοπίου
       Α.4 Την δόμηση ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ορίων των οικισμών

Ας δούμε συνοπτικά :

B.   Την εξέλιξη των ειδικών Π.Διαταγμάτων    
       προστασίας των παραδοσιακών οικισμών: 
       Β1. Ρυθμίσεις για τις επιτρεπόμενες χρήσεις 
       Β2. Ρυθμίσεις προστασίας της πολιτιστικής  
             κληρονομιάς
       Β3. Ρυθμίσεις για τα νέα κτίρια 
       Β4. Ρυθμίσεις προστασίας του οικιστικού &
             ευρύτερου περιβάλλοντος

7%



A.   Πώς εξελίχτηκε η Νομοθεσία με τα χρόνια

A1. Ορια των οικισμών & επεκτάσεις
                                                   
             Για ποιό λόγο είναι σημαντικά τα Ορια ?   
   Επιτρέπονται οι πιό πολλές χρήσεις γης (ιδιώτες)
   Προβλέπονται δημόσιες υποδομές & υπηρεσίες
   Απαιτήσεις αρτιότητας περιορισμένες
   Δικαίωμα δόμησης αυξημένο
      με άλλα λόγια     για την ΑΞΙΑ ΓΗΣ

    … και οι μεγαλύτερες πιέσεις αφορούν......  ...........   
Μικρούς οικισμούς δίπλα/κοντά σε αστικά κέντρα

Μικρούς οικισμούς δίπλα/κοντά στη θάλασσα..

 Στις περιοχές με εξαιρετικό φυσικό κάλλος
Παραδοσιακούς οικισμούς, κηρυγμένους & μη



     A1. Ορια οικισμών & Επεκτάσεις
            Πώς  ορίζονται,
            Πώς απεικονίζονται

 ως την δεκαετία ’80 σε σκαριφήματα 
      σύμφωνα με τα  
      Π.Δ.19.10/04.11.1926 ΦΕΚ 231Α,   
      Π.Δ..15.06/02.07.1968 ΦΕΚ 111Δ, 
      Π.Δ.21.11/01.12.1979 ΦΕΚ 693Δ, 
      Π.Δ..02.03/13.03.1981 ΦΕΚ 138Δ 
     

A.   Πώς εξελίχτηκε η Νομοθεσία με τα χρόνια

 κατόπιν επεκτάθηκαν, ιδίως  
     την περίοδο 1984-1987 

     σύμφωνα με το 
      Π.Δ.24.04/03.05.1985 FEK181D  
         σε πολλαπλάσια έκταση  

    που απεικονίστηκε σε χάρτες

Αφησος, Μαγνησία 
1972 / 1986 (pdf ~2010)



A.   Πώς εξελίχτηκε η Νομοθεσία με τα χρόνια
                   A1. Ορια και Επεκτάσεις των οικισμών 

Μούρεσι, Μαγνησία 
1971 / 1986

Οι οριοθετήσεις 84-87 περιέλαβαν 
τους πραγματικούς οικισμούς, αλλά 
επίσης και κατά περίπτωσην
ευρύτατες εκτάσεις
Κενών από δόμηση καλλιεργειών
Κενής από δόμηση γης,
    με υψηλή αξία τοπίου
Κενής από δόμηση γης, κατά 
    μήκος δρόμων προς τις ακτές 
 
Κενής από δόμηση γης, μεταξύ  
   διακριτών οικισμών, παράλληλα 
   ή κάθετα στο θαλάσσιο μέτωπο
Παραθαλάσσιους υγροβιότοπους

Με λιγοστές εξαιρέσεις, ~35 χρόνια 
αργότερα, αυτές οι εκτάσεις 

παραμένουν κενές,
ΧΩΡΙΣ δημόσιες υποδομές, εκτός από 

διανοίξεις οδών, συχνά βλαπτικών 
για το φυσικό περιβάλλον



A.    Πώς εξελίχτηκε η Νομοθεσία με τα χρόνια    
      Α2.Επιτρεπόμενες χρήσεις, ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ορίων των οικισμών 

Χρήσεις Γης Εντός Ορίων:  Πώς εξελίχθηκαν οι ορισμοί ?
                                                        Ποιός αποφασίζει?
1η προσέγγιση: 1979-1980  Ν.947 ΦΕΚ A169/1979 – Π.Δ. ΦΕΚ A27/1980

6 μεγάλες κατηγορίες ► μεταξύ αυτών “Μικτές Χρήσεις”

                                                           2 υποκατηγορίες ►μεταξύ αυτών “ΧΩΡΙΑ” 
Στα χωριά επιτρέπονται ΟΛΕΣ οι χρήσεις, εκτός από την οχλούσα βιομηχανία
Συντελεστής Δόμησης 1,2 (αργότερα 0,8) για όλα τα οικόπεδα

2η προσέγγιση: 1983-1987 Ν.1337 ΦΕΚ A33/1983 – Π.Δ. ΦΕΚ Δ166/1987

9 μεγάλες κατηγορίες ► 27 υποκατηγορίες που μπορούν να συνδυάζονται ΑΛΛΑ...
Η ανάπτυξη των οικισμών ΔΕΝ ηταν προτεραιότητα. Ρυθμίσεις ανενεργές
 .

3η προσέγγιση: 1997-2014  Ν.2508 ΦΕΚ A124/1997 “ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ”
Ομάδες οικισμών που επιδιώκεται να αναπτυχθούν ως μίαλειτουργική ενότητα  
Καθορίζονται χρήσεις γης ΕΝΤΟΣ των ορίων αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
“ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ” θεσμοθετήθηκαν ως τώρα για <4%  των χωριών της χώρας

Παρά τους ορισμούς, τα χωριά ζουν και εξελίσσονται μάλλον ανεξέλεγκτα
.

4η προσέγγιση: σήμερα (κυριολεκτικά) αρθ.16 Π.Δ.59 ΦΕΚ A114/29.06.2018

Μετά από παλινωδίες 4 ετών, αρθ.30 Ν.42692014 που καταργήθηκε, 

η λογική “ΧΩΡΙΑ” επανέρχεται με βελτιώσεις, 
“μεταβατικά και έως την θεσμοθέτηση του πολεοδομικού σχεδίου” τους



A.   Πώς εξελίχτηκε η Νομοθεσία με τα χρόνια
              Α3. Προστασία του οικιστικού ιστού & του τοπίου

Η προστασία του τοπίου, πέραν 
των παραδοσιακών οικισμών & των 
περιοχών ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους,
είναι παρούσα στην νομοθεσία
ήδη από το 1923.

Εχουμε ακόμη πολύ δρόμο, 
ωσότου να έρθει και 
στην δημόσια πρακτική, όπως 
διακηρύσσεται στους 6 πλέον 
πρόσφατους Νόμους.

Ν.3937 ΦΕΚ   60/2011,     Ν.4067 ΦΕΚ A79/2012,
Ν.4178 ΦΕΚ A174/2013,   Ν.4258 ΦΕΚ A94/2014,

Ν.4269 ΦΕΚ A142/2014,  Ν.4280 ΦΕΚ A159/2014 

Ηρθε ωστόσο στον δημόσιο διάλογο 
από το 1983 και μετά, συχνά σε 
συνδυασμό με την “ποιότητα ζωής” 
ή για λόγους περιβαλλοντικής 
προστασίας.

Το Περιβάλλον ή/και το Τοπίο αναφέρονται στα
Ν.1337ΦΕΚ A13/1983, Ν.1512 ΦΕΚ A4/1985, Π.Δ.ΦΕΚ A181/1985, 

Ν.1577 ΦΕΚ A210/1985, Ν.1650.ΦΕΚ A160/’86,
Ν.2508 ΦΕΚ.A124/’97, Ν.2971 ΦΕΚ A285/2001 (7 βασικά κείμενα) 

Η “δημόσια αισθητική” αναφέρεται στα 
  Π/Δ.ΦΕΚ A228/1923,  Π/Δ.ΦΕΚ A231/1928,  Π/Δ.ΦΕΚ A155/1929,  

Β/Δ.ΦΕΚ A266/1955, Π/Δ.ΦΕΚ  A124/1973, 
Ν.947 ΦΕΚ A169/1979 (6 βασικά κείμενα) 

Ριζόμυλος Ριζόμυλος

Αγ.ΛαυρέντιοςΑγ.Λαυρέντιος

             
     

 ◄ποιότητα 

         
καθημερινής

 ◄  ζωής



A. Πώς εξελίχτηκε η Νομοθεσία με τα χρόνια
          A4. Δόμηση ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ορίων των οικισμών

Οροι Δόμησης
εντός των ορίων των οικισμών

1968  Ε:    150/300m2                              Κ 70%         2-3 όροφ.
1973  Ε:   250m2                                       Κ 60%             2 όροφ.
1979  Ε:   300m2    ΣΔ 0,8                        Κ 60%             2 όροφ.   Vmax εν.:   900m3 όχι Pilotis
1981  Ε: 2000m2    ΣΔ  0,8/max 400     Κ 60-70%   2-3 όροφ.    Vmax εν.: 2000m3 όχι Pilotis
1986  Ε:   300m2    ΣΔ  0,8/max 240   .  Κ 60-70%   2-3 όροφ.    Vmax εν.: 2000m3 όχι Pilotis
               1000                              +   60
                 2000
2011 Ε:    300m2    ΣΔ 0,8/max 240       Κ 60%        1-2 όροφ.     Vmax εν.: 2000m3 όχι Pilotis
                1000                               +  60
                2000                     αν Ε<700m2
                                                 max 400
                                             αν Ε>700m2

Μία κατεύθυνση… πολλές παλινδρομήσεις…
                   φιλοδοξίες ιδιωτών VS  τοπίο του χωριού?  Ή/ΚΑΙ
                κοντόφθαλμη οπτική VS  ποιότητα καθημερινής ζωής?

Ανάβρα, Μαγνησία
περίοδος 3ορόφων

 Ανάβρα, Μαγνησία
 τυπικά παληά σπίτια



A.  Πώς εξελίχτηκε η Νομοθεσία με τα χρόνια
                 A4. Δόμηση ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ορίων των οικισμών

 Οροι Δόμησης - Κατοικία
 εκτός των ορίων των οικισμών

 1928  Ε: 4000m2             ΣΔ 0,1               1-2 όροφοι
 1978 Ε:. 4000-750m2     max 200+50    1-2 όροφοι
 1985 Ε:. 4000-750m2     max 200+50    1-2 όροφοι     
                                            όχι Pilotis,  όχι υπόγειο πέραν του περιγράμματος του ισογείου

 Ολα σχεδόν τα ιδιωτικά αγροτεμάχια είναι οικοδομήσιμη γή
 Καμμία πολιτική βούληση ελέγχου…
 Κανείς έλεγχος επίσης…

 Δίπλα & έξω από τα όρια αναπτύσσεται
 αυθαίρετη δόμηση. Στην συνέχεια 
 οι ιδιοκτήτες πιέζουν
 για επέκταση ορίων Σκιάθος, Μαγνησία

Αγ.Παρασκευή
Οικιστική διασπορά



  B1.  Εξέλιξη των Π.Διαταγμάτων Προστασίας
          των Παραδοσιακών Οικισμών στο χρόνο

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 
< 2.000 κατ  ( 2001)

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ
ΚΗΡΥΓΜΕΝΟΙ (2014)

ΘΡΑΚΗ 522    8             1,5%

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1751  52             3,0%

ΗΠΕΙΡΟΣ 1075  77             7,2%

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1007  74             7,3%                

ΣΤΕΡΕΑ  εκτός ΑΤΤΙΚΗΣ 1679  17             1,0%

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ 2688 165             6,1%

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 643   86           13,4%

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 1495 290           19,4%

ΚΡΗΤΗ 1529   96             6,3%



B1. Εξέλιξη των Π.Διαταγμάτων Προστασίας
      των Παραδοσιακών Οικισμών στο χρόνο



    B1.   Εξέλιξη των Π.Διαταγμάτων Προστασίας
             των Παραδοσιακών Οικισμών στο χρόνο

                       38 Π.Διατ/τα κηρύσσουν 865 παραδοσιακούς   
1978-2012  οικισμούς & θέτουν ειδικούς όρους προστασίας
                       24 Π.Διατ/τα μεταγενέστερα βελτιώνουν τους όρους

      Τί αφορούν οι όροι προστασίας? (αριθμοί κατά ουσιώδη προσέγγιση)

1.1. Διατήρηση των ιδιωτικών παραδοσιακών κτιρίων
       Υποχρεωτική: 2/865   Συστάσεις καλής πρακτικής: 59/865   Επιτρ/νη:  865/865 

1.2. Νέα δόμηση & διαμορφώσεις σε ιδιωτικά ακίνητα
       Μέγιστη επιτρ.Δόμηση, Μέγιστη επιτρ.Κάλυψη, Μέγιστο επιτρ.Υψος:  865/865
          Κανόνες αρχιτ/κών λεπτομερειών: 865/865     Κανόνες ογκοπλασίας:    76/865 
          Κανόνες παράθεσης/κλίμακας δίπλα σε παληά παραδοσιακά κτίρια:.     0/865
          Κανόνες διαμορφώσεων στον περιβάλλοντα χώρο: …........................   174/865

2.     Επιτρεπόμενες χρήσεις ιδιωτικών ακινήτων            
            Αρκετά σαφώς οριζόμενη: 354/865       Πρόβλημα αρμοδίου οργάνου: 128/865       
          Χωρίς κανόνες: 116/865

3.1. Προστασία δημοσίων χώρων & κατασκευών
            Κανόνες σοβαροί + μάλλον σοβαροί :....  125/865
          Κανόνες στοιχειώδεις + προσχηματικοί:  743/865
.

3.2. Νέες δημοσίες κατασκευές / υποδομές & κτίρια  
            Κανόνες σοβαροί + μάλλον σοβαροί :....  125/865
          Κανόνες στοιχειώδεις + προσχηματικοί:  743/865



B2.    Εφαρμογή των Π.Διαταγμάτων Προστασίας
                      των Παραδοσιακών Οικισμών

Η θεσμοθέτηση των Π.Διαταγμάτων προστασίας υπήρξε 
καθοριστική για την διαφύλαξη των παραδοσιακών οικισμών. 

Η εφαρμογή τους μας επιτρέπει να εντοπίσουμε και  τα 
προβληματικά τους σημεία:

Κανόνες αρχιτ/κών λεπτομερειών:865/865 VS Κανόνες ογκοπλασίας 3D: μόνον 76/865

 Λεχώνια, Μαγνησία: Τα παραδοσιακά κτίρια έχουν απλής μορφής όγκους and απλή διάταξη ανοιγμάτων.        

Πώς κρίνονται τα νομίμως σχεδιασμένα νέα κτίρια?   Τί καθορίζει την “επιτυχή ενσωμάτωσή” τους? 
Τα επιτηδευμένα ανοίγματα “Πηλειορίτικου Τύπου”  ή   η ογκοπλαστική τους διαμόρφωση?



B2.    Εφαρμογή των Π.Διαταγμάτων Προστασίας
                      των Παραδοσιακών Οικισμών

Ανω Λεχώνια▲ παραδ.~80m2X2   Αγ.Ονούφριος▲παραδ.~90m2X2   Κάτω Λεχώνια▲παραδ.~100m2X2
                       ▼ νέο     ~150m2X3                           ▼ νέο    ~180m2X3                            ▼ νέο     ~120m2X3



B2.    Εφαρμογή των Π.Διαταγμάτων Προστασίας
                      των Παραδοσιακών Οικισμών

ΑΠΟΥΣΙΑ κανόνων παράθεσης νέων κτιρίων δίπλα στα παραδοσιακά κτίρια 
ΑΠΟΥΣΙΑ συσχέτισης κλίμακας όγκου νέων προς παλαιά

παληό▼ νέο► 

Δράκεια, Μαγνησία Μακρινίτσα, Μαγνησία 



B2.    Εφαρμογή των Π.Διαταγμάτων Προστασίας
                      των Παραδοσιακών Οικισμών

ΑΠΟΥΣΙΑ κανόνων παράθεσης νέων κτιρίων δίπλα στα παραδοσιακά κτίρια 
ΑΠΟΥΣΙΑ συσχέτισης κλίμακας όγκου νέων προς παλαιά

▲Το νεόδμητο 
ξενοδοχείο απειλεί 

ένα από τα 
σημαντικότερα 
αρχοντικά, που 

βρίσκεται ακριβώς 
από κάτω ► 

Αγ.Λαυρέντιος 
Μαγνησία

Το μικρό σπίτι στην 
πρόσοψη του παληού 
αρχοντικού έλαβε 
“νομίμως” άδεια 
περαιτέρω επέκτασης



Οι κανόνες για τις διαμορφώσεις των οικοπέδων στα κεκλιμμένα εδάφη είναι   
                 στοιχειώδεις ή προσχηματικοί ή απουσιάζουν παντελώς

B2.    Εφαρμογή των Π.Διαταγμάτων Προστασίας
                      των Παραδοσιακών Οικισμών

▲ Καμάρι, Μαγνησία: 
τειχία οπλισμένου σκυροδέματος

 “ενίσχυσαν” τον φυσικό λόφο,
που θεωρήθηκε

 οικοδομήσιμο οικόπεδο
 



Οι κανόνες προστασίας για τους δημόσιους χώρους, καθώς και οι 
κανόνες για τις δημόσιες υποδομές, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 

στοιχειώδεις ή προσχηματικοί. Στην πράξη... απλώς αγνοούνται 

B2.    Εφαρμογή των Π.Διαταγμάτων Προστασίας
                      των Παραδοσιακών Οικισμών

Δράκεια, Μαγνησία: 
Παληός ανειληματικός τοίχος
κάτω από την Πλατεία. 

Μακρινίτσα, Μαγνησία:
Ανειληματικός τοίχος 

σε νέο δημοτικό parking 



B2.    Εφαρμογή των Π.Διαταγμάτων Προστασίας
                      των Παραδοσιακών Οικισμών

▲ παληό καλντερίμι & νέο υποκατάστατο ▲ 
     Ανω Βόλος, Μαγνησία

Αγ. Λαυρέντιος, Μαγνησία
▼παληό καλντερίμι & νέο υποκατάστατο ▼



B2.    Εφαρμογή των Π.Διαταγμάτων Προστασίας
                      των Παραδοσιακών Οικισμών

Δεν βρήκαμε ακόμη 
κατάλληλες λύσεις,
για την πρόσβαση 
ηλικιωμένων ή της 
Πυροσβεστικής μέσω 
των καλντεριμιών.
Οι ιδιώτες δίνουν 
ατομικές λύσεις, όχι 
πάντα αθώες.
◄ Αγ. Λαυρέντιος
     (Μαγνησία)
◄ Αφέτες

Οι ΟΤΑ αγνοούν το 
θέμα  και προκρίνουν 

την δημιουργία 
χώρων parking, 

επίσης όχι αθώων.

Αγ. Λαυρέντιος, Μαγνησία



B2.    Εφαρμογή των Π.Διαταγμάτων Προστασίας
                      των Παραδοσιακών Οικισμών

Τελευταίο και Καίριο:

Είμαστε ήδη πολύ πίσω στην ενσωμάτωση 
προβλέψεων/λύσεων ενεργειακής 

εξοικονόμησης στα Π.Διατάγματα προστασίας.
Οι πολίτες δίνουν τις δικές τους απαντήσεις,

νομίμως ή όχι…

Δράκεια, Μαγνησία

 … ενώ η τεχνολογία αναδιαμορφώνει τις λύσεις.
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A1. Ορια & Επεκτάσεις των Οικισμών
      Να βάλουμε τέλος στην κατασπατάληση της φύσης, στην μετατροπή της 
       σε “οικιστικό χώρο”, τον οποίον δεν χρειαζόμαστε.
       Αντ'αυτού, να αφιερώσουμε μέριμνα & πόρους για να οργανώσουμε τα πραγματικά χωριά.
       Δεν μπορούμε να αναστρέψουμε τις υπερβολικές επεκτάσεις που έγιναν.
       Μπορούμε όμως να περιορίσουμε δραστικά σε αυτές το δικαίωμα δόμησης,
       ώστε να ανακοπεί η “νόμιμη”, αλλά πολλαπλώς βλαπτική, οικιστική διασπορά.
A2. Χρήσεις γής μέσα στα χωριά
      Να καθορίσουμε με σαφήνεια κανόνες, ώστε τα χωριά να μπορούν να υποδεχτούν όλο το 
       φάσμα των χρήσεων. Κανόνες για αποκλεισμό ενοχλήσεων, όχι για αποκλεισμό  
       δραστηριοτήτων.  Η ζωή αλλάζει ταχύτερα απ΄ότι μπορεί να αλλάζει η νομοθεσία.
A3. Προστασία του οικιστικού ιστού, του οικιστικού και γύρω φυσικού τοπίου
      Οι άνθρωποι προστατεύουν ότι τους εμπνέει σεβασμό & αγάπη. Ας κανουμε το οικιστικό  
       περιβάλλον αξιοσέβαστο, εμπλέκωντας τους κατοίκους στην διαχείρισή του,
       εξασφαλίζοντας διακριτική αλλά επαγγελματική δημόσια υποστήριξη
A4. Δόμηση ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ των ορίων των οικισμών
      Να περιορίσουμε κι άλλο τον Συντελεστή Δόμησης στα χωριά, στο μέτρο των σύγχρονων 
       αναγκών των μόνιμων νοικοκυριών. Να εξασφαλίσουμε σαφή διάκριση μεταξύ αναγκών & 
       δραστηριοτήτων των μονίμων κατοίκων και οικοδομικής επιχειρηματικότητας.
       Να περιορίσουμε δραστικά τώρα την ΕΚΤΟΣ ορίων δόμηση, περιορίζοντας το δικαίωμα δόμησης
       στο ελάχιστο κατά περίπτωσην.

Αν η ποιότητα του περιβάλλοντος κάνει καλλίτερη την ποιότητα της 
καθημερινής ζωής,

 μπορούμε να κάνουμε πολλά για να την βελτιώσουμε!



Να μετατοπίσουμε το κέντρο βάρους των προσπαθειών μας από την εξονυχιστική ρύθμιση των 
λεπτομερειών της ιδιωτικής οικοδόμησης, στον αποτελεσματικό έλεγχο των κρίσιμων 
παραμέτρων της.
Η τυπική και μοναδική αρχιτεκτονική φυσιογνωμία  κάθε οικισμού, προκύπτει από τον 
συνδυασμό τεσσάρων (4) κρίσιμων παραγόντων: 
 «πυκνότητα» και διάταξη των κτιριακών όγκων στο φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, 
 «κλίμακα» των κτιρίων, τόσο σε κάτοψη όσο και καθ΄ύψος,
  τυπική διάπλαση των κτιριακών όγκων,
  τύπος επιστέγασης/επικάλυψης.

Να μετατοπίσουμε επίσης το κέντρο βάρους των προσπαθειών μας, από την νωχελική 
παρακολούθηση στην ενεργό δράση, όσον αφορά τον δημόσιο χώρο.
Ο δημόσιος χώρος είναι πολύτιμος για όλους. Αξίζει να τον διαχειριζόμαστε ανάλογα. 
Οι σύγχρονες, υψηλής τεχνολογίας και φιλικές στο περιβάλλον υποδομές θα είναι πιθανότατα ο 
παράγοντας που θα κρίνει, αν η νέα γενηά των μονίμων κατοίκων, όχι των περαστικών 
επισκεπτών, θα επιλέξει να παραμείνει δια βίου στα χωριά μας, διατηρώντας τα ζωντανά, ή όχι.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή κανόνων 

προστασίας στους παραδοσιακούς οικισμούς, δείχνει τί πρέπει 
ακόμη να κάνουμε γι΄αυτούς & για όλα τα χωριά μας
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