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ΘΕΜΑ:  

‘Ανάπλαση του οικισμού των Ιωαννίνων για την ανάπτυξη αγροτουρισμού και 
κατασκηνωτικού τουρισμού’  

Τα Ιωάννινα είναι πόλη με αξιόλογα φυσικά και ιστορικο-πολιτιστικά στοιχεία. Πολλά 
κτίρια σήμερα είναι μη διατηρητέα. Λίγα είναι αυτά που έχουν επισκευαστεί και 
λειτουργούν πλέον έχοντας άλλη χρήση. 

Η επιλογή ανάπλασης του οικισμού έγινε με βάση την τοποθεσία, τις προοπτικές 
ανάπτυξης και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, για ανάδειξη και αξιοποίηση 
αγροτικών περιοχών. 

Σκοπός της εργασίας είναι η επισκευή και επανάχρηση παλιών κτισμάτων για χρήση 
αγροτουριστικών καταλυμάτων με βοηθούμενα αναπτυξιακά προγράμματα. 

Στόχος μας δεν είναι μόνο η ανάπλαση των κτισμάτων αλλά και η προτροπή για την 
δημιουργία κτιριακών συγκροτημάτων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που 
αποσκοπούν στην οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση του οικισμού. 

Αρχικά το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρεται στην ιστορική ανάλυση, την 
περιγραφή της πόλης και του οικισμού. Καθώς και στην πολεοδομική εξέλιξη και την 
αρχιτεκτονική του. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά του 
ορεινού χώρου και οι προοπτικές ανάπτυξής του. Στη συνέχεια στο τρίτο κεφάλαιο 
γίνεται αναφορά στον ορισμό και τις περιοχές ανάπλασης του οικισμού. Στο τέταρτο 
κεφάλαιο αναλύεται η έννοια και οι στόχοι του αγροτουρισμού. Στο πέμπτο κεφάλαιο 
αναφέρεται η προστασία της αρχιτεκτονικής και φυσικής κληρονομιάς στα πλαίσια του 
ΥΠΕΧΩΔΕ και το πολιτιστικό περιβάλλον. 

Στο έκτο κεφάλαιο αναφέρονται οι αναπτυξιακές εταιρίες και τα επιδοτούμενα 
κοινοτικά προγράμματα στη περιοχή. Στο έβδομο κεφάλαιο οι προτάσεις 
προσέγγισης του αγροτουρίστα στη περιοχή. Στο όγδοο γίνονται οι προτάσεις 
αποκατάστασης των κτισμάτων. Στο ένατο κεφάλαιο γίνεται μια γενική περιγραφή των 
υφιστάμενων κτιρίων και η δομική αποκατάσταση τους.  

Τέλος ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο δέκατο και τελευταίο κεφάλαιο όπου 
διατυπώνεται η πρόταση επαναχρησιμοποίησης των κτισμάτων και του χώρου.  
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1.1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

 

Εικόνα 1 Τα παλιά Γιάννενα-Η παγωμένη λίμνη (δεκαετία 20') http:www.alekosdigital.blogspot.com 

     

Το 1431,οι κάτοικοι των Ιωαννίνων έγιναν υποτελείς στους τούρκους, υπό τον Σινά 
πασά και εγκαθιδρύετε στα Ιωάννινα η τουρκική κυριαρχία, η οποία διαρκεί 482 έτη, 
δηλαδή μέχρι το 1913.Μέχρι τις αρχές του 17ου αιώνα τα υπό τουρκική κυριαρχία 
Ιωάννινα παρουσιάζουν γενική πτώση κ παρακμή. 

Ο 17ος αιώνας αποτελεί την απαρχή της ακμής των Ιωαννίνων. Η οποία κορυφώνεται 
στο δεύτερο του 18ου,με την ανάπτυξη του εμπορίου και της βιοτεχνολογίας. Η 
ανάπτυξη αυτή οδηγεί και σε σημαντική πληθυσμιακή αστική συγκέντρωση. Επίσης, 
τα Ιωάννινα παρουσιάζουν κ λαμπρότατη πνευματική παράδοση αιώνων. Είδη από το 
1206 χρονολογείται η ίδρυση δύο σχολών στις μονές Σπανού και Ντίλιου, όπου 
δίδαξαν και μαθήτευσαν επιφανείς λόγιοι και στοχαστές. Με τις σχολές αυτές 
διατηρήθηκε στην Ήπειρο η Ελληνική παιδία και καλλιεργήθηκαν τα ελληνικά 
γράμματα και η λόγια παράδοση μέχρι της εποχής του αστικού μετασχηματισμού. 

Από τα μέσα του 17ου αιώνα, οι φιλογενείς Ιωαννίτες, επηρεασμένοι από τον 
ευρωπαϊκό διαφωτισμό, χρηματοδότησαν  την ίδρυση νέων σχολών στα Ιωάννινα. 
Έτσι, ιδρύθηκαν, μέσα στη πόλη των Ιωαννίνων, οι σχολές του ηγούμενου Επιφανίου 
(1648), που αποκαλείται μικρή, η σχολή Γκούμα (1676), που αποκαλείται μεγάλη, η 
Μαρουτσαία (1746), η Καπλάνειος (1797) και αργότερα η Ζωσιμαία (1828). 
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Από το 18ο αιώνα, τα Ιωάννινα αναδεικνύονται το σημαντικότερο πνευματικό κέντρο 
του νέου Ελληνισμού και της προεπαναστατικής πνευματικής Ελλάδας. Από το 1431 
και μέχρι την εποχή του Αλή (1788), πλην του επαναστατικού κινήματος του 
Διονυσίου (1611), του επικαλούμενου Σκυλόσοφου, κανένα πολεμικό ή άλλο αξιόλογο 
γεγονός δεν συντελείται στα Ιωάννινα από το 1788και για 50 χρόνια μετά, 
σημειώνονται, στη πόλη των Ιωαννίνων, γεγονότα εξαιρετικής σημασίας.  

Το 1788, ο Αλή ανέρχεται στην εξουσία των Ιωαννίνων εγκαινιάζοντας το τυραννικό 
καθεστώς. Για την περίοδο αυτή, η προσωπική ιστορία του Αλή είναι και η ιστορία των 
Ιωαννίνων αλλά και όλης της Ηπείρου. 

Τα Ιωάννινα παρά τη στυγνή τυραννία, αναπτύσσονται συνεχώς. Επί της εποχής του 
Αλή κορυφώνεται ο αστικός μετασχηματισμός της πόλης και τα Ιωάννινα 
παρουσιάζονται ως το καλύτερο αστικό κέντρο της προεπαναστατικής Ελλάδας. 

Ειδικότερα ο Αλή, για δική του ασφάλεια και πλουτισμό, περιορίζει και διώκει τους 
μπαίηδες τιμαριούχους και διευρύνει τις προϋποθέσεις αστικής  ανάπτυξης των 
Ιωαννίνων. Επισκευάζει το φρούριο (1812-1815), ανοίγει δρόμους προς Άρτα 
Θεσσαλία και Παραμυθιά, υποτάσσει τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, κτίζει 
ανάκτορα, ιδρύει στρατιωτική σχολή με Γάλλους καθηγητές, στην οποία έμελλε να 
φοιτήσουν οι επισημότεροι οπλαρχηγοί της Ελληνικής Επανάστασης και ευνοεί την 
ανάπτυξη των εμπορευματικών σχέσεων. Κατά την εποχή αυτή, η τοπική αγορά των 
Ιωαννίνων, συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων του Ελλαδικού χώρου. Όσα 
συντελέστηκαν, επί δύο αιώνες στα Ιωάννινα, είχαν επιπτώσεις και στο ιδεολογικό 
υπόβαθρο των Ιωαννιτών. Οι περισσότεροι από αυτούς, φέρονται ως θιασώτες των 
αρχών της Γαλλικής Επανάστασης. Η ιδεολογική αυτή μεταβολή, δεν είναι ξένη με τον 
άμεσο και αναντίρρητο προσανατολισμό των Ιωαννιτών προς την ιδέα της 
απελευθέρωσή τους και προς τα κηρύγματα του Ρήγα και της Φιλικής Εταιρίας. Δεν 
είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Αθανάσιος Τσακάλωφ, ένας από τους ιδρυτές της 
Φιλικής Εταιρίας, καταγόταν από τα Ιωάννινα, ούτε ότι από το 1816 και μετά πολλοί 
έμποροι, πολιτικοί και διανοούμενοι Ιωαννίτες φέρονται να έχουν μυηθεί σε αυτήν. 
Εξάλλου, από αδιάψευστες πηγές, καταμαρτυρείται η δράση των Ιωαννιτών Φιλικών, 
μέσα στη πόλη και μάλιστα μέσα στην αυλή του Αλή πασά. Από αυτούς 
σημαντικότεροι φέρονται οι Μάνθος Οικονόμου, Αλ.Νούτσος, Γ.Τουρτούρης, 
Ι.Κωλέττης, Ι.Βιλαράς, Σπ.Κολοβός, κ.α. Από το 1819 και μετά, τα Ιωάννινα εκτός από 
πνευματικό κέντρο του νέου Ελληνισμού, καθίστανται συγχρόνως και το 
σπουδαιότερο πολιτικό κέντρο εθνικής κίνησης και διαφώτισης. 

Το 1822 τα Ιωάννινα καταλαμβάνονται από τον Χουρσίτ πασά και ο Αλhς σκοτώνεται 
στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος στο νησάκι της λίμνης Παμβώτιδας. 

Όσο διαρκούσε η πολιορκία των Ιωαννίνων  ξεκινούσε κατά τον Μάρτιο του 1821, η 
Ελληνική Επανάσταση στην οποία, λόγω της παρουσίας πολυάριθμου τουρκικού 
στρατού στην Ήπειρο, δεν έλαβαν ενεργό μέρος οι Ιωαννίτες και οι Ηπειρώτες. 
Καθ'όλη τη διάρκεια του αγώνα, τα μισοκατεστραμμένα Ιωάννινα, διαδραμάτισαν 
βάση εξόρμησης του τουρκικού στρατού προς την αγωνιζόμενη Ρούμελη. Με την 
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λήξη του αγώνα, τα Ιωάννινα δεν ευτύχισαν να συμπεριληφθούν στα 
απελευθερωθέντα διαμερίσματα που σχημάτισαν το Ελληνικό Κράτος. 

Τα Ιωάννινα απελευθερώθηκαν την 21η Φεβρουαρίου του 1913.Τέλος κατά τον Ά 
Παγκόσμιο πόλεμο, τα Ιωάννινα καταλήφθηκαν προσωρινά από Ιταλικά στρατεύματα, 
από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1917 και από τότε και έπειτα, ακολούθησε την 
τύχη της υπόλοιπης Ελλάδας. (Π.Αραβαντινός, 1856) 

 

1.2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

 

Εικόνα 2 Τα Μάρμαρα Ιωαννίνων (http//www.wikimapia.org) 

 

 

Ο γνωστός από τους βυζαντινούς χρόνους οικισμός με την επωνυμία 
<<Σανδοβίτσα>> αναγνωρίστηκε ως κοινότητα του Ελληνικού κράτους και απέκτησε 
νομική προσωπικότητα με την επωνυμία κοινότητα <<Σανδοβίτσας>> ,η οποία στη 
συνέχεια το 1928 μετονομάστηκε σε κοινότητα Μαρμάρων. 

Στη περιοχή του χωριού έγινε μεγάλη μάχη κατά τον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο. 
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Η αρχική ονομασία του χωριού ήταν Σανδοβίτσα, έχει σλαβική προέλευση και 
σημαίνει φυτώριο ή κήπος. Πρώτη αναφορά για το χωριό γίνεται στο Α΄ Χρυσόβουλο 
του Αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου, το οποίο εκδόθηκε το Φεβρουάριο του 
1319 και το αναφέρει με τον όρο <<το τοπίον την Σανδοβίτζαν>>. Είναι η πρώτη 
γραπτή μαρτυρία για την ύπαρξη συνοικισμού στη περιοχή. Το συγκεκριμένο 
αυτοκρατορικό διάταγμα παραχωρούσε στους Καστρινούς της πόλης των Ιωαννίνων 
προνόμια νομής και κατοχής των γύρω περιοχών.  

Τον Οκτώβριο του 1430 η πόλη των Ιωαννίνων μαζί με τα περίχωρα παραδόθηκαν 
χωρίς αντίσταση στους Οθωμανούς Τούρκος. Οι άρχοντες του κάστρου, οι 
αντιπρόσωποι των Ζαγοροχωρίων και οι αντιπρόσωποι των 34 Κουρεντοχωρίων, 
μεταξύ των οποίων και της Σαντοβίτσας, αποφάσισαν την υποταγή της περιοχής στο 
Σινάν-πασά με την παραχώρηση προνομίων. 

Επίσης το χωριό Σανδοβίτσα ήταν υπό τη προστασία της βαλιδέ σουλτάνας, ενώ το 
χωριό αναφέρεται με την ονομασία Σανδοβίτσα στη πρόθεση 215 της μονής Βαρλαάμ 
στα 1613 – 14.  

Το 1776 με χρήματα της Εκκλησίας εξαγοράστηκαν κτήματα του χωριού στο κάμπο 
και τα έκαναν βακούφια. Οι φορολογικές υποχρεώσεις των κατοίκων γινόταν 
λιγότερες.  

Στα 1820 τα περίχωρα των Ιωαννίνων και η Σανδοβίτσα γίνονται τόπος συμπλοκής 
σουλτανικών στρατευμάτων που πολιορκούσαν τα Γιάννινα και του στρατού Αλή 
Πασά. Τότε οι σουλιώτες είχαν συμμαχήσει με τον άσπονδο εχθρό τους Αλή Πασά με 
τον όρο της επιστροφής τους στο Σούλι. Φτάνουν στα Γιάννινα για να βοηθήσουν τον 
Αλή που είχε κριθεί ένοχος εσχάτης προδοσίας από τον Σουλτάνο. Ακολούθησε 
πιθανόν στις 6 Δεκεμβρίου 1820 σφοδρή μάχη, στην οποία οι Σουλιώτες δε 
μπορούσαν να διασπάσουν τον κλοιό των σουλτανικών στρατευμάτων. Έτσι 
αναγκάστηκαν να τραπούν σε φυγή από το λόφο της Σανδοβίτσας κατευθυνόμενοι 
προς το Σούλι. 

Η Σανδοβίτσα ήταν ένα από τα τσιφλίκια του Αλή-Πασά. Μετά τη σφαγή που περνά 
στην κυριαρχία Οθωμανικού κράτους. Αρκετά χρόνια αργότερα (1888) εξαγοράζονται 
ιμπλιάκια. Τα κτήματα αυτά περνούν τα μισά σε ιδιώτες και τα υπόλοιπα γίνονται 
εθνικά κτήματα. Το 1986 ξεκίνησαν δικαστικοί αγώνες επειδή υπήρξε αμφισβήτηση 
για την κυριότητα των κτημάτων από το Ελληνικό Δημόσιο. Οι εκτάσεις αυτές 
αναγνωρίστηκαν αργότερα με δικαστικές αποφάσεις ως κοινοτικές και έκτοτε 
περιήλθαν στη Κοινότητα Μαρμάρων. 

Τη περίοδο 1909-1912 κατασκευάζονται στη Σανδοβίτσα στις τοποθεσίες Χετζιρέλο, 
Βρεχτό, Κυριαλέξη και Πούρνο οχυρωματικά έργα ( στρατώνες, αποθήκες, 
υδατοδεξαμενές) από τους Τούρκους με σκοπό την απόκρουση πιθανής επίθεσης 
των Ελλήνων νότια και δυτικά της πόλης.  

Πραγματικά υπήρχε σχέδιο των Ελλήνων που προέβλεπε επίθεση εναντίον 
Δουρούτης και Σανδοβίτσας τη νύχτα της 20ης προς 21ης Φεβρουαρίου το 1913. Όμως 
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ο Εσάτ πασάς κατανοώντας τη δύσκολη θέση στην οποία βρισκόταν, παρέδωσε τη 
πόλη άνευ όρων. 

Το ίδιο βράδυ υπογράφτηκε στο Εμίν Αγά το πρωτόκολλο παράδοσης. Μέρος του 
ελληνικού στρατεύματος προχώρησε προς τη Σανδοβίτσα, όπου και έγινε στους 
Έλληνες στρατιώτες πρωτοφανείς υποδοχή και φιλοξενία. 

Το χωριό μετονομάστηκε σε Μάρμαρα με το Δ.12.13.1928 (φ.ε.κ. α81/1928)    (2. 
Σύλογος, 2008) 

 

1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

 

Εικόνα 3 Χάρτης των Ιωαννίνων (http://www.in2greece.com/xartes/ioannina.htm) 
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Η προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στον νομό σχετίζεται αφενός με την 
ανάδειξη και προστασία των αξιόλογων φυσικών και ιστορικοπολιτιστικών στοιχείων 
και συνόλων. Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία εκείνα του περιβάλλοντος 
του νομού που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο προστασίας. 

 

α.Πολιτιστική κληρονομιά 

Υπάρχει πλήθος μνημείων και αρχαιολογικών χώρων και ευρημάτων όλων των 
περιόδων, από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεώτερους χρόνους, αρχαίες 
ακροπόλεις, νεκροταφεία και μεμονωμένοι τάφοι, λείψανα οικισμών, μοναστήρια και 
βυζαντινές εκκλησίες κ.λπ. Μεγάλος αριθμός αυτών των  μνημείων, είναι κηρυγμένα 
και προστατεύονται με βάση την αρχαιολογική νομοθεσία. 

 

Εικόνα 4 Το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης. (http:www.tripadvisor.com.gr/LokationPhotos-ioannina-Epirus.html) 

 

Πολυάριθμα μνημεία των χρόνων της τουρκοκρατίας και των νεώτερων χρόνων 
βρίσκονται στη πόλη και στο νησί των Ιωαννίνων. 

Ο Νομός χαρακτηρίζεται από τον ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό παραδοσιακών οικισμών, 
πολλοί από τους οποίους έχουν υποστεί ελάχιστη αλλοίωση. Οι περισσότεροι 
παραδοσιακοί οικισμοί είναι συγκεντρωμένοι στην περιοχή Ζαγορίου. 

Για τους περισσότερους από αυτούς τους οικισμούς ισχύει είδη κάποιο καθεστώς 
προστασίας. Ειδικότερα: 

Από το ΥΠ.Π.Ε. (8η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και 6η Εφορία Νεότερων 
Μνημείων) προστατεύονται, χαρακτηρισμένοι σαν τόποι ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους: 

• Η παραλίμνια περιοχή, το φρούριο και τμήμα της πόλης Ιωαννίνων. 
• Το νησί Ιωαννίνων 
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• Το Μονοδέντρι,το Πάπιγγο, το Δίλοφο, το Καπέσοβο από τα Ζαγοροχώρια. 
• Το Δολό Πωγωνίου 
• Το Συρράκο και οι Καλαρίτες στα Τζουμέρκα. 

Από το Υ.Χ.Ο.Π. προστατεύονται: 
• Το Μέτσοβο βάσει ειδικού διατάγματος, χαρακτηρισμένο σαν παραδοσιακός 
οικισμός. 
• Όλοι οι οικισμοί του Ζαγορίου και της ευρύτερης περιοχής, χωρισμένοι σε δύο 
τομείς με διαφορετικούς όρους προστασίας, με βάση το Π.Δ. της 1.11.79 (ΦΕΚ 
615)  
 

β.Τοπία και βιότοποι  
  
Λίμνες 
 
Στο Νομό υπάρχουν οι λίμνες Ιωαννίνων (Παμβώτιδα) και Ζαραβίνας καθώς και 
μικρότερης σημασίας λίμνες σε ύψος 2000μ. στο όρος Τύμφη, οι Δρακολίμνες. 
 
H κυριότερη λίμνη, η Παμβώτιδα, έχει έκταση 24000 στρ. και μέγιστο βάθος περίπου 
10 μ. Δέχεται τα επιφανειακά νερά μέρους του λεκανοπεδίου και των γύρω βουνών 
και λόφων και χρησιμοποιείται για την άρδευση των γεωργικών εκτάσεων του 
λεκανοπεδίου, μέσω αρδευτικού δικτύου. Για την καλύτερη στράγγιση της περιοχής, 
που κατακλυζόταν από νερά το χειμώνα, έχει κατασκευαστεί υπόγεια σήραγγα.  
Η λίμνη παρουσιάζει προβλήματα ρύπανσης, σημαντικής μείωσης της αλιευτικής της 
παραγωγής και ελάττωσης τόσο του αριθμού όσο και της ποικιλίας των υδρόβιων 
πτηνών. 
 

 

Εικόνα 5 H λίμνη των Ιωαννίνων. (http://www.tripadvisor.com/ioannina-Epirus.html) 
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Η λίμνη της Ζαραβίνας βρίσκεται στο β.δ. τμήμα του νομού, έχει έκταση 320 στρ. και 
μέσο βάθος γύρω στα 35μ. 
Η λίμνη, της οποίας το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι αμφισβητούμενο, χρησιμοποιείτε 
για αλιεία και άρδευση και δεν παρουσιάζει προβλήματα ρύπανσης. 
 
Ποταμοί  
 
 
Τα κυριότερα ποτάμια είναι: 
 

• Αώος : πηγάζει από το ορεινό συγκρότημα βόρεια του Μετσόβου και αφού 
διασχίσει 68 χλμ στο Ελληνικό έδαφος περνά στην Αλβανία και εκβάλλει στην 
Αδριατική. 

•  
• Άραχθος: έχει μήκος περίπου 140 χλμ. ,πηγάζει κοντά στο περιστέρι και 

εκβάλει στον Αμβρακικό κόλπο. 
•  
• Λούρος: έχει μήκος 76 χλμ, πηγάζει από τον Τόμαρο και χύνεται στον 

Αμβρακικό. 
•  
• Καλαμάς: μήκους 96 χλμ, πηγάζει κοντά στα Δολιανά και περνώντας από τον 

Ν.Θεσπρωτίας. Εκβάλει στο ιόνιο πέλαγος. 
Εκτός από τους ποταμούς, στον νομό υπάρχουν πλήθος χείμαρροι, ρέματα και μικρές 
υδατοπτώσεις. 
 

     

Εικόνα 6        

Άραχθος  ποταμός.  ( http:trip advisor.com.gr-Ioannina-Epirus.html) 
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Χαράδρες  
Στο νομό υπάρχουν δυο περιοχές με σπάνια φυσική ομορφιά και ιδιαίτερο οικολογικό 
ενδιαφέρον χαράδρες των ποταμών Αώου και Βοϊδομάτη (Βίκου). 
Η χαράδρα του ποταμού Αώου βρίσκεται στην επαρχία Κόνιτσας, και το πλάτος της 
κυμαίνεται από 2-5 χλμ. Αποτελείται από πλαγιές με μεγάλες κλίσεις που φτάνουν 
μέχρι 2000-2400 μ. υψόμετρο και κατακλύζονται από βλάστηση. Αποτελεί ένα 
αρμονικό οικοσύστημα όπου συμβιούν πλήθος φυτών και ζωών στα οποία 
περιλαμβάνονται σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. 
Ο ποταμός Βοϊδομάτης έχει μήκος 30 χλμ., αρχίζει από το κεντρικό Ζαγόρι και 
ενώνεται με τον ποταμό Αώο στο Ν.Δ. άκρο της Κόνιτσας, αφού διασχίσει το βαθύ 
φαράγγι του Βίκου. 
 

     

Εικόνα 7 Η χαράδρα του Βίκου  ( http:trip advisor.com.gr-Ioannina-Epirus.html) 

Σπήλαια 
Το σπήλαιο του Περάματος, που αναπτύσσεται στο εσωτερικό ενός λόφου πολύ 
κοντά στα Γιάννενα είναι αξιοποιημένο τουριστικά γιατί έχει πλούσιο λιθοματικό 
διάκοσμο. 
Επίσης στο νομό υπάρχει το σπήλαιο της Ανεμότρυπας Πραμάντων. 
 

 

Εικόνα 8:  Το σπήλαιο του Περάματος Ιωαννίνων ( http:trip advisor.com.gr-Ioannina-Epirus.html) 
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Αισθητικά Δάση  
Το αισθητικό δάσος Ιωαννίνων που αποτελείται από χαλέπιο πεύκη και κυπαρίσσια 
βρίσκεται στα δυτικά της πόλης και προστατεύεται με βάση το Π.Δ.837 του 1976. 
 

 

Εικόνα 9:  Δάση των Ιωαννίνων. ( http:trip advisor.com.gr-Ioannina-Epirus.html) 

   
 
 
Αξιόλογες διαδρομές 
Οι διαδρομές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο αισθητικό ενδιαφέρον τόσο από την άποψη 
του τοπίου και της βλάστησης όσο και από άποψη ανθρωπογενών στοιχείων. 
Διάσπαρτα στον υπόλοιπο  νομό βρίσκονται πολυάριθμα τοξωτά γεφύρια 
παραδοσιακής τέχνης, τα οποία αξίζει να προστατευτούν και να συντηρηθούν. 
 

 

Εικόνα 10 Αξιόλογα γεφύρια των χωριών των Ιωαννίνων 
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 Φυσικοί πόροι 
Εκτός από τους υδατικούς πόρους που αναφέρθηκαν προηγούμενα και οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται για άρδευση και αλιεία ενώ υπάρχουν και προγράμματα 
κατασκευής φραγμάτων και υδροηλεκτρικών έργων για την παροχή ενέργειας, οι 
άλλοι φυσικοί πόροι του νομού που χρειάζονται προστασία είναι  

• Η αμπελουργική ζώνη της περιοχής Ζίτσας όπου παράγεται κρασί ονομασίας 
προελεύσεως 

• Οι θερμομετελλικές πήγες καβάσυλων και οι ατμόθερμες πηγές Αμάραντου, 
που δεν έχουν ακόμη ουσιαστικά αξιοποιηθεί. 

• Σαν αναδασωτέα περιοχή, η δυτική πλαγιά του όρους Μιτσικέλι η οποία 
πρέπει να αναδασωθεί, λόγω της γειτνίασης της με την πόλη για να συντελέσει 
στην αισθητική αναβάθμιση και να αποτελέσει περιοχή περαστικού πράσινου 
και αναψυχής για τους κατοίκους του πολεοδομικού συγκροτήματος. 
(3.υπουργείο χωροταξίας οικισμού&περιβάλλοντος, Μάης 1984) 

 

1.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

   

Εικόνα 11 Τα Μάρμαρα Ιωαννίνων( http://wikimapia.org) 

 
Τα Μάρμαρα είναι ένα από τα ωραιότερα χωριά του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, 
χτισμένο σε υψόμετρο 830 μέτρα και σε απόσταση 7 χλμ δυτικά της πόλης των 
Ιωαννίνων. Με το νόμο Καποδίστρια του 1997 αποτελεί δημοτικό διαμέρισμα του 
Δήμου Ιωαννιτών και αριθμεί 1556 κατοίκους. 
Στα Μάρμαρα ανήκουν γύρω στα 27.000 στρέμματα. Στο κύριο οικισμό, συντέλεσε η 
ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της πόλης καθώς και η ανάγκη διαφυγής από το 
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κέντρο. Η πανοραμική θέα του χωριού προς το λεκανοπέδιο και τη λίμνη Παμβώτιδα, 
το ξηρό κλίμα από το οποίο απουσιάζει εντελώς η υγρασία της πόλης και η μικρή 
απόσταση από το κέντρο των Ιωαννίνων το καθιστούν πόλο έλξης για μόνιμη 
κατοικία. 
 
Δάση 
Η περιοχή καλύπτονταν μέχρι το 1800 από δάση πουρναριών και άγριων 
φυλλοβόλων δέντρων και βελανιδιών που καταστράφηκαν από τη δημιουργία πολλών 
ασβεστοκάμινων και την παραγωγή ξυλοκάρβουνων. Σήμερα υπάρχουν κατάλοιπα 
άγριων δασών παρυφές του χωριού ΒΔ, Α, και ΝΑ. Γενικά τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται αύξηση της χλωρίδας που οφείλεται κυρίως στη στροφή των 
νοικοκυριών σε άλλες καύσιμες ύλες για θέρμανση και μαγείρεμα. 
 

    

Εικόνα 12 Άγρια δάση του χωριού Μάρμαρα Ιωαννίνων 

     
 
 
Βιότοποι 
Σημαντικοί βιότοποι είναι οι λαγκάδες που σκεπάζονται από θάμνους και δάση. 
Παρατηρείται όμως μείωση της πανίδας που οφείλεται στη δημιουργία των 
πολυάριθμων λατομείων, την εξαφάνιση της γεωργικής παραγωγής. Στο πεδινό τμήμα 
του χωριού εγκαταλείφτηκαν τα αμπέλια, έχουν ανατραπεί σε οικόπεδα, καθώς και 
δυο βρύσες που τα νερά τους κατέληγαν σε αντίστοιχες λούτσες. 
 
Μοναστήρια 
Το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής κτίστηκε το 1778. Αποτελείται από κελιά, 
αποθήκες και το καθολικό ου σώζεται μέχρι σήμερα. Το μοναστήρι εγκαταλείφθηκε 
στη δεκαετία του 1930. Πρόκειται για μονόκλιτη εκκλησία, με επίπεδη οροφή (ξύλινη) 
και γυναικωνίτη. Οι τοιχογραφίες των τοίχων έχουν υποστεί τις συνέπειες της φθοράς 
του χρόνου, της άγνοιας και των κακών επεμβάσεων. Η περιοχή γύρω από το 
μοναστήρι ήταν τότε κατάφυτη από βλάστηση. Γι αυτό και αποτελούσε το 
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ησυχαστήριο του Αλή Πασά. Διέθετε επίσης σημαντική περιουσία, αμπέλια, χωράφια 
και κοπάδια ζώων. Εγκαταλείφθηκε το 1930. 

 

Εικόνα 13 Το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής του χωριού Μάρμαρα Ιωαννίνων 

 
 
Παρεκκλήσι του Προφήτη Ηλία κτίσμα της εποχής του 1850. Στη θέση της σημερινής 
εκκλησιάς Προφήτη Ηλία υπήρχε πιο παλιά εκκλησία της συντεχνίας Γουναράδων 
Ιωαννίνων που κάηκε το 1820 με την έναρξη πολιορκίας του Αλή πασά από τα 
σουλτανικά στρατεύματα και εγκαταλείφτηκε. Το 1960 οι κάτοικοι έκτισαν το νέο 
εξωκκλήσι. 
 
Εκκλησίες 
Ο Ναός Αγίου Νικολάου, στη κεντρική πλατεία όπου κτίστηκε το 1819 και ο ρυθμός 
της είναι τρίκλιτη βασιλική με τρούλο. Η αρχιτεκτονική του ναού, η πιστή στη βυζαντινή 
παράδοση αγιογραφία, η πλούσια θεματολογία των τοιχογραφιών, το ξυλόγλυπτο 
τέμπλο δημιουργούν ένα σύνολο που εντυπωσιάζει κάθε επισκέπτη. 
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Εικόνα 14 Ο Ναός Αγίου Νικολάου στη κεντρική πλατεία του χωριού Μάρμαρα Ιωαννίνων 

 
 
Πανηγύρια 
Ανασύσταση παλαιού πανηγυριού στην εκκλησία προφήτη Ηλία από τις αρχές 10ετίας 
του 1960. 
Ανασύσταση παλαιού πανηγυριού από τα μέσα 10ετίας του 1970.  
Ιδιαίτερα αγαπητά για την εξοχή και τον δροσερό καθαρό αέρα τις καλοκαιρινές 
βραδινές ώρες. 
 
 
Πηγές 
Λάκκος Αγίας Παρασκευής με χαρακτηριστική πανίδα και χλωρίδα ορεινών και 
άγονων εκτάσεων. 
 
 
 
Σπήλαια  
Νεράτζα στο Λάκκο αγίας Παρασκευής πρωτόγονους σταλακτίτες. Γενικότερα όλη 
λοφοσειρά έχει σπηλαιώδη κατασκευή. 
 
 
Βρύσες 
Η περίφημη βρύση Σανδοβίτσα την προτιμούσαν οι Γιαννιώτες μέχρι τη δεκαετία του 
1950. Σήμερα είναι ερειπωμένη και εγκαταλειμμένη. 
Άλλη μια στη θέση Μπολιάνα με την ίδια τύχη  
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Εικόνα 15 Παλιές βρύσες στη πλατεία του χωριού Μάρμαρα Ιωαννίνων 

 
 
 
Νερόμυλοι 
Πετρελαιοκίνητος μύλος, κοινοτικός της δεκαετίας του 1920 που ισοπεδώθηκε το 
1958. 
 
 
 
Προτεινόμενες διαδρομές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους  
Οδικές και πεζοπορικές διαδρομές : 
Αγία Παρασκευή Μαρμάρων 
Χετζιρέλο, χαλάσματα οθωμανικών οχυρών 
Προφήτης Ηλίας 
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Θέα 
 
Γενικά από τις ανατολικές παρυφές του χωριού υπάρχει μεγαλειώδης θέα προς όλο το 
λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, την πόλη, την λίμνη. 
 
 

 

Εικόνα 16 Η θέα του χωριού Μάρμαρα Ιωαννίνων 
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Σπίτια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
Δυστυχώς δεν έχουν διασωθεί πολλά, μόνο ένα σύνολο παρουσιάζει ενδιαφέρον. Ένα 
όμως έχει ανακαινιστεί και αναπαλαιωθεί με υποδειγματικό τρόπο. 
 

  

Εικόνα 17 Ανακαινισμένο και αναπαλαιωμένο σπίτι (ιδιοκτησία του Φώτη Βασιλείου, 1926) στο χωριό 
Μάρμαρα Ιωαννίνων 

   
 

 
Ασχολίες κατοίκων-πηγές εισοδήματος 
Κτηνοτροφία και γεωργία 
Λατομεία (εξόρυξη, επεξεργασία ασβεστόλιθων) 
Τεχνίτες (οικοδομικά επαγγέλματα) 
Απασχόληση στον τομέα υπηρεσιών (δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, στρατιωτικοί 
κλπ) 
Εμπόριο μαρμάρων 

 

Εικόνα 18 Η κτηνοτροφία-μια από τις ασχολίες κατοίκων του χωριού Μάρμαρα Ιωαννίνων. 
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 Η μεγάλη ποικιλία ασβεστόλιθων, πωρόλιθος, που αποκάλεσε την πρώτη ύλη για 
κατασκευή γουδιών καθώς και υλικό για κατασκευή μυλόπετρας και νερόμυλων  
Από το 1958 έχουμε στροφή κατοίκων προς την εξόρυξη και επεξεργασία 
μαρμάρων.(ασβεστόλιθων)Με χρυσή εποχή το χρονικό λατομείο 1970-1995. 
Σήμερα παρατηρείται κάποια στροφή προς την κτηνοτροφία, που δυσκολεύεται από 
την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τις καταστροφές λατομείου. 
 
Ορυχεία: 
Με τον όρο ορυχεία εννοούνται οι τόποι στους οποίους γίνεται η εξόρυξη των 
ορυκτών. Τα ορυκτά διακρίνονται σε λατομικά ορυκτά και σε μεταλλεύματα. 
Λατομικά ορυκτά είναι τα αδρανή υλικά τα μάρμαρα και τα βιομηχανικά ορυκτά. 
Λατομική περιοχή είναι η οριοθετημένη περιοχή όπου επιτρέπεται η εκμετάλλευση 
λατομείων αδρανών υλικών. Οι λατομικές περιοχές καθορίζονται με απόφαση του 
Νομάρχη, μετά την σύμφωνη γνώμη της επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών. 
Για την χωροθέτηση της εξορυκτικής δραστηριότητας ακολουθήθηκαν τα παρακάτω 
κριτήρια που αναφέρονται στις μη συμβιβαστές χρήσεις γης καθώς και στη προστασία 
και αποκατάσταση του περιβάλλοντος: 
Χρήσεις γης: Οικιστική-Τουριστική χρήση, αρχαιολογικοί-ιστορικοί χώροι, γεωργική γη 
υψηλής παραγωγικότητας, δασική γη που κρίνεται σκόπιμη η απόλυτη προστασία 
της, προστατευτέες περιοχές. 
Προστασία περιβάλλοντος από διάφορες οχλήσεις και σε σχέση με τα 
γεωμορφολογικά, υδρολογικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά των περιοχών 
χωροθέτησησης. (2. Σύλογος, 2008) 
 
 

1.5  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ -ΤΟ ΚΛΙΜΑ 

 
Τα Ιωάννινα, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού και επίκεντρο του Ηπειρωτικού 
χώρου, είναι χτισμένα στο κέντρο πεδινής λεκάνης, στις δυτικές όχθες μιας λίμνης. Το 
λεκανοπέδιο περιβάλλεται από επιβλητικούς ορεινούς όγκους. 

Η πόλη είναι χτισμένη στη δυτική όχθη της λίμνης Παμβώτιδας (υψομ. 470μ.) με ένα 
γραφικό νησί στη μέση. Απέναντι από το νησί, από την πλευρά της πόλης, εισχωρεί 
μέσα στη λίμνη μια βραχώδης χερσόνησος περιτοιχισμένη, του Κάστρου. Ο λαιμός 
που την ενώνει με τη στεριά και τη σημερινή πόλη ήταν άλλοτε πλατιά και βαθιά 
τάφρος, στην οποία εισχωρούσαν τα νερά της λίμνης. Η τάφρος αυτή, που απέκοπτε 
τη χερσόνησο και την μετέτρεπε σε νησί, είχε διατηρηθεί, σε πολλά τμήματα της, ως 
το 1913 και επιχωματώθηκε πολύ αργότερα. Γύρω από την πόλη υπάρχουν τέσσερα 
περάσματα εισόδου και εξόδου. 

Για την εποχή που ιδρύθηκε η πόλη, για τον πρώτο πυρήνα της και την ανάπτυξή της 
δεν υπάρχουν ακριβείς μαρτυρίες. Η βραχώδης χερσόνησος που εισχωρεί στη λίμνη 
και αποτελεί το σημερινό Κάστρο ήταν μια τοποθεσία φυσικά οχυρή, κατάλληλη να 
αποτελέσει ακρόπολη, καταφύγιο των κατοίκων της περιοχής. 
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Το κλίμα είναι Ηπειρωτικό, με ζεστά καλοκαίρια και κρύους χειμώνες. Αυτό όμως που 
πραγματικά το χαρακτηρίζει είναι μια (χωρίς μεσοδιάστημα άνοιξης) είσοδος από το 
χειμώνα σε ένα καλοκαίρι με ζεστές μέρες και δροσερά βράδια. Ήπιο και μελαγχολικό 
το φθινόπωρο, ταιριάζει απόλυτα στο ύφος και το χαρακτήρα της πόλης. 

 

1.6  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
 

 

Εικόνα 19 Η στοά Λιάμπεη από την οδό Ανεξαρτησίας, της πόλης των Ιωαννίνων (παλιά Γιάννενα) 
http://www.alekowdigital,blogspot.com 

Με βάση τις υπάρχουσες λιγοστές ιστορικές μαρτυρίες, τον πρώτο οχυρωμένο οικισμό 
τον τοποθετούν στη νοτιοανατολική ακρόπολη του Κάστρου, το Ίτς Καλέ. Η αμέσως 
επόμενη φάση της εξέλιξης της πόλης θα πρέπει να είναι η επέκτασή της μέχρι τα 
όρια του σημερινού Κάστρου, όπως προκύπτει από το χρυσόβουλο του 1319. Η 
ανάπτυξή της έξω από το Κάστρο θα πρέπει να προσδιοριστεί μάλλον μετά από το 
1430. 

Σε τουρκικό φορολογικό κατάστιχο του έτους 1564, τα Γιάννινα καταγράφονται ως 
πόλη με 1300 <<σπίτια>> που υπολογίζονται ότι αντιστοιχούν σε πληθυσμό 6.500 
κατοίκων. Από τα 1300 σπίτια τα 50 άνηκαν σε μουσουλμάνους και τα υπόλοιπα σε 
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χριστιανούς. Το 1564 υπήρχαν στα Γιάννινα 35 μαχαλάδες χριστιανών και ένας 
μαχαλάς μουσουλμάνων. 

Μετά το 1611 μπορούμε να θεωρήσουμε με σιγουριά για την αγορά των Ιωαννίνων 
αναπτυγμένη έξω από το Κάστρο. Στα 1670επισκέφτηκε την Ήπειρο ο τούρκος 
περιηγητής Εβλιά Τσελεμπή, ο οποίος βρήκε τα Γιάννινα πόλη σε μεγάλη ακμή. 
Έχουν, γραφεί, 4000 σπίτια. Στο κάστρο τους κατοικούν μόνο μουσουλμάνοι 
(χωρισμένοι σε τέσσερις συνοικίες ). Έχουν σπίτια καλοφτιαγμένα με ανώγεια. 
Ξεχωρίζει μεγάλα αρχοντόσπιτα Τούρκων αξιωματούχων. Αξιοθαύμαστα θεωρεί τα 
δύο Τζαμιά, το Φετιχιέ στη μια ακρόπολη και του Ασλάν πασά στη άλλη. Το κάστρο, 
πριν από την Οθωμανική κατάκτηση, ήταν νησί. 

Τα σπίτια, μικρά και μεγάλα, είναι λιθόχτιστα και σκεπασμένα με κεραμίδια. Μερικά 
είναι από τη μέση και πάνω με τσιατμά. Υπάρχουν και μεγάλα αρχοντόσπιτα με 
μεγάλες αυλές και με κληματαριές. Γύρω από την αυλή ενός τέτοιου αρχοντόσπιτου 
υπάρχουν τα 400 δωμάτια και οι βοηθητικοί χώροι. Υπάρχουν χάνια και δημόσιοι 
λουτρώνες (χαμάμια). Τα ιδιωτικά λουτρά των σπιτιών τα υπολογίζει σε 845. Η αγορά 
έχει 1900 μαγαζιά, ωραία τα πιο πολλά. Αναφέρει ιδιαίτερα τα ραφεία και τα 
χρυσοχοΐα. Στο κέντρο της αγοράς υπάρχει πολύ μεγάλο καφενείο με ζωγραφική 
διακόσμηση που χωράει χιλιάδες ανθρώπους. Υπάρχουν επίσης πολύ ανοιχτοί 
χώροι: πλατείες, σταυροδρόμια, με δημόσια πηγάδια, τζαμιά με ευρύ περίβολο, 
εκτεταμένα νεκροταφεία κτλ. Οι δρόμοι δεν έχουν λάσπες και σε πολλούς υπάρχουν 
κληματαριές, πλατάνια και άλλα δέντρα. 

Το 1670 δε φαίνεται να υστερούν από τα Γιάννινα που περιέγραψαν 100 και 150 
χρόνια αργότερα. 

Στις αρχές του 19ου αιώνα, τα Γιάννινα ήταν μία πόλη με 1700-2000 σπίτια ρωμαϊκά, 
περίπου χίλια τουρκικά και 100-300 εβραϊκά. Με ένα μόνιμο πληθυσμό της τάξης των 
20.000 κατοίκων. Έτσι η πόλη του 19ου αιώνα έφτασε σε έκταση που διατήρησε ως 
το 1960 περίπου. Οι χριστιανοί κάτοικοι της ήταν χωρισμένοι σε 31 εφημερίες 
υπαγόμενες στους 6 ναούς της πόλης, ενώ παράλληλα υπήρχαν 15-17 τζαμιά ή 
μετζήτια και 2 συναγωγές. 

Στις αρχές του 19ου αιώνα και οπωσδήποτε ως το 1920 η πόλη διέθετε έναν 
εμπορικό πυρήνα ένα τυπικό ανατολίτικο παζάρι με το Μπαιρακλί τζαμί σε κεντρική 
θέση, ποικιλία εργαστηρίων, κηροπώλες, υφασματέμποροι, κοσμηματοπώλες, 
χαλκουργοί, σιδεράδες, πωλητές νωπών προϊόντων και πολλά επαγγέλματα 
ασκούνταν στο σπίτι, όπου για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνταν οι κάτω χώροι του. 

Αρκετά χρόνια αργότερα και μετά την άλλη εκτεταμένη καταστροφή της αγοράς και με 
την επέμβαση του Ρασίμ πασά μετά την πυρκαγιά, συνέβαλε σημαντικά στην 
ανανέωση της κτηριακής υποδομής του εμπορικού κέντρου. Τα περισσότερα από τα 
σωζόμενα σήμερα καταστήματα, που τώρα πια συχνά συνδυάζονται με κατοικία 
καθώς και τα συγκροτήματα επαγγελματικών στεγών οργανωμένων λειτουργικά γύρω 
από στοές είναι αυτής της εποχής. Προς το βασικό άξονα της ανάπτυξης του 
εμπορικού κέντρου σώζονται μέχρι τις μέρες μας 4 στοές. Πρόκειται για σειρές 
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καταστημάτων με ομοιόμορφη αντιμετώπιση. Είναι χτισμένα στις πλευρές 
μακρόστενων διαμπερών οικοπέδων. Οι όψεις τους είναι είτε απλές είσοδοι, είτε 
ολόκληρα κτήρια που κατά καιρούς φιλοξένησαν διάφορες διοικητικές δραστηριότητες.   

Ενταγμένα στον ιστό της αγοράς, τα χάνια είναι άμεσα συνυφασμένα με την εμπορική 
δραστηριότητα και τις συναλλαγές. Είναι χτισμένα σε μεγάλα οικόπεδα συνήθως 
διαμπερή, κατά το συνεχές σύστημα δόμησης, αφού βρίσκονται στο πυκνοδομημένο 
τμήμα της πόλης. Στο ισόγειο περιλαμβάνει εστιατόριο και σειρά καταστημάτων 
στραμμένων προς το δρόμο και στάβλους, αχυρώνες, βοηθητικά κτίσματα προς το 
εσωτερικό. Στον όροφο υπάρχει σειρά δωματίων. Οργανώνονται γύρω από εσωτερική 
αυλή με διαστάσεις μικρής πλατείας, που λειτουργεί σαν χώρος εκτόνωσης, 
κυκλοφορίας, συνάντησης συναλλαγών. Είναι πολυδύναμοι χώροι, ανοιχτοί στη πόλη, 
οργανικά ενσωματωμένοι στην εμπορική και βιοτεχνική δραστηριότητα και δε 
διακόπτουν τη συνέχεια ενός εμπορικού δρόμου. 

 

 

 

Με γνώμονα τις αλλεπάλληλες καταστροφές τις πόλης στο 19ο αιώνα, μπορούμε να 
διαχωρίσουμε ρα σωζόμενα σπίτια σε δυο κατηγορίες: σπίτια χτισμένα χτισμένα μέχρι 
το πρώτο μισό του 19ου αιώνα και αυτά του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα. Τα πρώτα 
αποτελούν τον καθεαυτό τύπο σπιτιού της εποχής της ακμής της πόλης. Τα δεύτερα 
σαν μεταγενέστερα αρχίζουν να εμφανίζουν χαρακτηριστικά νεοκλασικά, 
φιλτραρισμένα από το υψηλό αισθητήριο των φημισμένων σχεδόν σε ολόκληρα τα 
Βαλκάνια τεχνιτών από τα μαστροχώρια της Ηπείρου. 

Ο πρώτος πυρήνας της πόλης που δημιουργήθηκε έξω από το κάστρο μαζί με το 
παζάρι, έχουν χτιστεί κατά το συνεχές σύστημα (πυκνοδομημένο τμήμα). Όσο όμως 
απομακρυνόμαστε από τις περιοχές αυτές, τα μικρά οικόπεδα χτίζονται συνήθως με 
μια τουλάχιστον από τις πλευρές τους στο δρόμο, διαθέτουν ευρύχωρες αυλές και 
μικρά περιβόλια. Στα αραιοδομημένα αυτά τμήματα βρίσκονταν τα περισσότερα 
αρχοντικά, που σώζονταν στις αρχές του αιώνα και μερικά από αυτά ως τις μέρες μας. 

Τα αστικά σπίτια αποτελούν εξέλιξη του τύπου κατοικίας που συναντιέται στα χωριά 
της Ηπείρου (Ζαγοροχώρια-Πωγώνι). Στον κάτω όροφο το κατώι, βρίσκονται οι 
αποθήκες και χώρος για τα ζώα ή χώρος δουλειάς. Στον πάνω όροφο το ανώι, η 
σκάλα καταλήγει σε ημιυπαίθριο σκεπαστό χώρο, την κρεβάτα, όπου βλέπουν τα 
δωμάτια που χρησιμεύουν για κατοικία. Ο βασικός αυτός τύπος, ανάλογα με το είδος 
της κάτοψης του σπιτιού διαφοροποιείται με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας αρκετά 
μεγάλης μορφολογικής ποικιλίας.  

Το Γιαννιώτικο σπίτι, όπως διαμορφώθηκε ως τη πυρκαγιά του 1869, κατατάχτηκε σε 
τρεις κατηγορίες, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των χρηστών του: το λαϊκό, 
το νοικοκυρόσπιτο και το αρχοντικό.  
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Τα λαϊκά σπίτια, υπάρχουν κυρίως μέσα στο κάστρο. Οι κατά κανόνα μικρές αυλές 
που απομένουν έχουν τους βοηθητικούς χώρους όπως το μαγειρειό, το 
αποχωρητήριο, το φούρνο, το πηγάδι. Είναι συνήθως διώροφο και οι αποθήκες 
ημιυπόγειες ή ισόγειες. Στο υπερυψωμένο ισόγειο δημιουργούνται οι χώροι 
διημέρευσης, κυρίως κατά το χειμώνα και συχνά χώροι εργασίας. Η είσοδος γίνεται 
δια μέσου του σπιτιού είτε αξονικά είτε από τη μία πλευρά του και πιο σπάνια από την 
αυλή και αφού έχει προηγηθεί σκεπαστή αυλόπορτα. Στον όροφο γύρω από την 
κρεβάτα ανοίγονται τα καλοκαιρινά δωμάτια καθώς και κάποιο χειμωνιάτικο. Η 
κατασκευή μέχρι και το ισόγειο είναι λιθόχτιστη αραδωτή, ενώ στον όροφο οι τοίχοι, 
όταν δε συνορεύουν με ξένες ιδιοκτησίες, είναι τσιατμάδες. 

Στα νοικοκυρόσπιτα κατοικούσαν οι ευπορότεροι έμποροι ή βιοτέχνες, άνθρωποι 
μιας μεσαίας κοινωνικής τάξης. Η ποιότητα της λιθοδομής του είναι εξαίρετη με 
διακοσμητικά στοιχεία, όπως οδοντωτή ταινία, διακόσμηση σκάλας, τοξωτές 
κατασκευές. Ημιυπόγεια σε στάθμη και τοποθετημένη προς τη πλευρά του δρόμου, η 
καμαροσκεπής αποθήκη τροφίμων (μπιμτσα) βρίσκεται πλάι χωρίς να επικοινωνεί 
μαζί τους, με ισόγειους βοηθητικούς χώρους, πιθανότητα για τη κατεργασία δερμάτων 
καθώς και με φούρνο. Η σκάλα από το μετζοπάτωμα καταλήγει σε μεγάλη κρεβάτα με 
την οποία επικοινωνεί τα δυο καλοκαιρινά δωμάτια και το καλό χειμωνιάτικο. Από τη 
κρεβάτα υπάρχει επικοινωνία με ανοιχτό εξώστη προς τη πλευρά του δρόμου. Και 
εδώ η κατασκευή μέχρι το ισόγειο είναι λιθόχτιστη εμφανείς, ενώ στον όροφο οι 
πέτρινοι τοίχοι είναι επιχρισμένοι και οι υπόλοιποι κατασκευασμένοι από τσιατμά. Τα 
δωμάτια διημέρευσης έχουν συνήθως τζάκι, σε αντίθεση με τα λαϊκά, όπου πολλές 
φορές, για λόγους καθαρά οικονομικούς, αντικαθιστούν το τζάκι με μαγκάλι.  

Στα αρχοντικά η διάρθρωση των χώρων διαφέρει ελάχιστα από τους προηγούμενους 
τύπους σπιτιών. Χτισμένα στα μεγάλα οικόπεδα με αυλές και κήπους 
προφυλαγμένους με ψηλούς μαντρότοιχους, είχαν είσοδο από επιβλητικές 
αυλόπορτες. Και εδώ το σπίτι ανοίγεται στην αυλή. Επικρατεί σαν τύπος κάτοψης ένα 
συμμετρικό. Οι αποθήκες ημιυπόγειες ή ισόγειες είναι συνήθως περισσότερες από 
δύο. Ημιυπόγειες καμαροσκεπής μπίντσες, ένα είδος κελαριού, χρησιμοποιούνται για 
φύλαξη προϊόντων που απαιτούν σκοτάδι και σταθερή χαμηλή θερμοκρασία. Οι 
υπόλοιπες ισόγειες αποθήκες, συχνά φέρουν κατά το μεγάλο άξονα τους τωξοστοιχία 
για τη στήριξη του δαπέδου του υπερκείμενου ορόφου. Η προσπέλαση για τον επάνω 
όροφο γίνεται μέσω σκάλας, τη διαμορφώνουν δυο αντικριστοί συνήθως σπαστοί 
βραχίονες με πλατύσκαλο στα σημεία της αλλαγής κατεύθυνσης. Η όλη κατασκευή 
στηρίζεται σε χαρακτηριστική τοξωστοιχία και δίνει μνημειακό ύφος στην όψη του 
σπιτιού. Πίσω από την μνημειακή άνοδο προς τον όροφο, παραμένει ελεύθερος ένας 
στεγασμένος ημιυπαίθριος χώρος, στον οποίο βλέπουν οι βοηθητικοί χώροι του 
ισογείου. Το χαγιάτι, σεβαστού μεγέθους στα πιο πολλά αρχοντικά είναι σκεπαστή 
επέκταση της αυλής, απόλυτα απαραίτητο για βοηθητικές δουλειές κατά τον υγρό και 
ψυχρό χειμώνα της περιοχής. 

Τα σωζόμενα σπίτια που βρίσκονται κοντά στο παλιό παζάρι είναι χτισμένα μετά το 
1870. Με συμπαγή όγκο και σχεδόν τετράγωνη κάτοψη, αρχίζουν να εμφανίζουν μια 
διαφορετική σχέση με το δρόμο. Οι όψεις τους προς αυτόν είναι επιμελημένες, 
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διαμορφωμένες συμμετρικά ως προς τον άξονα, με παράθυρα και κατοικήσιμους 
χώρους σε αντίστοιχα ισογείου-ορόφου. Εδώ εμφανίζεται και ο εξώστης σαν 
μορφολογικό στοιχείο, με τα πέτρινα ή μεταλλικά φουρούσα και τις περίτεχνες 
σιδεριές. Συνήθως είναι διώροφα, λιθόχτιστα και επιχρισμένα και στις δύο στάθμες, με 
ολολάξεφτη τη βάση τους όπως συχνά και τα αγκωνάρια ή τα περιθώρια των 
παραθύρων. 

Τα υλικά που χρησιμοποιούσαν οι φημισμένοι Ηπειρώτες μαστόροι στο Γιαννιώτικο 
σπίτι είναι πρώτες ύλες που προμηθευόταν από τη γύρω περιοχή: πέτρα, ξύλο, 
πυλός, ασβέστης κτλ. Επίσης χρησιμοποιούσαν ορισμένα προϊόντα εισαγωγής, όπως 
σιδερικά, χρώματα, τζάμια. 

Η φέρουσα κατασκευή μέχρι και το ισόγειο είναι από τοιχοποιία πάχους 60-70 εκ. 
για τη κατασκευή της χρησιμοποιήθηκε ο ασβεστόλιθος της γύρω περιοχής, που 
συχνά είναι στρωσιγενής. Έτσι οι συνήθως επιμήκεις πέτρες λαξεύονταν ώστε οι 
αρμοί να είναι μικροί. Σαν συνδετικό υλικό χρησιμοποιήθηκε κυρίως η λάσπη, ενώ σε 
πιο προσεγμένες κατασκευές το ασβεστοκονίαμα. Η όψη της λιθοδομής παραμένει 
ανεπίχριστη, οι απαραίτητες ξυλοδεσιές παραμένουν μέσα στο σώμα της χωρίς να 
φαίνονται. Στις εξωτερικές γωνίες, δημιουργούνται αποτμήσεις, που καταλήγουν σε 
προσεγμένη διακόσμηση με σταλακτίτες. 

Στον όροφο οι τοίχοι που διαμορφώνουν τις μεσοτοιχίες και κλείνουν περιμετρικά τα 
χειμωνιάτικα δωμάτια, γίνονται και αυτοί λίθινοι, αλλά επιχρίζονται τόσο εσωτερικά 
όσο και εξωτερικά. Οι υπόλοιποι φέροντες τοίχοι του ορόφου είναι μικτές κατασκευές. 
Έχουν ξύλινο φέροντα οργανισμό και για τη πλήρωσή τους χρησιμοποιούνται άλλοτε 
πλίθρες ή λάσπη με πέτρες και οι παριές τους επιχρίζονται, άλλοτε ο ξύλινος σκελετός 
καλύπτεται με πέτσωμα από λεπτά οριζόντια σανιδάκια, καρφωμένα ανά αποστάσεις, 
που επιχρίζονται με ασβεστοκονίαμα ενισχυμένο με γιδότριχες και είναι ο λεγόμενος 
στη περιοχή τσιατμάς. Οι τοίχοι αυτοί χρησιμοποιούνται και ως διαχωριστικοί στο 
ισόγειο (έχουν πάχος λιγότερο από 15 εκ.). οι επιχρισμένοι τοίχοι βάφονται τελικά με 
ασβέστη. 

Τα ζευκτά της στέγης κατασκευάζονται από ξυλεία Ζαγοριού ή του Μετσόβου. Σε 
αυτά πατούσε το ξύλινο πέτσωμα, το οποίο δεχόταν τα κεραμίδια τα φτιαγμένα από 
πυλό της περιοχής. Η στέγη είχε κλήση γύρω στο 50%. 

Το γείσο, όταν διαμορφώνεται με εμφανή τη ξύλινη κατασκευή του, ή με τσιατμά (στα 
παλαιότερα σπίτια), έχει πλάτος από 70-140 εκ. στα μεταγενέστερα σπίτια ή και σε 
άλλες κατασκευές διαμορφώνεται είτε με δυο-τρεις αλλεπάλληλες δρηπίδες. Σε 
μικρότερη εξοχή από τη παρειά του τοίχου, με κυμάτιο λαξεμένο στη πέτρα ή ακόμη 
με τραβηχτό σοβά.  

Στα καλοκαιρινά δωμάτια του ορόφου, δημιουργούνται τμήματα σε πρόβολο κλειστό 
και με παράθυρα συνήθως σε όλες τις πλευρές. Το τμήμα αυτό της κατασκευής 
στηρίζεται σε λοξά δοκάρια, τα οποία άλλοτε παραμένουν εμφανή και άλλοτε 
καλύπτονται από τσιατμά. 
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Για τις καπνοδόχους συνήθως ορθογωνικής διατομής, χρησιμοποιείτε ο υποκίτρινος 
πωρόλιθος της περιοχής. Η κύρια είσοδος, άλλοτε σαν αυλόπορτα άλλοτε σαν πόρτα 
στο σώμα του κτιρίου τονίζεται ως ιδιαίτερο στοιχείο. Οι παλιότερες καρφωτές με 
μεγάλα γυφτόκαρφα, οι μεταγενέστερες ταμπλαδωτές δίφυλλες, φέρουν σε κάθε 
φύλλο τους το χαρακτηριστικό ρόπτρο. Το υπέρθυρο άλλοτε διαμορφώνεται οριζόντιο 
από ξύλο και άλλοτε τοξωτό. Οι αυλόθυρες ολοκληρώνονται σαν στοιχείο από μικρές 
στέγες που παράλληλα τις προφυλλάσουν.  

Τα εξωτερικά παράθυρα συνήθως διαμορφώνονται ανάλογα με την εξωτερική 
πόρτα. Το ξύλινο υπέρθυρο σε παράθυρα ορόφου τονίζεται με την κατασκευή γείσου 
από αλλεπάλληλα κυμάτια. Πιο σπάνια είναι τα τοξωτά υπέρθυρα σε τμήμα 
ημικύκλιου ή ολόκληρο ημικύκλιο.  

Τα εξωτερικά παράθυρα κυρίως του ισογείου είναι δίφυλλα ανοιγόμενα και 
προφυλαγμένα με σιδεριές που πολλές φορές εξέχουν. Τα συμπαγή ξύλινα σκούρα 
τοποθετούνται μέσα από το τζαμιλίκι και στηρίζονται στην εσωτερική πλευρά της 
κάσας του παραθύρου.  

Η αυλή στο Γιαννιώτικο σπίτι παίζει βασικό ρόλο στη καθημερινή ζωή του. Την 
πλακοστρώνουν πάντα και τη φροντίζουν ιδιαίτερα. Συμπληρώνονται με διάφορες 
κατασκευές (πεζούλια, παρτέρια, πηγάδια, σκεπαστά στα αρχοντικά) ενώ απαραίτητα 
ένα τμήμα της διαμορφώνεται σε κήπο. 

Επιβλητικό είναι το συμμετρικό ανέβασμα στον όροφο πάνω από τα χαρακτηριστικά 
τόξα της σκάλας στα αρχοντικά. Στα υπόλοιπα σπίτια η λίθινη σκάλα σταματά στο 
μεσοπάτωμα από όπου κανείς με ξύλινη πια σκάλα καταλήγει στη κρεβάτα η οποία 
αρχικά ήταν ημιυπαίθριος σκεπαστός χώρος. Μεταγενέστερα, τα κενά μεταξύ των 
κιονίσκων κλείστηκαν με υαλοστάσια. Τα δωμάτια του ορόφου επικοινωνούν με τη 
κρεβάτα τόσο με πόρτες όσο και με παράθυρα. 

Εσωτερικά τα σπίτια είχαν, οροφές ξυλόγλυπτες και ζωγραφιστές, ντουλάπια και 
ντουλάπες (μεσάντρες), θυρίδες με ξυλόγλυπτα υπέρθυρα κτλ., τζάκια με γύψινα 
ανάγλυφα, δάπεδα στρωμένα με πολυτελή ντόπια και ανατολίτικα χαλιά και κιλίμια. 
Σημαντικά στοιχεία για τη συμπλήρωση της εσωτερικής διακόσμησης του Γιαννιώτικου 
σπιτιού ήταν και τα περίφημα χειροκέντιτα υφάσματα με τα οποία καλύπτονται οι 
τοίχοι και τα πολλά ντιβάνια, έργα της ντόπιας κεντητικής τέχνης στην οποία οι 
Γιαννιώτισσες θεωρούνταν καλλιτέχνιδες. 

Το τζάκι με μικρές θυρίδες δεξιά και αριστερά, συναντιέται σε πολλούς τύπους: από 
κουρασάνι, με γλυπτό διάκοσμο και φούσκα ημικυκλική που καταλήγει κωνική ή πιο 
απλό ορθογωνικής κάτοψης με πρόχειρο πέτρινο σκελετό, επενδυμένο με γύψο 
ενισχυμένο με γιδότριχες και πρόσθετες γύψινες διακοσμήσεις. 

Στα αρχοντικά οι τοίχοι φέρουν ξύλινη επένδυση η οποία διακόπτεται άλλοτε από 
διάφορα μικρά ντουλάπια και άλλοτε από παράθυρα. Πάνω από τα ντουλάπια και τη 
ξύλινη επένδυση βρισκόταν το ράφι, σανίδα που εξίχε από τον τοίχο γύρω στα 12-20 
εκ. και χρησίμευε για να ακουμπούν διάφορα αντικείμενα. Το ξύλινο δάπεδο δεν ήταν 
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επιμελημένο γιατί στρωνόταν με διάφορα χαλιά. Τα έπιπλα σχεδόν έλειπαν με μόνη 
εξαίρεση κάποιες κασέλες. Σαν τραπέζι χρησίμευε δίσκος αρκετά μεγάλος, 
στηριγμένος σε τρίποδα ή απλούστερα, χαμηλό ξύλινο τραπέζι, ο σοφράς, ενώ η 
οικογένεια καθόταν κάτω και γύρω από αυτό, κατά τα ανατολικά πρότυπα. (4.Λώλης, 
1973) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο :  ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

2.1  ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  
 

Στόχος της χωροταξίας ως διαδικασίας σχεδιασμού είναι η οικονομική, κοινωνική, 
αλλά και η περιβαλλοντική ανάπτυξη, με απώτερο σκοπό την βιώσιμη ανάπτυξη μιας 
χωρικής ενότητας. 

Σκοπός είναι η χωρική ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της χώρας μας, δηλαδή των 
ελληνικών βουνών τα οποία, όπως όλοι γνωρίζουμε, αποτελούνται από αξιόλογα, 
αλλά και ιδιαιτέρως εύθραυστα φυσικά και ανθρώπινα οικοσυστήματα. 

Η σημασία της χωροταξίας είναι το καταλυτικό στοιχείο της σύνδεσης και της 
σύνθεσης όλων των τομεακών και κλαδικών ερευνών, αναλύσεων, πολιτικών, 
προγραμμάτων κλπ., το οποίο κυριαρχεί στη διαδικασία για μια ενιαία και 
ολοκληρωμένη διαχείριση (ανάπτυξη) του χώρου και του περιβάλλοντος.   

 

2.2   Ο ΟΡΕΙΝΟΣ  ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

• Οι ορεινές περιοχές αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της χώρας. υπήρξαν 
κατά το παρελθόν για αιώνες περιοχές που, λόγω κυρίως της ασφάλειας που 
παρείχαν εξαιτίας της απομόνωσής των, παρουσίαζαν σχετική οικονομική 
ανάπτυξη και σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις. Αποτέλεσμα αυτού 
είναι να περιέχουν πληθώρα παραδοσιακών οικισμών και λοιπών μνημείων. 

• Έχουν έντονα αναπτυξιακά προβλήματα: παρουσιάζουν τη χαμηλότερη 
πληθυσμιακή πυκνότητα και τη μεγαλύτερη συγκέντρωση μικρών οικισμών οι 
περισσότεροι των οποίων φθίνουν πληθυσμιακά. Χαρακτηρίζονται από ελλιπή 
συγκοινωνιακή και επικοινωνιακή υποδομή και περιθωριακότατα σε ότι αφόρα 
την οικονομική οργάνωση, με χαμηλή παραγωγικότητα και αποδοτικότητα. 

• Αντιπροσωπεύουν ειδικού τύπου πρόβλημα περιφερειακής ανάπτυξης ενώ, τα 
τελευταία χρόνια, η διαπεριφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα μειώνονται. 
Αφορούν υποσύνολα των περιφερειών και τέμνουν τα όριά τους. Οι ορεινές 
περιοχές αποτελούν το χαρακτηριστικότερο ίσως τέτοιο φαινόμενο. 

• Αποτελούν ειδική περίπτωση αγροτικού χώρου: Οι ορεινές και προβληματικές 
περιοχές, νοούμενες ως χώρος τόσο όσο από παραγωγική-αναπτυξιακή 
άποψη όσο και από άποψη φυσικού περιβάλλοντος, είναι μια ιδιαίτερη 
κατηγορία αγροτικών περιοχών που αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό των 
αγροτικών περιοχών της χώρας. Αφετηρίες της διαφοροποίησης τους είναι η 
γεωγραφική θέση, η απόσταση από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα και τους 
άξονες ανάπτυξης της χώρας, τα ειδικά χαρακτηριστικά των φυσικών πόρων 
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και του τοπίου, η πολιτιστική ιδιαιτερότητα και κληρονομιά και η ευαισθησία του 
περιβάλλοντος. 
 
 
 

2.3  Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 

Ο ορεινός τουρισμός είναι μια μορφή των Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού και 
εντάσσεται ασφαλώς στο γενικότερο πλαίσιο του τουρισμού της Ελλάδας. 
Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που συνέθεσαν την εικόνα του ελληνικού τουριστικού 
προϊόντος, ήταν η φύση, το κλίμα, ο μνημειακός πλούτος και η αυθεντικότητα. Με όλα 
αυτά τα στοιχεία, ο τουρισμός της Ελλάδας αναπτύχθηκε σημαντικά, σχηματίζοντας 
έτσι τον δικό του τομέα, τον τομέα του τουρισμού. 
Σήμερα τα κύρια χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού, παρουσιάζονται ως εξής: 
Είναι έντονα εποχικός δηλαδή ο μεγαλύτερος όγκος της τουριστικής δραστηριότητας 
λαμβάνει χώρα τους θερινούς μήνες. Έχει μια ορισμένη χωροταξική κατανομή, 
δηλαδή συγκεντρώνεται σε ορισμένα σημεία της Ελλάδας. Έχει έντονα ευρωπαϊκό 
προσανατολισμό, καθώς οι περισσότεροι τουρίστες (γύρω στο 50%) έρχονται από 
χώρες της μείζονος Ευρώπης, ενώ το 68% από αυτούς έρχεται από χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κύριο χαρακτηριστικό του ελληνικού τουρισμού είναι η 
μαζικότητα. 
Η συμμετοχή της τουριστικής δραστηριότητας στο ΑΕΠ, εκτιμούμε ότι ανέρχεται στο 
7% και έχει μια συμμετοχή στην απασχόληση, της τάξης του 10% των άμεσα ή 
έμμεσα απασχολούμενων. Είναι οι δραστηριότητες που δημιουργούνται σε συνέχεια 
του τουρισμού, οι οποίες έχουν άμεση επίδραση σε άλλους τομείς ανάπτυξης. 
Η μεγάλη μάζα των επισκεπτών που στηρίζουν την τουριστική <<βιομηχανία>>, 
έρχεται στην Ελλάδα για τον ήλιο, τη θάλασσα, τις αρχαιότητες, το περιβάλλον, τη 
φιλοξενία και την αυθεντικότητα των ανθρώπων. 
Όμως ενόψει του Γ’ ΚΠΣ, που είναι το σημαντικότερο εργαλείο με το οποίο θα 
μπορούσε να βοηθηθεί ο τομέας του τουρισμού αν γίνουν οι σωστές κινήσεις είναι 
δυνατό να αλλάξει η σημερινή εικόνα. 
Οι βασικοί στόχοι που θα εξυπηρετηθούν από το Γ’ ΚΠΣ είναι: (1)Η αναβάθμιση της 
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών σε όλους τους τομείς που συνθέτουν το 
τουριστικό προϊόν και η διατήρηση του επίπεδου της ποιότητας. 
(2)Η υποστήριξη τιμολογιακής πολιτικής ανταγωνιστικού επιπέδου. 
(3)Η οργάνωση του τομέα της ενημέρωσης και των πωλήσεων. 
(4)Η οργάνωση υποδομών επί των οποίων μπορεί να αναπτυχθεί Εναλλακτικός 
Τουρισμός. 
(5)Η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος με το συγκριτικό πλεονέκτημα του 
πολιτιστικού μας αποθέματος. 
Ο ΕΟΤ έχοντας διαγνώσει αυτή τη στροφή του τουρισμού κατευθύνθηκε στην 
διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του προσφερομένου τουριστικού προϊόντος με 
δημιουργία υποδομών που θα λειτουργήσουν ως θύλακες για την ανάπτυξη 
Εναλλακτικών Ήπιων Μορφών Τουρισμού ορεινοί όγκοι της Ελλάδας, λόγω του 
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ύψους τους, του κλίματος και της εναλλαγής των τοπίων, διαθέτουν πλεονεκτήματα 
για την ανάπτυξη ορεινού τουρισμού ανταποκρινόμενα σε αναδόσεις μέσης δυσκολίας 
και έτσι απευθύνονται σε ευρείες ομάδες ενδιαφερόμενων τουριστών. 
Τοπία εξαιρετικού κάλους που εμπλουτίζουν τα ελληνικά βουνά, τα ιστορικά και 
πολιτιστικά στοιχεία που συναντούμε, τα ορεινά χωριά με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 
τους, ο παραδοσιακός τρόπος της ζωής των ανθρώπων που ζουν και 
δραστηριοποιούνται σε αυτά, οι παλιοί δρόμοι και πολλά άλλα στοιχεία ενός άλλου 
τρόπου ζωής, συνθέτουν την πραγματική διάσταση των ελληνικών βουνών. 
Με την ανάπτυξη του Ορεινού Τουρισμού θα αναδειχθεί ένας άλλος τρόπος ζωής, 
που είναι κοντά στην ισορροπία και στο μέτρο, προσθέτοντας έτσι νέα στοιχεία στο 
διαμορφωμένο image του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας. 
Θα συμβάλουν στην ανάπτυξη παραδοσιακών, παραγωγικών δραστηριοτήτων, στη 
δημιουργία τοπικών αγορών, στη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων και νέων 
επαγγελμάτων, στη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μέσο της 
ελεγχόμενης ήπιας παρέμβασης, στην προστασία και ανάδειξη των ιστορικών 
μνημείων και της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και στη διατήρηση και διάδοση της 
λαογραφίας. 
Οι προτεινόμενες κατηγορίες παρεμβάσεων είναι, κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις σε 
τουριστικά καταλύματα, βελτίωση ή και επέκταση του οδικού δικτύου, ανάδειξη και 
προστασία του ανθρωπογενούς οικιστικού περιβάλλοντος και των πόρων πολιτιστικής 
κληρονομιάς, προστασία οικολογικών πόρων και άγριας ζωής. Αξιοποίηση πόρων ή 
και δημιουργία υποδομών που ανταποκρίνονται στις νέες μορφές τουρισμού, 
ανάπτυξη ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και δημιουργία-λειτουργία 
μηχανισμών στήριξης και διαδικασίες για ήπια τουριστική ανάπτυξη. Θα μπορέσουμε 
να έχουμε μια συνολική πρόταση που θα έχει αποτέλεσμα για τη χώρα και για τους 
κατά τόπους πληθυσμούς βεβαίως. 

2.4  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 
ΟΡΕΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ 
 
Υπάρχει μια ποσοτική προσέγγιση του ορεινού χώρου, με ορισμούς οριοθέτησης και 
πληροφορίες γύρω από δημογραφικά δεδομένα, οικονομικά δεδομένα, φυσικούς 
χώρους κ.ο.κ. Υπάρχει μια σύντομη ιστορική αναφορά, ας το πούμε έτσι απολογιστική 
και των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών εξελίξεων στις τελευταίες 
δεκαετίες στον ορεινό χώρο, αλλά και παράλληλα της πολιτισμικής, οικολογικής και 
οικονομικής σημασίας που έχει ο ορεινός χώρος για την Ελλάδα. Στη συνέχεια 
περνάμε στον τομέα της Γεωργίας και του Τουρισμού, αλλά και στις πρωτοβουλίες 
τοπικής ανάπτυξης που κυρίως συναντάμε στο LEADER. Μετά περνάμε σαν 
τυπολογία ορεινών περιοχών και διαφαινόμενες τάσεις. 
Η ταυτότητα της κάθε ορεινής περιοχής, δηλαδή σε ποια κατηγορία ανήκει, θα έχει και 
σημαντικές πολιτικές αποχρώσεις, θα αναλάβουν αργότερα τα αρμόδια Υπουργεία και 
οι περιφέρειες, με βάση την μεθοδολογία που θα παρουσιάζεται στο ΣΠΑ. 
Στη συνέχεια προχωράμε με κύρια έμφαση στη συγκέντρωση έναντι της διασποράς 
Ορεινών Κέντρων Ανάπτυξης, στα δίκτυα πρόσβασης, στην παραγωγή και στην 
κατανάλωση και στις αναγκαίες προτεραιότητες, στις δεξιότητες του τοπικού 
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ανθρώπινου δυναμικού. Προχωράμε προσπαθώντας να δούμε ποιες κατηγορίες 
δράσεων είναι περισσότερο ταιριαστές, σε ποιους τύπους ορεινών περιοχών, σε ποιες 
κατηγορίες ορεινών περιοχών. (21 Απριλίου 1999) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
 

3.1  ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 
 

Ανάπλαση περιοχής είναι το σύνολο των κατευθύνσεων, μέτρων, παρεμβάσεων και 
διαδικασιών πολεοδομικού, κοινωνικού, οικονομικού , οικιστικού και ειδικού 
αρχιτεκτονικού χαρακτήρα, που προκύπτουν από σχετική μελέτη και που αποκοπούν 
κυρίως στη βελτίωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων, τη βελτίωση του δομημένου 
περιβάλλοντος, την προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών, ιστορικών, 
μορφολογικών και αισθητικών στοιχείων και χαρακτηριστικών της περιοχής. 

 

3.2  ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 
 

Περιοχές ανάπλασης είναι εκείνες οι περιοχές των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή 
οριοθετημένων οικισμών, στις οποίες διαπιστώνονται προβλήματα υποβάθμισης ή 
αλλοίωσης του οικιστικού περιβάλλοντος που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο 
με τις συνήθεις πολεοδομικές διαδικασίες της αναθεώρησης του σχεδίου πόλεως και 
των όρων και περιορισμών δόμησης. Η περιοχή ανάπλασης μπορεί να περιλαμβάνει 
μια ή περισσότερες πολεοδομικές ενότητες ή τμήματα πολεοδομικών ενοτήτων. 

 

3.3.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 
 

Για να χαρακτηρισθεί μια περιοχή ως περιοχή ανάπλασης πρέπει να συντρέχουν 
τουλάχιστον οι περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες προβλημάτων: 

α) Μεγάλες κτιριακές πυκνότητες ή μεγάλες ελλείψεις κοινόχρηστων χώρων και 
χώρων για κοινωφελείς εγκαταστάσεις. 

β) Συγκρούσεις χρήσεων γης ή ανάγκη ριζικής αναδιάρθρωσης των χρήσεων γης, 
ανάλογα με τις δυνατότητες και προοπτικές της περιοχής. 

γ) Έλλειψη προστασίας και ανάδειξης των ιστορικών, αρχαιολογικών και πολιτιστικών 
στοιχείων και δραστηριοτήτων της περιοχής. 
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δ) Εντεινόμενη υποβάθμιση της αισθητικής και ενγένη της ποιότητας του δομημένου 
περιβάλλοντος της περιοχής και των φυσικών της στοιχείων. 

ε) Σοβαρά προβλήματα στο απόθεμα κατοικιών. (24.) 

 

3.3  ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
 

Οικισμός είναι ένα άθροισμα κατοικιών σε σχετικά μικρή απόσταση μεταξύ τους ώστε 
να υπάρχει μεταξύ τους κάποια σχέση. 

Γενικά η έννοια του οικισμού είναι συνδεδεμένη με την έννοια των κτισμάτων που τα 
οποία τον συγκροτούν. 

Ο οικισμός αρχίζει να αποκτά οντότητα αφού ο αριθμός των οικογενειών που τον 
αποτελούν είναι ικανός να δημιουργήσει μια κοινωνική ομάδα μεγαλύτερη της 
οικογένειας- νοικοκυριού. (6.Ε.Π.Πολυτεχνείου, 1972) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο : ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

4.1  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Η έννοια <<αγροτουρισμός>> ως ιδέα, φιλοσοφία, ιδεολογικό-πολιτικό ρεύμα αλλά και 
ως μορφή ήπιας παρέμβασης στο φυσικό χώρο, που δεν <<οχλεί>> διαχρονικά 
αποδόθηκε με πολλούς εναλλακτικούς πολλές φορές συγκρουόμενους 
<<ορισμούς>>, για να καταλήξουμε τελικά, ότι δεν υπάρχει ορισμός. Και αυτό, επειδή  
ο <<αγροτουρισμός>> από τη φύση του ανήκει στις έννοιες που δεν είναι δεκτικές 
ορισμών. Είναι τέτοιο το εύρος της φύσης του, που δεν υπάρχει ένας γενικός ορισμός 
που να καλύπτει όλες τις συνιστώσες του. 

Επιλεκτικά καταγράφονται οι σημαντικότεροι εξ αυτών: 

1.Αγροτουρισμός ορίζεται ως η τουριστική εκείνη δραστηριότητα που αναπτύσσεται σε 
χώρο μη αστικό από αγρότες και μέλη της αγροτικής οικογένειας, σε μικρές μονάδες 
οικογενειακής ή συνεταιριστικής μορφής, για την απόκτηση εκ μέρους των δικαιούχων 
ενός συμπληρωματικού εισοδήματος πλάι σε αυτό που απολαμβάνει η αγροτική 
οικογένεια από την ενασχόληση με την γεωργία που θεωρείται ως κύριο εισόδημα. Η 
τροφοδοσία των καταλυμάτων γίνεται μόνο, με προϊόντα τοπικής παραγωγής.  

(1983-Διεπιστημονική Ομάδα για τον ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ, της οποίας ο συγγραφέας 
ήταν μέλος)  

2.  Αγροτουρισμός ορίζεται ως εκείνο το σύστημα μονάδων που είναι σε θέση να 
παρασκευάζει και να προωθεί προϊόντα τοπικής παραγωγής.  

3. Αγροτουρισμός είναι εκείνη η μορφή τουριστικής δραστηριότητας που παρέχεται 
στα <<μεγάλα αγροκτήματα>> συνδυαζόμενος με άλλες δράσεις μέσα στο αγρόκτημα 
(πολύ-δραστηριότητα) 

4.Ο Αγροτουρισμός είναι μια ήπια μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και πολύ-
δραστηριότητας στον αγροτικό χώρο.  

(Αγροτουρισμός- Στέλλα Ασκέλη, Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ-2005) 

5. Αγροτουρισμός είναι η παράλληλη ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αποσκοπεί στη 
οικονομική και την κοινωνική αναβάθμιση των αγροτικών περιοχών και γενικότερα της 
υπαίθρου, με την ανάδειξη και στήριξη: (α)Της ήπιας και μικρής κλίμακας προσφοράς 
τουριστικών υπηρεσιών (β) της τοπικής αγροτικής παραγωγής. (γ)της δημιουργίας και 
εμπορίας παραδοσιακών προϊόντων (δ)Του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου της 
κάθε περιοχής 

 <<βιβλίο-οδηγός της ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.>>. Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ-2005), Στέλλα 
Ασκέλη-2005 

6.Αγροτουρισμός είναι μορφή τουριστικής δράσης που εκδηλώνεται μέσα από την 
αξιοποίηση <<μονοπατιών>> και διαδρομών. ( Ο δρόμος της ελιάς, του κρασιού κλπ) 
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7.Αγροτουρισμός είναι μορφή φυγής από την πόλη και το αστικό περιβάλλον και η 
αναζήτηση της ψυχικής ηρεμίας κοντά σε αυτό πράγματι στην εποχή της μαζικής 
παραγωγής τουριστικών υπηρεσιών και της τυποποιημένης συμπεριφοράς όλο και 
περισσότερο καθίσταται αναγκαία από πολλούς η πνευματική και ψυχική ξεκούραση, 
μακριά από τα κοσμοπολίτικα τουριστικά κέντρα και την τυποποιημένη συμπεριφορά 
και τα τουριστικά προϊόντα αμφίβολης ποιότητας .Με τον αγροτουρισμό ο επισκέπτης 
έχει την ευκαιρία να βιώσει εμπειρίες που δεν έχει την ευκαιρία να γνωρίσει στη πόλη, 
σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που έχει συνηθίσει να ζει, να 
ανταλλάξει ιδέες και σκέψεις με την οικογένεια που τον φιλοξενεί και με τον τρόπο 
αυτό να νιώθει οικείος, να γίνει <<ένα>> με την αγροτική οικογένεια να συμμετέχει στη 
ζωή και στα προβλήματα της. 

8. Αγροτουρισμός είναι <<μοχλός ολιστικής ανάπτυξης της 
υπαίθρου/<<Αγροτουριστική Α.Ε (2007) 

Ο τουρισμός είναι μια δραστηριότητα που συνδυάζει την οικονομία, την κοινωνία και 
τη φύση. Ο μαζικός τουρισμός που είναι μακράν ο πιο κυρίαρχος τύπος, από την μια 
αναζητά καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες που να μην επηρεάζουν όμως την 
επιθυμητή χαλάρωση κατά την διάρκεια των διακοπών. Από την άλλη οι τοπικές 
κοινωνίες αντιμετωπίζουν τις τουριστικές δραστηριότητες και ιδιαίτερα τον μαζικό 
τουρισμό, ταυτόχρονα ως απειλή και ως ευκαιρία. Η έννοια της απειλής έγκειται στις 
επιδράσεις πάνω στο περιβάλλον, την τοπική κουλτούρα και κοινωνία ενώ θεωρείται 
ευκαιρία παρέχοντας εισόδημα και θέσεις εργασίας (Tsartas,2003) 

Στα πλαίσια του παραπάνω εννοιολογικού περιεχομένου οι εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, με έμφαση στο τοπικό 
χαρακτήρα, παρέχοντας <<αυθεντικές>> εμπειρίες αλλά και προσωπική επαφή του 
τουρίστα, με το άτομο που του παρέχει τις υπηρεσίες (Mardsen,1999) 

<<Ο αγροτικός τουρισμός περιλαμβάνει ένα σύνολο τουριστικών δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται σε τουριστικό χώρο και στηρίζονται στη αξιοποίηση των φυσικών 
πολιτιστικών και ανθρώπινων τοπικών πόρων>> (Sharpley,1997) Μπορεί να διακριθεί 
σε επιμέρους συνιστώσες ανάλογα με τις δραστηριότητες που προσφέρει ή ανάλογα 
με το αν αποτελεί κύριο ή δευτερεύων επάγγελμα ή αν εφαρμόζεται μόνο από αγρότες 
η και από αλλού είδους επαγγελματίες. 

Ο αγροτουρισμός μπορεί λοιπόν να οριστεί <<ως εκείνη η δραστηριότητα που 
αναπτύσσεται στον αγροτικό χώρο από αγρότες κατά κύριο επάγγελμα που είναι 
μόνιμοι κάτοικοι μιας περιοχής και έχουν ως κύριο σκοπό την ενίσχυση του αγροτικού 
τους εισοδήματος και της τοπικής οικονομίας με την εκμετάλλευση τουριστικών 
καταλυμάτων, την τροφοδοσία των τουριστικών μικρο-μονάδων με προϊόντα τοπικής 
παραγωγής και την ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων που συνδέονται 
συμπληρωματικά με τον τουρισμό>>  Sharpley, (Sharpley,1997). 
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Ο αγροτουρισμός αναφέρεται σε συγκεκριμένα μέρη και οι δραστηριότητές του είναι 
άμεσα συνδεδεμένες με τοπικές παραδώσεις και τοποθεσίες. Πέρα όμως από την 
παραγωγή που οριοθετείται σε τοπική επίπεδο και η κατανάλωση γίνεται τοπικά 
((Mardsen,1999). 

Συνεπώς ακόμη και αν η κατά κεφαλήν δαπάνες από τον αγροτουρισμό είναι 
χαμηλότερα σχετικά με αυτά από άλλες μορφές τουρισμού, ο τοπικός χαρακτήρας της 
παραγωγής και της κατανάλωσης, τουλάχιστον θεωρητικά προσφέρει υψηλότερη 
προστιθέμενη αξία τοπικά (Van der Ploeg,2000). 

 O αγροτουρισμός θα ήταν λάθος να θεωρηθεί ως η μοναδική λύση στην ανάπτυξη 
της υπαίθρου, δεδομένου ότι καθώς είναι μια εποχική και συμπληρωματική κυρίως 
δραστηριότητα, είναι απλά μια από τις δραστηριότητες στην οποία καταφεύγουν τα 
νοικοκυριά της υπαίθρου για να ανεβούν κοινωνικά και οικονομικά (Kneaffsey,2001). 

O αγροτουρισμός έχει γίνει η κεντρική ιδέα σε συζητήσεις σχετικά με τις πολιτικές 
ανάπτυξης της υπαίθρου και τις εφαρμογές της. Θεωρείται ως ένα σημαντικό εργαλείο 
μεγάλης αξίας που συνεισφέρει στη διατήρηση των αγροτικών δραστηριοτήτων 
προώθησης της διαφορετικότητας οικονομικών εφαρμογών στην επαρχία και την 
αγροτική επιχειρηματικότητα, συμβάλλοντας στη διατήρηση πολιτιστικών μνημείων 
αλλά και στο <<Ευρωπαϊκό Αγροτικό Μοντέλο>> (Commission of the European 
Communities,1999)    (7.Ασκέλη, 2005) 

 

 

 

4.2  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί την διαφορετικότητα του Τουρισμού από τον 
Αγροτουρισμό. Στην ουσία αναφερόμαστε σε δυο εντελώς ξεχωριστά πράγματα. 

Στην πρώτη περίπτωση, λέμε ότι έχουμε μια κάθετη δομή λειτουργίας που 
αναπτύσσεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο ενός χώρου (συνήθως <<εντός>> 
της ξενοδοχειακής μονάδας) χωρίς καμία αναφορά στον τόπο που <<φιλοξενεί>> τη 
μονάδα. 

Στη δεύτερη περίπτωση οι αγροτουριστικές υπηρεσίες παρέχονται σε ένα 
συγκεκριμένο-κάθε φορά-χώρο, μέσα από μια πολύ-επίπεδη διαχείριση, που 
μεταφράζεται σε εμπλοκή πολλών μικρο-ιδιοκτήτων που <<φαίνονται>> στον 
καταναλωτή κάθε περίπτωση παρέχει μοναδικές εμπειρίες στον καταναλωτή, που έχει 
πολύ περισσότερο ελεύθερο χρόνο για να πραγματώσει τις δικές του επιλογές, για να 
συμμετέχει ενεργά στη ζωή και την καθημερινότητα εκείνου που φιλοξενεί, να γίνει 
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δηλαδή συμμέτοχος του φιλοξενούντα. Ακόμα μπορεί με τη δική του βούληση-και όχι 
τυποποιημένα-να πάρει μέρος στο γλέντι, τον χορό, ο πανηγύρι, του χώρου στον 
οποίο φιλοξενείται να προγραμματίσει μόνος του μια βόλτα στο δάσος, κοντά στο 
ποτάμι. 

Απευθύνονται στον μαζ-άνθρωπο, εκείνο που λειτουργεί στο group ως μία 
ανεπαίσθητη μονάδα του. Από την άλλη έχουμε εκείνον που αναζητά εμπειρίες, που 
θα θελήσει να αρμέξει μια κατσίκα, που θα πάρει μέρος στο τοπικό πανηγύρι, όχι ως 
θεατής αλλά ως ενεργός συμμέτοχος. Κάθε τόπος παρέχει ξεχωριστές εμπειρίες, δίνει 
ξεχωριστά ερεθίσματα, διαμορφώνει μέσα από την προσωπική σχέση φιλοξενούντα-
φιλοξενούμενου μια νέα ξεχωριστή συμπεριφορά, με μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι 
στη φύση, το φυσικό περιβάλλον, τις ξεχασμένες αξίες. Ο επισκέπτης συν-
διαμορφώνει με τον φιλοξενούντα μια νέα πιο ήρεμη συμπεριφορά μακριά από φώτα, 
ηχορύπανση, στολισμούς κλπ. 

Ο επισκέπτης μαθαίνει από τον φιλοξενούντα ήθη, έθιμα, παραδώσεις του τόπου και 
ακόμα περισσότερο, μαθαίνει να σέβεται την παράδοση του τόπου. 

Πρόκειται για δυο διαφορετικούς τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς ανάμεσα στα 
δύο αυτά. Ο αγροτουρισμός εστιάζει στη <<σπιτική φιλοξενία>> και την διαπροσωπική 
σχέση, ανάμεσα σε εκείνον που παρέχει υπηρεσίες (διανομή, εστίαση κλπ.) 
αγροτουρισμού. Αντίθετα ο μαζικός τουρισμός παρά το γεγονός ότι παρέχει μια 
πληθώρα διευκολύνσεων, υπηρεσιών και εμπειριών απέχει πολύ από την 
διαπροσωπική σχέση και την σπιτική φιλοξενία που αναπτύσσεται στα πλαίσια της 
λειτουργίας του αγροτουρισμού. (7.Ασκέλη, 2005) 

 

4.3  ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ 
Το αγροτουριστικό προϊόν, ενταγμένο στο σύγχρονο πλαίσιο συμπληρώνει και 
διευρύνει με ποιοτικό χαρακτήρα το συνολικό τουριστικό προϊόν της χώρας. Η 
προσφορά του είναι τεράστια. 

Συμβάλει στο Εθνικό Τουριστικό Εισόδημα. 

Βοηθάει στην ανάπτυξη της υπαίθρου. 

Είναι φιλικό στο περιβάλλον. 

Συμβάλει στην αύξηση θέσεων εργασίας. 

Ανταποκρίνεται στις νέες σύγχρονες τάσεις και ανάγκες. 

Μπορεί να συμπληρώσει το αγροτικό εισόδημα. 

Με απλά λόγια, διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο μέσα από τον οποίο καθορίζεται όχι 
μονάχα ο δείκτης της συνολικής τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και η ποιότητα του 
τουρισμού που μας αξίζει. 
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Στόχοι της πολιτείας είναι: 

Η προώθηση και εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για τον τουρισμό της υπαίθρου και 
τις ήπιες εναλλακτικές μορφές τουρισμού, βασισμένη στην αειφόρο ανάπτυξη και την 
προστασία της τοπικής ταυτότητας. 

Η εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης με σκοπό τον 
εκσυγχρονισμό και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και οργάνωσης των 
Ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αγροτουρισμού και 
η συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών και 
διεθνών φορέων. 

Η παροχή πληροφόρησης και η συμβουλευτική στήριξη στους παράγοντες της 
τουριστικής αγοράς, στους επενδυτές και στους εργαζόμενους στον τομέα των ήπιων 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού υπαίθρου. 

Η στήριξη και η ανάδειξη της ποιοτικής αγροτουριστικής επιχείρησης σε 
δραστηριότητα ανταγωνιστική που θα συμβάλει στο Εθνικό Εισόδημα που προέρχεται 
από τον Τουρισμό. 

Η διαμόρφωση των ποιοτικών και λειτουργικών προδιαγραφών και της τυπολογίας 
των ήπιων εναλλακτικών μορφών και αγροτουριστικών επιχειρήσεων, ώστε να 
καλύπτουν τις αναζητήσεις και τις ανάγκες των επισκεπτών οι όποιοι επιζητούν τον 
τουρισμό της υπαίθρου και τον αγροτουρισμό στην Ελλάδα. 

Η προώθηση και η σύνδεση του αγροτικού προϊόντος με το ποιοτικό τοπικό αγροτικό 
προϊόν και τα πολιτισμικά στοιχειά του κάθε τόπου. (7.Ασκέλη, 2005) 

 

4.4  ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 
Αυτό που προσπαθεί να καταφέρει ο αγροτουρισμός, είναι να δώσει έμφαση στη 
μικρή μονάδα οικογενειακής ή συνεταιριστικής μορφής, με την ανάπτυξη των 
λεγόμενων συναφών δραστηριοτήτων, που δεν περιορίζονται μόνο στην ενοικίαση 
κάποιων καταλυμάτων, ενώ μέσα από αυτές τις δραστηριότητες πραγματοποιείται η 
αναβίωση παραδοσιακών πολιτιστικών εθίμων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
αναφερθεί ότι η όποια παρέμβαση στο χώρο γίνεται με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό, 
αρχιτεκτονικό και πολιτιστικό παραδοσιακό περίγυρο του τόπου. 
Στον αγροτουρισμό, η ανάπτυξη επιχειρηματικών παραγωγικών πρωτοβουλιών 
ανήκει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στον τοπικό πληθυσμό. Οι κάτοικοι του χωριού, 
μπορούν να έχουν επιχειρηματικές ικανότητες σε λανθάνουσα κατάσταση και απλά να 
μην τους είχε δοθεί η ευκαιρία μέχρι τώρα να τις αξιοποιήσουν. Με τον αγροτουρισμό 
μπορεί να επιτευxθεί η αφύπνιση αυτής της εν δυνάμει επιχειρηματικότητας. (Στέλλα 
Ασκέλη-2005) 
Η εφαρμογή του αγροτουρισμού είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης ενός 
τόπου με πολλαπλές παρεμβάσεις που συγκλίνουν αλλά και οδηγούν στην ευημερία 
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του τοπικού πληθυσμού. (Παπακωνσταντινίδης Λ. 1992).Ο αγροτουρισμός είναι μια 
μορφή δευτερεύουσας απασχόλησης που μπορεί να προσφέρει πολλές ευκαιρίες σε 
αγρότες κατά κύριο επάγγελμα. Ο Αγροτουρισμός νοείται πλέον, ως κύρια και βασική 
δραστηριότητα η οποία παράγει αποκλειστικό εισόδημα κάθε περίπτωση, ο 
αγροτουρισμός ορίζεται ως ένας συνδυασμός των φυσικών πόρων και προϊόντων των 
αγροτικών δραστηριοτήτων με μια τουριστική δραστηριότητα. Οι επισκέπτες έχουν την 
ευκαιρία να βιώσουν ένα ευρύ φάσμα από αγροτικά προϊόντα και υπηρεσίες που 
εκτιμούνται από παροχή φιλοξενίας ύπνου και πρωινού (παραδοσιακής μορφής 
παρασκευασμένο από τοπικά προϊόντα),μέχρι συμμετοχή των επισκεπτών σε 
εκδηλώσεις, εκδρομές, ή και εναλλακτικές δραστηριότητες που έχουν σχέση με τη 
φύση, το περιβάλλον, την αγροτική ζωή και άλλες διαστάσεις που απορρέουν από την 
ίδια λογική. 
Με τις κατάλληλες προσαρμογές στα δεδομένα του Ελληνικού τοπίου ο Ελληνικός 
Αγροτουρισμός μπορεί να βρεθεί σε υψηλή ανταγωνιστική θέση συμβάλλοντας έτσι 
στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ 
παράλληλα ενισχύει το εισόδημα των κάτοικων στις περιοχές-προορισμούς. ( Wiki-
Αγροτουρισμός) 
Θα έλεγε κανείς ότι με αυτή τη λογική, ο αγροτουρισμός διαπερνά πλέον τα όρια μιας 
ακόμα μορφής τουριστικής δράσης για να αποτελέσει τρόπο ζωής, φιλοσοφία, σκέψης 
και συμπεριφοράς. 
Τα δυνητικά ωφέλει του αγροτουρισμού για την τοπική αγροτική οικονομία είναι 
ποικίλα. Καταρχήν ο αγροτουρισμός μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες 
διαφοροποίησης των μέχρι τώρα δραστηριοτήτων για τους ντόπιους αγρότες, 
προκειμένου αυτοί να αυξήσουν τα εισοδήματά τους και να ενδυναμώσουν τη 
βιωσιμότητα των αγροτικών δραστηριοτήτων τους. Επίσης, ο αγροτουρισμός μπορεί 
να είναι ένα άριστο εργαλείο εκπαίδευσης του κοινού για την σημασία της γεωργίας 
και της συμβολής της στην οικονομία της χώρας και στην ποιότητα ζωής και μπορεί να 
παρέχει κίνητρα διατήρησης της γεωργικής γης. Τέλος, ο αγροτουρισμός μπορεί να 
ενισχύσει την ελκυστικότητα και την ζήτηση τοπικών αγροτικών και μη προϊόντων, να 
ενισχύσει τις προσπάθειες τοπικού marketing και να δημιουργήσει ευκαιρίες 
προστιθέμενης αξίας στα τουριστικά προϊόντα της ευρύτερης περιοχής, ακόμα και αν 
αυτά είναι προϊόντα μαζικού τουρισμού. Επίσης είναι δυνατόν να δημιουργήσει 
ευκαιρίες άμεσης στόχευσης αγορών που να είναι σε θέση να ενισχύσουν την 
οικονομική δραστηριότητα και να εξαπλώσουν τα ωφέλει σε πολλές κοινότητες στη 
χώρα. 
Συνιστά ουσιώδες συστατικό της τοπικής ανάπτυξης σε αντίθεση με τον τουρισμό των 
μεγάλων και ιδιαίτερα των πολυεθνικών ξενοδοχείων, τα οποία, στην καλύτερη των 
περιπτώσεων, διατηρούν μια <<ουδετερότητα>> ως προς τον χώρο.  (7.Ασκέλη, 
2005) 

 
 

4.8  Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 

 Σελίδα 42 

Τμήματος Πολιτικών και Δομικών Έργων 
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών  

Τ.Ε.Ι. Πειραιά 



          Αναγνώστου Αγγελική  Επιβλέπουσα Καθηγήτρια 
          Μπίτζα Ελίρα           Βλάχου Αλεξάνδρα 
          Κοτανίδου Σοφία 
 
Η εμφάνιση του αγροτουρισμού ως ειδική μορφή τουρισμού τοποθετείται στην 
δεκαετία του 1960, όταν στις ΗΠΑ παρουσιάζεται η τουριστική δραστηριότητα <<Farm 
and Ranch Hospitality>> με τις παραλλαγές του γεωργικού τουρισμού     
<<Farm/Ranch based tourism>> και του αγροτικού τουρισμού  <<Hotel/Resort based 
tourism>>.Σήμερα ο αγροτουρισμός στη διεθνή πρακτική έχει επικρατήσει 
παρουσιάζοντας τους ακόλουθους δυο βασικούς τύπους διακοπών:  

Ο πρώτος τύπος διακοπών με έμφαση στη γεωργική εκμετάλλευση ‘‘farm house 
holidays’’ που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε χώρες όπου η έννοια <<αγρόκτημα είναι 
συνυφασμένη με τη γεωργική εκμετάλλευση όπου οι φιλοξενούμενοι συμμετέχουν στη 
ζωή των αγροτών και με τις αγροτικές δραστηριότητες. 

Ο δεύτερος τύπος διακοπών με <<κλίνη και πρωινό>> ‘‘Bed and breakfast’’, που 
αφορά στη δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων και ενοικιαζόμενων δωματίων σε 
εξωαστικούς μικροσυνοικοισμούς ή σε αγροτικά καταλύματα που βρίσκονται μέσα 
στον αγροτικό οικισμό και παρέχουν φιλοξενία τουριστών σε αυτό. 

Στις δύο αυτές μορφές αγροτουρισμού, οι τύποι καταλυμάτων που συναντώνται στην 
Ευρώπη είναι οι εξής(lakovidou,1997): 

Κατοικίες προς ενοικίαση, ανεξάρτητες από την κατοικία της γεωργικής οικογένειας. 

Δωμάτια προς ενοικίαση, στην κατοικία της γεωργικής οικογένειας. 

Κατασκηνώσεις/κάμπινγκ σε αγροκτήματα. 

Αγροκτήματα εξειδικευμένα σε συγκεκριμένου τύπου φιλοξενία. 

 

Αγροτουρισμός σε μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, όπου ο επισκέπτης-τουρίστας 
φιλοξενείται σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους του αγροκτήματος και εθελοντικά 
μπορεί να ασχολείται με τις γεωργικές ή αγροτικές εργασίες. 

Αγροτουρισμός σε αγροτικές περιοχές, όπου ο επισκέπτης-τουρίστας φιλοξενείται σε 
κατάλυμα (ενοικιαζόμενα δωμάτια ή ξενώνες ή πανσιόν) και ασχολείται με αγροτικές 
εργασίες ή με ψυχαγωγικές δραστηριότητες (πεζοπορία, ορειβασία κ.α.) 

Αγροτουρισμός σε παραδοσιακούς οικισμούς, όπου ο επισκέπτης-τουρίστας 
φιλοξενείται σε απλά παραδοσιακά καταλύματα, που έχουν τοπικό χρώμα και 
διαφορετική αρχιτεκτονική όψη, τους προσφέρονται τοπικά προϊόντα και έχουν 
ποικίλες δραστηριότητες. 

Αγροτουρισμός σε χωριά ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή προστατευόμενους χώρους, 
που είναι χωριά ή εθνικά πάρκα που βρίσκονται κοντά σε όμορφες τοποθεσίες (πχ. 
Λίμνες, ποτάμια, βιότοπους κα.) που προτιμούνται από τους τουρίστες λόγω της 
ομορφιάς της φύσης. 
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Αγροτουρισμός σε συνεταιριστικής μορφής συγκροτήματα που είναι πανσιόν μέσα σε 
ένα φιλικό περιβάλλον, το οποίο περιτριγυρίζεται από πολλές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις που προβάλλουν τα πολιτιστικά και φυσικά χαρακτηριστικά της 
περιοχής. (7.Ασκέλη, 2005) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΕΧΩΔΕ 

5.1  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΥΠΕΧΩΔΕ 
 

Ο ιστορικός χαρακτήρας των πόλεων και των κωμοπόλεων μας, των οικισμών, τα 
κτήρια, οι πλατείες και οι δρόμοι τους, οι ρυμοτομία, προσδίδει μια ιδιαίτερη ταυτότητα 
σε κάθε πόλη. 

Ένας από τους βασικούς στόχους του ΥΠΕΧΩΔΕ είναι η διάσωση, η προστασία και 
ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

 

Στην έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς εμπεριέχονται: 

α) οικισμοί, ή τμήματα πόλεων ή οικισμών ή αυτοτελή οικιστικά σύνολα ως 
παραδοσιακά σύνολα. 

β) χώροι, τόποι, τοπία ή ζώνες ιδιαιτέρου κάλους και φυσικοί σχηματισμοί που 
συνοδεύουν ή περιβάλουν ακίνητα και στοιχεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Επίσης 
αυτοτελείς φυσικοί σχηματισμοί ανθρωπογενούς χαρακτήρα, εντός ή εκτός οικισμών, 
ως περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. 

γ) Μεμονωμένα κτήρια ή τμήματα κτηρίων ή συγκροτήματα κτηρίων καθώς επίσης και 
στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος χώρου αυτών όπως αυλές, 
κήποι, θυρώματα, κρήνες κ.α. ως διατηρητέα κτήρια. 

δ) Μεμονωμένα στοιχεία πολεοδομικού (αστικού ή αγροτικού) εξοπλισμού ή δικτύων 
όπως πλατείες, κρήνες, διαβατικά, λιθόστρωτα, γέφυρες που βρίσκονται εντός ή εκτός 
οικισμών, ως διατηρητέα. 

ε) Διατηρητέα μπορεί να χαρακτηρίζεται και η χρήση ακινήτου με ή χωρίς κτίσματα, 
εφόσον κρίνεται ότι χρήζει ιδιαίτερης προστασίας. 

Το θεσμικό πλαίσιο προστασίας άρχισε να εφαρμόζεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ το 1973 
συνεχώς εμπλουτιζόμενο και σήμερα καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του 
Ν 1577/85 όπως ισχύει από 13/06/2000 με τον Ν 2831/2000. 
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Βασικός σκοπός της προστασίας είναι η διάσωση, διατήρηση και ανάδειξη της 
ιδιαίτερης πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, κοινωνικής και αισθητικής 
φυσιογνωμίας του προστατευμένου θέματος είτε πρόκειται τόπο, χώρο, τοπίο, 
οικιστικό σύνολο ή μεμονωμένο κτήριο ή σύνολο κτηρίων. 

Η προστασία των πόλεων και οικισμών, χώρων και του τοπίου, επιτυγχάνεται με την 
έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων με την οποία εκτός από τον 
χαρακτηρισμό μπορούν να θεσπίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης και 
χρήσεις κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. 

Η προστασία των κτηρίων και των στοιχείων του ανθρωπογενούς ή φυσικού 
περιβάλλοντος αυτών ή της πόλης, εφαρμόζεται με την έκδοση Αποφάσεων του 
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, στα οποία πέραν του χαρακτηρισμού ως διατηρητέου του 
προστατευόμενου αντικείμενου καθορίζονται και ειδικοί όροι προστασίας και 
περιορισμοί δόμησης και χρήσης. 

Στους στόχους του ΥΠΕΧΩΔΕ, δεν είναι μόνον η διατήρηση και προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και η ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση του 
πολιτιστικού μας πλούτου. 

 

Σήμερα τα οικιστικά σύνολα μπορούμε να τα κατατάξουμε σε δύο διακριτές οικιστικές 
ενότητες: 

α) Οικισμοί της υπαίθρου αγροτικού ή ημιαστικού χαρακτήρα. 

β) Κέντρα πόλεων (αυτοτελή ή ως πυρήνες μεγαλύτερων πόλεων) 

Πολλοί από αυτούς αποτελούν αυτοτελείς ενότητες με αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και 
ευανάγνωστο και αντιπροσωπευτικό οικιστικό δίκτυο, μέσα από τον οποίο 
υπογραμμίζεται η ιστορική τους συνέχεια ενώ αντίθετα σε άλλους απομένουν ελάχιστα 
στοιχεί πολεοδομικά ή αρχιτεκτονικά μέσα στον οικιστικό ιστό ή στην περιφέρειά τους. 

Όμως όλες οι πολιτισμικές φάσεις που επιβιώνουν σήμερα στους Ιστορικούς 
οικισμούς ή τα κέντρα των πόλεων απαιτούν την άμεση προστασία, εξυγίανση και 
αναβάθμιση για να παραμείνουν μάρτυρες της εξελικτικής διαδικασίας της 
αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας αυτών αλλά και για να συνεχίσουν να εξελίσσονται και 
να αναπτύσσονται αρμονικά και σε ισορροπία με το αξιόλογο παρελθόν τους. 

Ειδικεύοντας τους στόχους της στρατηγικής μας για την προστασία της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς όσον αφορά τους οικισμούς και τις πόλεις, μπορούμε να 
αναφέρουμε τους εξής: 

α) Καταγραφή των αξιόλογων τόπων οικισμών, συνόλων και των στοιχείων τους. 
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β) Προστασία, ανάδειξη των ιστορικών κέντρων των πόλεων και των οικισμών με την 
δημιουργία της απαραίτητης κοινωνικής και πολιτιστικής υποδομής και παράλληλα 
σωστά οργανωμένη οικονομική ανάπτυξη του συνόλου κάθε περιοχής εφόσον η 
ιστορική κληρονομιά της πόλης επιτρέπει μοναδικές οικονομικές δραστηριότητες που 
συνδέονται με τον πολιτισμό (Τουρισμός) 

γ) Ανάπλαση των πόλεων και των οικισμών.  

δ) Προστασία του παραδοσιακού ιστού, της οπτικής ποιότητας και της ιστορικής 
ταυτότητας των πόλεων. 

 

Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται με: 

α) Τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση των παραδοσιακών οικισμών και των 
ιστορικών κέντρων των πόλεων, και την σύνταξη σχετικού αρχείου. 

β) Ανάπλαση των προστατευμένων περιοχών και την λειτουργική ένταξη τους στις 
σύγχρονες ανάγκες ανάπτυξης έτσι ώστε να παρουσιάζουν περιβαλλοντικό 
ενδιαφέρον για τους κατοίκους αλλά και προστασία του ευρύτερου περιβάλλοντος, 
σεβόμενοι τα τεκμήρια που εμπεριέχονται από διαφορετικές ιστορικές φάσεις ως 
αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής και αναπτυξιακής διαδικασίας αιώνων. 

γ) Αποκατάσταση και ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των κτηρίων, με 
τόπων και αρχιτεκτονικών συνόλων, γειτονιών. 

δ) Αποκατάσταση και ανάδειξη των κοινόχρηστων χώρων. 

ε) Αποκατάσταση και προβολή στοιχείων εξοπλισμού του πολεοδομικού και οικιστικού 
ιστού του ευρύτερου περιβάλλοντος (γεφύρια, βρύσες, μύλοι, φάροι)  

στ) Παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργική αισθητική βελτίωση των 
δικτύων υποδομής. 

ζ) Συγκρότηση πολιτιστικών διαδρομών, αναβίωση δικτύων μονοπατιών που 
συνδέουν μνημεία και τόπους (κάστρα, φρούρια, μοναστήρια, γεφύρια), οικισμούς και 
αξιοθέατα (κοιλάδες, ποτάμια, φαράγγια, σπήλαια κλπ). 

η) Ανάδειξη και αναβάθμιση λιμανιών, αλιευτικών καταφύγιων και των μετώπων που 
διαμορφώνονται γύρω από αυτά. 

θ) Ανάπλαση και επανάχρηση βιομηχανικών συγκροτημάτων- εγκαταστάσεων. 

Για την εφαρμογή των στόχων που προαναφερθήκαν χρησιμοποιείται το θεσμικό 
πλαίσιο του άρθρου 4 του Ν 2831/2000 που προαναφέρθηκε για την θεσμοθέτηση της 
προστασίας και τον καθορισμό των ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης. 
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Για την εφαρμογή δε των προγραμμάτων ανάπλασης χρησιμοποιείται το θεσμικό 
πλαίσιο <<Αναπλάσεις, Αναμορφώσεις και σχετικές Ρυθμίσεις>> του Ν 2508/97 όπως 
ισχύει σήμερα, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν με πρωτοβουλία του οικείου 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, του ΥΠΕΧΩΔΕ, 
της ΔΕΠΟΣ ή και οικοδομικού συνεταιρισμού. 

Η πολιτική προστασίας και ανάδειξης των παραδοσιακών οικισμών και των ιστορικών 
κέντρων εφαρμόζεται και για την προστασία του αξιόλογου οικιστικού αποθέματος της 
χώρας. 

Στόχοι και σε αυτή την περίπτωση είναι:  

• Καταγραφή των αξιόλογων κτηρίων 
• Η αποτελεσματική προστασία των ιστορικών κτηρίων και των συνόλων. 
• Η υποδειγματική επισκευή και αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής 

φυσιογνωμίας ώστε να αποκτήσουν την χαμένη ποιοτική τους υπόσταση και 
αισθητική. 

• Η αποκατάσταση και αναβάθμιση της φυσιογνωμίας μετώπων ή γειτονιών. 
• Η προστασία των χρήσεων ή επιλεκτική εισαγωγή νέων χρήσεων, για την 

δυναμική αναδιάρθρωση μιας υποβαθμισμένης περιοχής.  
• Προστασία του Παραδοσιακού Ιστού και της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας 

μέσα από τον πολεοδομικό σχεδιασμό. 
 

Η επιλογή και αξιολόγηση του διατηρητέου κτηρίου ή των συνόλων γίνεται με κριτήριο 
που βασίζονται στο πνεύμα των διακηρυγμένων αρχών και συμβάσεων προστασίας 
της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ελληνικού 
Συντάγματος. 
 
Η κατά το δυνατόν αντικειμενική συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων και αξιών του 
εξεταζόμενου αντικειμένου, επιβάλει την ανάλυσή του μέσα από τέσσερις αυτοτελείς 
θεωρήσεις: 

• Αρχιτεκτονική θεώρηση (έμφαση στα αρχιτεκτονικά αισθητικά μορφολογικά και 
τυπολογικά κτήρια) 

• Ιστορικοί (συνδεδεμένο με πρόσωπα ή γεγονότα εθνικής ή τοπικής ιστορίας) 
• Χρηστική (τεκμήριο συγκεκριμένης οικονομικής και πολιτισμικής περιόδου. 

Δημόσια κτήρια, βιομηχανικά). 
• Περιβαλλοντική ειδική θέση στο δίκτυο της πόλης, ειδική χρήση, παραδοσιακό 

σύνολο, γειτνίαση με μνημεία από άλλες περιόδους. 
 

Κίνητρα για την προστασία των διατηρητέων κτηρίων και των παραδοσιακών 
οικισμών μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής: 

• Χαμηλότοκα και μακροπρόθεσμα δάνεια για επισκευή και αποκατάσταση 
διατηρητέων και παραδοσιακών κτηρίων για κατοικία ή εκμετάλλευση με 
επιδοτούμενο επιτόκιο. 
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• Μεταφορά του εναπομένοντος Συντελεστή Δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν 3044/2002 

• Φορολογικές ελαφρύνσεις σε περιπτώσεις μεταβίβασης κληρονομιάς, δωρεάς 
κλπ. 

• Χρηματοδότης μέσω ΥΠΕΘΟ (ΠΔΕ) μελετών επισκευής-αποκατάστασης 
διατηρητέων κτηρίων (διαγωνισμοί από τις κατά τόπους Νομαρχίες ) 

• Χρηματοδότηση μέσω ΕΤΠΑ (Ειδικού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης) 
εργασιών επισκευής-αποκατάστασης βάση του Ν 2508/97. 
 

Βασικό κίνητρο διοικητικής και οικονομικής φύσεως είναι η δυνατότητα καθορισμού 
ειδικών όρων με συμπληρωματική Υπουργική Απόφαση για την προσθήκη καθ’ ύψος 
ή κατ’ επέκταση Τμήματος ή την ανέγερση νέας πτέρυγας στα οικόπεδα των 
διατηρητέων κτηρίων, με ειδικές προϋποθέσεις ή και αλλαγή της χρήσης και εξι 
χρονισμού των εγκαταστάσεων του, εφόσον δεν παραβλάπτετε ο αρχιτεκτονικός ή 
μορφολογικός χαρακτήρας του διατηρητέου κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου 
του, με κύριο στόχο την αποκατάσταση, προβολή και ανάδειξη του διατηρητέου 
κτηρίου. 
 
Το ΥΠΕΧΩΔΕ εφαρμόζοντας αυτή την στρατηγική προστασίας της αρχιτεκτονικής-
πολιτιστικής κληρονομιάς έχει χαρακτηρίσει και προστατεύει με ειδικά Διατάγματα και 
Υπουργικές Αποφάσεις 824 παραδοσιακούς οικισμούς και 9567 αξιόλογα κτήρια. 
Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερα σημαντικό αφού σε αυτό συμπεριλαμβάνεται η 
προστασία Ιστορικών Κέντρων των κυριότερων πόλεων της χώρας μας, οι 
σημαντικότεροι παραδοσιακοί οικισμοί και τα αντιπροσωπευτικότερα και πλέον 
αξιόλογα κτήρια και οικιστικά σύνολα. (7 Μαρτίου 2007) 
 
 
 

5.2 Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Ή ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ 
 

Ο αγροτικός χώρος στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 80-95% του εδάφους της 
ελληνικής επικράτειας και σε αυτόν ζει το 40% περίπου του πληθυσμού. 
Χαρακτηρίζεται από μεγάλη παραγωγική, οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική 
πολυμορφία, μεγάλη γεωγραφική διαφοροποίηση και μια μοναδική φυσική 
ποικιλότητα. Με βάση τα χαρακτηριστικά των αγροτικών διαρθρώσεων, τα 
φυτογεωγραφικά χαρακτηριστικά και την μορφή των αγροτικών περιοχών, ο αγροτικός 
χώρος μπορεί να ταξινομηθεί στις εξής βασικές κατηγορίες:  

α) Ορεινές και ημιορεινές αγροτικές περιοχές με μειονεκτικές διαρθρώσεις. 

β) Περιοχές με υψηλή εξάρτηση από την γεωργική δραστηριότητα και με ανάπτυξη 
επικεντρωμένη γύρω από αυτήν ή αγροτικές περιοχές εντατικής γεωργίας. 

γ) Μεικτές αγροτικές περιοχές με ανάπτυξη επικεντρωμένη γύρω από τον τουρισμό. 
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δ) Περιαστικές αγροτικές περιοχές. 

ε) Αγροτικές περιοχές περιβαλλοντικά ευαίσθητες ή με προστατευόμενο περιβάλλον. 

στ) Μικρά νησιά που αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία του ευρύτερου αγροτικού χώρου. 

Βρίσκονται σε εξέλιξη άμεσα χωρικές μεταβολές, που συνδέονται με την 
αστικοποίηση, το οικιστικό δίκτυο και το περιβάλλον: 

• Αυξάνεται η αλληλεξάρτηση των αγροτικών περιοχών με τις αστικές-τόσο 
συνολικά με τα αστικά κέντρα διαφορετικών επιπέδων, όσο και ειδικότερα με 
τα αστικά κέντρα που βρίσκονται ‘δίπλα’ ή ‘μέσα’ στις αγροτικές περιοχές. 

• Αυξάνεται η αλληλεξάρτηση στο εσωτερικό των αγροτικών περιοχών. 
• Ο αγροτικός χώρος, συναρτημένος κατ’ εξοχήν με ζωτικές περιβαλλοντικές και 

κοινωνικές λειτουργίες, αποκτά μεγαλύτερη σημασία στην προοπτική της 
αειφόρου ανάπτυξης. 

• Οι αγροτικές περιοχές και ιδιαίτερα οι περιθωριοποιημένες μπορούν να 
επωφεληθούν σημαντικά από τις τεχνολογίες των πληροφοριών που μειώνουν 
τη σημασία της φυσικής απόστασης απομόνωσης. 

Με βάση αυτές τις μεταβολές, μπορούν να εντοπισθούν τα εξής προβλήματα/ 
αδυναμίες/ απειλές για τις ελληνικές αγροτικές περιοχές: 

• Καθυστέρηση της αναδιάρθρωσης εξιχρονισμού του πρωτογενούς τομέα. 
• Ανεπαρκής εκμετάλλευση των δυνατοτήτων διασύνδεσης του πρωτογενούς 

τομέα με άλλους τομείς και καθυστέρηση της ανάπτυξης των τελευταίων. 
• Σημαντικές πιέσεις στην απασχόληση. 
• Ιδιαίτερα έντονα προβλήματα μείωσης/γήρανσης του πληθυσμού. 
• Ισχυρές πιέσεις στο περιβάλλον τόσο από τις γεωργο-κτηνοτροφικές 

δραστηριότητες όσο και από το κύκλωμα 
τουρισμού/παραθερισμού/αναψυχής. 

• Προβλήματα συγκρότησης αποτελεσματικών δικτύων 
υπηρεσιών/εξυπηρετήσεων. 

Ιδιαίτερα τα τελευταία προβλήματα συνδέονται με την ανεπαρκή αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων ορθολογικής διασύνδεσης των αγροτικών οικισμών μεταξύ τους και με 
τα αστικά κέντρα. (7 Μαρτίου 2007) 
 
 
 

Προστασία και διαχείριση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Η προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, 
αποτελεί κεντρική κατεύθυνση χωροταξικού σχεδιασμού, και αφορά: 
 
α) στην προστασία των φυσικών πόρων από την υπανάπτυξη και τον κορεσμό στη 
βάση ολοκληρωμένων προσεγγίσεων που περιλαμβάνουν κατευθύνσεις, 
προτεραιότητες και μέτρα για τις ζώνες προστασίας, της χρήσης γης, την πολιτική γης, 
την οργάνωση για τις ανάγκες της διαχείρισης του χώρου κ.α. 
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β) στη διατήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση της ποικιλομορφίας του φυσικού και 
πολιτιστικού πλούτου ως συστατικό χαρακτηριστικό του επιπέδου ευημερίας , του 
πολιτισμού και της ιστορίας του τόπου. Η αναβάθμιση του φυσικού και  πολιτιστικού 
περιβάλλοντος αποτελεί σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ουσιαστικό μέσο 
για την ανταγωνιστικότητα του τόπου και την προσέλκυση σύγχρονων επενδύσεων 
που απαιτούν αναβαθμισμένο περιβάλλον, η δε  αναγκαία ισορροπία μεταξύ 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων και φυσικού περιβάλλοντος, συνεπάγεται διαρκεί 
περιβαλλοντική διαχείριση, ώστε να διατηρείται αναλλοίωτη φέρουσα ικανότητα των 
φυσικών οικοσυστημάτων. 
 
Η δημιουργία ολοκληρωμένου χωρικού δικτύου με ζώνες ήπιας αγροτικής ανάπτυξης 
στη βάση των αρχών της αειφόρας συνδυάζοντας παραγωγικές δραστηριότητες 
συμβατές με την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος (πχ. Οικοτουρισμό, 
βιολογική γεωργία, πολιτιστικές δραστηριότητες, κ.α.) μέσα από νέους θεσμούς, 
μηχανισμούς και εργαλεία διαχείρισης συνιστούν κεντρικές επιλογές της χωροταξικής 
πολιτικής. 
 
 
 
 
Ανάδειξη πράσινης και γαλάζιας ζώνης που ενσωματώνει τις περιοχές ιδιαίτερης 
σημασίας από πλευράς περιβάλλοντος και πολιτισμού σε ευρύτερες ζώνες προστασίας 
και ολοκληρωμένης διαχείρισης με βάση τις αρχές της αειφορίας. Αναλυτικά: 
 

Πράσινη ζώνη: 
• Εθνικοί δρυμοί 
• Περιοχές προστασίας της φύσης, μεσογειακά τοπία, βιοποικιλότητα. 
• Αστικό πράσινο  
• Περιβαλλοντικά- Οικολογικά πάρκα.  

 
Γαλάζια ζώνη: 

• Ακτές. 
• Νησιά. 
• Πολιτισμικά τοπία. 
• Ποταμοί, λίμνες, θάλασσες. 
• Διαχείριση υδάτινων πόρων. 

 
 
Η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς θα πρέπει να εστιαστεί σε τρείς άξονες. 
Ο πρώτος συνδέεται με τη λήψη μέτρων προστασίας και αποκατάστασης των 
κτισμάτων, μνημείων και περιοχών που αποτελούν στοιχεία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς καθώς και προστασίας, αναβάθμισης και ανάδειξης των περιοχών που 
περιβάλλουν αυτά τα αξιόλογα στοιχεία. 
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Ο δεύτερος αφορά τη γενικότερη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσο 
σχεδιασμού και μέτρων προστασίας ώστε να ελαχιστοποιούνται οι παράγοντες που 
προκαλούν υποβάθμιση ή καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Ο τρίτος αφορά στην ανάδειξη και προβολή των στοιχείων σύγχρονης πολιτιστικής 
έκφρασης. 
 
Η διαχείριση των αξιόλογων πολιτιστικά περιοχών είτε στην ύπαιθρο είτε στα αστικά 
κέντρα θα πρέπει να στηρίζεται στην αξιοποίηση και προβολή του πολιτιστικού 
πλούτου των διαφόρων περιοχών και την ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών και 
παρεχόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών και 
στοιχείο προβολής της χώρας διεθνώς. (9.Γενική 
διεύθυνσηπεριβάλλοντος&διεύθυνσηχωροταξίας, 2003) 
 
 
 

5.3   ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 

      Το πολιτιστικό περιβάλλον της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα πλούσιο και πολυποίκιλο 
και αποτελεί έναν εξίσου ανεκτίμητο και ευαίσθητο πόρο με το φυσικό περιβάλλον. 
Το πολιτιστικό απόθεμα της χώρας περιλαμβάνει: 

• Πολύ μεγάλο αριθμό μνημείων και αρχαιολογικών χώρων (35000 περίπου) 
διαφόρων εποχών (προϊστορικά, κλασικά, βυζαντινά και νεώτερα, ιστορικά και 
θρησκευτικά μνημεία και ευρήματα). 

• Μεγάλο αριθμό από ιδιαίτερα αξιόλογους παραδοσιακούς οικισμούς (3269) και 
διατηρητέα κτίσματα. 

• Τα πολιτιστικά τοπία, που αποτελούν το προϊόν της διασταύρωσης 
συγκεκριμένων οικοσυστημάτων και τύπων φυσικών τόπων με συγκεκριμένες 
μορφές μακροχρόνιας ανθρώπινης δραστηριότητας-επίδρασης. 

• Τη σύγχρονη υποδομή πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
• Άυλα στοιχεία όπως η γλώσσα, η τέχνη, τα ήθη, έθιμα και οι λαϊκές 

παραδώσεις. 
 

Η διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς έχει τριπλή σημασία: 
αποτελεί στοιχείο συγκρότησης της εθνικής και ευρωπαϊκής ταυτότητας της χώρας, 
παράγοντα της ακτινοβολίας της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, και 
παραγωγικό πόρο αφού και χάριν αυτής αναπτύσσεται ο εξωτερικός και εσωτερικός 
τουρισμός. 
 
Το πολιτιστικό απόθεμα έχει πολλαπλές χωρικές διαστάσεις. Μεγάλο τμήμα του έχει 
κτηριακό χαρακτήρα, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζεται από χωρική διασπορά σε όλο 
τον ελληνικό χώρο με μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην Αττική, την Κεντρική 
Μακεδονία, το Ν. Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τα Ιόνια Νησιά, την Ήπειρο και την 
Μαγνησία. 
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Στα προβλήματα που έχουν ως αφετηρία τις αναπτυξιακές πιέσεις και τη χωροθέτηση 
νέων δραστηριοτήτων, πρέπει εξάλλου να προστεθούν οι σοβαρές απειλές για τον 
πολιτιστικό πλούτο της χώρας που προέρχονται κύρια από την ατμοσφαιρική 
ρύπανση που προκαλεί διάβρωση στα μνημεία από τη γενικότερη ρύπανση και 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος και από αναπτυξιακές πιέσεις που αφορούν τη 
τουριστική δραστηριότητα καθώς και αυθαίρετη δόμηση που αλλοιώνουν τη 
φυσιογνωμία των παραδοσιακών οικισμών και των ανθρωπογενών τοπίων ιδιαίτερου 
κάλους. (9.Γενική διεύθυνσηπεριβάλλοντος&διεύθυνσηχωροταξίας, 2003) 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ – ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  
 

6.1  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  
    Οι αναπτυξιακές εταιρίες είναι γέννημα της περιόδου της δεκαετίας του 1980 . 

Πρόθεση  της πολιτείας ήταν τότε να δοθεί μια νέα διάσταση στις πρωτοβουλίες της 
Τοπικής  Αυτοδιοίκησης ,πέρα από το στενό διοικητικό χαρακτήρα εξυπηρέτησης των 
πολιτών .Προέκυπτε πλέον ανάγκη παρέμβασης και στήριξης των αναπτυξιακών  
πρωτοβουλιών της περιφερείας . Έτσι ,το 1984 ψηφίστηκε ο Νόμος 1416,βασει του 
οποίου ,το 1985και με ειδικό νόμο ,δημιουργήθηκε η Ελληνική Εταιρία Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης ,η γνωστή ΕΕΤΑΑ ,με μέτοχο το υπουργό Εθνικής 
Οικονομίας   και συμμετέχοντες την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και 
ορισμένους δήμους .Σκοπός της ήταν η μελέτη των αλλαγών που θα έπρεπε να 
συντελευτούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση .Έπρεπε να προετοιμάσει στελέχη που θα 
ήταν προσανατολισμένα  στις ανά πτυχιακές πρωτοβουλίες της Αυτοδιοίκησης . 

     Ο θεσμός των αναπτυξιακών εταιριών άνθησε κυρίως στις αρχές της δεκαετίας του 
1990,με την υλοποίηση των κοινοτικών προγραμμάτων διότι έπρεπε υπάρξει ένας 
ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης . Έτσι δημιουργηθήκαν σε όλη την Ελλάδα 
υποστηρικτικοί μηχανισμοί και στα Ιωάννινα δημιουργήθηκε η Αναπτυξιακή  Ηπείρου 
Α.Ε        (10., 2012) 

6.2  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  LEADER    
 

    Στις 15 Μαρτίου 1991,η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  αποφάσισε την  
ανάληψη πρωτοβουλίας ,που θα έχει αξία υποδείγματος και που αφορά την αγροτική 
ανάπτυξη(στην συνεχεία θα αναφέρεται ως Leader –Liaison Entre Actions de 
Developement de l’ Economie Rurale )κατά την έννοια του άρθρου 110του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.4253/88. Το LEADER είναι μια πρωτοβουλία της  
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Ευρωπαϊκής  Ενώσεις που έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής  των 
κατοίκων της υπαίθρου μέσα από την αειφόρο ανάπτυξη .Η αειφόρος αυτή 
επιτυγχάνεται μέσα από δραστηριότητες των κατοίκων που αναδεικνύουν τις ομορφιές 
του τόπου τους ,αποτελούν μια ακόμη πηγή εισοδήματος και παράλληλα 
προστατεύεται η φυσική κ πολιτιστική κληρονομιά .Παράλληλα με την ενασχόληση 
τους με την γεωργία η την κτηνοτροφία ,μπορούν να αναπτύξουν νέες πρωτοβουλίες 
–επενδυτικές δραστηριότητες ,οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση . 

 Η στρατιγική  για την  Αγροτική Ανάπτυξη την 4η Προγραμματική περίοδο θα 
επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής ενός εθνικού προγράμματος, με τίτλο <<Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 200-2013 (ΠΑΑ)>> ,το οποίο εγκρίθηκε με αρ. 
Ε(2007) 6012/29-11-2007 Απόφαση της Ε.Ε. 

ΑΞΟΝΑΣ 4 του ΠΑΑ: <<Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER>> 

Oι τρεις εφαρμογές της πρωτοβουλίας LEADER περιορίστηκαν σε περιοχές που 
παρουσίαζαν τα μεγαλύτερα διαρθρωτικά προβλήματα και κυρίως σε ορεινές και 
μειονεκτικές. Σημειώνεται ότι κατά την υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων 
LEADER, οι σχετικές παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε Δημοτικά /Τοπικά 
Διαμερίσματα μέχρι 5.000 κατοίκους .Η πυκνότητα πληθυσμού της περιοχής 
παρέμβασης πρέπει να είναι μικρότερη των 150 κάτοικων ανά km2. 

6.6.1 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
•Ιδρύσεις, επέκτασης, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών 

διανυκτέρευσης. 

   • Ιδρύσεις, επεκτάσεις ,εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 

 •Ιδρύσεις, επεκτάσεις ,εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων  

 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις ,εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για 
την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού, 
ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι γευσιγνωσίας)  

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις ,εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων. 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις ,εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. 

Όσον αφορά στις υποδομές διανυκτέρευσης ( Ιδρύσεις, επεκτάσεις ,εκσυγχρονισμοί) 
το συνολικό κόστος ανέρχεται μέχρι 600.000 € και εως 40 κλίνες. Τα όρια αυτά 
ισχύουν και για τη δράση : <<Επισκέψιμα αγροκτήματα>> σε περίπτωση που η 
παρέμβαση περιλαμβάνει την υποδομή διανυκτέρευσης.  (11., 2007-2013) 
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6.3  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ –ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ  (Ο.Π.Α.Α.Χ) 
 

       Ολοκληρωμένα Προγράμματα Αναπτύξεις  Αγροτικού Χώρου(Ο.Π.Α.Α.Χ) 
αποτελούν  μια καινοτόμο ολοκληρωμένη  προσέγγιση για την αγροτική ανάπτυξη σε 
επιλεγμένες ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας .Βασίζονται σε ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο και ενισχύουν ιδιωτικές επενδύσεις και δημόσιες τεχνικές και 
κοινωνικές υποδομές .Περιλαμβάνουν και χρηματοδοτούν υποδομές για τον αγροτικό 
τομέα ,παρεμβάσεις αναβάθμισης των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος 
,δράσεις βελτιώσεις της ποιότητας ζωής  των κατοίκων και των δεξιοτήτων τους 
καθώς και ενισχύσεις  σε ιδιώτες (γεωργούς κ μη) για επενδύσεις στον αγροτικό τομέα 
. 

 

Κύριοι στόχοι των Ο.Π.Α.Α.Χ είναι οι εξής: 

• Η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. 

 • Στήριξη της ανάπτυξης στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές  

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών ορεινών και μειονεκτικών                         
περιοχών  

 • Βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των περιοχών.  

 • Διατήρηση του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής για όλο τον αγροτικό   
πληθυσμό . 

• Διάσωση και διαφύλαξη στοιχειών της πολιτιστικής κληρονομιάς 

 • .Αναδιάρθρωση της τοπικής οικονομίας ,οικονομική και πολιτιστική αναβάθμιση   
της υπαίθρου. 

 •  Βελτίωση της ποιότητας ζωής  των κατοίκων  των αγροτικών περιοχών 

       Για την υλοποίηση των Ο.Π.Α.Α.Χ. δημιουργηθήκαν οι Δομές Στήριξης, που είναι 
τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς και διασφαλίζουν την άμεση παροχή υπηρεσιών σε όλο 
τον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής αρμοδιότητες τους ,διαθέτουν για το σκοπό 
αυτό τα απαραίτητα μέσα και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό .Τέλος ,για το νομό 
Ιωαννίνων  το έργο αυτό το έχει αναλάβει η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε (2012) 
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6.4  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ( ΠΕΠ)  ΗΠΕΙΡΟΥ - 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

Με τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2007-2013η χωρά αλλάζει ταχύτητα και ξεκινάει  η 
4 Προγραμματική Περίοδος .Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης 2007-2013.Με 
το ΕΣΠΑ η χωρά μας  έχει στην διάθεση της να αξιοποιήσει 39,4δις .ευρώ από 
Ευρωπαϊκούς και εθνικούς ,δημοσίους και ιδιωτικούς πόρους για να κάνει την 
οικονομία της πιο ανταγωνιστική και πιο δυναμική ,την περιφέρεια να αναπτυχθεί 
περισσότερο και την κοινωνία της πιο δίκαιη .Η χρηματοδότηση του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου – Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας  για την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 1,8 δις Ευρώ . 

   

Οι στρατηγικοί στόχοι του ΠΕΠ είναι οι παρακάτω  

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ,της εξωστρέφειας ,της ποιότητας και της 
καινοτομικής ικανότητας των επιχειρήσεων. 

 • Βελτίωση της προσπελασιμότητας μέσω της δημιουργίας και αναβάθμισης           .      
υποδομών και ενδο-περιφερειακών και δια-περιφερειακών μεταφορικών δικτύων 

•  Ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού . 

 • Αειφορική διαχείριση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και των φυσικών 
πόρων 

•  Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονομικής και κοινωνικής συνοχής . 

• Ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας  

• Αξιοποίηση του τουρισμού και του πολιτισμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

• Προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης. (13., 2012) (14.) (15.) 

 

6.5  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  
    

Νόμος 2508/1970για την βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών . 

 

Π.Δ με αριθ.33/79 περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων 
(Α΄10) , συνδυασμό με την 532249/27-07-1994.Αποφαση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ 
(ΦΕΚ Β΄616) την Απόφαση  530992/28-9-1987 του ΕΟΤ που αφορά <<Τεχνικές 
προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων >>( ΦΕΚ 557Β΄) 
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     Π.Δ 24/4/1985 (ΦΕΚ181Δ΄/3-5-1985)<<Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμού της 
χωράς μέχρι 2000 κατοίκους ,κατηγορίες αυτών και καθορισμός ορών και 
περιορισμών δόμησης τους.> 

Νόμος 3270/2004 <<Αρμοδιότητες Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα 
τουρισμού>>(ΦΕΚ 187/Α/11-10-2004) 

 Κανονισμός (ΕΚ) 1974/2006της επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση  
λεπτομερειών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1689/2005 του Συμβουλίου 
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όπως ισχύει κάθε φορά . 

Νόμος 3614/2007<<Διαχειριση ,έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013>>(ΦΕΚ 267/Α’/3-12-2007) όπως ισχύσει 
κάθε φορά. (16., 2012) (17., 2012) (18., 2012) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΑ   
  

 7.1 ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ 
 

Για να κρατήσουμε τον κόσμο στην ύπαιθρο. Για να τονώσουμε την αγροτική ζωή, να 
ενισχύσουμε το οικονομικό εισόδημα. Για να σταματήσουν να ερημώνουν τα ορεινά 
χωριά και οι μειονεκτικές περιοχές της Ελλάδας, που για διάφορους λόγους δεν είχαν 
μέχρι πρόσφατα εύκαιρα ανάπτυξης και αξιοποίησης. Για να κρατήσουμε τους νέους 
στον τόπο τους και να δώσουμε διέξοδο από την ανεργία. 

Με τον αγροτουρισμό, πετυχαίνουμε την παραμονή των κατοίκων στις περιοχές τους, 
την διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, την ανακαίνιση σπιτιών και 
αρχοντικών που αφέθηκαν στον χρόνο. Μέσο του αγροτουρισμού προβάλλεται η 
πολιτιστική κληρονομιά, η μοναδικότητα της κάθε περιοχής που χάνεται και 
διαβρώνεται. Σήμερα υπάρχουν περί τις 5000 ορεινές περιοχές που αντιμετωπίζουν 
το ενδεχόμενο, είτε να εξαφανιστούν ολοκληρωτικά, λόγω της αραιό-κατοίκισης που 
συνδέεται με τη μεγάλη ηλικία είτε να αποκτήσουν ένα εντελώς νέο πληθυσμό που 
τυχαίνει να φτάσει εκεί σαν μετανάστης από κάποια άλλη χώρα, κινδυνεύοντας έτσι να 
χαθεί ένα μεγάλο κομμάτι ιστορικής συνέχειας. Παράλληλα δεν πρέπει να 
παραβλέψουμε το γεγονός ότι, αποτελεί μια ευκαιρία προσέγγισης των κατοίκων της 
Ευρώπης, καθώς και των κοινωνιών ου αναπτύσσονται στα πλαίσια αυτά παρ’όλες τις 
διαφορετικές πολιτισμικές και θρησκευτικές παραδόσεις. 

Σήμερα αρχίζει να γίνεται συνείδηση ότι η ανάπτυξη των ήπιων μορφών τουρισμού και 
ιδιαίτερα ο αγροτουρισμός που χαρακτηρίζεται από τα στοιχεί του σεβασμού στον 
άνθρωπο και στο περιβάλλον είναι η πλέον κατάλληλη μορφή τουρισμού που 
συμβάλλει στην καλύτερη γνωριμία και επικοινωνία των κάτοικων της Ευρώπης στην 
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διαπαιδαγώγηση των πολιτών ως προς την ανεκτικότητα της όποιας διαφοράς τους 
και την προστασία των φυσικών πόρων της ηπείρου. 

Η Ελλάδα δεν θα σταματήσει να είναι συνυφασμένη με τον μαζικό τουρισμό, αλλά 
όμως διαθέτει εξαιρετικούς και ποικίλους τουριστικούς πόρους που μπορούν να 
αξιοποιηθούν και να αναδείξουν ένα νέο εναλλακτικό πρόσωπο, ένα ήπιο τουριστικό 
μοντέλο, ένα ποιοτικό προϊόν προσανατολισμένο σε ένα εξίσου ποιοτικό τμήμα της 
αγοράς. 

Ο Αγροτουρισμός δεν είναι απλώς μια μορφή τουρισμού. Είναι μια διαφορετική 
προσέγγιση στον τρόπο ζωής, μια νέα πραγματικότητα, ένα όραμα.  (7.Ασκέλη, 2005) 

 

7.2 Η ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
 

Στον αγροτουρισμό τα καταλύματα δεν είναι μεγάλες αχανείς και απρόσωπες 
μονάδες. Είναι μικρές μονάδες, πλήρως εναρμονισμένες με το περιβάλλον και την 
αρχιτεκτονική δόμηση του τόπου, δημιουργημένες ειδικά για τον σκοπό αυτό, είναι 
παλιά παραδοσιακά κτίσματα που θα αναπαλαιωθούν. Για τον  αγροτουρισμό έχουν  
χρησιμοποιηθεί εγκαταλελειμμένα σπίτια, που φανερώνουν  την ιστορία του τόπου και 
αξίζει να διατηρηθούν .  

Τα καταλύματα αγροτουρισμού θα είναι δωμάτια (ειδικά κατασκευασμένα με όλες τις 
ανέσεις), μέσα στον ευρύτερο χώρο αγροτόσπιτων και αγροκτήματος, όπου ο 
επισκέπτης θα έχει την εμπειρία της συνύπαρξης με την οικογένεια. Θα πρέπει όμως 
να είναι πολύ προσεκτικά διαμορφωμένα, κατασκευασμένα με όλο τον σεβασμό και 
την ακολουθία στα παραδοσιακά και αρχιτεκτονικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την 
περιοχή αλλά και σε όλα εκείνα που συνθέτουν την μοναδικότητα της διαμονής στην 
επαρχία. Ο αστός επισκέπτης δεν αναζητά απλά κάποια ενοικιαζόμενα δωμάτια στη 
<<μέση του πουθενά>>, ούτε ένα πρόχειρο και απρόσωπο περιβάλλον. Δεν αναζητά 
επίσης την διακόσμηση του αστικού σπιτιού του, αλλά την χαρακτηριστική 
διακόσμηση του αγροτόσπιτου. Αυτό όμως σε καμιά περίπτωση δε σημαίνει ότι δεν 
αναζητά την άνεση, τις παροχές, την καθαριότητα που συνεπάγεται, τα οποία 
συνδυάζει με την ζεστή φιλοξενία που θέλει να βρει σε έναν τόπο, ώστε να τον 
αισθανθεί οικείο, δικό του και να θέλει να ξανάρθει. 

 

 7.3  ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ   
 

Ο αγροτουρίστας δεν αναζητά τις παθητικές διακοπές. 
Η παραμονή στην ύπαιθρο μπορεί να εμπλουτισθεί με ποικίλες δραστηριότητες, με τα 
λεγόμενα <<σπορ κοντά στη φύση>> ή <<σπορ περιπέτειας>>. Τα  ορμητικά ποτάμια 
του νομού μπορεί να είναι μία θαυμάσια ευκαιρία για την διοργάνωση αθλημάτων 
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όπως το ράφτινγκ ή τα κανώ. Τα περιπατητικά μονοπάτια που διασχίζουν  την γύρο 
περιοχή του οικισμού, για την διοργάνωση ομάδων πεζοπορίας. Το trekking, η 
ορειβασία, το ποδήλατο, η κατάβαση βουνού, η τοξοβολία η ιππασία, όλες οι μορφές 
δραστηριοτήτων, που συνδυάζουν τον τουρισμό περιπέτειας με την ενεργή συμμετοχή 
και δράση στη φύση, μπορούν να συμβάλουν στον εμπλουτισμό του αγροτουριστικού 
<<πακέτου>>. 
Ιδιαίτερη θέση όμως κατέχουν στον αγροτουρισμό οι δραστηριότητες που αξιοποιούν 
τα πολιτιστικά, θρησκευτικά, λαογραφικά, αρχιτεκτονικά, γαστρονομικά, στοιχεία της 
περιοχής. Έτσι η αξιοποίηση για την δυνατότητα επίσκεψης και ξενάγησης σε παλιά 
μοναστήρια, εκκλησιές, γεφύρια, οινοποιία, τυροκομεία, εργαστήρια χειροτεχνίας, η 
συμμετοχή σε πανηγύρια και τοπικές γιορτές, στο μάζεμα της ελιάς ή του τρύγου, 
ακόμα και τα μαθήματα τοπικής κουζίνας, όλα μπορούν να προσδώσουν στον 
αγροτουρισμό την ξεχωριστή τοπική ταυτότητα και να τον αναδείξουν σε μοναδικό 
προϊόν. 
Στον Αγροτουρισμό είναι σαφές πως αναζητάμε την αυθεντικότητα και την 
μοναδικότητα σε κάθε της μορφή και έκφραση. Τα Ιωάννινα διαθέτουν  μια σημαντική 
και αξιόλογη ποικιλομορφία στα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά, που την κάνουν μια 
πόλη μοναδική. Βασιζόμενοι σε αυτό μπορεί να αναδείξει αυτή την πολυμορφία χωρίς 
λόγο να υιοθετεί αντιγραφές και να ομογενοποιεί το προϊόν του αγροτουρισμού. Είτε 
πρόκειται για καταλύματα, είτε για επιχειρήσεις ή για όποιες δραστηριότητες 
αγροτουρισμού, η διαφορά έγκειται στο να ανακαλύψουμε τα μοναδικά πρωτότυπα 
στοιχεία της περιοχής, τους πόρους που κανείς ακόμα δεν έχει αναδείξει ή δεν έχει 
σκεφτεί να αξιοποίηση. Όσο πιο πρωτότυπα, τόσο καλύτερα αναδεικνύουμε τον 
αγροτουρισμό στη ιδιαίτερη και ποιοτική μορφή του. Η φαντασία και η έρευνα παίζουν 
μεγάλη σημασία σε αυτή τη προσπάθεια. Η αναβίωση των παραδόσεων του τόπου, 
τα ξεχασμένα έθιμα ή τα μουσικά ακούσματα, οι αρχιτεκτονικές τάσεις, οι παλιές 
τέχνες, τα μνημεία που σκέπασε ο χρόνος, η συμβολή των ηλικιωμένων να θυμηθούν 
παλιές συνήθειες, ιστορίες, ίχνη, μονοπάτια, συνταγές, παρασκευή ποτών. Τα πάντα 
στον αγροτουρισμό έχουν σημασία και μόνο οι ντόπιοι μπορούν να τα εντοπίσουν και 
να τα αναδείξουν. Η πόλη  έχει το μοναδικό προνόμιο να διαθέτει ανεξάντλητους 
πόρους που διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, σπάνια φυσική ομορφιά, ιστορία, 
παράδοση, γαστρονομία, αρχιτεκτονική, παραδοσιακές τέχνες, μουσική παράδοση, 
πολιτισμό, θρησκευτικά μνημεία, χωριά, παραδοσιακούς οικισμούς, βιότοπους, 
υγροβιότοπους, χλωρίδα και πανίδα, θρύλους, παραδόσεις, τοπικές γιορτές, 
πανηγύρια, θάλασσες, δάση, βουνά, μονοπάτια, φαράγγια, όλα σχηματίζουν ένα 
σπάνιο μωσαϊκό, ένα πολύχρωμο καλειδοσκόπιο παραστάσεων, εικόνων και 
εμπειριών δημιουργώντας έναν τόπο ευλογημένο. Μέσα από την ανάδειξη ενός 
τοπικού μοντέλου αγροτουρισμού, που θα προκύψει από μια εξειδικευμένη μελέτη και 
καταγραφή, καλλιεργούμε τον μύθο του χωριού που τόσο έχουμε ανάγκη, την 
επιστροφή στις ρίζες και την πολιτιστική κληρονομιά μας, την επαφή με το σημείο 
αναφοράς μας. Μπορούμε να βασίσουμε τον αγροτουρισμό πάνω στα επιτυχημένα 
μοντέλα άλλων χωρών όμως σίγουρα τα τοπικά χαρακτηριστικά μπορούν να 
διαμορφώσουν τον αγροτουρισμό προσαρμοσμένο πάνω στις δικές μας ανάγκες, τις 
ιδιαιτερότητες και τα πλεονεκτήματα του τόπου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

8.1  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 

Τα υλικά και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται συνδέονται άμεσα με το σχέδιο 
επεμβάσεων, η διαμόρφωση του οποίου αποτελεί την κυρία δράση της. Διαδικασίας 
της δομικής αποκατάστασης. Ταυτόχρονα θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αρχιτεκτονική 
μελέτη των διαδοχικών φάσεων ενός πέτρινου κτιρίου  πρέπει να προηγούνται των 
δραστηριοτήτων σχεδιασμού της δομικής αποκατάστασης η τουλάχιστον να είναι 
παράλληλες. Μετά από τα προηγούμενα κρίνεται ως ενδιαφέρουσα μια αναφορά στα 
διαδοχικά βήματα αυτής της διαδικασίας :  

Επιτόπου έρευνες ,συνήθως αυτές περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δραστηριότητες : 

 •  Γεωμετρική και κατασκευαστική αποτύπωση 

 •  Εκτίμηση τω ζημιών. 

 •  Επιτόπου καταστροφικοί ελέγχει (π.χ. κρουσιμετρήσεις .υπερηχομετρήσεις κ.ά)  

 •  Επιτόπου μη καταστροφικοί ελέγχει (π.χ έλεγχος με σφυρί, υπερηχητικές μετρήσεις 
κ.ά) 

 •   Συνεχής παρακολούθηση των μεταβολών των ρωγμών, των κλίσεων κ.α. 

 •   Επιτόπου εδαφικές έρευνες (εκσκαφές δίπλα  στην θεμελίωση ,γεωτρήσεις κ.ά) 
(19.Στυλιανίδης, 2000) 

 

 

 

 

8.2  ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

Ξεχωρίζουμε 5 τρόπους αποκατάστασης : 
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 •  Ενίσχυση: Αύξηση αντοχής δομικών στοιχείων με την χρήση μεταλλικών λαμών, 
μεταλλικών συνδέσμων, ελκυστήρων, αγκυρίων, ειδικών κονιαμάτων και άλλων 
υλικών όπως εποξειδικός στόκος. 

•  Αντικατάσταση: Αφαίρεση του φθαρμένου δομικού στοιχείου και αντικατάσταση του 
με άλλο ίσης ή μεγαλύτερης αντοχής. 

•  Ανακατασκευή: Αναφέρεται σε πιο σύνθετα δομικά στοιχεία όπως στέγες και 
τοιχοποιίες. Περιλαμβάνει την πλήρη αποκαθήλωση τους, των διαχωρισμό των επί 
μέρους στοιχείων τους σε υγιή που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και μη, και 
την εκ νέου κατασκευή του δομικού στοιχείου με την αντικατάσταση των φθαρμένων 
στοιχείων. 

•  Προσθήκες: Κατασκευή νέων δομικών στοιχείων που δεν προϋπήρχαν με στόχο την 
βελτίωση της συμπεριφοράς της κατασκευής. Αναφέρεται κυρίως στην κατασκευή 
σενάζ (περιμετρικών διαζωμάτων) σε τοιχοποιίες. 

•  Επισκευές – συντηρήσεις: Περιορισμένης κλίμακας εργασίες που δεν περιλαμβάνει 
αντικαταστάσεις δομικών στοιχείων και έχει ως στόχο την αποκατάσταση 
επιφανειακών κυρίως φθορών από προσβολή εντόμων, μυκήτων ,υγρασίας και από 
φωτιά και την χρήση χημικών ουσιών ή ειδικών κονιαμάτων για την προστασία τους. 

 

 

8.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

ΞΥΛΙΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Ενίσχυση δοκών  

Τα ξύλινα στοιχεία ενισχύονται στις θέσεις καταπόνησης τους από μεγάλα φορτία. Η 
ενίσχυση θα γίνει με μεταλλικές λάμες οι οποίες βιδώνονται στις δοκούς , με 
μεταλλικούς νάρθηκες ή και με εποξειδικό στόκο. 
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Εικόνα 20 ενίσχυση δοκών με λάμες κ επικάλυψη με αποξειδικό 
στοκhttps://www.nemetres.gr/ispui/bistream/10889/124/3/nimertis-papantoniou-pitsis(pm)pdf 

 

 

Υπολογισμοί ξύλινων κατασκευών 

Οι υπολογισμοί των ξύλινων κατασκευών στηρίζονται στις οριακές καταστάσεις  
λειτουργικότητας. (E.C.6) Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 6 "οι παραμορφώσεις  μιας  
κατασκευής οι οποίες προκύπτουν από τις συνέπειες των δράσεων (όπως αξονικές 
και διατμητικές δυνάμεις, καμπτικές ροπές και ολίσθηση συνδέσεων) και από υγρασία 
θα παραμένουν μέσα σε κατάλληλα όρια όσον αφορά την δυνατότητα ζημιών σε υλικά 
επενδύσεων, οροφές, χωρίσματα και τελειώματα, καθώς και τις λειτουργικές 
απαιτήσεις και τις απαιτήσεις εμφάνισης". Ο E.C.6 κατατάσσει τις κατασκευές σε τρεις 
κατηγορίες ανάλογα με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτές καλούνται να  
λειτουργήσουν. Ακόμη, ξεχωρίζει έξι κατηγορίες διάρκειας επιβολής φορτίου. Βάση 
αυτών και φυσικά του φορτίου υπολογίζονται οι παραμορφώσεις μιας κατασκευής οι 
οποίες δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τις τιμές που ορίζει ο E.C.6. 

Η ξυλεία ταξινομείται στις εξής κατηγορίες (DIN 4074): S7, MS7, S10/MS10, S13, 
MS13, MS17 ως προς την φέρουσα ικανότητα της. (S: αναφέρεται στις κλασσικές 
κατηγορίες ταξινόμησης, MS: μηχανική ταξινόμηση) .Σχετικά με τα κύρια μέσα 
σύνδεσης ξύλινων κατασκευών, στις αποκαταστάσεις χρησιμοποιούνται η 
συγκόλληση, τα ξύλινα και τα μεταλλικά στοιχεία (κοχλίες, ήλοι, λάμες κλπ). Απ' ότι 
διαπιστώσαμε από την επί τόπου έρευνα και από τις Μελέτες που βρήκαμε για τα 
παλιά πέτρινα κτίρια , τα πιο διαδεδομένα είναι τα μεταλλικά μέσα σύνδεσης. Η χρήση 
τους συνδυάζει την εύκολη συναρμολόγηση (και λύση) των επιμέρους δομικών 
στοιχείων καθώς και υψηλή αντοχή.  (20.Γ.Λιόντας) 
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 Ανακατασκευή στέγης 

Οι στέγες λόγω κατασκευής αλλά και λόγω του ρόλου που επιτελούν (προστασίααπό 
βροχή, άνεμο, ήλιο ,χιόνι ) είναι από τα πιο ευάλωτα δομικά στοιχειά ενός κτιρίου. 
Αποτελούν τις πιο πολύπλοκες ξύλινες κατασκευές. (Εικ)  

  

Εικόνα 21 Υπάρχουσα κατάσταση εσωτερικού στέγης. 

      

Πρώτα γίνεται η αποσυναρμολόγηση της στέγης, αρχίζοντας με την επικάλυψη της. 
(σχιστόπλακες, κεραμίδια, σανίδες κτλ). Ακολουθεί η αποξήλωση του σκελετού της 
στέγης. Αυτή πρέπει να γίνεται με την αποσύνδεση των ενώσεων και όχι με την 
αποκοπή των άκρων των ξύλων έτσι ώστε να είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση 
όσων ξύλων είναι σε καλή κατάσταση. Όσα ξύλα κρίνονται ως κατάλληλα για 
επανάχρηση, καθαρίζονται από καρφιά και οι επιφάνειες τους τρίβονται με 
σμυριδόχαρτο μέχρι να φανεί το υγιές μέρος του ξύλου. Μετά επαλείφονται με 
μυκητοκτόνα, αποστομωτικά ή και πυροπροστατευτικά. Σε κάθε στάδιο της 
αποσυναρμολόγησης πρέπει να αποφεύγεται κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να 
βλάψει κάθε δομικό στοιχείο που θα μπορούσε να επαναχρησιμοποιηθεί. Προσοχή 
πρέπει να δίνεται επίσης στην εξαγωγή των δοκών από τις πακτώσεις τους (σε 
λιθοδομή κυρίως) ώστε να προκαλείται η μικρότερη δυνατή διαταραχή. 
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Εικόνα 22: Ζευκτά στέγης  

Τα ζευκτά ή το χωροδικτύωμα κατασκευάζονται από την αρχή με συνδυασμένη χρήση 
παλιών και νέων ξύλων βάση του παλιού σχεδίου ή βάση νέου που προέρχεται 
απόστατική μελέτη. Νέα και παλιά μέσα σύνδεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ανάλογα με την κρίση του επιβλέποντα ή του μελετητή.  

     
Σύνδεση παλιών και νέων ξύλων σε ζευκτό στέγης 

Η καλή εγκάρσια σύνδεση των ζευκτών μιας στέγης (αν αυτή αποτελείται από ζευκτά) 
ή η καλή σύνδεση των στοιχείων της αν πρόκειται για τρισδιάστατο δικτύωμα συντελεί 
στην καλύτερη διαφραγματική της λειτουργία. Η ανακατασκευή ή η αποκατάσταση 
μιας ξύλινης στέγης δεν είναι πλήρης χωρίς την σωστή επικάλυψη. Κύριος ρόλος της 
επικάλυψης είναι η προστασία της κατασκευής από την βροχή η οποία προκαλεί 
μακροπρόθεσμα πολλά προβλήματα υγρασίας (διάβρωση ξύλινων δομικών 
στοιχείων, φουσκώματα σε λιθοδομές, αποσάθρωση συνδετικών κονιαμάτων 
τοιχοποιιών κλπ). Τα κυριότερα υλικά επικάλυψης είναι τα κεραμίδια, οι σχιστόπλακες 

 Σελίδα 63 

Τμήματος Πολιτικών και Δομικών Έργων 
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών  

Τ.Ε.Ι. Πειραιά 



          Αναγνώστου Αγγελική  Επιβλέπουσα Καθηγήτρια 
          Μπίτζα Ελίρα           Βλάχου Αλεξάνδρα 
          Κοτανίδου Σοφία 
 
και τα μολυβδόφυλλα. Αυτά τα παραδοσιακά υλικά χρησιμοποιούνται και σήμερα σε 
συνδυασμό με σύγχρονα υλικά όπως ασφαλτόπανο και τσιμεντοκονίαμα για την 
καλύτερη απόδοση τους. (20.Α.Λοίζος, 1984) 

 

 

Εικόνα 23 Ανακατασκευή στέγης http://www.nemetres.lis.upatras.gr/jspui/bistream/10889/1241/31/nimertis-
papantoniou-pitsis.(pm)pdf 
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Πατώματα 

Οι κύριες στατικές λειτουργίες των πατωμάτων σε ένα κτίριο (Σχήμα 4.5), είναι η 
μεταφορά κατακόρυφων φορτίων και η πρόσδωση σ' αυτό οριζόντιας ακαμψίας  
(διαφραγματική λειτουργία). 

 

 

Εικόνα 24: Τυπική μορφή ξύλινου πατώματος 
http://www.nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bistream/10889/124
/3/nimertis-papantoniou-pitsis(pm)pdf 

    

Εικόνα 25 Υπάρχουσα κατάσταση, ξύλινο πάτωμα σπιτιού. 

       

Η αποκατάσταση ενός πατώματος περιλαμβάνει τρία κυρίως στάδια. 

•  Την αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού (που στο σύνολο των περιπτώσεων 
αποτελείται από δοκούς, ξύλινες και σπανιότερα μεταλλικές) με ενίσχυση ή 
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αντικατάσταση τους όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Σε σπάνιες  περιπτώσεις, 
όταν το επιβάλλει η στατική και δυναμική λειτουργία του κτιρίου, το πάτωμα 
αντικαθίσταται με πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. 

•  Την αποκατάσταση όπως επιφάνειας κίνησης. Αυτή μπορεί να αποτελείται από 
ξύλινα, κεραμικά ή και από λίθινα στοιχεία. 

•  Παράλληλα με την αποκατάσταση των πατωμάτων μπορούν να γίνουν και 
βελτιώσεις όσον αφορά την στατική και δυναμική όπως συμπεριφορά, όπως 
θερμομονωτικές και ηχομονωτικές όπως ιδιότητες καθώς και την συμπεριφορά όπως 
σε καύση. Οι βελτιώσεις αυτές δεν συνιστώνται μόνο στην χρήση σύγχρονων υλικών 
αλλά και στην εφαρμογή νέων κατασκευαστικών λύσεων όπως αυτές των 
κολυμβητών δαπέδων και των κρεμαστών οροφών (ψευδοροφών). 

Πέραν της βελτίωσης των ηχομονωτικών, πυροπροστατευτικών και θερμομονωτικών 
ιδιοτήτων των πατωμάτων, η αύξηση του βάρους του πατώματος μέσω τα προσθήκης 
των αντίστοιχων υλικών, βελτιώνει την συμπεριφορά του πατώματος σε ταλαντώσεις 
και αυξάνει την ακαμψία του στο οριζόντιο επίπεδο. Η κάτω επιφάνεια των 
πατωμάτων μπορεί να επενδυθεί ανάλογα με τις λειτουργικές και αισθητικές 
απαιτήσεις με ξύλινες σανίδες, μοριοσανίδες ή γυψοσανίδες. Η επιφάνεια μπορεί να 
επιχριστεί με οροφοκονίαμα σε μεταλλικό πλέγμα (γαλβανισμένο κοτετσόσυρμα ή 
νεβρομετάλ) που στηρίζεται στο κάτω μέρος των δοκών. Όσα αναφέρθηκαν στις δύο 
τελευταίες περιπτώσεις ισχύουν και για τις οροφές (ηχομόνωση, θερμομόνωση, 
πυροπροστασία, οροφές). (21.Μ.Νομικός, 1997) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποστυλώματα 
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Ξύλινα υποστυλώματα συναντώνται συνήθως ενσωματωμένα σε ξυλόπηκτες 
τοιχοποιίες αλλά και μεμονωμένα όταν δεν υπάρχει η ανάγκη παραλαβής μεγάλων 
φορτίων. Είναι ευάλωτα στην υγρασία κυρίως αυτά που έρχονται σε άμεση επαφή με 
το πάτωμα και βρίσκονται σε υπόγειους ή ημιυπόγειους χώρους. Όταν δεν υπάρχει 
καλή μόνωση στην βάση του ή δεν ακολουθείται κάποια κατασκευαστική λύση (π.χ. 
έδραση σε πέτρα ή σε μεταλλική βάση), τότε το υποστύλωμα διαβρώνεται στη βάση 
του με αποτέλεσμα τη μείωση της φέρουσας ικανότητας και του μήκους του. Αυτό 
οδηγεί στη βύθιση των υπερκείμενων δομικών στοιχείων (πατώματα, στέγες) και στην 
εμφάνιση ανεπιθύμητων δυνάμεων και συνεπακόλουθα παραμορφώσεων. Για την 
αποκατάσταση του προβλήματος αυτού (συνήθως με αντικατάσταση του υπ 
οστυλώματος) απαιτείται η υποστήριξη των υπερκείμενων κατασκευών. 

 

 

 

Εικόνα 26: Υπάρχουσα κατάσταση ξύλινου υποστυλώματος του σπιτιού. 

  

 

Ενίσχυση φέροντος οργανισμού με ελκυστήρες, αγκυρώσεις και διαζώματα 

Αποστολή των ελκυστήρων είναι κυρίως η αύξηση του βαθμού συνεργασίας των 
διαφόρων δομικών στοιχείων μεταξύ τους (κυρίως μεταξύ τοιχοποιιών).  Σε παλιά 
κτίρια, χρησιμοποιούνται στις θέσεις όπου συναντώνται εγκάρσια τοιχοποιίες (π.χ. 
γωνίες). Οι ελκυστήρες χρησιμοποιούνται ακόμη για την συρραφή ρηγματώσεων και 
για την σύνδεση νέων με παλιές τοιχοποιίες. (22.Καραβεζύρογλου, 1994) 
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Ρωγμές σε τοιχοποιία    

  

 

Εικόνα 27 Ρωγμή σε τοιχοποιία http://www.nemetres.lis.upatras.gr/jspui/bistream/10889/124/3/nimetris-
papantoniou-pitsis(pm)pdf 

Η γενεσιουργός αιτία των ρηγματώσεων, είναι η γήρανση και η μείωση της φέρουσας 
ικανότητας της τοιχοποιίας. Αντιμετωπίζεται κλείνοντας τις υπάρχουσες ρωγμές αλλά 
και προσπαθώντας με μια εκ των τεχνικών αναστύλωσης να αποδώσουμε κατά το 
δυνατόν την αρχική αντοχή της φέρουσας τοιχοποιίας. Η μέθοδος που 
χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση ρωγμών σε τοιχοποιία εξαρτάται από το εύρος 
των ρωγμών και από το πάχος του τοίχου, άρα και βάθος ρωγμής. 

Στην περίπτωση ρωγμών μικρού εύρους σε μικρού πάχους τοιχοποιία η διαδικασία 
αποκατάστασης είναι η εξής: 

•   Καθαίρεση επιχρίσματος σε μεγάλο πλάτος γύρω από τις ρωγμές (συνολικά 60 cm 

περίπου)  

•   Διεύρυνση των χειλιών της ρωγμής (τοπικό σπάσιμο λίθων) 

•   Ξύσιμο της ρωγμής με συρματόβουρτσα με ιδιαίτερη επιμονή για να αναιρεθούν  

     τα σαθρά τμήματα του κονιάματος 

•   Πλύσιμο με νερό υπό πίεση 

•   Εισαγωγή πλούσιου τσιμεντοκονιάματος (με ψιλό μυστρί) 

•   Εσωτερικό αρμολόγημα και τελικό επίχρισμα. (23.ΤΕΕ, 1978) 
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Εικόνα 28 Υπάρχουσα κατάσταση, πρόταση για επισκευή ρωγμών σε τοιχοποιία 

Κουφώματα  

Τα κουφώματα θα γίνουν ακριβή αντίγραφα των παλαιών . Οι εξώστες θα έχουν τα 
ίδια κιγκλιδώματα τα οποία θα συντηρηθούν και γενικά θα αναδείξουμε με κάθε τρόπο  
την ίδια αρχιτεκτονική των κτιρίων εν γένεση τους .   

               

Εικόνα 29 Υπάρχουσα κατάσταση κουφωμάτων 
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8.4  ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ  
 

      Η αποτύπωση των  κτιρίων έγινε με ταχύμετρο και μετροταινία. Τα ύψη και οι 
γωνιές των κτιρίων μετρηθήκαν με ταχύμετρο και ακόντιο , όπως και τα ανοίγματα του. 
Στα σημεία όπου αυτό είναι δυνατών η μέτρηση γινόταν και με την βοήθεια της 
μετροταινίας για την επιβεβαίωση των μετρήσεων μας, με σκοπό ένα πολύ 
λεπτομερές σκαρίφημα –κροκί το οποίο θα μας  βοηθούσε για την πλήρη 
ανακατασκευή του κτιρίου στον Η/Υ.    

     Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι το στήσιμο του οργάνου με μεγάλη προσοχη 
στην οριζοντίωση του και την κατακορύφωση του δίνοντας κύριο σημείο αναφοράς με 
ανεξίτηλο σημάδι την στάση 1(Σ1).Χρειάζονται δυο άνθρωποι σίγουρα για την 
αποτύπωση ενός κτιρίου. Ο ένας βρίσκεται στο όργανο και ακολουθεί την διαδικασία 
που είπαμε παραπάνω ,ενώ ο άλλος περιμένει με το ακόντιο σε κάθετη θέση ώστε το 
όργανο με την βοήθεια leizer να χτυπάει στο κάτοπτρο του ακοντίου. Στη συνεχεία 
γίνεται εναλλαγή θέσεων του ακοντίου και του ταχυμέτρου για την επαλήθευση των 
αποτελεσμάτων. Αφού γίνει η επαλήθευση, τοποθετούμε το όργανο στην αρχική του 
θέση και ξεκινάει η διαδικασία μέτρησης. Το ταχύμετρο από εδώ και πέρα μένει σε μια 
θέση ενώ το ακόντιο τοποθετείτε κάθε φορά σε σημεία που θέλουμε να μετρήσουμε 
(ακμές κτιρίων, ακμές ανοιγμάτων, πρέκια, ποδιές και ύψη).Ταυτόχρονα με  την 
μέτρηση των οργάνων γίνεται και η δημιουργία σκαριφήματος του κτιρίου, 
σημειώνοντας στο σκαρίφημα κάθε σημείο που έχει μετρήσει το όργανο με αριθμούς 
1,2,3,κοκ,ώστε να βοηθηθούμε όταν ενώσουμε τις κουκίδες στον Η/Υ. Αφού 
ολοκληρωθεί η διαδικασία, για την επαλήθευση μετράμε κάθε σημείου που πήραμε, 
όπου και αν αυτό είναι δυνατόν, με την μετροταινία και σημειώνουμε τις αποστάσεις 
στο σκαρίφημα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο : ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

9.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
      

      Κατά την δομική αποκατάσταση –επισκευή, κυρίαρχος στόχος είναι η διατήρηση 
της αυθεντικότητας του κτίσματος κατά την επαναχρησιμοποίηση του Το πρόβλημα 
της αποκατάστασης –αντιστήριξης πέτρινων κτισμάτων διαφέρει ριζικά από τις 
επεμβάσεις σε συνήθη κτίρια στις, τεχνικές ,στα υλικά καθώς και στις διαδικασίες 
σχεδιασμού. Η δομική αποκατάσταση είναι μια εργασία υψηλής ειδικεύσεις που 
απαιτεί τη συνεργασία πολλών επιστημονικών ειδικοτήτων όπως της αρχιτεκτονικής, 
της δομικής στατικής , της χημικής μηχανικής και άλλων που και αυτές με την σειρά 
τους θα πρέπει να υποστηρίζονται όλες με κατάλληλα εργαστήρια και υψηλής 
στάθμης λογισμικό. 

     Για την αντιμετώπιση των κύριων στατικών προβλημάτων στις τοιχοποιίες των 
πέτρινων και παραδοσιακών κτιρίων, όπως είναι η κυρία συρραφή ρωγμών σύνδεση 
γωνιών , τοποθέτηση περιμετρικής δοκού, συνήθως επιβάλλεται η αποκατάσταση των 
αρχικών ξύλινων κατασκευών (π.χ ξυλοδεσιές, γωνίες, κ.α.). Η επιδιόρθωση του 
φέροντος οργανισμού δεν πρέπει δε καμία περίπτωση να αλλοιώνει τη στατική 
λειτουργία του κτιρίου, όπου είναι αναγκαίο, συνηθίζεται να γίνεται με πρόσθετα 
στοιχειά στήριξης ξύλινα ή και μεταλλικά, πάντοτε βεβαία όταν αυτά εντάσσονται 
αρμονικά, τόσο στατικά όσο και αρχιτεκτονικά στην υφιστάμενη αυθεντική κατασκευή, 
παραμένοντας όμως εμφανή ώστε να αναγνωρίζεται η σχετική  επέμβαση. 
(19.Στυλιανίδης, 2000) 

 

9.2  ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   
Επισκευή κτιρίου ,ορίζεται η επαναφορά δομικού στοιχειού η κτίσματος στην αρχική 
του κατάσταση. Είναι φανερό ότι ανάλογο αίτιο (π.χ σεισμός) θα προκαλέσει ανάλογη 
βλάβη .Έτσι σε περίπτωση εκτεταμένων  η σοβαρών βλαβών είναι φρόνιμο η 
επέμβαση α περιλαμβάνει και την ενίσχυση της κατασκευές, ενώ σε περιορισμένες 
βλάβες περιοριζόμαστε απλά σε επισκευή 

    Ενίσχυση κτιρίου , ορίζεται το σύνολο των μέτρων αναβάθμισης των μηχανικών 
χαρακτηριστικών (αντοχή ,δυσκαμψία )δομικού στοιχειού κ κτίσματος .Σημειώνεται ότι 
η ενίσχυση προχωρά πέραν της επισκευής  τυχόν βλαβών ,είναι όμως δυνατή και η 
προληπτική ενίσχυση χωρίς την παρουσία βλαβών. Το επίπεδο και τα μέτρα  
ενίσχυσης προσδιορίζονται από ειδική μελέτη. 

   Γενικά ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η συμβατότητα και η αντοχή των 
υλικών επισκευής και ενίσχυσης  είναι η χρήση παραδεισιακών υλικών της ιδίας 
σύνθεσης με τα αρχικά Η παραδοσιακή τεχνική είναι βασισμένη αποκλειστικά στα 
τοπικά υλικά :τον ασβεστόλιθο ,μάρμαρο, το σχιστόλιθο, την άμμο ,το ξύλο. 
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Ο ασβεστόλιθος χρησιμοποιείτε  ως πέτρα στους τοίχους, ως κονία στα κονιάματα 
κτιρίων . 

Το μάρμαρο  χρησιμοποιείτε για πέτρα στους τοίχους  και λίθινα εξαρτήματα ,γούρνες 
μυλόπετρες ,πηγάδια κ.τ.λ .Χρησιμοποιείτε επίσης για οικοδομικά μέλη: φουρούσια, 
εξώστες γωνιόλιθοι ,πλαίσια και παραπετά ανοιγμάτων . 

Ο σχιστόλιθος χρησιμοποιείτε για επικαλύψεις στεγών. 

Η άμμος χρησιμοποιείτε για κονιάματα κτιρίων και στερνών . 

Το ξύλο χρησιμοποιείτε για ζευκτά πατώματα ,σκάλες κουφώματα  κ.τ.λ . 

Από τα υλικά μη αντιστρεπτών επεμβάσεων τα πιο σημαντικά είναι :πέτρα, πλίνθοι, 
κονιάματα και ενεματα, ειδικό σκυρόδεμα . Η Σύνθεση των κονιαμάτων και των 
γνεμάτων για επεμβάσεις αποκατάστασης παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δυσκολία ως 
προς τη συμβατότητα με τα αρχικά υλικά. Από τα παραπάνω, τα ποζολανικά 
κονιάματα και ενέματα μπορούν να χαρακτηριστούν ως έχοντα μεγάλη 
αποτελεσματικότητα και συμβατότητα για την αποκατάσταση κτιρίων. (19.Στυλιανίδης, 
2000) 
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9.3  ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
Τα λιθόκτιστα κτίρια που κτίστηκαν μεταξύ του 1878 - 1952  βρίσκονται στον οικισμό 
Μάρμαρα Ιωαννίνων και αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής στην 
περιοχή. 

 

Εικόνα 30: Υπάρχουσα κατάσταση. Χρονολογίες σπιτιών γραμμένες στον τοίχο 

   Είναι λιθόκτιστα κτίρια , μονώροφα η διώροφα , ανάλογα με την κλίση του εδάφους. 
Το σχήμα τους είναι απλό , κανονικό πρίσμα χωρίς διακόσμηση στις εξωτερικές 
επιφάνειες. Όλα τα κτίρια που έχουν απομείνει χαρακτηρίζονται από την ομοιογένεια 
των κτισμάτων, την καθαρότητα και την σαφήνεια τους. Πρόκειται για μορφές άπλες 
με σχήματα παρόμοια μεταξύ τους  , απόλυτα εντεταγμένα στο τοπίο που τα 
περιβάλει. 

      

    

Εικόνα 31: Υπάρχουσα κατάσταση. Όψεισ σπιτιών. 
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Τα σπίτια χαρακτηρίζονται ως λαϊκά ή νοικοκυρόσπιτα. Έχουν κάτοψη κυρίως 
ορθογωνική ή τετράγωνα, η σκάλα είναι πάντα εξωτερική, πέτρινη. Στους τύπους 
αυτούς δεν υπάρχει τζάκι για θέρμανση 

Η εμφανής πέτρα ως βασικό δομικό υλικό , είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα των 
κτιρίων . Είναι το υλικό που υπάρχει άφθονο στην περιοχή σε όλη την έκταση. 

 

 

 

 

Εικόνα 32 Υπάρχουσα κατασταση. Μπροστινή όψη κτιρίου 1. 

Οι εξωτερικοί τοίχοι των κτισμάτων καθώς και οι διάφορες κατασκευές – μαντρότοιχοι 
, αντιστηρίξεις , βρύσες , είναι από πέτρα ανεπίχριστη λευκή η μαύρη σε κανονικές 
στρώσεις, με μικρούς αρμούς και λίγο η καθόλου συνδετικό κονίαμα. Σαν συνδετικό 
υλικό χρησιμοποιήθηκε κυρίως η λάσπη.Η τοιχοποιία έχει πάχος 0,50-0,80 εκ. Από 
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λιθοδομή είναι όλες οι φέρουσες τοιχοποιίες του κτίσματος από τα θεμέλια μέχρι τη 
στέγη. Οι μη φέροντες τοίχοι (εσωτερικά χωρίσματα) μπορεί να είναι κατασκευασμένοι 
από ξύλινο σκελετό, συνήθως σοβατισμένο, όπως όλες οι εσωτερικές επιφάνειες των 
τοίχων. Γενικά η χρήση του ξύλου είναι περιορισμένη: ταβάνια, πατώματα, 
κουφώματα, εσωτερική διακόσμηση, ξυλοδεσιές. 

Η αυλή είναι πλακοστρωμένη χωρισμένη με πέτρινα πεζούλια σε διάφορα επίπεδα. 
Την χρησιμοποιούσαν για κήπους, κληματαριές, καθιστικά και ποτέ για καλλιέργειες. 
Από την αυλόπορτα ξεκίνα πλακόστρωτος διάδρομος – μαύρες και λευκές πέτρες σε 
διάφορους συνδυασμούς – που καταλήγει στην είσοδο του σπιτιού .  

       

Εικόνα 33 Υπάρχουσα κατάσταση. Αυλή και πηγάδια στον χώρο ανάπλασης. 

Τα ζευκτά της στέγης κατασκευάζονται από ξυλεία . Σε αυτά πατάει πέτσωμα που 
δεχόταν κεραμίδια από μαύρη πέτρα η οποία με τα χρόνια αντικαταστήθηκε με τσίγκο 
. Η στέγη έχει κλίση γύρω  40 % . 

Τα εξωτερικά παράθυρα είναι δίφυλλα ανοιγόμενα και κάποια από αυτά 
προφυλασσόμενα με σιδεριές που πολλές φορές εξέχουν. Τα συμπαγή ξύλινα σκούρα 
τοποθετούνται μέσα από το τζαμιλίκι και στηρίζονται στην εξωτερική πλευρά της 
κάσας του παράθυρου.   

       

Εικόνα 34 Υπάρχουσα κατάσταση κουφωμάτων. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο :  ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 
 

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: 2246,75 τ.μ. 
 

 
ΚΤΙΡΙΟ 1: Ξενώνας 

Υπνοδωμάτιο 17.90 τ.μ 35,99 τ.μ. 
 

Τουαλέτα 4.96 τ.μ 

   KTIΡIO 2: 
Ξενώνας(όροφος)  κ 
Οινοποιείο(υπόγειο) 

Υπνοδωμάτιο 15,89 τ.μ  
42,96 τ.μ. 

Τουαλέτα 5,08 τ.μ. 

οινοποιείο 20,97 τ.μ. 
 

ΚΤΙΡΙΟ 3: Ξενώνας 
Υπνοδωμάτιο 11,23 τ.μ.  

30,60 τ.μ. Τουαλέτα 3,67 τ.μ. 

 
ΚΤΙΡΙΟ 4: Ξενώνας 

Υπνοδωμάτιο 24,82 τ.μ.  
52,45 τ.μ. 

Τουαλέτα 6,20 τ.μ. 

 
ΚΤΙΡΙΟ 5: Ξενώνας 

Υπνοδωμάτιο 27,55 τ.μ.  
55,12 τ.μ. 

Τουαλέτα 7,00 τ.μ. 

 
ΚΤΙΡΙΟ 6: Ξενώνας 

Υπνοδωμάτιο 24,83 τ.μ.  
45,00 τ.μ. 

Τουαλέτα 7,22 τ.μ. 

 
ΚΤΙΡΙΟ 7: Ξενώνας 

Υπνοδωμάτιο 18,00 τ.μ.  
54,86 τ.μ. 

Τουαλέτα 3,40 τ.μ. 

ΚΤΙΡΙΟ 8: 
Ορειβατικά είδη κ 

κατάστημα 
παραδοσιακών 

προιόντων 

Ορειβατικά είδη 9,00 τ.μ  
 

45,47 τ.μ. κατάστημα 
παραδοσιακών 

προιόντων 

 
9,00 τ.μ. 

 
 

ΚΤΙΡΙΟ 9: Ξενώνας 

Υπνοδωμάτιο   
 

50,60 τ.μ. 
 

Τουαλέτα  

 
ΚΤΙΡΙΟ 10: Υποδοχή 
κ χώρος ενοικίασης 

ποδηλάτων 

Υποδοχή 11,70 τ.μ.  
χώρος ενοικίασης 

ποδηλάτων 
18,72 τ.μ.  

Τουαλέτες   
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Εικόνα 35 Το χωριό Μάρμαρα Ιωαννίνων. http://www.wikimapia.org 

 

Η πρόσβαση στον οικισμό Μαρμάρων είναι δυνατή από το οδικό εθνικό δίκτυο που 
συνδέεται με τη περιφερειακή οδό σε απόσταση 7 χλμ από τη πόλη των Ιωαννίνων. 
Απέχει 3.5 χλμ από τον προηγούμενο οικισμό Σταυράκι και επίσης 3.5 χλμ από τον 
επόμενο οικισμό Κόντσικα.  

Η περιοχή ανάπλασης 2246.75 τ.μ. βρίσκεται νοτιοανατολικά σε απόσταση 1 χλμ από 
την είσοδο του οικισμού και απέχει 500 μ. από την κεντρική πλατεία του οικισμού, 
όπου ο επισκέπτης μπορεί να συναντήσει το γραφικό καφενείο του οικισμού, χώρους 
εστίασης, το πολιτιστικό κέντρο, το αγροτικό ιατρείο, το σχολείο του χωριού που 
αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής του 18ου αιώνα. Επίσης ο επισκέπτης 
θα  μπορεί να συναντήσει το μοναδικό πέτρινο φούρνο του χωριού και τον 
χαρακτηριστικό πλάτανο και τις βρύσες στο κέντρο της πλατείας, όπου εκεί γίνονται 
διάφορες εκδηλώσεις. 

Η κεντρική είσοδος της περιοχής μελέτης είναι βορειοδυτικά του οικοπέδου με ξύλινη 
πόρτα πλάτους 2 μ. και ράμπα ΑΜΕΑ. Δεξιά της εισόδου θα είναι η είσοδος του 
χώρου παρκινγκ των πελατών. Στα αριστερά της εισόδου θα βρίσκεται η υποδοχή και 
ο χώρος ενοικίασης ποδηλάτων. Το οικόπεδο θα είναι περιφραγμένο με μαντρότοιχο 
πλάτους 50 εκ. και ύψος 1.5 μ. στην νότια πλευρά υπάρχει μια δεύτερη είσοδος η 
οποία οδηγεί στον αγροτικό δρόμο.  
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Η περιοχή μελέτης θα αποτελείται από τα παρακάτω 10 κτήρια:  

Τα κτίρια 1,3,4,5,6,7,9 θα χρησιμοποιηθούν ως ξενώνες. Αποτελούνται από έναν 
ενιαίο χώρο στον οποίο βρίσκεται η κουζίνα και το υπνοδωμάτιο μαζί, και ένας 
δεύτερος χώρος που θα είναι η τουαλέτα. 

Το κτίριο 2, αποτελείται από το υπόγειο και τον όροφο. Το υπόγειο θα 
χρησιμοποιηθεί ως οινοποιείο. Ο όροφος θα χρησιμοποιηθεί ως ξενώνας, ο οποίος θα 
αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, όπου εκεί θα βρίσκεται η κουζίνα και το 
υπνοδωμάτιο μαζί και ένα δεύτερο χώρο που θα είναι η τουαλέτα.   

Το κτίριο 8, αποτελείται από δύο χώρους. Ο ένας θα περιέχει ορειβατικά είδη και ο 
δεύτερος θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα παραδοσιακών προϊόντων. 

 

Το κτίριο 10, αποτελείται από δύο χώρους και τουαλέτες. Στον  πρώτο χώρο 
συναντάμε την υποδοχή και δίπλα τον χώρο για την ενοικίαση ποδηλάτων. 

 

Τα κτίρια θα συνδέονται μεταξύ τους με πλακόστρωτους διαδρόμους. Υπάρχουν δύο 
παλιά πηγάδια τα οποία διατηρούνται μέχρι και σήμερα. Επίσης υπάρχει ένας παλιός 
ξυλόφουρνος κοντά στη κεντρική είσοδο ο οποίος δεν είναι σε καθόλου καλή 
κατάσταση και θα επισκευαστεί με φυσική πέτρα της περιοχής και πυρότουβλα. Γύρω 
από τον φούρνο θα υπάρχουν ξύλινα παγκάκια τύπου Πικ νικ.  

Ο χώρος ανάπλασης έχει διάφορα είδη βλάστησης, οπωροφόρα δέντρα κερασιές, 
μηλιές, δαμασκηνιές, συκιές και αμπέλια. Αυτά είναι τα δέντρα που ευδοκιμούν στη 
περιοχή. Πέραν από τους καρπούς που θα απολαμβάνει ο επισκέπτης συλλέγοντας 
τους μόνος του θα σκιάζουν, θα δροσίζουν τους θερινούς μήνες τα κτίρια και θα 
παρέχουν ανεμοπροστασία μετριάζοντας την ταχύτητα του αέρα λόγω της ορεινής 
θέσης της περιοχής μελέτης.  Επίσης θα έχει κηπευτικά είδη εποχής όπως (πατάτες, 
μαρούλια, κρεμμύδια κ.α.) και διάφορα βότανα. Στο χώρο θα υπάρχουν πανέμορφες 
και μυρωδάτες τριανταφυλλιές καθώς και διάφορα είδη αναρριχόμενων και 
θαμνοειδών φυτών.  

 

Σε ένα δεύτερο χώρο απέναντι, δυτικά της περιοχής ανάπλασης θα υπάρχει μια μικρή 
φάρμα έκτασης 2133.78 τ.μ. εκεί θα βρίσκεται ένα μικρό κέντρο ιππασίας όπου οι 
επισκέπτες θα μπορούν να οργανώνουν εκδρομές με άλογα στις γύρω περιοχές. Θα 
υπάρχουν και άλλα ζώα (πρόβατα, κότες, κουνέλια, αγελάδες κ.α.) για την ασχολία 
του επισκέπτη, όπως το μάζεμα των αυγών, την συλλογή του γάλατος και την 
φροντίδα τους. Το αγρόκτημα θα αποτελείται από ένα κλειστό χώρο 887.,38 τ.μ.  
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στέγασης των ζωντανών. Ο υπόλοιπος χώρος θα είναι ανοικτός με περίφραξη. Θα 
έχει δυο εισόδους, μια βόρεια του αγροκτήματος και άλλη μια στην νότια πλευρά.  
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