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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Σν ζέκα πνπ επηιέμακε γηα ηελ πηπρηαθή καο εξγαζία είλαη ε παξνπζίαζε 

κηαο πξφηαζεο αλάπιαζεο ησλ πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ηεο ιεσθφξνπ 

Αιεμάλδξαο κε ζθνπφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο σο θνηηεηηθέο εζηίεο.  

Όληαο θνηηεηέο θαη εκείο νη ίδηνη, γλσξίδνπκε θαιά ηελ δχζθνιε θαηάζηαζε 

πνπ επηθξαηεί  κε ην ζέκα ησλ θνηηεηηθψλ εζηηψλ ζηελ Αζήλα. Ο αξηζκφο ησλ 

θνηηεηψλ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηηο θνηηεηηθέο εζηίεο είλαη πνιχ κηθξφο, κε 

απνηέιεζκα ν κεγαιχηεξνο φγθνο θνηηεηψλ λα είλαη νπζηαζηηθά αλαγθαζκέλνο λα 

θαηαβάινπλ έλα, δηφινπ επθαηαθξφλεην, πνζφ κεληαίσο γηα ηελ ζηέγαζε ηνπο θαη 

κφλν. Έηζη ινηπφλ ην “πξφβιεκα” ησλ θνηηεηηθψλ εζηηψλ είλαη έλα ζέκα πνπ καο 

αθνξά άκεζα θαη καο θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ λα αζρνιεζνχκε κε απηφ ζηελ 

πηπρηαθή καο εξγαζία. 

H επηινγή, φκσο, ησλ πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ηεο ιεσθφξνπ 

Αιεμάλδξαο δελ είλαη ηπραία. Οη πνιπθαηνηθίεο απηέο φρη κφλν βξίζθνληαη ζε 

θεληξηθφ ζεκείν ηεο Αζήλαο, θαη πνιχ θνληά ζε δεκφζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

φπσο ην Πνιπηερλείν, ε Αλψηαηε Οηθνλνκηθψλ θαη ρνιή Δκπνξηθψλ Δπηζηεκψλ 

(φπσο θαίλεηαη ζην ράξηε 1 ), αιιά βξίζθνληαη θαη πιεζίνλ κέζσλ καδηθήο 

κεηαθνξάο (ιεσθνξεία, ηξφιετ, κεηξφ). Έηζη ινηπφλ κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί θαη ε 

κεηαθίλεζε ησλ θνηηεηψλ. 

Σέινο πηζηεχνπκε πσο ε επαλάρξεζε ησλ πξνζθπγηθψλ θαηνηθηψλ ηεο 

ιεσθφξνπ Αιεμάλδξαο ζα ζπκβάιεη αθελφο ζηελ δηαηήξεζε ησλ  θηηξίσλ απηψλ, πνπ 

απνηεινχλ θνκκάηη ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο ηεο Αζήλαο θαη δείγκα ζχγρξνλεο 

αξρηηεθηνληθήο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, θαη αθεηέξνπ ζα δψζεη κηα λέα θαη ζπλάκα 

αλαδσνγνλεηηθή πλνή ζην αδίθσο εγθαηαιειεηκκέλν απηφ θνκκάηη ηεο Αζήλαο. 

  

Δικόνα 1.ΣΟ ΠΡΧΣΟ, ΠΑΡΑΛΛΖΛΑ ΜΔ ΣΖΝ ΛΔΧΦΟΡΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ, ΚΣΖΡΗΟ ΣΧΝ ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ 

ΦΑΝΔΡΧΝΔΗ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΛΖΦΖ. 
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ΥΑΡΣΖ 1: ΜΔΖ ΑΠΟΣΑΖ ΚΑΘΔ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΔΗΝΑΗ ΣΑ 2 ΥΛΜ. 
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Δικόνα 2.ΑΠΟ ΣΑ ΓΑΚΔΜΒΡΗΑΝΑ ΣΟΤ 1944. 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Η αλνηθνδφκεζε ησλ πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ηεο Λεσθφξνπ 

Αιεμάλδξαο μεθίλεζε ην 1933 θαη απνπεξαηψζεθε ην 1935,κε ζθνπφ λα ζηεγαζηνχλ 

νη ρηιηάδεο πξφζθπγεο πνπ είραλ έξζεη ζηελ Διιάδα ην 1922 (θαηαζηξνθή ηεο 

κχξλεο, 13-17 επηεκβξίνπ 1922). Οη πξνζθπγηθέο πνιπθαηνηθίεο πεξηθιείνληαη 

απφ ηηο νδνχο Βεγνξίηηδνο, Ξπληάδνο, Οξεζηηάδνο, Γεγιέξε, Σξηρσλίδνο, 

Γεκεηζάλαο, Κνξψλεηαο, Κνχδε θαη βέβαηα, ηε Λεσθφξν Αιεμάλδξαο (φπσο 

θαίλεηαη ζην ράξηε 2). Σελ επηκέιεηα ησλ ζρεδίσλ ησλ ηεζζάξσλ πνιπθαηνηθηψλ ζην 

βάζνο είρε αλαιάβεη νη αξρηηέθηνλαο  Κίκσλ Λάζθαξεο (1905-1978), θαη ησλ 

ηεζζάξσλ πξψησλ ν αξρηηέθηνλαο Γεκήηξηνο Κπξηαθφο (1881-1971). Αγνξάζηεθαλ 

απνθιεηζηηθά απφ πξφζθπγεο θαη γηα 30 ρξφληα ε θνηλσληθή δσή ζηελ πεξηνρή ήηαλ 

έληνλε.  

 

ΧΑΡΣΗ 2: ΟΙ ΟΔΟΙ ΠΟΤ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΤΝ ΣΙ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΕ ΦΑΙΝΟΝΣΑΙ ΕΝΣΟ ΣΟΤ ΠΡΑΙΝΟΤ 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΘΩ ΕΠΙΗ ΚΑΙ Η ΧΩΡΟΘΕΣΗΗ ΣΩΝ ΚΣΗΡΙΩΝ. 
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Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ηέζζεξα θηήξηα ηνπ Κ.Λάζθαξε, ζην βάζνο 

(5,6,7,8 φπσο θαίλνληαη ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ) είλαη πξνγελέζηεξα, ελψ ηα 

ππφινηπα ηέζζεξα, ηνπ Γ.Κπξηαθνχ, ( 1,2,3,4 φπσο θαίλνληαη ζην ηνπνγξαθηθφ 

δηάγξακκα ) ρηίζηεθαλ αξγφηεξα, ζην ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ πνπ πξννξηδφηαλ γηα 

ρψξν πξαζίλνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζηεγαζηνχλ παξαπάλσ νηθνγέλεηεο πξνζθχγσλ. 

«Πξφθεηηαη γηα ην απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ελφο θξαηηθνχ κεραληζκνχ 

νξγαλσκέλεο δφκεζεο, πνπ ζπζηάζεθε γηα πξψηε θνξά, ζην πιαίζην ελφο επξχηεξνπ 

ζρεδίνπ πξνθεηκέλνπ λα ζηεγαζηνχλ νη κπξηάδεο πξνζθχγσλ απφ ηε Μηθξά Αζία θαη 

ηνλ Πφλην, πνπ είραλ θαηαθιχζεη ην ιεθαλνπέδην ηεο Αζήλαο (αιιά θαη φιε ηελ 

Διιάδα), λα ζηεγαζηνχλ νηθνγέλεηεο πξνζθχγσλ πνπ είραλ μεξηδσζεί απφ ηνλ ηφπν 

ηνπο, ηε γελέηεηξά ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνθξίζεθε ε αλέγεξζε 228 

δηακεξηζκάησλ, θαηαλεκεκέλσλ ζε νθηψ πνιπθαηνηθίεο πνπ δηαηάζζνληαλ επάιιεια 

κεηαμχ ηνπο θαη παξάιιεια πξνο ηελ Λεσθφξν Αιεμάλδξαο. 

 Απζηεξά σθειηκηζηηθά θηίξηα, ζηε γξακκή ηνπ γεξκαληθνχ θνλμηνλαιηζκνχ, 

απιά παξαιιειεπίπεδα θαηαζθεπαζκέλα κε πιάθεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη 

επηρξηζκέλε ιηζνδνκή, "ρσξίο ίρλνο δηαθφζκεζεο ή άιιεο παξαρψξεζεο ζε 

πιαζηηθέο αλαδεηήζεηο". 

Η κφλε δηαθφζκεζε πνπ ζπιιακβάλεη ζήκεξα ν θαθφο ζηα γεξαζκέλα απηά 

θηίξηα, είλαη πξντφλ ηεο έθηνηε ηζηνξηθήο δηαδξνκήο ηνπ ηφπνπ: Σα ίρλε απφ ηηο 

ζθαίξεο ησλ Γεθεκβξηαλψλ ηνπ 1944 ζηνπο ηνίρνπο θαη ηα πνιχρξσκα πθάζκαηα 

απισκέλα ζηνπο κηθξνχο παλνκνηφηππνπο εμψζηεο»
1
.  

Υαξαθηεξίδεηαη σο πνιχηηκε λεζίδα ηζηνξηθήο κλήκεο γηα ηελ θαηνίθεζε θαη 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηα ζεκαληηθφηεξα (γηα ηελ Διιάδα) αξρηηεθηνληθά έξγα ηνπ 20
νπ

 

αηψλα. 

Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, φκσο, „ηα πξνζθπγηθά‟ αξρίδνπλ λα εξεκψλνπλ, 

θαη ηα ζελάξηα γηα ηελ ηχρε ηνπο λα ππθλψλνπλ θαη λα ελαιιάζζνληαη δηαξθψο. Οη 

θξαηηθνί θνξείο, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960, πξνηείλνπλ ην γθξέκηζκα ησλ 

πνιπθαηνηθηψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο. Απφ ηελ άιιε, νη ηδηνθηήηεο 

επηζπκνχλ ηελ κεηαηξνπή-αμηνπνίεζε ησλ 228 δηακεξηζκάησλ.  
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Ο αγψλαο γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ πνιπθαηνηθηψλ, απφ ηελ πιεπξά ησλ 

ηδηνθηεηψλ, καδί κε πνιινχο ππνζηεξηθηέο ηνπο (ζχιινγνο αξρηηεθηφλσλ, θαζεγεηέο, 

επηζηήκνλεο, δεκνζηνγξάθνπο, δηθεγφξνπο θιπ), είλαη κεγάινο, κε απνηέιεζκα ηελ  

Πέκπηε 27 Ννεκβξίνπ ηνπ 2008, (48 πεξίπνπ ρξφληα κεηά ηηο πξψηεο πξνηάζεηο γηα 

θαηεδάθηζε), ην ζχλνιν ησλ νθηψ πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ θεξχζζεηαη Μλεκείν 

ζηελ Οιφηεηά ηνπ απφ ην Κεληξηθφ πκβνχιην Νεσηέξσλ Μλεκείσλ κε επηθεθαιή 

ηνλ πξφεδξφ ηνπ, θαη γεληθφ γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θ. Θεφδσξν 

Γξαβίιια, κεραληθφ ειεθηξνιφγν ηνπ ΔΜΠ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην Κεληξηθφ 

πκβνχιην Νεσηέξσλ Μλεκείσλ ζε παιαηφηεξε ζπλεδξίαζή ηνπ (Ννέκβξηνο 2003) 

είρε θεξχμεη δηαηεξεηέα κφλν δχν απφ ηα θηίξηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, γηα λα  δίλνπλ 

ην ζηίγκα κηαο νιφθιεξεο επνρήο θαη λα απνηεινχλ ην ηππηθφ δείγκα κνληέξλαο 

αξρηηεθηνληθήο. Η απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ ην 2008 ¨έζσζε¨, ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε, θαη ηηο ππφινηπεο έμη πνιπθαηνηθίεο. 

Δλ ζπλερεία, ην Φεβξνπάξην ηνπ 2009, ν ηφηε Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ Αληψλεο 

ακαξάο, επηθχξσζε ηελ απφθαζε ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Νεσηέξσλ Μλεκείσλ 

ηεο 27
εο

 Ννεκβξίνπ 2008 ραξαθηεξηζκνχ σο κλεκείσλ ησλ πξνζθπγηθψλ 

πνιπθαηνηθηψλ ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο. 

Παξφια απηά φκσο, πεξλψληαο ζήκεξα απφ ην ζεκείν απηφ ηεο Λεσθφξνπ 

Αιεμάλδξαο, κε κηα καηηά, κπνξεί θαλείο λα θαηαιάβεη φηη ην «παιηφ θηήκα 

Ακπεινθήπσλ», φπσο νλνκαδφηαλ ε πεξηνρή πξηλ ηελ αλέγεξζε ησλ 8 (νρηψ) 

πνιπθαηνηθηψλ, έρεη επέιζεη ζε κηα θαηάζηαζε έσο θαη αμηνζξήλεηε, αθνχ ηα 

ζεκάδηα ηεο αδηαθνξίαο, φισλ ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα έρνπλ ηνλ ιφγν 

ηεο αμηνπνίεζεο ηνπο, είλαη εκθαλή. Η αλάγθε, ινηπφλ, ηεο αμηνπνίεζεο – 

επαλάρξεζεο ησλ 8 θηεξίσλ είλαη επηηαθηηθή. 
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1.1.  ΗΣΟΡΗΚΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ. 

Η πεξηνρή ησλ Ακπεινθήπσλ, ζηελ Λεσθφξν Αιεμάλδξαο, πνπ 

νηθνδνκήζεθαλ νη 8 πξνζθπγηθέο πνιπθαηνηθίεο, απφ ην 1878 κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 

1920 ηδηνθηεζηαθά αλήθε ζην Γήκν Αζελαίσλ θαη απνηεινχζε ηκήκα ηνπ "Κηήκαηνο 

Ακπεινθήπσλ", έθηαζεο 14,323 ζηξεκκάησλ. Βξηζθφηαλ ζε κία ππνβαζκηζκέλε 

γσλία έμσ απφ ηηο κάληξεο ησλ καξκαξάδσλ, πνπ θαηαιάκβαλαλ ηφηε ηα δπηηθφηεξα 

ζεκεία ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο, δίπια ζηηο θπιαθέο Αβέξσθ, θαη απέλαληη απφ 

έλα αδηακφξθσην γήπεδν, ζηα Κνπληνπξηψηηθα. «Σα Κνπληνπξηώηηθα είλαη ε πεξηνρή 

ηωλ Ακπεινθήπωλ πνπ μεθηλά από ηνπο πξόπνδεο ηνπ Λπθαβεηηνύ θαη ηελ Πάγγεην, 

πεξηιακβάλεη ην γήπεδν ηεο Λεωθόξνπ Αιεμάλδξαο θαη θαηαιήγεη ζηελ νδό 

Κεδξελνύ»
2
. 

 

                   Δικόνα 3.ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΛΔΧΦΟΡΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΠΟΛΤ ΠΡΗΝ 

                    ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΧΝ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ. 

Δίλαη ε πεξηνρή πνπ ζα θηινμελήζεη έλα κέξνο απφ ηνπο 130.000  πξφζθπγεο 

πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Αζήλα, (1.200.000 πξφζθπγεο ήξζαλ ζηελ Διιάδα 

ζπλνιηθά), θαη αχμεζαλ ηνλ πιεζπζκφ ηεο πφιεο θαηά 40%. «Δίλαη απηνί νη Έιιελεο 

πνπ μεθίλεζαλ ζαλ πνιίηεο β‟ θαηεγνξίαο ζε πεξηνρέο πνπ ηηο νλφκαζαλ 

«ΠΡΟΦΤΓΙΚΑ», δειψλνληαο φρη ηφζν ηελ πεξηνρή φζν ηε ζέζε ησλ αλζξψπσλ 

πνπ θαηνηθνχζαλ ζε απηέο[…]»
3
.  

Η νηθηζηηθή ηζηνξία ησλ πξνζθχγσλ μεθηλά κέζα ζε αληίζθελα ή δεκφζηα θηίξηα 

γηα λα γίλεη ιίγν αξγφηεξα κηα δεπηέξνπ επηπέδνπ εγθαηάζηαζε ζε μχιηλα 

παξαπήγκαηα κε ζηνηρεηψδεηο ζπλζήθεο πγηεηλήο.  

 

2.Άξζξν απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Υαξάιακπνπ Μαπξίθα 

www.cmavrikas.gr  

3.χγρξνλή Διιεληθή Ιζηνξία 1453-1997, Γεκήηξηνο Α. Γξνγίδεο ζ. 434. 

 

 

 

http://www.cmavrikas.gr/
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1.1.1 ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΗΚΧΝ ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ. 

Σν πηεζηηθφ πξφβιεκα ηεο άκεζεο ζηέγαζεο ησλ πξνζθχγσλ απφ ηελ 

Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ηνπ 1922 δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε ζηεγαζηηθήο πνιηηηθήο 

ε νπνία, πξψηε θνξά, ηφηε εθαξκφζηεθε ζπγθξνηεκέλα. Σν 1924 κε ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ ε Δπηηξνπή Απνθαηάζηαζεο Πξνζθχγσλ αξρίδεη λα 

θαηαζθεπάδεη κφληκεο θαηνηθίεο, ελψ απφ ην 1930 ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ 

ππνπξγείνπ Πξφλνηαο ρηίδεη θαη κεγάια πξνζθπγηθά ζπγθξνηήκαηα βάζεη ησλ αξρψλ 

ηνπ Μνληέξλνπ Κηλήκαηνο.  

Υσξνηαμηθά, ε εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ γίλεηαη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο 

ηφηε πφιεο, φπνπ ππήξραλ ειεχζεξα νηθφπεδα γηα κεγάιεο παξεκβάζεηο θαη επίζεο 

πεξηνρέο πνπ δελ ζπλφξεπαλ κε ηελ «θαιή» Αζήλα. Έηζη, ην «βάξνο» ηεο ππνδνρήο 

ησλ πξνζθχγσλ, ην ζεθψλεη ε Λεσθφξνο Αιεμάλδξαο, πνπ ηφηε ήηαλ έλα 

ππνβαζκηζκέλν πξνάζηην ηεο Αζήλαο ιφγσ ησλ θπιαθψλ Αβέξσθ (λπλ Άξεηνο 

Πάγνο). ε πνιιά πξνζθπγηθά ζπγθξνηήκαηα ηεο επνρήο, καδί κε απηά ηεο 

Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο,(ηέγε Παηξίδνο, Γνπξγνχηη) βάδνπλ ηε ζθξαγίδα ηνπο νη 

αξρηηέθηνλεο Κίκσλ Λάζθαξεο θαη Γεκήηξηνο Κπξηαθφο. 

 Οη πξνζθπγηθέο πνιπθαηνηθίεο ηεο ιενθψξνπ Αιεμάλδξαο νηθνδνκήζεθαλ ηε 

δεθαηία ηνπ 1930, θαη θαηά θχξην ιφγν ηελ πξψηε πεληαεηία (1933 – 1935), γηα λα 

ζηεγαζηνχλ νηθνγέλεηεο πξνζθχγσλ απφ ηελ Μηθξά Αζία πνπ πξηλ θαηνηθνχζαλ ζηα 

ρακφζπηηα πίζσ απφ ην γήπεδν ηνπ Παλαζελατθνχ. 

«Σν ζπγθξφηεκα ησλ πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ηεο Λεσθφξνπ 

Αιεμάλδξαο, κνξθνινγηθά, είλαη απνηέιεζκα ησλ επηξξνψλ πνπ δέρηεθαλ νη Έιιελεο 

κεραληθνί, Κίκσλ Λάζθαξεο θαη Γεκήηξηνο Κπξηαθφο, απφ ηνλ αξρηηεθηνληθφ ξπζκφ 

πνπ δεκηνχξγεζε ε ζρνιή ηνπ BAUHAUS ηεο Βατκάξεο ζηε Γεξκαλία θαη ηδηαίηεξα 

ν θιάδνο ηνπ Πνπξηζκνχ (Purisme)»
4
. 

 

 

 

 

 

 

4.Μαξίλνο νξίινο, αξρηηέθησλ, δηεπζπληήο θιάδνπ αξρηηεθηνληθήο εζ. ρψξσλ & δηαθφζκεζεο ηεο 

ζρνιήο ΑΚΣΟ (εξγαζία πξνο ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ). 
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“Με ηνλ όξν  Μπαουχάους  ή  Μπάουχαους  (γεξκ. Staatliches Bauhaus ή Bauhaus) 

αλαθεξόκαζηε ζηελ θαιιηηερληθή θαη αξρηπεθηνληθή ζρνιή πνπ ηδξύζεθε από ηνλ Βάιηεξ Γθξόπηνπο θαη 

αλαπηύρζεθε ηελ πεξίνδν 1919-1933 ζηε Γεξκαλία. Σν ύθνο ηεο ζρνιήο Μπανπράνπο επέδξαζε 

θαηαιπηηθά ζηελ εμέιημε ηεο ζύγρξνλεο ηέρλεο, εηδηθόηεξα ζηνπο ηνκείο ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη 

ηνπ βηνκεραληθνύ ζρεδηαζκνύ (design), ελώ ηα έξγα πνπ παξάρζεθαλ κέζα από ηα εξγαζηήξηα ηεο 

ζρνιήο έγηλαλ αληηθείκελα εθηεηακέλεο αλαπαξαγωγήο. 

 Λεηηνύξγεζε ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο πόιεηο ηεο Γεξκαλίαο, ζηε Βαϊκάξε (1919-25), 

ζην Νηεζάνπ (1925-32) θαη ζην Βεξνιίλν (1932-33), ππό ηελ δηεύζπλζε ηωλ Βάιηεξ Γθξόπηνπο (1919-

28), Χάλεο Μέγηεξ (1928-30) θαη Μηο βαλ ληεξ Ρόε (1930-33) αληίζηνηρα. 

 Οη αιιαγέο ζηελ έδξα θαη ζηελ εγεζία ηεο ζπλδένληαλ κε αληίζηνηρεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ 

πνιηηηθή ηεο αιιά θαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ύθνπο ηεο. Αλάκεζα ζηηο θεληξηθέο ηδέεο πνπ 

πξνώζεζε ε ζρνιή, ήηαλ ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα θαιιηηερληθνύο ζθνπνύο, ε απνπζία δηάθξηζεο 

κεηαμύ θαιώλ θαη εθαξκνζκέλωλ ηερλώλ, θαζώο θαη ε αλαγθαηόηεηα ηεο ζθαηξηθήο δηδαζθαιίαο όιωλ 

ηωλ κνξθώλ ηέρλεο. Επαλέθεξε ηε δηδαζθαιία ζε εξγαζηήξηα, ζε αληίζεζε κε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηωλ 

αθαδεκηώλ, θαη ζην κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ιεηηνύξγεζε, δίδαμαλ επηθαλείο θαιιηηέρλεο ηνπ 20νύ 

αηώλα, όπωο ν Βαζίιη Καληίλζθη, ν Γηνράλεο Ίηελ, ν Μαξζέι Μπξόηεξ θαη ν Πάνπι Κιέε.  

ηόρνο ηεο ζρνιήο Μπανπράνπο ήηαλ ε αλαβάζκηζε ηωλ πξνϊόληωλ καδηθήο παξαγωγήο, όπωο 

ηα έπηπια, αιιά θαη νιόθιεξεο ηεο έλλνηαο ηεο θαηνηθίαο, αλ θαη ηάρζεθε αληίζεηε ζηελ ηάζε πιήξνπο 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο, θξαηώληαο ηνπο θαζεγεηέο πνπ δίδαζθαλ έμω από ηα ζηελά πιαίζηα ηεο 

παξαγωγήο, πξνηξέπνληάο ηνπο λα ζεωξνύλ ην έξγν ηνπο έθθξαζε δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηέρλεο. 

 Η βαζύηεξε ζεωξία πάλω ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε θαη ε εθπαηδεπηηθή δνκή ηεο ζρνιήο 

Μπάνπρανπο ήηαλ πωο ν ηειηθόο ζηόρνο είλαη έλα νινθιεξωκέλν θαη εληαίν θηίζκα. Με απηό ηνλ ηξόπν, 

ην θίλεκα ηνπ Μπανπράνπο πξνζπάζεζε λα ελνπνηήζεη ηελ έλλνηα ηεο ηέρλεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

παξαγωγήο, ππνηάζζνληαο παξάιιεια ηα ηερληθά κεραληθά κέζα ζηελ αλζξώπηλε δεκηνπξγηθόηεηα. 

Η ζρνιή αμηνπνίεζε ηελ αλζξώπηλε αηνκηθή πξνζπάζεηα ζηα πιαίζηα κηαο βηνκεραληθήο 

παξαγωγήο πνπ ζην παξειζόλ ήηαλ απόιπηα ηππνπνηεκέλε.” 

                                                                                            Πεγή πιεξνθνξηώλ Βηθηπαίδεηα 

 

Σα 228 δηακεξίζκαηα πνπιήζεθαλ απνθιεηζηηθά ζε νηθνγέλεηεο κηθξαζηαηψλ 

έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 80.000 δξαρκψλ γηα θάζε δηακέξηζκα. ην παξάξηεκα 

παξαζέηνπκε θαη έλα απφ ηα παξαρσξεηήξηα ησλ θαηνηθηψλ.  
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B9_%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%BA%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%8A%CF%84%CF%84%CE%B5%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%AD%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BB_%CE%9A%CE%BB%CE%AD%CE%B5
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
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1.1.2 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ 

ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ – ΟΜΟΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ ΑΛΛΑ ΚΣΖΡΗΑ ΣΖ 

ΔΠΟΥΖ. 

 

1.1.2.1. ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ 

ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ. 

Σν ζπγθξφηεκα ησλ πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο 

ζπγθαηαιέγεηαη κέζα ζηα 113 πην ζεκαληηθά έξγα ηεο Διιεληθήο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ 

20νχ αηψλα, δηαζέηεη κνλαδηθέο θαηαζθεπαζηηθέο αξεηέο θαη πεξηβάιιεηαη απφ 10 

ζηξέκκαηα θνηλφρξεζησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. 

Σα 8 θηίξηα είλαη απιά παξαιιειεπίπεδα, απφ πιάθεο ζθπξνδέκαηνο θαη 

επηρξηζκέλε αξγνιηζνδνκή, ρσξίο ίρλνο δηαθφζκεζεο. Σα δχν πξψηα θηίξηα 

απνηεινχληαη απφ ηέζζεξα κηθξφηεξα ελνπνηεκέλα θηίξηα πνπ πεξηκεηξηθά ηνπο 

ππάξρεη ηνίρνο απφ αξγνιηζνδνκή, ελψ ηα ππφινηπα έμη απνηεινχληαη απφ πέληε 

κηθξφηεξα ελνπνηεκέλα θηίξηα (εηθφλα 3). 

    

Δικόνα 3.ΚΑΘΔ ΜΗΚΡΟ ΚΣΖΡΗΟ ΔΥΔΗ 2 ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ Δ ΚΑΘΔ ΟΡΟΦΟ. 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΚΑΣΟΦΔΗ.                                  
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Η απιφηεηα θαη ε ιηηφηεηα ραξαθηεξίδνπλ εμσηεξηθά ηηο αξρηηεθηνληθέο 

φςεηο, δίλνληαο έκθαζε ζε γεσκεηξηθέο θφξκεο θαη ζην ρξψκα. Δπίζεο ηα 228 

δηακεξίζκαηα, ησλ 50 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, είλαη αξθεηά ιεηηνπξγηθά αθνχ 

δηαζέηνπλ εζσηεξηθφ κπάλην, ππλνδσκάηην θαη θνπδίλα. Οη ηέζζεξεηο πνιπθαηνηθίεο 

ζην βάζνο (5,6,7,8 φπσο θαίλνληαη ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ), πνπ μεθίλεζαλ λα 

ρηίδνληαη λσξίηεξα απφ ηηο ππφινηπεο, είλαη θαηαζθεπαζκέλεο κε πεξηζζφηεξε 

πξνζνρή θαη θαιχηεξα πιηθά. Γηα παξάδεηγκα, ζην θαζηζηηθφ θαη ζην κπάλην θάζε 

δηακεξίζκαηνο ππήξραλ ζην δάπεδν κεγάια άζπξα πιαθάθηα, ζηα ππλνδσκάηηα 

ππήξρε μχιηλν δάπεδν (παξθέ), θαη ε θάζε θνπδίλα είρε επηζηξσζεί κε θφθθηλα 

πιαθάθηα. ε αληίζεζε κε ηελ πνηφηεηα θαηαζθεπήο ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ 

πνιπθαηνηθηψλ (1,2,3,4 φπσο θαίλνληαη ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ) πνπ  ηα δάπεδα 

φισλ ησλ δσκαηίσλ είλαη επηζηξσκέλα κε κσζατθφ θαη ηα θνπθψκαηα ησλ 

αλνηγκάησλ είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πην θηελφ μχιν. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία καο 

ηα έδσζε κηα ηδηνθηήηξηα δηακεξίζκαηνο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, θαζψο δελ θαηέζηε 

δπλαηή ε επίζθεςή καο ζην εζσηεξηθφ ησλ θηεξίσλ. 

  Γεληθά ηα θηήξηα δηαζέηνπλ θεληξηθφ θιηκαθνζηάζην, είλαη δηακπεξή κε 

θπζηθφ θσηηζκφ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο, δηαζθαιίδνληαο έηζη θπζηθή 

ζεξκνκφλσζε θαη ερνκφλσζε.  

Πάλσ απφ θάζε πνιπθαηνηθία ππάξρεη ηαξάηζα θαη γηα θάζε ηξία 

δηακεξίζκαηα ρψξνο πιπζηαξηνχ κε ηηο λνηθνθπξέο λα απιψλνπλ θαηά ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο ηελ κπνπγάδα ηνπο ζηα ηελησκέλα ζθνηληά. 

 

Δικόνα 4.ΣΑ ΠΛΤΣΑΡΗΑ ΣΧΝ ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΧΝ. 
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Η ζέξκαλζε εμαζθαιηδφηαλ κε ζφκπεο, πνπ δηέζεηαλ θακηλάδα, πνπ 

θαηέιεγε ζηελ ηαξάηζα. 

« Οη πνιπθαηνηθίεο είλαη δηαηεηαγκέλεο έηζη ψζηε λα αθήλνληαη κεγάινη 

ειεχζεξνη ρψξνη κεηαμχ ηνπο γηα θνηλσληθέο επαθέο θαη αλαςπρή. ηνλ ειεχζεξν 

ρψξν κεηαμχ ησλ πνιπθαηνηθηψλ δελ πξνβιεπφηαλ θακία δηακφξθσζε, δηφηη ν λένο 

ηξφπνο νκαδηθήο ζπλνίθεζεο πξνυπέζεηε ηελ αιιαγή ηξφπνπ δσήο ζχκθσλα κε ηα 

αζηηθά πξφηππα, δειαδή πεξηνξηζκέλεο θηλήζεηο, εζπρία, πξνζεγκέλεο εθδειψζεηο 

θαη επαθέο. 

Η θαηαθφξπθε επηθνηλσλία ησλ νξφθσλ εμαζθαιίδεηαη κε εζσηεξηθά θσηεηλά 

θιηκαθνζηάζηα πνπ εμππεξεηνχλ δχν θαηνηθίεο αλά φξνθν. 

Σα δηακεξίζκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί κε βάζε ην πξφηππν ηεο minimum 

θαηνηθίαο, πνπ ήηαλ γηα ηηο πξνζθπγηθέο θαηνηθίεο 40η.κ., αλεμάξηεηα αλ ζπρλά 

ζηέγαδαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία νηθνγέλεηεο, θαη είλαη δηακπεξή, ιχλνληαο έηζη 

ηθαλνπνηεηηθά ην πξφβιεκα ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ »
5
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Απφ ην πξνζσπηθφ αξρείν ηνπ αξρηηέθησλ Γ. Δπηαμηφπνπινπ. Δηζήγεζε- Έθζεζε Απηνςίαο. 
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1.1.2.2. ΟΜΟΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ ΑΛΛΑ ΚΣΖΡΗΑ ΣΖ ΔΠΟΥΖ. 

          Σελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ ηα νρηψ θηήξηα ησλ 

πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ε Αξρηηεθηνληθή ηεο Αζήλαο έρεη αξρίζεη λα 

επεξεάδεηαη, δεηιά δεηιά, απφ ην κνληέξλν θίλεκα πνπ επεξεάδεη ήδε ηελ 

Αξρηηεθηνληθή πνιιψλ Δπξσπατθψλ πξσηεπνπζψλ. Έηζη ινηπφλ ηα νρηψ θηήξηα 

παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο κε άιια θηήξηα ηεο επνρήο, αθνχ πνιιά απφ απηά έρνπλ 

θηηαρηεί κε επηξξνέο απφ ην Μνληέξλν θίλεκα.  

Παξνπζηάδνληαο θσηνγξαθίεο απφ κεξηθά θηήξηα ηεο επνρήο:

 

Δικόνα 5. 1.ΚΣΖΡΗΟ ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΑΡΔΟΠΑΓΖΣΟΤ 17, ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1930. 

              2.ΚΣΖΡΗΟ ΔΠΗ ΣΖ ΛΔΧΦΟΡΟΤ ΑΜΑΛΗΑ 42, ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1931 – 1937. 

                 3.ΚΣΖΡΗΟ ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ ΘΑΟΤ 3, ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1931 – 1937. 

                 4.ΚΣΖΡΗΟ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΓΧΝ ΛΤΚΑΒΖΣΣΟΤ 10 ΚΑΗ ΟΛΧΝΟ 35, ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1931 – 1937. 

                 5.ΚΣΖΡΗΟ ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 20 – 22, ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1932. 

                 6.ΚΣΖΡΗΟ ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ  ΠΟΛΤΛΑ 22, ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1930 – 1935. 

                 7.ΚΣΖΡΗΟ ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ ΚΡΗΔΕΧΣΟΤ 7, ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1933. 

                 8.ΚΣΖΡΗΟ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΓΧΝ ΠΑΣΖΗΧΝ 186 ΚΑΗ ΘΑΟΤ, ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1938. 

         

                 πγθξηηηθά κε ηηο πξνζθπγηθέο πνιπθαηνηθίεο, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε 

ηηο εμήο νκνηφηεηεο: πνιιά θηίξηα ρηίδνληαη πιένλ ζε ιπηή ζρεδηαζηηθή γξακκή, 

ρξηζεκνπνηψληαο θπξίσο νξζνγψληα ζρήκαηα, “θνπηηά”, θαη επζείεο γξακκέο. Δπίζεο 

ζηα παξαπάλσ θηίξηα νη δηαθνζκήζεηο είλαη ζρεηηθά πην ιπηέο, απφ φηη ζην παξειζφλ, 

ρσξίο ηελ ρξεζηκνπνίεζε επηβιεηηθψλ πιηθψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ην κάξκαξν. 
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Πιένλ νη θαηνηθίεο ρηίδνληαη θαη ζε κνξθή πνιπθαηνηθίαο θαη φρη κφλν 

κνλνθαηνηθίαο, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ πεξηζζφηεξνπο θαηνίθνπο, φπσο 

αθξηβψο θαη ηα πξνζθπγηθά πνπ θηηάρηεθαλ γηα λα θηινμελήζνπλ κεγάιν αξηζκφ 

αηφκσλ.  

Παξφια απηά, ζηα παξαπάλσ θηίξηα παξνπζηάδνληαη θαη δηαθνξέο, ζε 

ζχγθξηζε κε ηα νρηψ θηήξηα ησλ πξνζθπγηθψλ. Μία πνιχ βαζηθή δηαθνξά βξίζθεηαη 

ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ησλ θαηνηθηψλ. Παξαηεξνχκε φηη ζηα θηίξηα ησλ 

θσηνθξαθηψλ  ν πεξηβάιισλ ρψξνο είλαη αηζζεηά κηθξφηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν ησλ πξνζθπγηθψλ θαηνηθηψλ θαη απηφ δηφηη νη πξνζθπγηθέο 

πνιπθαηνηθίεο ρηίζηεθαλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο ηφηε Αζήλαο, καθξηά απφ ηηο γεηηνληέο 

ηνπ „θαινχ θέληξνπ‟. Σα ηφηε θηίξηα ηεο Αζήλαο παξφηη θηλνχληαη απφ ην θιαζζηθφ 

ζην Μνληέξλν αξρηηεθηνληθφ ξεχκα, δηαηεξνχλ αθφκα θάπνηα θιαζζηθά 

δηαθνζκεηηθά θπξίσο ζηνηρεία, ελ αληηζέζεη κε ηηο πξνζθπγηθέο θαηνηθίεο πνπ είλαη 

θαζαξά δείγκα κνληέξλαο Δπξσπατθήο αξρηηεθηνληθήο ρσξίο θαλέλα, ζρεδφλ, 

ζηνηρείν θιαζζηθήο ζρεδίαζεο θαη δηαθφζκεζεο.  

Σέινο αο κελ μερλάκε φηη νη πξνζθπγηθέο θαηνηθίεο είλαη έλα βηνκεραληθφ 

ζχκπιεγκα πνιπθαηνηθηψλ πνπ έπξεπε λα θαηαζθεπαζηεί άκεζα γηα ηελ εμππεξέηεζε 

κεγάινπ αξηζκνχ πξνζθχγσλ. Έηζη δελ ππήξμε ε πνιπηέιεηα γηα πεξεηαίξσ ζπαηάιε 

ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο ζπγθξηηηθά κε άιιεο, ζαθψο, 

κηθξφηεξεο πνιπθαηνηθίεο ηεο επνρήο. 
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1.2    ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΗΚΧΝ. 

Οη νρηψ πνιπθαηνηθίεο θηινμελνχζαλ νηθνγέλεηεο γηα ηξηάληα ρξφληα απφ ηελ 

ζηίγκή πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ θαη πνπιήζεθαλ ζηνπο πξφζθπγεο, θαη ε δσή ζηελ 

πεξηνρή ήηαλ έληνλε. 

Με ηα ρξφληα νη θάηνηθνη ησλ δηακεξηζκάησλ άξρηζαλ λα αλβαζκίδνληαη 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά θαη λα κεηάθνκίδνπλ ζε πεξηνρέο κε θαιχηεξε πνηφηεηα 

δσήο,. Έηζη νη πνιπθαηνηθίεο άξρηζαλ λα εξεκψλνπλ θαη ηα ζεκάδηα εγθαηάιεςεο 

ηεο πεξηνρήο λα απμάλνληαη. 

Παξάιιεια κε ηελ εγθαηάιεςε ησλ πνιπθαηνηθηψλ άξρηζαλ θαη νη δηάθνξεο 

πξνζπάζεηεο θαηεδάθηζεο ηνπο απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο, κε πξψην ην Γήκν 

Αζελαίσλ, πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, λα πξνηέηλεη ηελ θαηεδάθηζε ησλ 

ηεζζάξσλ πξψησλ πνιπθαηνηθηψλ θαη ηελ αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο ζε ρψξν πξαζίλνπ. 

Η ηζηνξηθή εμέιημε ησλ πξνζθπγηθψλ ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο δελ ζα 

κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί θαιχηεξα απφ ηελ αθήγεζε πνπ δίλεη ν Αξρηηέθηνλαο 

Γεκήηξεο Δπηαμηφπνπινο, ηδηνθηήηεο θαη θάηνηθνο δηακεξίζκαηνο ζηα πξνζθπγηθά 

πνπ πξνέξρεηαη απφ νηθνγέλεηα πξνζθχγσλ ηεο Σξαπεδνχληαο:                                           

<<«Όπσο ζπκάκαη ζε θάζε ζπίηη έκεηλαλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα άηνκα. «Γχξσ 

καο ππήξραλ κφλν δηψξνθα ζπίηηα θαη νη θπιαθέο Αβέξσθ. Θπκάκαη έληνλα ηα 

παηδηθά κνπ ρξφληα, ηα παηρλίδηα ζηνπο ρσκαηφδξνκνπο, ιέεη θαη πξνζζέηεη: «Σα 

ζεκάδηα απφ ηηο νβίδεο πνπ βιέπεηο είλαη απφ ηα Γεθεκβξηαλά, φηαλ ήξζαλ θαη 

ηακπνπξψζεθαλ εδψ, ζε δηακεξίζκαηα, νη αληάξηεο ηνπ ΔΛΑ θαη ηνπο ρηππνχζαλ νη 

Δγγιέδνη απφ ηνλ Λπθαβεηηφ. Οη θάηνηθνη ηφηε είραλ θχγεη θαη επέζηξεςαλ κεηά, 

ρσξίο λα βξνπλ βαλδαιηζκνχο ζην εζσηεξηθφ ησλ ζπηηηψλ ηνπο». 

χκθσλα κε ηνλ θ. Δπηαμηφπνπιν, ην πξαγκαηηθφ θαθφ ήξζε ην 1999, φηαλ 

επί ππνπξγίαο Οηθνλνκηθψλ ηνπ Γηάλλνπ Παπαλησλίνπ, απνθαζίζηεθε ην γθξέκηζκα 

ησλ Πξνζθπγηθψλ θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπο απφ πάξθν αλαςπρήο. 

«Ο Παπαλησλίνπ έδξαζε θαηά παξαγγειία ηεο Κηεκαηηθήο Δηαηξείαο ηνπ 

Γεκνζίνπ. Έγηλε ρακφο, ζπλειεχζεηο επί ζπλειεχζεσλ, γηα ην πψο πξέπεη λα 

αληηδξάζνπκε. ην κεηαμχ, ε ΚΔΓ πξφηεηλε ζε ηδηνθηήηεο λα εμαγνξάζεη ην 

δηακέξηζκα ηνπο έλαληη 50.000 επξψ - ην κηζφ ηεο ηηκήο πνπ ίζρπε ζηελ αγνξά. 

Πνιινί άξρηζαλ ηφηε λα πνπιάλε ηα ζπίηηα ηνπο. ηε ζπλέρεηα ε ΚΔΓ άξρηζε ηνπο 

εθβηαζκνχο γηα αλαγθαζηηθέο απαιινηξηψζεηο, ζε πνιχ ρακειφηεξε ηηκή. Σειηθά 

κεηά απφ ηξία ρξφληα είραλ πνπιεζεί ηα 140 απφ ηα 228 δηακεξίζκαηα.  
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Δλεξγνπνίεζαλ θαη ην ΦΔΚ ηνπ 1967, ηεο ρνχληαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη 

ηέζζεξηο απφ ηηο νθηψ πνιπθαηνηθίεο, ζα γθξεκίδνληαλ γηα ηε δηακφξθσζε ρψξνπ 

πξαζίλνπ γηα ην Γηθαζηηθφ Μέγαξν, πνπ επξφθεηην λα ρηηζηεί ζηε ζέζε ησλ θπιαθψλ 

Αβέξσθ», επηζεκαίλεη. 

ηε ζπλέρεηα ππνγξακκίδεη φηη ήξζε ε έληαμε ηεο πεξηνρήο ζηα Οιπκπηαθά 

έξγα, κε ηε Λεσθφξν Αιεμάλδξαο λα αλαδεηθλχεηαη ζε νιπκπηαθφ άμνλα. «Σφηε ήηαλ 

πνπ ην Κεληξηθφ πκβνχιην Νεσηέξσλ Μλεκείσλ απνθάζηζε λα δηαηεξεζνχλ νη δχν 

(Ννέκβξηνο 2003) θαη λα γθξεκηζηνχλ νη ππφινηπεο έμη πνιπθαηνηθίεο, σο δήζελ 

"επηθίλδπλα θηίζκαηα", φηαλ ήηαλ γλσζηφ πφζνο θφζκνο ήξζε λα κείλεη εδψ κε ηνπο 

ζεηζκνχο θαη πφζν γεξά είλαη απηά ηα θηίξηα», ιέεη θαη πξνζζέηεη: «Μαο έζσζε 

πξνζσξηλή απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο, λα κελ γίλεη θακία παξέκβαζε 

πξηλ ην ίδην εθδψζεη ηειηθή απφθαζε». 

Όπσο εμεγεί ν θ. Δπηαμηφπνπινο, ζηε ζπλέρεηα εθδφζεθε ε απφθαζε ηνπ 5νπ 

ηκήκαηνο ηνπ ηΔ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θξίζεθε ιαλζαζκέλε ε απφθαζε ηνπ 

Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Νεσηέξσλ Μλεκείσλ θαη νη 8 πξνζθπγηθέο πνιπθαηνηθίεο 

εθηηκήζεθαλ σο «αμηφινγεο, πνπ πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ». 

«Έπξεπε λα πεξηκέλνπκε άιια δχν ρξφληα, κέρξηο φηνπ, ην 2008, ην 

πκβνχιην ζπλεδξηάζεη θαη κε 15 ςήθνπο ππέξ θαη κία θαηά, ηηο ραξαθηεξίζεη φιεο 

δηαηεξεηέεο», επηζεκαίλεη. 

Μεηά θαη ηηο αλαγθαζηηθέο απαιινηξηψζεηο, κφλν 50 απφ ηνπο αξρηθνχο 

ηδηνθηήηεο έρνπλ κείλεη ζηα Πξνζθπγηθά. ηα ππφινηπα, φπσο δηεπθξηλίδεη ν 

Γεκήηξεο Δπηαμηφπνπινο, «κέλεη θάζε θαξπδηάο θαξχδη, απφ κεηαλάζηεο θαη 

πξφζθπγεο, κέρξη ηνμηθνκαλείο, άζηεγνη, άλζξσπνη κε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, πνπ 

έρνπλ θάλεη άηππε θαηάιεςε ζηα ζπίηηα, πνπ αγφξαζε ε ΚΔΓ, απφ ηνπο ηδηνθηήηεο». 

Όινη απηνί, είπε, δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα, ηζαθψλνληαη κεηαμχ ηνπο, 

θαηαζηξέθνπλ ηα θηίξηα, πξνβαίλνπλ ζε βαλδαιηζκνχο. «Απηφ πνπ καο 

πξνβιεκαηίδεη είλαη φηη, απέλαληη ζ‟ απηή ηελ θαηάζηαζε, ην θξάηνο δείρλεη αλνρή 

θαη αδηαθνξία. Γχν ρξφληα έρνπλ πεξάζεη απφ ηελ δηαθήξπμε ησλ Πξνζθπγηθψλ σο 

"δηαηεξεηέα" θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο επίζεκεο πνιηηείαο δελ έρεη γίλεη ηίπνηα», 

ηνλίδεη θαη πξνζζέηεη: «Δκείο ηνπο πξνηείλακε εμσηεξηθή επηζθεπή, ζνβάηηζκα, 

βάςηκν θη αιιαγή θνπθσκάησλ, φπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν». 
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‟ απηά πνπ αγφξαζε ε ΚΔΓ ππάξρεη αλάγθε θαη γηα εζσηεξηθή επηζθεπή, 

ιφγσ βαλδαιηζκψλ, ππνγξακκίδεη θαη πξνηείλεη: «Γχν πνιπθαηνηθίεο ζα κπνξνχζαλ 

λα γίλνπλ ρψξνο θαηνηθίαο, 1-2 μελψλαο γηα ηνπο ζπγγελείο ησλ αζζελψλ ηνπ Αγίνπ 

άββα, 1-2 θνηηεηηθή εζηία, κία πνιπθαηνηθία Μνπζείν Μηθξαζηαηηθήο Μλήκεο θαη 

ε 8ε γξαθεία ΜΚΟ. Σα δε δέθα ζηξέκκαηα ειεχζεξνπ ρψξνπ, πνπ ηψξα ιεηηνπξγνχλ 

σο ρψξνο πάξθηλγθ, ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζαλ ρψξνο αλαςπρήο, κε 

πξάζηλν, παγθάθηα θαη παηδηθή ραξά». 

«Αλ δελ θάλεη θάηη άκεζα ην θξάηνο νη κπξνζηηλέο ηνπιάρηζηνλ 

πνιπθαηνηθίεο ζα θαηαξξεχζνπλ απφ κφλεο ηνπο. Ήδε έρνπλ κεηαηξαπεί ζε 

ζθνππηδφηνπν απφ απηνχο πνπ παξάλνκα κέλνπλ ζ‟ απηέο», ιέεη. 

Αλ θάπνηνο πεξηπιαλεζεί ζηνπο γχξσ ρσκάηηλνπο δξφκνπο, κε ηα «ιηκλίζηα» 

νλφκαηα, Κεξθίλεο, Κνξψλεηαο, Σξηρσλίδαο, Βεγνξίηηδαο, ζα ηνλ «αγθαιηάζεη» ε 

ηζηνξία θαη ε εγθαηάιεηςε ηεο γεηηνληάο. >>
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.πλέληεπμε ηνπ θπξίνπ Γ. Δπηαμηφπνπινπ απφ ην αξρείν ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο www.deepradio.gr. 

http://www.deepradio.gr/
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1.2.1. ΔΠΔΜΒΑΔΗ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΖΚΑΝ ΜΔ ΣΖΝ 

ΠΑΡΟΓΟ ΣΧΝ ΔΣΧΝ ΣΑ ΚΣIΡΗΑ 5,6,7,8. 

Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ νη πνιπθαηνηθίεο ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο 

άξρηζαλ λα αιιάδνπλ φςε είηε απφ ηελ θζνξά είηε απφ παξάλνκεο παξεκβάζεηο. 

Παξαθάησ ινηπφλ παξνπζηάδνπκε, κε θσηνγξαθίεο, θάζε εμσηεξηθή 

παξέκβαζε πνπ έρνπλ ππνζηεί ηα θηήξηα 5,6,7 θαη 8: 

Λφγσ έιιεηςεο ζρεδίσλ θαη πιεξνθνξηψλ, γηα ην πψο είραλ θαηαζθεπαζηεί 

ζηελ απζεληηθή ηνπο κνξθή νη πξνζθπγηθέο πνιπθαηνηθίεο ηεο Λεσθφξνπ 

Αιεμάλδξαο ζπλαληήζακε κεξηθέο δπζθνιίεο. Δμαηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο δελ 

κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε, αλ νη δηακνξθψζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο πίζσ φςεηο 

θαη ησλ ηεζζάξσλ θηηξίσλ αληίζηνηρα, έρνπλ παξακείλεη έηζη απφ ηελ θαηαζθεπή 

ηνπο κέρξη θαη ζήκεξα, ή αλ έρνπλ γίλεη θάπνηεο παξεκβάζεηο κεηαγελέζηεξα. 

Δπίζεο θαη ζηα ηέζζεξα θηίξηα παξαηεξνχληαη κηθξνεπεκβάζεηο φπσο ε 

αληηθαηάζηαζε ζηα θάγθεια ησλ πξνβφισλ, θαη εηδηθφηεξα ε θιεηζηή θαηαζθεπή ζε 

έλα απφ ηα κπαιθφληα ηεο κπξνζηηλήο φςεο ηνπ θηηξίνπ έμη, ν ειαηνρξσκαηηζκφο ζηηο 

πίζσ απιέο θαη ησλ ηεζζάξσλ θηηξίσλ, φπσο θαη ε εμσηεξηθή ζπληήξεζε πνπ 

παξαηεξείηαη ζην δεμηά κέξνο ηεο λνηηναλαηνιηθήο φςεο ηνπ θηηξίνπ επηά. 

ηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο παξαηεξνχκε φια φζα πξναλαθέξακε: 

   

              Δικόνα 6. ΝΟΣΗΑ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 5.                         Δικόνα 7. ΝΟΣΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 5.   
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          Δικόνα 8. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ  ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 5.               Δικόνα 9. ΒΟΡΔΗΑ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 5.(ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ  ΠΗΧ                                                       

                                                                                                                     ΑΤΛΖ). 

 

Δικόνες 10 & 11. ΒΟΡΔΗΑ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 5.  
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Δικόνες 12 & 13.ΝΟΣΗΑ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 6. (ΓΗΑΜΟΡΦΧΔΗ ΠΗΧ ΑΤΛΧΝ) 

  

Δικόνα 14. ΝΟΣΗΑ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 6.                        Δικόνα 15.ΝΟΣΗΑ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 6 
                                                                                                                                (ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΟΒΟΛΟΤ Δ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΛΔΗΣΟ ΣΤΠΟΤ)        

 

                                                                     Δικόνα 15. ΒΟΡΔΗΑ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 6 
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                  Δικόνα 17. ΒΟΡΔΗΑ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 8                         Δικόνα 18. ΝΟΣΗΑ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ  8 

  

                            Δικόνα 19. ΝΟΣΗΑ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ  8               Δικόνα 20. ΝΟΣΗΑ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 8 

 

 
Εικόνα 21. ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 7 
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                      Δικόνα 22. ΓΤΣΗΚΖ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 7.                         Δικόνα 23. ΝΟΣΗΑ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 7 

 

                   Δικόνα 24. ΝΟΣΗΑ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ  7            Δικόνα 25. ΝΟΣΗΑ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ  7. 

(ΔΓΧ ΠΑΡΑΣΖΡΟΤΜΔ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΟΤ ΔΥΔΗ ΓΗΝΔΗ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ) 

 

1.3 ΥΔΓΗΑ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ. 

Δπεηδή ν θάθεινο πνπ εκπεξηείρε ηα ζρέδηα κε ιεπηνκέξεηεο έρεη 

θαηαζηξαθεί, θαη ε απνηχπσζε ησλ θαηνηθηψλ δελ ήηαλ δπλαηή, ηα ζρέδηα ηεο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο είλαη ειιεηπή. Δπηζπλάπηνληαη παξαθάησ. 
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2.1  ΠΡΟΣΑΖ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΧΝ 

ΚΣΖΡΗΧΝ 5,6,7,8. 

Η δηθή καο πξφηαζε επαλάρξεζεο έρεη λα θάλεη κε ηελ κεηαηξνπή ησλ 

πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ζε θνηηεηηθή εζηία θαη ρψξσλ απαζρφιεζεο. 

Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο πνπ επηιέμακε ηειηθά λα πξνηείλνπκε ηε δεκηνπξγία 

θνηηεηηθήο εζηίαο, είλαη ην γεγνλφο ηνπ φηη, ζε πνιχ κηθξή αθηίλα απφ ηα πξνζθπγηθά 

ππάξρνπλ κεγάια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, κε κεγάιν αξηζκφ θνηηεηψλ πνπ 

αλαδεηνχλ θάπνην ρψξν ζηέγαζεο ζηελ πεξηνρή. Δπίζεο ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε θαη 

ην γεγνλφο ηνπ φηη ηα πξνζθπγηθά βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζε πνιιά κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο (ζηαζκφο κεηξφ Ακπειφθεπνη, ηξφιετ, ιεσθνξεία). 

Έηζη ινηπφλ ε πξφηαζή καο δηακνξθψλεη ηα θηήξηα σο εμήο: 

ΚΣΙΡΙΟ 5: Σν θηίξην 5, πνπ απνηειείηαη απφ πέληε κηθξφηεξα θηίξηα, ίζσλ 

δηαζηάζεσλ, κεηαηξέπεηαη ζε βηβιηνζήθε θαη θηίξην δηνίθεζεο. 

ην δπηηθφηεξν κέξνο ηνπ θηηξίνπ ζηεγάδεηαη ε δηνίθεζε θαη θαηαιακβάλεη ην 

ηζφγεην ελφο απφ ηα πέληε κηθξφηεξα θηίξηα. Πεξηιακβάλεη ην θέληξν πιεξνθνξηψλ 

γηα ηελ ζσζηή νξγάλσζε ηεο θνηηεηηθήο εζηίαο.   

ηνπο ππφινηπνπο ηζφγεηνπο ρψξνπο πξνηείλνπκε ηε δεκηνπξγία ππνδνρήο θαη 

εμππεξέηεζεο γηα ην θνηλφ, ηελ ηνπνζέηεζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ γηα ηελ 

εχξεζε πιεξνθνξεηψλ, θαζψο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ξαθηψλ γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ 

βηβιίσλ. πκαληηθφ θνκκάηη πεξηιακβάλνπλ θαη ηα ληνπιάπηα απνζήθεπζεο ησλ 

πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ ησλ θνηηεηψλ. 

Ο πξψηνο θαη ν δεχηεξνο φξνθνο δηακνξθψλνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

Πεξηέρνπλ αίζνπζεο δηαδηθηχνπ θαη ρψξν αλαγλσζηεξίσλ. 

Καη ζηνπο ηξείο νξφθνπο ππάξρνπλ έμη απνρσξεηήξηα εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν 

πξνξίδνληαη γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 

Σν θηίξην απηφ είλαη ην κνλαδηθφ φπνπ κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ηα άηνκα 

κε εηδηθέο αλάγθεο ζε φινπο ηνπο νξφθνπο, θαζψο ηνπνζεηείηαη εηδηθφο κεραληζκφο 

ζην θιηκαθνζηάζην πνπ εμαζθαιίδεη ηελ θάζεηε κεηαθίλεζε ηνπο. 

Σέινο, ε βηβιηνζήθε ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζαλ κνπζηαθφο ρψξνο αθνχ ε 

δηαθφζκεζε ηεο ζα απνηειείηαη κφλν απφ αληηθείκελα θαη θσηνγξαθίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνξία ησλ πξνζθπγηθψλ.  
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ΚΣΙΡΙΟ 6: Σν θηίξην 6, πνπ απνηειείηαη απφ πέληε κηθξφηεξα θηίξηα, ίζσλ 

δηαζηάζεσλ, κεηαηξέπεηαη ζε 40 απιά ππλνδσκάηηα κε θνηλφρξεζην ρψξν θνπδίλαο 

θαη ζε 10 ππλνδσκάηηα κε θνηλφρξεζην ρψξν θνπδίλαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 

Σν ηζφγεην θάζε κηθξνχ θηηξίνπ, κεηαηξέπεηαη ζε δχν ππλνδσκάηηα κε 

θνηλφρξεζην ρψξν θνπδίλαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (Α.κΔ.Α.). Σν θάζε 

ππλνδσκάηην εκπεξηέρεη δηθφ ηνπ ρψξν πγηεηλήο, κε εηδηθά δηακνξθσκέλν κπάλην, 

ζρεδηαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Φ.Δ.Κ. 10/52487, εμνπιηζκέλν κε 

ζπζθεπέο πιπληεξίνπ θαη ζηεγλσηεξίνπ. Δπίζεο ν ρψξνο ηνπ ππλνδσκαηίνπ είλαη 

ζρεδηαζκέλνο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε κε 

αλαπεξηθφ θαξνηζάθη θαη πεξηιακβάλεη εληνηρηζκέλε ληνπιάπα, ρψξν γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε εκίδηπινπ θξεβαηηνχ θαη γξαθείνπ. Η πξφζβαζε ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν, 

γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, γίλεηαη απφ ηελ είζνδν θάζε κηθξνχ θηεξίνπ κε 

εηδηθά δηακνξθσκέλε ξάκπα.  

Ο πξψηνο θαη ν δεχηεξνο φξνθνο δηακνξθψλνληαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν. Κάζε 

φξνθνο κηθξνχ θηηξίνπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ππλνδσκάηηα θαη έλαλ θνηλφρξεζην 

ρψξν θνπδίλαο. Σν θάζε ππλνδσκάηην εκπεξηέρεη ρψξν κπάληνπ. ην ππλνδσκάηην 

πεξηιακβάλεηαη εληνηρηζκέλε ληνπιάπα, εκίδηπιν θξεβάηη θαη γξαθείν. 

Ο ρψξνο ηεο θνπδίλαο δηακνξθψλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδαξίαο, 

λεξνρχηε θαη ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ γηα ηελ παξαζθεπή θαγεηνχ θαη ηελ ζπληήξεζε 

ηνπ.   

Σν δψκα θξαηάεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ „πιπζηαξηνχ‟, ηνπνζεηψληαο ζπζθεπέο 

πιπληεξίσλ θαη ζηεγλσηεξίσλ  γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηψλ. 

ΚΣΙΡΙΑ 7&8: Σα θηίξηα 7 θαη 8, πνπ απνηεινχληαη απφ πέληε κηθξφηεξα 

θηίξηα, ίζσλ δηαζηάζεσλ, κεηαηξέπνληαη, ην θάζε έλα μερσξηζηά, ζε 60 απιά δσκάηηα 

κε θνηλφρξεζην ρψξν θνπδίλαο. 

Σν ηζφγεην, ν πξψηνο θαη ν δεχηεξνο φξνθνο δηακνξθψλνληαη θαηά ηνλ ίδην 

ηξφπν. Κάζε φξνθνο κηθξνχ θηεξίνπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ππλνδσκάηηα θαη έλαλ 

θνηλφρξεζην ρψξν θνπδίλαο. Σν θάζε ππλνδσκάηην εκπεξηέρεη ρψξν κπάληνπ. ην 

ππλνδσκάηην πεξηιακβάλεηαη εληνηρηζκέλε ληνπιάπα, εκίδηπιν θξεβάηη θαη γξαθείν. 

Ο ρψξνο ηεο θνπδίλαο δηακνξθψλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδαξίαο, 

λεξνρχηε θαη ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ γηα ηελ παξαζθεπή θαγεηνχ θαη ηελ ζπληήξεζε 

ηνπ.   
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Σν δψκα θξαηάεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ „πιπζηαξηνχ‟, ηνπνζεηψληαο ζπζθεπέο 

πιπληεξίσλ θαη ζηεγλσηεξίσλ  γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηψλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζθάιεο ησλ θηηξίσλ πνπ νδεγνχλ ζηνπο νξφθνπο έρνπλ 

αθαηξεζεί θαη αληηθαηαζηαζεί απφ κεηαιιηθέο ζθάιεο. Δπίζεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί 

εηδηθέο ξάκπεο ζηηο εηζφδνπο ησλ θηηξίσλ γηα ηελ επθνιφηεξε πξφζβαζε ησλ αηφκσλ 

κε εηδηθέο αλάγθεο ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ.  

Οη ειεθηξνινγηθέο θαη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο αληηθαζίζηαληαη κε πιηθά 

λέαο ηερλνινγίαο γηα ηελ αζθαιή δηακνλή ησλ θνηηεηψλ.  

Παξφιεο ηηο δηαξξπζκίζεηο πνπ γίλνληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ δελ έρεη 

γίλεη θακία παξέκβαζε ζηηο φςεηο ησλ θηηξίσλ θαζψο έρνπλ θξηζεί δηαηεξεηέα βάζε 

ηνπ Φ.Δ.Κ. 1747/ΤΠΠΟ/ΓΙΝΔΑΚ/Β/803/63030 ηα θηήξηα 7 θαη 8, θαη ηνπ Φ.Δ.Κ. 

62/ΤΠΠΟ/ΓΙΝΔΑΚ/118103π.ε/2896 ηα θηήξηα 5 θαη 6 θαη δελ είλαη δπλαηή 

νπδεκία παξέκβαζε πέξαλ ηεο αλαπαιαίσζεο θάζε φςεο. Η αληηθαηάζηαζε ησλ 

θνπθσκάησλ γίλεηαη κε κεγάιε πξνζνρή  έηζη ψζηε λα κελ αιιάδεη ε εμσηεξηθή φςε 

αιιά εζσηεξηθά λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο καο.  

Όινη νη πεξηβάιινληεο ρψξνη ησλ θηηξηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ κεηαηξέπνληαη 

ζε ρψξνπο αλαςπρήο. Ο ρψξνο κπξνζηά απφ ην θηίξην 5 (νδφο Κνξσλείαο) θαη 

κεηαμχ ησλ θηηξίσλ 5 θαη 6 (νδφο Κεξθίλεο) πεδνδξνκνχληαη θαη ηνπνζεηνχληαη 

παγθάθηα θαη ηξαπέδηα κε θαζίζκαηα. Δπηπιένλ επηηξέπεηαη κφλν ε δηέιεπζε 

πνδειάησλ ζην ρψξν.  Οη πεξηβάιινληεο ρψξνη ησλ θηηξίσλ 7 θαη 8 κεηαηξέπνληαη 

φπσο παξαθάησ: νη νδνί Σξηρσλίδνο, Κνξψλεηαο θαη Κνχδε παξακέλνπλ δξφκνη, ελψ 

ε νδφο Κεξθίλεο πεδνδξνκείαη θαη ηνπνζεηνχληαη παγθάθηα θαη ηξαπέδηα κε 

θαζίζκαηα. Δπηπιένλ επηηξέπεηαη κφλν ε δηέιεπζε πνδειάησλ ζην ρψξν.   

 

2.2 ΥΔΓΗΑ ΠΡΟΣΑΖ. 

ηα επηζπλαπηφκελα ζρέδηα πξφηαζεο θαίλνληαη φιεο νη αλσηέξσ 

πεξηγξαθφκελεο δηαξξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ θάζε δηακέξηζκα, θάζε φξνθν θαη θάζε 

θηήξην.  
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2.3 ΣΗ ΛΔΝΔ ΟΗ ΑΛΛΟΗ. 

Σα νρηψ θηίξηα γηα πνιινχο είλαη θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο 

Αξρηηεθηνληθήο. Κχξηνπο „ζαπκαζηέο‟ έρνπλ ηνπο ειάρηζηνπο, πιένλ ηδηνθηήηεο θαη 

θαηνίθνπο πνπ πάιεςαλ γηα λα ηα ζψζνπλ απφ ηελ θαηεδάθηζε θαη παξακέλνπλ 

αθφκα εθεί, φπσο ε θπξία Διέλε πνπ ζπλαληήζακε, θαηά ηε δηάξθεηα επίζθεςεο καο 

ζηα πξνζθπγηθά, θαη καο δήισζε έληνλα ηελ επηζπκία ηεο γηα επαλάρξεζε ησλ 

πξνζθπγηθψλ.  

Δπηπιένλ, θίινη ησλ πξνζθπγηθψλ ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο είλαη θαη 

πνιινί ζεκαληηθνί θνξείο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. 

« Σν Δ.Μ.Π., ε Παλειιήληα Έλσζε Αξρηηεθηφλσλ, ην Διιεληθφ Ιλζηηηνχην 

Αξρηηεθηνληθήο, ε Γηεζλήο Έλσζε Αξρηηεθηφλσλ (UIA) θαη άιινη επηζηεκνληθνί 

θνξείο έρνπλ επαλεηιεκέλα δηακαξηπξεζεί γηα ηελ πξννπηηθή θαηεδάθηζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπγθξνηήκαηνο θαηνηθηψλ γηα ηνπο εμήο (ζπλνπηηθά) ιφγνπο: 

-Θεσξείηαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δείγκαηα ιατθήο – θνηλσληθήο 

θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα κε βάζε ηηο Αξρέο ηνπ Μνληέξλνπ Κηλήκαηνο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1930. 

-πληζηά ηφπν ζπιινγηθήο κλήκεο θαη Αξρηηεθηνληθήο παηδείαο σο έλα 

ζεκαληηθφ γηα ηελ επνρή ηνπ αιιά θαη ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ παξάδεηγκα αζηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. 

-Αλήθεη ηζφηηκα ζηελ ηζηνξία ηεο Δπξσπατθήο ιατθήο θαηνηθίαο ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ. 

-Η ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ρψξνπ εληνπίδεηαη φρη ζην θάζε θηίξην μερσξηζηά, αιιά 

ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. 

-Υαξαθηεξίδεηαη ηέινο, σο πνιχηηκε λεζίδα ηζηνξηθήο κλήκεο γηα ηελ 

θαηνίθεζε θαη ζπγθαηαιέγεηαη ζηα ζεκαληηθφηεξα (γηα ηελ Διιάδα) αξρηηεθηνληθά 

έξγα ηνπ 20
νπ

 αηψλα.»
7 

 

 

 

 

 

             7. Απφ ην πξνζσπηθφ αξρείν ηνπ αξρηηέθησλ Γ. Δπηαμηφπνπινπ. «χινγνο ηδηνθηεηψλ Πξνζθπγηθψλ Πνι/θησλ Λ.Αιεμάλδξαο», ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήμακε, θαηά ηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο 

εξγαζίαο απηήο είλαη φηη θαηαξρήλ νη πξνζθπγηθέο πνιπθαηνηθίεο απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο ηεο πφιεο. Γπζηπρψο φκσο έρνπλ κείλεη λα 

παξαθκάδνπλ ζηε κέζε κηαο πνιπζχρλαζηεο ιεσθφξνπ. 

Αλ θαη έρνπλ θξηζεί δηαηεξεηέα θαη ηα 8 θηίξηα, ε ηχρε ηνπο είλαη αθφκα 

ακθηιεγφκελε. Όρη γηα ην αλ ζα ηα γθξεκίζεη θάπνηα κπνπιληφδα αιιά γηα ην πφζν 

ζα αληέμνπλ αθφκα απφ ηηο θζνξέο ηνπ ρξφλνπ. Μέξα κε ηε κέξα ινηπφλ ε αλάγθε 

γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επαλάρξεζε ηνπο γίλεηαη εληνλφηεξε. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Η πηπρηαθή εξγαζία απηή είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε 

ηελ πηπρηαθή εξγαζία « ΠΡΟΣΑΗ ΑΝΑΠΛΑΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΩΝ 

ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΣΗ ΛΔΩΦΟΡΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 

ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΔΣΙΑ & ΥΩΡΩΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (ΚΣΙΡΙΑ 1,2,3,4), ησλ 

ζπλαδέιθσλ Λάτνπ Βαζίιεηνπ – Λψιε Δπάγγεινπ θαη απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθφ 

ζηνηρείν γηα ηελ ζπλνιηθή πξφηαζε επαλάρξεζεο ησλ πξνζθπγηθψλ.  
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

    -Σν πξνζσπηθφ αξρείν ηνπ Αξρηηέθηνλα Γεκήηξε Δπηαμηφπνπινπ. 

    -Οη ηζηνζειίδεο: www.cmavrikas.gr, www.eie.gr, www.deepradio.gr,          

                                www.google.com. 

    - χγρξνλή Διιεληθή Ιζηνξία 1453-1997, Γεκήηξηνο Α. Γξνγίδεο. 
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EΦH M EPlΣ THΣ KYBEPN HΣEΩΣ
THΣ EΛΛH N I KHΣ ΔHMoKPATIAΣ

TEYXoΣ ΔEYTEPo Aρ. Φιjλλoυ 1747

o201747261 1o31Ιιlo8

ΠEPlEXoMENA

AπoΦAΣElΣ
Xαραtcηριoμ6g ωg μημεiωvτωv δ0o (2) εκ τωv oκrοi

(8) πoλυκατoικιωv τoυ oυγκρoτηματoq πρoσφUγι-
κιilv πoλυκατoικιιilv πoυ περικλε(ovται απ6 τιg
oδo0g ΔεγΜρη, Tρι1ωv(δog, Δημητodvαg, Koριil-
vειog, Koιjζη και Λεωφ. Aλεξdvδραg, αrηvπεριoxη
Aμπελoκηπωv, ατηv AΘτ]vα, 6πω9 oημειιilvowαι με
τα αroryε(α A και Γ αro oυημμ6vo τoπoγραφικ6
διdγραμμα...

Kατdρτιoη τoυ oργαvιoμoιi Eoωτερικηg Yπηρεo(αq
τoυ Noμικoιi Πρooιilπoυ "Δημoτικo( Παιδικo( ΣταΘ-
μo(,, τoU Δημou EΜυθερ(oυ Koρδελιoιi N. Θεo/vi
Kηq.......,.......

Kατdρτιoη τoυ oργαvιoμoΟ Eoωτερικηg Yπηρεo(αg
τoυ K.A.Π.H. Δτjμoυ Kαλαμαριdg τoυ Noμoιl Θεo-
oαλov(ηg...'

AΓloΦAΣElΣ
AριΘ. YΠΠO/Δ|NEΣA1VB/803/63030 (1)

Xαραt<ηριoμ6g ωg μημε(ωvτωv διjo (2) εκτωv orcταi (8)
πoλυ κατoικιι6v τo υ oυγκρoτη ματoq πρoσφ υγικιiv πo-
λυκατoικιωv πoυ περικλε(ovrαι απ6 τιg oδo0g ΔεγΜ-
ρη, Τριxωviδoq, Δημητodvαg, Koριivειαg, Koιiζη και
Λεωφ. Aλεξdvδραg, αrηv περιoxτj Aμπελoκτjπωv, σηv
Aθηvα, 6πω9 oημειιivovται με τα αroηε(α A και Γ αro
oυημμdvo τoπoγραφικ6 διdγραμμα.

o YΠoYPΓoΣ noΛlTlΣMoY
'E1ovrαq uπ6ψη:
1. Tιg διατdξειg:
α) Toυ N. 1558/85 "Περ( Kυβ6ρvησηq και Kυβερητικιi:v

oργdvωv" πou δη μooιειiΘηκε στo ΦΕK 1 37 l Ν 26. 7. 85.

26 Noεμβρ[oυ 2003

β) Toυ N. 3028/02 "Για ηv πρoαrαoiα τωv Aρ1αιoτητωv
και εv γ6vει ηg Πofuτιαrιηq Kληρovoμιdg".

γ) Τoυ Ν' 2039/92 "Περ( K0ρωoηg η g Σιiμβαoηq για ηv
πρoαrαo(α ηq αρχιτειαovικηg Kληρovoμιdg ηg Eυριi:-
πηq" (ΦΕK 6 1 l 

^l 
13.4.92).

δ) Toυ Π' Δ' 191/03 "Περi oργαvιoμoO τoυ YΠ.Πo.".
2. Tηv Y.AYΠ.Πo./Γ.No.Σ./57631 l21.11.97 (ΦEK 1080/

τ.Bl5.12'97) με ηv oπo(α τρoπoπoιε(ται η παρ. 8 τoυ dρ-
Θρoυ 6 τηq Y.A. YΠ.Πo./Γ.No.Σ/49095/30.1ο.91 (ΦEK
987 lτ.Bl28.1 1.9 1 ) "tι/61qρ(βααη αρμoδιoτητωv Yπoυργoι1
και δικαιιilματoq UπoγραΨΠξ "Mε ειrroλη Yπoυργoιi"
αιoυg Γεv. Γραμματε(g, Γεv. Διευθυιπ69 και ΠρoΙαταμ6-
voυq τωv Δy'voεωv, Τμη μdτωv και Γραφε(ωv η g Kεvrρικr] g
Yπηρεo(αgτoυ YΠ.Πo,".

3. Tηv ειo{γησr] ηq Eφoρε(αq Nεωτ6ρωv Mη με(ωv Aτ_
τιηq' ηq ΔιειiΘυvoηg Nειilτερηg και Σι3γ1ρoηg Αρ1ιτε-
κrovικηg l(ληρovoμι6g, καΘιig και τα λoιπd αroιxε(α τoυ
φακ6λoυ.

4. Tηv κατd πλειoιpηφiα γvωμoδ6ηoη τoυ Kεvrρικoιi
Συμβouλ[oυ Nεωτ6ρωv Mημε(ωvτoυ YΠ.Πo. με αριθμ6
20 l 23. 1 0.2003, απoφαo[ζoυ με :

Xαρακrηρ(ζoUμε ωq μημe(α, oιiμφωvα μετιg διατdξειg
τoυ N. 3028/02, τιg διjo (2) εκτωv olcτι6 (8) πoλυκατoικιcδv
τoυ ouγκρoπjματoq πρoσφυγικι6vπoλυκατoικιιilv πoυ πε-
ρικλε(ovrαι απ6 τιq oδoιig Δεγλdρη, Tριχωv(δαg, Δημη-
τodvαg, Koριilvειαg, Ko6ζη και Λεωφ. Aλεξdvδραg, ατηv
περιoμ1 Aμπελoκηπωv, στηv AΘηvα, 6πω9 oημειdlvoνται
με τα στoιXε[α A και Γ αro ouημμ6vo τoπoγραφικ6 διd-
γραμμα, δι6τι απoτελo0v αwιπρooωπευτικd δε(γματα
κoιvωvικτjg καroικiαgπoυ διαηρoιivη μημη καιτo ρυΘ-
μ6 ζωτis μιαg επoxτ]g oυvδεδεμ6ηq μεηv ιαroρικf μη-
μη τωv κατo(κωv ηg Αθt]vαg.

H απ6φααη αιrη vα δημooιευΘe[ αrηv Eφημερiδα ηq
Kυβερvηoεωq'

Aθηvα' 12 Noεμβρ(oυ 2003
o YΠoYPΓoΣ

EYAΓΓEΛoΣ BENlzEΛoΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ    Αρ. Φύλλου 62
13 Φεβρουαρίου 2009

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Χαρακτηρισμός ως μνημείων των έξι (6) από τις οκτώ 

πολυκατοικίες του συγκροτήματος προσφυγικών 
πολυκατοικιών, που περικλείονται από τις οδούς 
Δεγλέρη, Τριχωνίδος, Κούζη και Λεωφ. Αλεξάν−
δρας, στην περιοχή Αμπελοκήπων, στην Αθήνα. 1

Τροποποίηση της διανομής Συνοικισμού Μαυρόπου−
λο Δήμου Δελβινακίου Ν. Ιωαννίνων για τα οικό−
πεδα 661 και 700. ........................................................................... 2

Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης του Δή−
μου Ανωγείων, του Νομού Ρεθύμνης (περιοχή 
πρώην 3ου Δημοτικού Σχολείου). .................................... 3

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/118103π.ε/2896 (1)
 Χαρακτηρισμός ως μνημείων των έξι (6) από τις οκτώ 

πολυκατοικίες του συγκροτήματος προσφυγικών πο−
λυκατοικιών, που περικλείονται από τις οδούς Δεγλέ−
ρη, Τριχωνίδος, Κούζη και Λεωφ. Αλεξάνδρας, στην 
περιοχή Αμπελοκήπων, στην Αθήνα.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποί−

ηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά Όργανα». 

 β) του π.δ. 4/2009 (ΦΕΚ 2/Α/8.1.2009) «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών». 

 γ) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιο−
τήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

 δ) του ν. 2039/1992 «Περί Κύρωσης της Σύμβασης για 
την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της 
Ευρώπης» (ΦΕΚ 61/Α/13.4.1992). 

 ε) του π.δ. 191/2003 «Περί Οργανισμού του ΥΠΠΟ». 
2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟΝΥΣ/15/3696/20.1.2004 

υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές...» (ΦΕΚ 70/

Β/20.1.2004) καθώς και την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ 
ΤΠΟΝΥΣ/14/3698/20.1.2004) υπουργική απόφαση «Οργά−
νωση και λειτουργία των Συμβουλίων του ν. 3028/2002» 
(ΦΕΚ 70/Β/20.1.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/Β/803/63030/12.11.2003 
(ΦΕΚ 1747/Β/26.11.2003) υπουργική απόφαση περί χα−
ρακτηρισμού ως μνημείων των δύο (2) εκ των οκτώ (8) 
πολυκατοικιών του συγκροτήματος προσφυγικών πολυ−
κατοικιών που περικλείονται από τις οδούς Δεγλέρη, 
Τριχωνίδος, Δημητσάνας, Κορώνειας, Κούζη και Λεωφ. 
Αλεξάνδρας, στην περιοχή Αμπελοκήπων στην Αθήνα 
κατά το μέρος που αυτή εξακολουθεί να ισχύει μετά 
την υπ’ αριθμ. 3050/2004 απόφαση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας

4. Την από 17.4.2008 εισήγηση της Διεύθυνσης Νεώ−
τερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και 
τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

5. Την κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του Κεντρικού 
Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων με αριθμό Πρακτικού 
28/27.11.2008, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως μνημεία, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 6 παρ. 1γ, του ν. 3028/2002, τις έξι (6) 
από τις οκτώ (8) πολυκατοικίες του συγκροτήματος 
προσφυγικών πολυκατοικιών, που περικλείονται από τις 
οδούς Δεγλέρη, Τριχωνίδος, Κούζη και Λεωφ. Αλεξάν−
δρας, στην περιοχή Αμπελοκήπων, στην Αθήνα, επειδή 
αποτελούν κτίρια με ιδιαίτερη κοινωνική και ιστορική 
σημασία, άρρηκτα συνδεδεμένα με την αποκατάσταση 
και ένταξη των Μικρασιατών προσφύγων στον παρα−
γωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας.

Επίσης, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο κτιρίων κοι−
νωνικής κατοικίας του Μοντέρνου Κινήματος (από τα 
ελάχιστα εναπομείναντα) ιδιαίτερα σημαντικών για τη 
μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής της μεσοπο−
λεμικής περιόδου και της ιστορίας της εξέλιξης της 
πόλης των Αθηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
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Αριθμ. 255 (2)
    Τροποποίηση της διανομής Συνοικισμού Μαυρόπουλο 

Δήμου Δελβινακίου Ν. Ιωαννίνων για τα οικόπεδα 
661 και 700.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του ν.δ. της 17.7.1923 (ΦΕΚ 228 Α/16.8.1923) 

«Περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους» όπως 
μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

2. Τις διατάξεις του ν.1337/1983 (ΦΕΚ 33Α) «επέκταση 
πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές 
ρυθμίσεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 2508 (ΦΕΚ124/13.6.1997) «βιώσι−
μη οικιστική ανάπτυξη πόλεων και οικισμών και άλλες 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν.3044/27.8.2002 (ΦΕΚ 197/27.8.2002) 
«...ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων».

5. Τις διατάξεις του ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α΄) και 
ειδικότερα το άρθρο 29 αυτού όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 10 του ν. 3044/27.8.2002 (ΦΕΚ 
197/27.8.2002) «... και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμο−
διότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων».

6. Την υπ’ αριθμ. 9/145/30.6.2003 απόφαση του Νομαρ−
χιακού Συμβουλίου Ιωαννίνων «Αναθεώρηση του Οργα−
νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Ν.Α.Ι», που δημοσιεύ−
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από 
την 18.7.2003 (ΦΕΚ 989/Β/18.7.2003).

7. Το σχέδιο Διανομής Συνοικισμού «ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ».
8. Την υπ’ αριθμ. 376/1987 (ΦΕΚ 694/Δ/87) απόφαση 

Νομάρχη με την οποία καθορίστηκαν τα όρια του οικι−
σμού Μαυρόπουλο.

9. Την υπ’ αριθμ. 115/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Δελβινακίου.

10. Την υπ’ αριθμ. 13427/2008 εισήγηση προς το ΣΧΟΠ 
Ν. Ιωαννίνων, της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλο−
ντος της Ν.Α. Ιωαννίνων.

11. Την υπ’ αριθμ. 20/18.12.2008 (θέμα 1°) πράξη του 
ΣΧΟΠ Ν. Ιωαννίνων, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του σχεδίου διανομής Συνοικισμού 
Μαυρόπουλο με τον επανακαθορισμό των χρήσεων 
στα οικόπεδα 700 σε «ΧΩΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» 
και του οικοπέδου 611 σε «ΧΩΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» και όρους 
δόμησης αυτούς που ισχύουν με το π.δ. 24.4.1985 (ΦΕΚ 
181/Δ/1985).

Η ως άνω τροποποίηση στηρίζεται σε πολεοδομικά 
κριτήρια και τεχνικά κριτήρια, αποβλέπει στη θεραπεία 
πολεοδομικών αναγκών της περιοχής τροποποίησης 
των συγκεκριμένων οικοδομικών τετραγώνων και δεν 
επιφέρει δυσμενέστερες συνέπειες για το φυσικό και 
δομημένο περιβάλλον.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ιωάννινα, 27 Ιανουαρίου 2009

Ο Νομάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
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     Αριθμ. Δ.Π. 9942 (3)
Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης του Δήμου 

Ανωγείων, του Νομού Ρεθύμνης (περιοχή πρώην 3ου 
Δημοτικού Σχολείου).

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του από 17.7.1923 ν.δ. περί «σχεδίων 

πόλεων κ.λπ.» (ΦΕΚ 228/Α/23) όπως μεταγενέστερα τρο−
ποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

2) Τον ν. 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως 
όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέ−
στερα.

3) Το ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α) Άρθρο 29, όπως αντι−
καταστάθηκε και ισχύει με τον ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197 Α) 
και την υπ’ αριθμ. εγκ. 18/21.7.2003 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί 
αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

Α) Το ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α) περί «ίδρυσης Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίησης διατάξεων για 
την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5) Το από 5.11.1946 Δ/γμα «Περί τρόπου καθορισμού 
των όρων δόμησης του Δήμου Ανωγείων».

6) Το από 25.8.1969 Β.Δ. «Περί καθορισμού των όρων 
και περιορισμών των οικοπέδων των κειμένων εντός 
των οικισμών με ρυμοτομικό σχέδιο».

7) Το ν. 1577/1985 «Περί γενικού οικοδομικού κανονι−
σμού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8) Την Εγκύκλιο 43511/161/55/13.6.1988 (Εγκ−55/88) που 
αφορά «Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, 
επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων».

9) Την υπ’ αριθμ. 18894/6/5.5.2006 (Εγκ−6/06) Εγκύ−
κλιο περί «Άσκησης αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχε−
δίου».

10) Την υπ’ αριθμ. 79/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ανωγείων με την οποία προτείνεται η πα−
ρούσα τροποποίηση.

11) Τη θετική γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ Ν.Α. Ρεθύμνης 
όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. 3/2008 πρακτικό 
της 29.8.2008 συνεδρίασης, (πράξη 1η).

12) Το υπ’ αριθμ. 7811/29.11.2008 έγγραφο της Δ/νσης 
ΠΕ.ΧΩ.

12) Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις 
αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου Ο.Τ.Α.

13) Το γεγονός ότι με την παρούσα πολεοδομική ρύθμι−
ση δε μειώνονται οι κοινόχρηστοι χώροι, αποφασίζουμε:

1) Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου 
σχεδίου πόλης Δήμου Ανωγείων στην περιοχή του 
πρώην 3ου Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων, στο μη κε−
ντρικό τμήμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 
Ανωγείων ή στα Ο.Τ. 231 και 232 σύμφωνα με τη προ−
τεινόμενη μελέτη ρυμοτομικού σχεδίου που δεν έχει 
ακόμα εγκριθεί.

Συγκεκριμένα εγκρίνεται η μετατόπιση τμήματος 
δρόμων του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου που δεν 
είναι κατασκευασμένοι, ο ένας Ανατολικά και ο άλλος 
Βόρεια του πρώην 3ου Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων, 
έτσι ώστε να συμπίπτουν με το προτεινόμενο σχέδιο 
πόλεως, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό 
διάγραμμα κλίμακας 1:200.

2) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως μαζί με το τοπογραφικό διάγραμμα που 
τη συνοδεύει.

   Ρέθυμνο, 19 Ιανουαρίου 2009

Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
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ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ 

ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Αρ. Φύλλου 18 

15 Ηαλνπαξίνπ 2002 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

ΑΠΟΦΑΔΙ 

Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ΑκΔΑ ζε πθη 
ζηάκελα θηίξηα .......................................................     1 

Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ΔκΔΑ ζε θνη 
λόρξεζηνπο ρώξνπο ησλ νηθηζκώλ πνπ πνννξίδν- 
ληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδώλ ...............................     2 

Απόθηεζε Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο νκνγελώλ αιινδα 
πώλ ........................................................................     3 

ύζηαζε Ννκηθνύ Πξνζώπνπ ζην Γήκν Ηάζκνπ Ν. Ρν 
δόπεο, κε ηελ επσλπκία «ρνιηθή Δπηηξνπή Νεπηα 
γσγείνπ Κνπηεξνύ» ...............................................     4 

ύζηαζε Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο ζην Γήκν Βέξνηαο 
κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Σνπξηζηη 
θήο Αλάπηπμεο (Γ. Δ.Σ. Α.) «Ο ΞΔΝΗΟ ΓΗΑ»..........     5 

Γήισζε παξαίηεζεο ηνπ Πινπκή Υαηδεαγγέινπ από ηα 
δηθαηώκαηα ηεο άδεηαο κεηαιιεπηηθώλ εξεπλώλ.  6 

ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΦΑΛΜΑΣΩΝ 

Γηνξζώζεηο ζθαικάησλ ζηελ 64 απόθαζε ηνπ Νν 
καξρηαθνύ πκβνπιίνπ Ξάλζεο .............................     7 

ΑΠΟΦΑΔΙ 

Αξηζ. νηθ. 52487 
Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ΑκΔΑ 

ζε πθηζηάκελα θηίξηα. 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, 

ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜ. ΔΡΓΩΝ 

Έρνληαο ππόςε: 
α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2831/2000. 
β) Σηο απαηηήζεηο γηα απηόλνκε θαη αζθαιή δηαθίλεζε 

ησλ αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη εκπνδηδόκελσλ αηό-
κσλ ζε δεκόζηα θηίξηα θαη θηίξηα ζπλάζξνηζεο θνηλνύ θαη 

γ) Σν γεγνλόο όηη ε νπδεκία δαπάλε επέξρεηαη ζε βάξνο 
ηνπ Γεκνζίνπ από ηελ παξνύζα. 

δ) Σν άξζξν 22 ηνπ ΓΟΚ85 όπσο ηζρύνπλ, απνθαζίδνπ-
κε: 

Σελ έγθξηζε ησλ πξνδηαγξαθώλ ησλ δηακνξθώζεσλ 
ιεηηνπξγηθώλ ρώξσλ ησλ πθηζηάκελσλ θηηξίσλ πνπ ζηε- 

γάδνπλ ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ, επξύ-
ηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα, νξγαληζκνύο ηνπηθήο απηνδηνίθε-
ζεο α'θαη β'βαζκίδαο θνηλσθειείο νξγαληζκνύο, ηξάπε-
δεο θαη αληαιιαθηήξηα ηξαπεδώλ, θαζώο θαη θηίξηα κε ρξή-
ζε θνηλνύ πνπ αθνινπζνύλ θαη έρνπλ σο εμήο: 

Άρθρο 1ο 

Οη ρώξνη ησλ πξναλαθεξόκελσλ θηηξίσλ δηακνξθώλν-
ληαη έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νξηδόληηα θαη θαηαθό-
ξπθε πξνζπέιαζε ησλ αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νξηδόληηαο πξνζπέιαζεο ζα 
δηακνξθώλνληαη δηάδξνκνη κε θαηά κήθνο δώλε πιάηνπο -
ειεύζεξνπ από θάζε εκπόδην - 0,90 κ ηνπιάρηζηνλ θαη 
ειεύζεξνπ ύςνπο ηνπιάρηζηνλ 2,20 κ, ζύξεο κε θαζαξό 
άλνηγκα «από θάζα ζε θάζα» 0,90 κ ηνπιάρηζηνλ, αλνηγό-
κελεο κε κέγηζηε απαηηνύκελε δύλακε 15 Newtons θαη ρεη-
ξνιαβή ηύπνπ κνρινύ (θαη όρη ζθαηξηθέο), ρώξνη ζηνπο 
νπνίνπο λα εγγξάθεηαη θύθινο δηακέηξνπ 1,50 κ ειεύζε-
ξνη από θάζε εκπόδην γηα ηνπο ειηγκνύο θαη ηελ πεξηζηξν-
θή ακαμηδίσλ, ιείν θαη αληηνιηζζεξό δάπεδν (όρη κνθέηα) 
θαη έληνλεο ρξσκαηηθέο αληηζέζεηο κεηαμύ ησλ δνκηθώλ 
ζηνηρείσλ (ηνίρνη - δάπεδα, ηνίρνη - θάζεο θνπθσκάησλ, 
ειεύζεξα ππνζηπιώκαηα - δάπεδα). 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαηαθόξπθεο πξνζπέιαζεο ζα 
θαιύπηνληαη νη πθηζηάκελεο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο κε: 

α) Ράκπεο κέγηζηεο θιίζεο 5% ή θαη' εμαίξεζε 6% γηα 
κέγηζην κήθνο 8,00, πιάηνπο κε ζνβαηεπί ή νξηδόληηα 
κπάξα ζηα 0,10 κ από ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ, 
δηπινύο ζπλερείο ρεηξνιηζζήξεο εθαηέξσζελ ζε ύςε 0,70 
θαη 0,90 από ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ, πιαηύ-
ζθαια - κε πιάηνο ηεο ξάκπαο θαη κήθνο 1,50 κ - ζηελ αξ-
ρή θαη ην ηέινο ηεο ξάκπαο θαη ζε θάζε αιιαγή θαηεύ-
ζπλζεο θαη αληηνιηζζεηηθή επίζηξσζε ή 

β) Αλαβαηόξηα θαηαθόξπθεο θίλεζεο κε ειάρηζηεο δηα-
ζηάζεηο παιηθόξκαο 0,90 ρ 1,20 κ, αλπςσηηθή ηθαλόηεηα 
250 ργξ., ρεηξηζηήξηα ζηελ πιαηθόξκα θαη ζηελ αξρή θαη 
ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο, θηλεηή κπάξα αζθαιείαο γηα 
πξνζηαζία ηνπ ρξήζηε θαη πξόβιεςε ειεύζεξνπ ρώξνπ 
δηαζηάζεσλ 1,50 ρ 1,50κ. ηνπιάρηζηνλ ζηα ζεκεία εηζό-
δνπ-εμόδνπ έκπξνζζελ ηνπ αλαβαηνξίνπ ή 

γ) Αλαβαηόξηα θιίκαθαο κε ειάρηζηεο δηαζηάζεηο πιαη-
θόξκαο 0,80 ρ 1,00 κ πξνθεηκέλνπ γηα επζύγξακκε θίλε-
ζε, αλπςσηηθή ηθαλόηεηα 250 ργξ. Υεηξηζηήξηα ζηελ πιαη-
θόξκα θαη ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο, θηλεηή 

 

 

(1) 
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κπάξα αζθαιείαο γηα πξνζηαζία ηνπ ρξήζηε θαη πξόβιε-
ςε ειεύζεξνπ ρώξνπ δηαζηάζεσλ 1,50 ρ 1,50 κ ηνπιάρη-
ζηνλ ζηελ πιαηθόξκα γηα πξόζβαζε ησλ ακαμηδίσλ ή 

δ) Αλειθπζηήξεο κε δηαζηάζεηο ζαιάκνπ ηνπιάρηζηνλ 
1,10 ρ 1,40 κ, ζύξα θξέαηνο απηόκαηα αλνηγόκελε ή ζπ-
ξόκελε, άλνηγκα ζύξαο θξέαηνο θαη ζαιάκνπ (εθόζνλ 
ππάξρεη) ηνπιάρηζηνλ 0,80 κ ζηε κηθξά πιεπξά ηνπ ζαιά-
κνπ, ρεηξηζηήξηα ρξήζεο - θαη ζε γξαθή Braille ή αλάγιπ-
θα - ζε ύςνο 0,90 -1,20 κ από ην δάπεδν, απόζηαζε κε-
ηαμύ ζύξαο αλειθπζηήξα θαη απέλαληη ηνίρνπ 1,50 κ θαη 
ερεηηθή αλαγγειία νξόθσλ. Όιεο νη πην πάλσ θαηαζθεπ-
έο εγθξίλνληαη ζύκθσλα κε ηνάξζξν 28 παξ. 5 ηνπ Ν. 
2831 /00 κε Απόθαζε ηνπ Γ. Γ. Πεξηθέξεηαο ε νπνία επέρεη 
ζέζε νηθνδνκηθήο άδεηαο. 

Άρθρο 2ο 

Οη είζνδνη ησλ θηηξίσλ απηώλ ζα είλαη πξνζπειάζηκεο 
από αλαπεξηθά ακαμίδηα. Ζ πξνζπέιαζε απηή ζα εμα-
ζθαιίδεηαη κε έλα ηνπιάρηζηνλ αλνηγόκελν ή ζπξόκελν -
κε κέγηζηε απαηηνύκελε δύλακε 15 Newtons - ζπξόθπι-
ιν θαζαξνύ πιάηνπο 0,90 κ, κε θαησθάζηην πνιύ 2 εθπά-
ρνπο θαη ζε πεξίπησζε πςνκεηξηθώλ δηαθνξώλ κε ην πε-
δνδξόκην, κε έλα εθ ησλ ηξόπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξ-
ζξν 1 ηεο παξνύζαο. Όπνπ είλαη δπλαηόλ επηβάιιεηαη ε 
ηνπνζέηεζε απηόκαηα ζπξόκελσλ ζπξώλ κε θσηνθύηηα-
ξν ή κπνπηόλ. 

Χο είζνδνη θηηξίσλ δελ λννύληαη είζνδνη ζην θηίξην από 
ππόγεηνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο νη νπνίεο όκσο θαη απηέο 
επηβάιιεηαη λα είλαη πιήξσο πξνζβάζηκεο ζε αλαπεξηθά 
ακαμίδηα. 

Άρθρο 3ο 

Όια ηα πθηζηάκελα θιηκαθνζηάζηα, αλεμαξηήησο αξηζ-
κνύ βαζκίδσλ, ζα εμνπιίδνληαη κε δηπιό ζπλερή ρεηξνιη-
ζζήξα πνπ ζα ηνπνζεηείηαη ζε ύςε 0,70 θαη 0,90 από ηελ 
αθκή ησλ βαζκίδσλ, ζα εμέρεη 0,30 κ ζηελ αξρή θαη ην ηέ-
ινο ηεο θιίκαθαο, ζα ζπλερίδεηαη ζηα πιαηύζθαια θαη ζα 
ηνπνζεηείηαη θαη ζηηο δύν πιεπξέο ησλ θιηκαθνζηαζίσλ. 

Οη αθκέο ησλ βαζκίδσλ ησλ θιηκαθνζηαζίσλ ζα επηζε-
καίλνληαη κε πιηθό ζε έληνλε ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηελ 
επίζηξσζε ησλ βαζκίδσλ. 

Ζ αξρή θαη ην ηέινο ηεο θιίκαθαο ζα επηζεκαίλεηαη επί-
ζεο κε ισξίδεο πιάηνπο 0,30 - 0,40 κ από πιάθεο κε έλην-
λεο θνιίδεο θίηξηλνπ ρξώκαηνο πνπ ππνδειώλνπλ «ΚΗΝ-
ΓΤΝΟ». 

Άρθρο 4ο 

ε όια ηα πθηζηάκελα θηίξηα ζα θαηαζθεπάδεηαη ηνπιά-
ρηζηνλ έλαο ρώξνο πγηεηλήο πξνζπειάζηκνο από άηνκα 
κε εηδηθέο αλάγθεο, κε ηθαλό ρώξν ειηγκώλ ησλ ακαμηδίσλ 
κπξνζηά από ηε ζύξα ην WC δηαζηάζεσλ 1,50 ρ 1,70 κ 
όηαλ ε ζύξα είλαη αλνηγόκελε θαη 1,50 ρ 1,50 κ όηαλ ε ζύ-
ξα είλαη ζπξόκελε. 

Ο ρώξνο απηόο ζα δηαζέηεη ζύξα αλνηγόκελε πξνο ηα 
έμσ ή ζπξόκελε, θαζαξνύ πιάηνπο από θάζα ζε θάζα 
ηνπιάρηζηνλ 0,90 κ θέξνπζα ρεηξνιαβή ηύπνπ κνρινύ 
(όρη ζθαηξηθή) θαη νξηδόληην ρεηξνιηζζήξα ζρήκαηνο Π θαη 
θάζα ζε έληνλε ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηηο παξαθείκελεο 
επηθάλεηεο. 

Δληόο ηνπ ρώξνπ πγηεηλήο ζα ηνπνζεηείηαη ιεθάλε εηδη-
θνύ ηύπνπ, ύςνπο 0,45 - 0,50 κ από ηελ ηειηθή επηθάλεηα 
ηνπ δαπέδνπ κε ην εκπξόζζην άθξν ηεο ζε απόζηαζε 
0,75 - 0,80 κ από ηνλ πίζσ από απηήλ επξηζθόκελν ηνίρν. 

Δθαηέξσζελ ηεο ιεθάλεο ζα ηνπνζεηνύληαη νξηδόληηεο 
ρεηξνιαβέο κήθνπο 0,75 κ κε ην επάλσ κέξνο ηνπο ζε 
ύςνο 0,70 κ από ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ, αγθπ-
ξσκέλεο θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα κπνξνύλ λα αληέ-
μνπλ θόξηηζε 150 ργξ ηνπιάρηζηνλ. Σνπιάρηζηνλ ζηε κία 
πιεπξά ηεο ιεθάλεο ζα ππάξρεη ειεύζεξνο ρώξνο πιά-
ηνπο 0,90 κ γηα ηελ πιεπξηθή πξνζέγγηζε ακαμηδίνπ. 

Ζ ρεηξνιαβή πνπ ζα ηνπνζεηείηαη πξνο ηνλ ρώξν απηό 
ζα είλαη αλαθιηλόκελε κε δπλαηόηεηα αθηλεηνπνίεζεο 
ζηελ θαηαθόξπθε ζέζε. Ζ κία έθησλ δύν ρεηξνιαβώλ ζα 
θέξεη επ'απηήο ηελ ζήθε ραξηηνύ θαζαξηζκνύ. 

Ζ ιεθάλε ζα εμνπιίδεηαη κε θαδαλάθη ρακειήο πίεζεο. 
ε θάζε πεξίπησζε ν κεραληζκόο ηνπ δνρείνπ πξέπεη λα 
ελεξγνπνηείηαη κε εύρξεζην ρεηξηζηήξην, ην νπνίν ζα ην-
πνζεηείηαη εθηόο απηνύ ζε ζεκείν πξνζηηό ζηνλ ρξήζηε. 

Πιεζίνλ ηεο ιεθάλεο ζα ηνπνζεηείηαη κπαηαξία ηύπνπ 
«ληνπο» γηα ηελ πγηεηλή ηνπ ρξήζηε. 

Ο ληπηήξαο ζα είλαη ξερόο, εηδηθνύ ηύπνπ, ώζηε ην επά-
λσ κέξνο ηνπ λα απέρεη 0,80 - 8,85 εθ από ην δάπεδν θαη 
ην θάησ ηνπ 0,70 εθ από απηό, εξγνλνκηθόο, ρσξίο θνιώ-
λα ζηήξημεο, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 0,68 ρ 0,60 κ (κήθνο ρ 
πιάηνο) θαη ζπλνδεύεηαη από ξάθη ζην ίδην ύςνο. Ζ ζηή-
ξημε ηνπ ληπηήξα ζα γίλεη ζηνληνίρν κε ηέηνην ηξόπν ώζηε 
λα αληέρεη ζε θόξηηζε ζηελ εκπξόζζηα άθξε ηνπ ηνπιάρη-
ζηνλ 150 ργξ. 

ην ληπηήξα ζα ηνπνζεηείηαη κπαηαξία αλακηθηηθή κε 
καθξύ «ξνπμνύλη» θαη καθξύ ρεηξηζηήξην ή κε θσηνθύη-
ηαξν. 

Ο θαζξέπηεο ηνπνζεηείηαη κε ηελ θάησ αθκή ζην 1,00 κ 
από ην δάπεδν θαη έρεη ύςνο ηνπιάρηζηνλ 2,00 κ. 

Μεηαμύ ιεθάλεο, ληπηήξα θαη πεξηθεξεηαθώλ εκπνδίσλ 
(ηνίρνη, έπηπια)ζα εμαζθαιίδεηαη απόιπηα ειεύζεξνο ρώ-
ξνο δηακέηξνπ 1,50 κ γηα ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ακαμηδίνπ. 

Πεξηκεηξηθά ηνπ ρώξνπ θαη παξάιιεια κε ην δάπεδν ζε 
απόζηαζε 0,15 - 0,20 κ από απηό ηνπνζεηείηαη ζύζηεκα 
θιήζεο θηλδύλνπ κε θνξδόλη γηα ηελ πεξίπησζε αλάγθεο 
παξνρήο βνήζεηαο, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε θσηεηλή έλδεη-
με πάλσ από ηελ εμσηεξηθή όςε ηεο ζύξαο ηνπ ρώξνπ 
πξνο ηνλ δηάδξνκν. 

Οη δηαθόπηεο θσηηζκνύ ζα έρνπλ πιαθέηα κε κεγάιε 
επηθάλεηα πνπ ζα ηνπνζεηείηαη ζε ύςνο 0,90 -1,20 κ από 
ηελ ηειηθή επηθάλεηα δαπέδνπ. 

Κξεκάζηξεο ζα ηνπνζεηνύληαη νπσζδήπνηε ζε δύν 
ύςε 1,20 θαη 1,80 κ από ηελ ηειηθή επηθάλεηα δαπέδνπ, ζε 
θαηάιιειεο ζέζεηο. 

Σν πιηθό επίζηξσζεο ζα είλαη αληηνιηζζεξό. Θα πξν-
βιέπεηαη ρξσκαηηθή αληίζεζε κεηαμύ δαπέδνπ, ηνίρσλ 
θαη εηδώλ πγηεηλήο. 

Θα πξνβιέπεηαη θσηηζκόο δηάρπηνο 150 - 200 Lux κε 
ειάρηζην 60 Lux ζην δάπεδν. 

Άρθρο 5ο 

Όπνπ θαηαζθεπάδνληαη ζπξίδεο εμππεξέηεζεο θνηλνύ 
ή πάγθνη ππνδνρήο θαη πιεξνθνξηώλ ζα θαηαζθεπάδν-
ληαη θαη αληίζηνηρεο ζπξίδεο ή πάγθνη ή ηκήκαηα απηώλ, 
κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 1,00 κ ζε ύςνο 0,80 κ από ηελ ηειηθή 
επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ κε θαηάιιειε κπάδα ζε εζνρή κε 
θαη'ειάρηζηνλ ύςνο 0,20, θαη βάζνο 0,15 κ γηα ηα ππνπό-
δηα ησλ ακαμηδίσλ. 

Όπνπ ηνπνζεηνύληαη ζπγθξνηήκαηα ηειεθώλσλ ζα ην-
πνζεηείηαη θαη έλα ηνπιάρηζηνλ θεηκελνηειέθσλν γηα ηελ 
εμππεξέηεζε αηόκσλ κε πξνβιήκαηα αθνήο. 

Όπνπ ηνπνζεηείηαη κεράλεκα γηα ρξήζε θνηλνύ ζα ιακ- 
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βάλεηαη κέξηκλα ώζηε όια ηα ρεηξηζηήξηα απηνύ λα ηνπν-

ζεηνύληαη ζε ύςνο 0,90-1,20 κ από ηελ ηειηθή επηθάλεηα 

ηνπ δαπέδνπ. Θα πξνβιέπεηαη νπσζδήπνηε ρώξνο έκπξν-

ζζελ απηνύ γηα πξνζέγγηζε ησλ ακαμηδίσλ θαη θαηάιιειεο 

εζνρέο γηα ηα ππνπόδηα ησλ ακαμηδίσλ όπσο παξαπάλσ. 
ε θηίξηα κε απμεκέλε θίλεζε εκπνδηδόκελσλ αηόκσλ ζα 

ηνπνζεηνύληαη δηπινί ρεηξνιηζζήξεο ζε δύν ύςε (0,70 θαη 

0,90 κ από ην δάπεδν) ζηηο δύν πιεπξέο ησλ δηαδξόκσλ. 
Ο θσηηζκόο ησλ ρώξσλ επηβάιιεηαη λα είλαη δηάρπηνο 

θαη ηνπιάρηζηνλ 200 - 250 Lux. 

Άξζξν 6ν 

Όιεο νη εμππεξεηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα άηνκα 

κε εηδηθέο αλάγθεο ζα ζεκαίλνληαη κε ην Δηεζλέο ύκβν-

ιν Πξόζβαζεο ζπλνδεπόκελν από αληίζηνηρν εηθνλό-

γξακκα ή θείκελν. 
Όιεο νη θάζεο ζπξώλ θαη παξαζύξσλ ζα βάθνληαη ζε 

έληνλε ρξσκαηηθή αληίζεζε ζα ηνπνζεηνύληαη πξνο ηελ 

πιεπξά ηνπ αλνίγκαηνο ζε ύςνο 1,40 -1,60 κ από ην δά-

πεδν θαη ζα είλαη θαη αλάγιπθεο ή ζε γξαθή Braile. 
Ειεύζεξα ππνζηπιώκαηα ζην ρώξν ζα επηζεκαίλνληαη 

κε πιηθό ζε έληνλε ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηηο νξηδόληηεο 

επηθάλεηεο. 
Μεγάιεο πάιηλεο επηθάλεηεο ζα ζεκαίλνληαη θαηάιιε-

ια θαη ζα πξνζηαηεύνληαη από ρεηξνιηζζήξα ζε ύςνο 

0,90 κ από ην δάπεδν. Εηδηθά όπνπ ππάξρνπλ πάιηλεο 

αλνηγόκελεο ή ζπξόκελεο ζύξεο ζα επηζεκαίλνληαη κε 

θαηάιιειν πξνθίι έληνλεο απόρξσζεο θαη νη αθκέο ησλ 

ζπξνθύιισλ. 
Επίηνηρε πιεξνθνξηαθή ζήκαλζε ζα ηνπνζεηείηαη θαη 

αλάγιπθε θαη ζε γξαθή Braile ζε ύςνο 1,50 κ από ηελ ηε-

ιηθή επηθάλεηα δαπέδνπ. 

Άξζξν 7ν 

Όπνπ πξνβιέπνληαη ζπξίδεο εμππεξέηεζεο πειαηώλ, 

πάγθνη ππνδνρήο, απηόκαηα κεραλήκαηα ζπλαιιαγήο ή 

πιεξνθνξηώλ ζα θαηαζθεπάδεηαη επί ηνπ δαπέδνπ «νδε-

γόο ηπθιώλ» πνπ ζα νδεγεί από ηελ είζνδν ζηνλ ρώξν κέ-

ρξη ηα αληίζηνηρα πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε από άηνκα 

κε εηδηθέο αλάγθεο. 
Ο «νδεγόο ηπθιώλ» θαηαζθεπάδεηαη πιάηνπο 0,30 -

0,40 κ 
• Υσλεπηόο κε ηελ ηειηθή επηθάλεηα ζηελ απηή ζηάζκε 

κε ηελ παξαθείκελε επίζηξσζε ή 

• Επηθνιινύκέλνο επί ηεο πθηζηάκελεο επίζηξσζεο 

εγθηβσηηδόκελνο ζε θακππισκέλεο δηαηνκέο πνπ ζα εμέ 

ρνπλ ηεο επίζηξσζεο ηνπ δαπέδνπ ην πνιύ 2 εθ. από πιη 

θό ζε έληνλε ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηε ινηπή επίζηξσζε 

θαη δηαθνξεηηθήο πθήο ζύκθσλα κε ηα επηζπλαπηόκελα 

ζθίηζα 1,2,3 θαη 4. 

• Εηδηθά ηα ζηνηρεία πνπ ππνδεηθλύνπλ «ΚΘΝΔΤΝΟ» εί 

λαη πάληνηε θίηξηλνπ ρξώκαηνο. 

Άξζξν 8ν 

Όια ηα παξαπάλσ έρνπλ άκεζε ππνρξεσηηθή εθαξκν-

γή ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο έθδνζεο νηθνδνκηθώλ αδεηώλ 

γηα αλαδηαξξπζκίζεηο θαη αλαθαηλίζεηο θαζώο θαη ζηηο πε-

ξηπηώζεηο ππεξεζηώλ ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη άηνκα κε εη-

δηθέο αλάγθεο. 

Άξζξν 9ν 

Αλαιπηηθόηεξα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο θαη 

εθαξκνγήο όισλ ησλ παξαπάλσ αλαθέξνληαη ζηηο Οδε- 

γίεο ρεδηαζκνύ «ρεδηάδνληαο γηα όινπο» ηνπ Γξαθείνπ 

Μειεηώλ γηα Άηνκα κε Εηδηθέο Αλάγθεο ηνπ ΤΠΕΥΩΔΕ. 

Άξζξν 10ν 

Γηα αηηήκαηα πνπ πηζαλόλ πξνθύςνπλ από ηελ εθαξκν-

γή ηεο παξνύζαο γλσκνδνηεί ε Επηηξνπή πξνζβαζηκό-

ηεηαο ηνπ άξζξνπ 28 παξαγξ. 9 ηνπ Ν. 2831/2000 «Σξν-

πνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1577/85 "Γεληθόο Οηθν-

δνκηθόο Καλνληζκόο" θαη άιιεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο». 

Άξζξν 11ν 

Η παξνύζα λα δεκνζηεπζεί ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπ-

βεξλήζεσο. 

Αζήλα, 16 Ννεκβξίνπ 2001 
Η ΤΠΟΤΡΓΟ 

Β. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ 

Αξηζ. νηθ. 52488 (2) 
Εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ΕκΕΑ ζε θνηλό-

ρξεζηνπο ρώξνπο ησλ νηθηζκώλ πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ηελ θπθινθνξία πεδώλ. 

ΗΤΠΟΤΡΓΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, 

ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜ. ΔΡΓΩΝ 

Έρνληαο ππόςε: 
α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2831 /2000 θαη εηδηθόηεξα ηελ πα-

ξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 28 θαη 
β) Σν γεγνλόο όηη ε νπδεκία δαπάλε επέξρεηαη ζε βάξνο 

ηνπ Δεκνζίνπ από ηελ παξνύζα. 
γ) Σν άξζξν 24 ηνπ Κηηξηνδνκηθνύ Καλνληζκνύ (Απόθ. 

ΠΕΥΩΔΕ 3046/304/89 ΦΕΚ 59Δ), απνθαζίδνπκε: 
Σελ έγθξηζε ησλ πξνδηαγξαθώλ ησλ δηακνξθώζεσλ ζε 

θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ησλ νηθηζκώλ πνπ πξννξίδνληαη 

γηα ηελ θπθινθνξία πεδώλ, πνπ αθνινπζνύλ θαη έρνπλ σο 

εμήο: 

Άξζξν 1ν 

Οη θνηλόρξεζηνη ρώξνη ησλ νηθηζκώλ (πιαηείεο, πεδό-

δξνκνη, πεδνδξόκηα θιπ.) δηακνξθώλνληαη ή αλαθαηα-

ζθεπάδνληαη έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζε απηνύο ε δπ-

λαηόηεηα πξόζβαζεο ησλ αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 
Απαγνξεύεηαη ε θαηαζθεπή κεκνλσκέλσλ ή δύν βαζκί-

δσλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ. 
Σα παξαπάλσ εθαξκόδνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε 

πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμύ δύν αμνλνδηαζηαπξώζεσλ 

νδώλ δεκηνπξγεί θιίζε κηθξόηεξε ηνπ 10%. 
ηηο νδνύο πνπ δηακνξθώλνληαη θιηκαθσηά είλαη δπλα-

ηόλ λα θαηαζθεπάδνληαη θνηλόρξεζηνη αλειθπζηήξεο από 

ηνπο ΟΣΑ. 

Άξζξν 2ν 

ε όινπο ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο νηθηζκώλ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδώλ (πεδόδξνκνη), 

επηβάιιεηαη ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΤΗ ΠΕΖΩΝ κε 

απαξαίηεην ειάρηζην πιάηνο 1,50 κ ειεύζεξν από θάζε 

είδνπο εκπόδην, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπλερή, 

αζθαιή θαη αλεκπόδηζηε θπθινθνξία θάζε θαηεγνξίαο 

ρξεζηώλ. Οπνηαδήπνηε εμππεξέηεζε (ζήκαλζε, θύηεπ-

ζε, αζηηθόο εμνπιηζκόο θιπ) ηνπνζεηείηαη ππνρξεσηηθά 

εθηόο ηεο ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΤΗ. 
Καη' εμαίξεζε γηα πεξηπηώζεηο πθηζηάκελσλ αζηηθώλ 

πεδνδξνκίσλ ην πιάηνο ηεο δώλεο απηήο είλαη δπλαηόλ λα 
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κεησζεί ζηα 0,90 κ ή ζηελ πεξίπησζε πθηζηάκελσλ πεδν-
δξνκίσλ πιάηνπο <0,90 κ λα θαηαιάβεη όιν ην πιάηνο 
ηνπ πεδνδξνκίνπ. 

ε όιν ην κήθνο ηεο ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΕΧΝΖ ΟΓΔΤΖ ΠΔ-
ΕΧΝ επηβάιιεηαη πξαγκαηηθό ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΤΦΟ ΟΓΔΤΖ 
ΠΔΕΧΝ ίζν κε 2,20 κ, απνιύησο ειεύζεξν από νπνηνδήπν-
ηε εκπόδην (καξθίδεο, επηγξαθέο, θιαδηά δέλδξσλ θιπ). 

Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε πεδνδξόκσλ ε ΔΛΔΤΘΔΡΖ 
ΕΧΝΖ ΟΓΔΤΖ ΠΔΕΧΝ παξακέλεη αθάιππηε θαζ'ύςνο 
ζε όιν ην κήθνο θαη πιάηνο ηεο. 

Ζ κέγηζηε επηηξεπόκελε θιίζε θαηά κήθνο ηεο ΔΛΔΤ-
ΘΔΡΖ ΕΧΝΖ ΟΓΔΤΖ ΠΔΕΧΝ νξίδεηαη ζην 12%. Οη 
θιίζεηο απηέο αθνξνύλ κόλν ηνπο ήδε δηακνξθσκέλνπο 
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, ελώ ε κέγηζηε εγθάξζηα θιίζε 
θάζεηα ζηε δηεύζπλζε ηεο ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΟΓΔΤΖ ΠΔ-
ΕΧΝ νξίδεηαη ζην 4%. 

Άρθρο 3ο 

ε όινπο ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο νηθηζκώλ πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδώλ επηβάιιεηαη ε 
θαηαζθεπή ΟΓΖΓΟΤ ΣΤΦΛΧΝ, ισξίδαο δειαδή ηεο 
ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΕΧΝΖ ΟΓΔΤΖ ΠΔΕΧΝ πιάηνπο 0,30 -
0,40 κ ζε δηαθνξεηηθή πθή θαη ρξώκα από ην δάπεδν ηεο 
ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΕΧΝΖ ΟΓΔΤΖ ΠΔΕΧΝ πνπ απνβιέπεη 
ζηελ θαζνδήγεζε θαη αζθαιή δηαθίλεζε ησλ αηόκσλ κε 
πξνβιήκαηα όξαζεο. 

Ο ΟΓΖΓΟ ΣΤΦΛΧΝ θαηαζθεπάδεηαη ζε απόζηαζε 
0,50 κ θαη' ειάρηζηνλ από ηελ ξπκνηνκηθή γξακκή. 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ΟΓΖΓΟΤ ΣΤΦΛΧΝ ζα ρξεζηκν-
πνηνύληαη έγρξσκεο ηεηξάγσλεο πιάθεο πεδνδξνκίνπ κε 
βάζε ηζηκέλην πςειήο αληνρήο, πιεπξάο 0,20 κ., 0,30 κ ή 
0,40 κ θαη πάρε 3 - 5 εθ, όπσο παξαθάησ: 

α. Ρηγέ κε πιαηηέο θαη αξαηέο ξίγεο, ηύπνπ Α: «ΟΓΖΓΟ» 
(βι. ζρήκα 1), νη νπνίεο ηνπνζεηνύληαη κε ηηο ξίγεο πα-
ξάιιεια κε ηνλ άμνλα ηεο θίλεζεο γηα λα θαηεπζύλνπλ ηα 
άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο ζηελ πνξεία ηνπο. 

Με ηέηνηεο πιάθεο, κε ηηο ξίγεο όκσο θάζεηα ζηνλ άμν-
λα θίλεζεο, επηζηξώλνληαη θαη ηα θεθιηκέλα επίπεδα (ξά-
κπεο, ζθάθεο) όπνπ θαηαζθεπάδνληαη ηέηνηα, όπσο π.ρ. 
ζε δηαβάζεηο, λεζίδεο θιπ. 

β. Φνιηδσηέο κε έληνλεο θνιίδεο θαη ρξώκα πάληνηε θί-
ηξηλν, ηύπνπ Β: «ΚΗΝΓΤΝΟ» (βι. ζρήκα 2), νη νπνίεο ην-
πνζεηνύληαη γηα λα εηδνπνηήζνπλ ηα άηνκα κε πξνβιήκα-
ηα ζηελ όξαζε γηα ελδερόκελν εκπόδην ή θίλδπλν. Απηέο 
νη πιάθεο ηνπνζεηνύληαη ππνρξεσηηθά ζηελ αξρή θαη ην 
ηέινο θεθιηκέλσλ επηπέδσλ (ξακπώλ), θιηκάθσλ, έκπξν-
ζζελ ζπξώλ αλειθπζηήξσλ θαη πεξηκεηξηθά πθηζηάκελσλ 
εκπνδίσλ (δέλδξσλ, αζηηθνύ εμνπιηζκνύ θιπ) 

γ. Φνιηδσηέο κε ππθλόηεξεο θαη ιηγόηεξν έληνλεο θνιί-
δεο, ηύπνπ Γ: «ΑΛΛΑΓΖ» (βι. ζρήκα 3) νη νπνίεο ηνπνζε-
ηνύληαη ζηα ζεκεία αιιαγήο θαηεύζπλζεο. 

δ. Ρηγέ κε ζηελέο θαη ππθλέο ξίγεο ηύπνπ Γ: «ΔΞΤΠΖΡΔ-
ΣΖΖ» (ΒΛ. ζρήκα 4), νη νπνίεο ηνπνζεηνύληαη γηα λα νδε-
γήζνπλ ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο ζε ζεκεία εμπ-
πεξεηήζεσλ (ηειεθσληθνί ζάιακνη, αλάγιπθεο πιεξνθν-
ξηαθέο πηλαθίδεο, ηαρπδξνκηθά θνπηηά, πεξίπηεξα θιπ). 

Δπηβάιιεηαη ε επηινγή πιαθώλ ζε ρξώκαηα ζε έληνλε 
αληίζεζε κε ηηο παξαθείκελεο επηθάλεηεο δαπέδνπ. 

Απαγνξεύεηαη ζηηο επηζηξώζεηο δαπέδσλ ε δεκηνπξγία 
εζνρώλ ή εμνρώλ κε πιάηνο κεγαιύηεξν ησλ 2 εθ. θαη βά-
ζνο ή ύςνο κεγαιύηεξν ηνπ 0,50 εθ. 

Απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε εζραξώλ θαηά κήθνο ηνπ 

ΟΓΖΓΟΤ ΣΤΦΛΧΝ , όπνπ δε, ρξεζηκνπνηνύληαη εζράξεο 
(εθηόο ΟΓΖΓΟΤ ΣΤΦΛΧΝ) ζα πξέπεη νη ξάβδνη λα δεκη-
νπξγνύλ ππθλό πιέγκα κε θελά κηθξόηεξα ηνπ 1 εθ. 

Άρθρο 4ο 

Οη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο θαιύπηνληαη κε θεθιηκέλα 
επίπεδα (ξάκπεο) ρσξίο αλαβαζκνύο κε θιίζε κέρξη 5%. 

ηα ζεκεία πνπ επηβάιιεηαη ε θάιπςε πςνκεηξηθώλ 
δηαθνξώλ εγθαξζίσο ησλ πεδνδξνκίσλ, δειαδή ε ζύλδε-
ζε ηεο ζηάζκεο ηνπ πεδνδξνκίνπ κε ηε ζηάζκε ηνπ νδν-
ζηξώκαηνο θαηαζθεπάδνληαη θεθιηκέλα επίπεδα («ζθά-
θεο») θιίζεο 5% θαη πιάηνπο ηνπιάρζηζηνλ 1,50 κ ή ίζν κε 
ην πιάηνο ηεο δηάβαζεο πεδώλ. ε πεξίπησζε πεδνδξν-
κίσλ κηθξνύ πιάηνπο ππνβηβάδεηαη ε γσλία ζηε δηαζηαύ-
ξσζε ησλ δύν νδώλ θαη θαηαζθεπάδεηαη θεθιηκέλν επίπε-
δν (ξάκπα) θαηά ηνλ άμνλα ηεο όδεπζεο ζε όιν ην πιάηνο 
ηνπ πεδνδξνκίνπ. 

Νεζίδεο κε πιάηνο κηθξόηεξν ησλ 3,00 κ ζηα ζεκεία 
ησλ δηαβάζεσλ δηαθόπηνληαη γηα πιάηνο ίζν κε ην πιάηνο 
ησλ δηαβάζεσλ θαη νπσζδήπνηε όρη κηθξόηεξν ησλ 2,50 κ, 
ώζηε ε δηάβαζε από ην έλα πεδνδξόκην ζην άιιν λα γίλε-
ηαη ηζόπεδα. 

Ζ αξρή θαη ην ηέινο ηεο λεζίδαο ζα ραξαθηεξίδνληαη κε 
ηηο πιάθεο ηύπνπ Β: «ΚΗΝΓΤΝΟ» ηνπνζεηεκέλεο θάζεηα 
ζηνλ άμνλα ηεο θίλεζεο. 

Άρθρο 5ο 

ε όινπο ηνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο άλσ ησλ 30 ζέζεσλ 
ζα πξνβιέπνληαη εηδηθέο ζέζεηο γηα ηα νρήκαηα ησλ αηό-
κσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζε πνζνζηό 5% επί ηνπ ζπλόινπ 
ησλ πξνβιεπόκελσλ ζέζεσλ, κε ειάρηζην αξηζκό ηε κία 
ζέζε, έθησλ νπνίσλην 1/8 ζα ηθαλνπνηεί απαηηήζεηο ζηάζ-
κεπζεο αλαπεξηθώλ νρεκάησλ ηύπνπ VAN ελώ ηα 7/8 
απαηηήζεηο ζπλήζσλ αλαπεξηθώλ νρεκάησλ. Οη δηαζηά-
ζεηο ησλ εηδηθώλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζπλήζσλ νρεκάησλ 
είλαη 3,50 ρ 5,00κ ελώ ησλ αληίζηνηρσλ ζέζεσλ νρεκάησλ 
ηύπνπ VAN 4,50 ρ 6,60 κ. 

Γηα ηε ζύλδεζε ηεο ζηάζκεο ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο κε 
ηπρόλ παξαθείκελν πεδνδξόκην ζα θαηαζθεπάδεηαη θεθιη-
κέλν επίπεδν (ζθάθε) θιίζεο 5% θαη πιάηνπο ηνπιάρη-
ζηνλ 1,50 κ. 

Οη εηδηθέο ζέζεηο ζηάζκεπζεο ζα ζεκαίλνληαη επί εδά-
θνπο θαη επί ζηύινπ κε ην Γηεζλέο ύκβνιν Πξόζβαζεο 

Άρθρο 6ο 

Αλαιπηηθόηεξα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο θαη 
εθαξκνγήο όισλ ησλ παξαπάλσ αλαθέξνληαη ζηηο Οδε-
γίεο ρεδηαζκνύ «ρεδηάδνληαο γηα όινπο» ηνπ Γξαθείνπ 
Μειεηώλ γηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ. 

Άρθρο 7ο 

Γηα αηηήκαηα πνπ πηζαλόλ πξνθύςνπλ από ηελ εθαξκν-
γή ηεο παξνύζαο γλσκνδνηεί ε Δπηηξνπή πξνζβαζηκό-
ηεηαο ηνπ άξζξνπ 28 παξαγξ. 9 ηνπ Ν. 2831/2000. 

«Σξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1577/85 "Γεληθόο Οη-
θνδνκηθόο Καλνληζκόο" θαη άιιεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο». 

Άρθρο 8ο 

Ζ παξνύζα λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπ-
βεξλήζεσο. 

Αζήλα, 16 Ννεκβξίνπ 2001 

Η ΤΠΟΤΡΓΟ 

Β. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΥ 
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lδiοlν ιizιrl!τ,υTt t:l; ?..ιι i1 ι;rrι'ιl1l.ll1ιιzi1 ;i .iγlι',,rarl;ιι7.'| ;:,ι.

tgσi(εσι; αι,τtry.

β) 'Ιl δ;.ιz.;r i'.τεzμiοil,,,;11

μισt}d,oεω;.

ι ι|f l)l,ιιlΖl ι{tι'

'Ω; δλ,ai1 ;τ.l,t.lJιl;.-,t|.;ι: τi1: 7.,., jι;ιιυ; i1 ii,ιzi1 iιsι ι.,ι'ι.

ο0ωoι; roεiιuι η i:ιιφ1iιιiν,lυn,ι ιli 3l:t τη; iii.r1; ιli7ιrλιl1ιi1;.
Πιioα xαιri ια; ιi:τlι;,l.,; ι;ιii'ι; ι,ιιiι.ι; 1ιετιr|ii1ir,;'; ιi1;

zυoιdτtιro; i1 ιξ;1..9liπειυ; r,li ,izιr'ιicιlι: ii i.'τεz.1ιiιlil,,t,lι; i1

οιioταoι; i1,π1'αγμ61u,, δι:μιι,;ηιl.ιιl:. ,il; z,ιi iι i;ιι[i,,i.i1 ,i,,t_

tηQηιιeiιi Ι1 iιιu7zuoιιai1 ξ ιll lιι\ι.:''!nξ ιi y,ιι rι j.ι,rirι ;:ιιi,,,:
ιiιυqo;, μηδεμ;U, i;ιu1ιr1ι.ι',1 vυ1ιιzi1ι σuγi:τiιιrι',

γ)'l{ 1ι;1 iγ ocι.εr.εΙ,! ιliz.ι;nι; ιil; υiι,,.1ει.r:i,r; .τιδ; iiγ
f1 παgu7.,ilgl1οι1 iri:ι,ri.,ja,ι i1 1ιιι;il,ιιiιι ,,iari1ι,ιι,l; i1 z.,ιι,ι-
στtiμgτο;. :6ιuγ τιri !,,lυ; (ria1i,; ;','ι γ ;τll,i, l ιιιιι :ιtι1i i,:ιιιi.-
λιiλoν μεtoτι0ε1ιivου} Ι1 f1 7.ι.ιι1,ir1ι l:ιlliι1πι; iri.,lzi.ιiΙιlυ τ,ll'l

ιiiιv. 19μ δι' Ξrε,.x,t οzlπirι ιυi δ1' ,ijγ 111,ι:;7..ηωιiill1.

2. λi ιi:ιαγοi-lεiο6..; ιιJ.ι,rι, iι,. ι'ι|ι i.z !υιirοlv our,ιi,τ,'ιιιι.'
πa6oυγ iφιoιιiμεv.rι eui 6 εi; iiv Ι1 παφrι7.ιi,9η.rι; ιi.τ,,zτ.'ι
ιλiigεE xαi ιLτε.1ιr'φιoε,,ν διιιι(ωr1ιιc zιφι,iτι1τ,r; ι:ξ ιιi; iξi1;

o) λlεrιi :ιrgΞΙιtaιrδιιlιl; li;1Jl ;11'

oωμi|i τι;Jr ιizιri1r",v ιrtιitrηy.

ιllrrvι,vllι ζul [ιrvΙιιμΞyUU πΞ9ι οιι{JΙεol
,|,i.ι,,:ιLl11rι,,0drι,ιγ ιlixιr;ιijων, lφ' ιilv 0πciρμiiπ}.ιigη; olιo.
il ,),n,r, 

.ιli.λιi; 
aι'1ιι,l1ιο1ι,i; iο1ιiει. δοογ ιi,lιoqιi ηi' Ue υ0fuαv

'| λι,ι7., iψιnιr 1111i1rιv.:| ll 'l',v eε1ιι:ιι,iοει ilιιγιiτilυ ιiγιiραοroi ιiιιtιiτoυ yιi .δι_
|l *,,, J,1ι,,r,, a,ιi ,ιi Ιlπι,7.ιιε"Ιmει9 μειu[lιβiζorται ειi τοξ iλη-
.| +υ.,',l,,,ι,; ι,ιι.i τ,', z,rιrilv ι}.ι1φυvψ|ιιri}γ'διa.ιυν. l ,

{ " Aeι}eoν !3.

1. 'Il rιει,4lQtrιnι; τil; ιφιιiιηrυ; oιxι}rιι1ι.rv .μξrolxo_
λ,lι,ηili:ι'ιlιι. ι]..ι' ιriδεti Lιiγιρ αυγ.ogεI,ilι. λι ιoi |.lοφ. 8
ii.ιιι.,io;:ι; [n7.6ιlυοι sui ΙOoxgιμεyoυ πεgl olliοrεδΦγ. 'Efiι

'i.]r z.,ri ιi, uiιir πlιiαlιlπoy Ι1 oιiξυγυ; Γ1 αυγγεvεi6 μ6- .

7...ι 2.,ιi ι..i, λ::,,t,',J,,ι, f}ιfl1ιυi, ιiπυrd.υi,ντε; μiιrr oΙιoγ6.
ι', ι,ιγ λi ι' λιιtιrrr.lι ιli z'izιηνtαι διiq eραrι*ιi ιi:[vητα fi ηc. :

ιιe',γ ,ieiι'ιιrυι. 1ιiι ,iτιr;ι}.ι19ω0δv xαi lδιωιιzδY τoιoiτoγ.
'Ajo1oν 74.

.\i:v ι:.τιτψr!xιι,ιι παφu1ιirgηοιζ l(oατι7.oi ιiιιvr|rιlυ εξ
ι.li.1 z.lrτ,ιδιιuοildγια; dπi πuqαβιioει τιirv Ν6μιιν {229 τi5

'|i.i-!|.|..ιt;δ:l 
τ;ι; lυrtιi)n l0}0 rαι bΙτ3 τi6 lδ 'loυνloυ

1ι.l:tl ιil; ι,ri τ,-ιγ Διaιuγμιiτωv ιλιn ΙU)2l 'Απgιλlov 1υ2.l

J.α1ι|tαvιiμεvlrr ιidvηrοt iιτφγεiιιlι |ιrτ' αιrlμη' ιοt εγδια-.
,1rψ.ηιj:rιlυ.

.l. Θι:lιι:i.[,υ,ιi zιιτ,i τ,)ι. πιιpιirιιι γ,iμυy γoεiιαι ιδ δgυ.
γμu ιιri ιi.διiιριlυ;. i| aλιiιl,loιi ruιiτoυ διli lιOυδqιi1g ιd {
ιirιiψιυοι; τιiυr LιOοδυμιilv τιilv βιΙaεωr μ8pι τi1g σrd0μπ:
rrο ιooγειυυ.

.' ιιιi i λt,ιiυυ z,ιi 2 'tυυyiυυ l'.riJti.1l -. ^

ii,.'tl πιr,-,,7.,ilψηr,;'.'Jr%.j*ωv θvεgμiιαι !φdfi6
'ι a.tιl lltγ ιrιtrrY liι; liyυιιoδοlιιioεrυ; 0πΦ τoii ιiγoqιιστoi xατoι-.
',, zLι;' iyιι'r; Ξτυι,; liτδ ιΙ1; 8xδιioεω; τiE ,t€Qt iζgqιΦο'i;εαri
.| iΙ.'(ριi.rευr; r.lιi i.τi :ιφooιr7ωγ[t γoαμμαrιoυ to, l'αΗεfoυ

l l,ιγιιzιι ια il 11z,'u y zαi Jιryεiιυ γ Gεoι xoτα0εσJrc n,rφ:'it.Φ.l
' ll ποci,i π€γτε 1ιλιιiδωv δgα;μΦv δ; !γ-γυilαεω3, iιrιe Erιoie€. l
ii ,ln.,r, μετ.i rlj, ιiπoπερriιωoιv rΙ6 0εμελιιlioeω6 τii; oiro- j

!l δoμη; με7.aι ιη; ]iιdιacω;. a

i| " 
'l'ιi lι6zοι τit; ioιιio; τo! 'r\vαγr. N6μoυ 9$Eβι πa-i

'| ,ι.7.ω1ιiil6ι'(u oι%d.τεδg δυvιiμeι πgoio1υoιirιωv Y6μωv εξi

|i) λΙειn *αgf λευoιv irι,i t]ιli γ .ir,', τi1; 1g11r17.l.111j1;;1,.l j.

'Qo'.ειμ€νoυ 
,ιΞ?ι lι;l ιi:ι:rπi.ι1r.rιιil:lυι(ιy iizιι,Ιιtkrγ, ιiιγ iiιrιlj

ol ιi1ιl9αoιιιi νιι'ιfιiLi.r'ι'ν .iv'i.i.ι.ι."; ιιi; διiιι:ι; 1,,ιν Llι|
tπo ιl)v rτ0οΓ,,ι,i;lεσιf ιili.iπιl:ιi,ιlιt,,ιιi|; ιι,;| τιlli|lιtΙrlr;. 

ι
γ} Kατιiτιv ιi:αμiοε,r; τιli'\'ποιγiιln. izδi.ιiηrifl13

1i :'t:':':'Ln"i1'1'1l1f: 
r'r'. Υ.'';Ι':.- - o_ 

::::ii':,γ f :-

:j πφιi'oι1ιyyμ' εitε z'ιrι' ιiιolι,ι εiιε ιαU'6μΦα;. εiιε μ6oφ ol-i
1| .la:δ,lμιzιilν oυvετιrιψιομιilv iιiv rαgi1λ0εv δro; ιi.πδ τilg πτoii
ji ιαι,αI,ulιl,iοεω; ιiπιrμioευl;. ιird.uμβιirιlνιαι i:δ rιl0 tY-l
i1 xιlυφ1εiυυ ιαi 7.ι-lηoηro:ιυιοivιιrι πug' αilτoi i1 διατΙ0εvται

|i i,ιi ;uuu; eQιjoηlυγg; Ξφ' δoov'ιrqαμεvowavoιxoδιiμητιr.l

|| i !υεi ;iυειu, δi ilε1ιεhω0[ lγιδζ τεooΦiυv μηYliv iπδ τi6J
II - iιαηι ιυi 'Αγιrγι' Nιiμoυ 9ιlE)37 ιαi droιεgcrιο0f Ιvτδe 1

l[] iiτδυ;i n'δ τιιe αilrilg 19ovoλoγh6.

l| 
': a.'ll ιiπιiφαoιg πε9i ilvαλι{ψεω5 txδiδε:gcμιi γγ6μηi.

l, 'τοi zαιιi τδ ιigllgoY 6 Συμβoυλbυ $ tf,; xorιi iδ doυdον'
l. i'l.l i,ι1ιφo;τi1; ci1ω; τιi ιηgη0$ .r'1 διαδιιgoiα ιoo αeοooυi'.i lιj .o;ι δημooμιiεrιrι διιi ιιvυi {μηηoiu; θφψφiδo; fi rα.!
|' ι,,aui.\r'',ι,ιι εi; ιδ xaιιioτημζ ri|; δημoτιιi6 ξ ωιvorιιflg!

&.,r.iι; ι,lii)'δxερ li;ιoτεiεΙ rιlv ιαιιi vιjμoy ιαγoεoiηoιν:
ει; ιιir iγλιιrιρεg.iirεvoι. : !

' ',\vιiγφa.ρg, τil; ιi:αμioειυ; ιiπooιdλlεrαι εk ωi φι;.'' ιrι2ιΔ λlετuγg,αφdlv πφο; διαγgαφιiv. ι.
- 'll €πιoιφαρi1 tΦr rιιιaβλη0€yrΘv διΙl ιδ οiτoξ ivα-

|ιετιi oιiμφιονρv itι.li:tγl11rf:rιlf Υr.;}ι|ιι, τυi i,ιiii.. i,'ι d,-'.
09oν U Συμβυυ}.iου i1 τη; aιι,i ιι'l ,iυilιllrγ .j.4. i|ii,ιι'go{!r; 

:

εk_lfu ιοετιrιig : egι:tιioει;.
3. 'Γιilv ιiιuγορειiσει'lγ τrl6rμlr ιiiιι1εir,ιι i1 oι1oιιιοι; Γ1

3γαλ).αγiι τQ,lιzi; iεiQ zιτι,iγιυ; iι :lειil; zιi,;ι1;. i1 iz al.rι-
γioυ oυγγειυi,; 1ιi7.g,ι'.τ..,Ιτου βι;}1ιοi οu1ι;ιrφιi.lr1ι|iιιτ,,1tr1v,,ψ.

ot airig $αγιirοψ xφξει; :eri i1 oι'ττοοι; i1ιπψα71ιιiιι,rl λι-
:ιαιdlμ(τξ cφ'' -υαl. δ πιorιυτι'1; ιυ.17.riι'ι ι riγι:γι..ιιlιrl!ιι: γιl
't0iπξα,'r\vuivη.ιιl; 'fir,ιιψι:io. ;'ι.'ly'ιι |3ι'.ιl'7..zi.ιν zειι,,i-
λαιqv ιirω.'tδv δiια Eeuιo1ιυφiωv (lιJ.ι.rΙ).ιΙ|:t; [ι.lu11,ilν i1

Νoμιιδv xgιioωπυv Δηιιπ(ου Διιιriιlι. ΛΙ ιι:i.ι:ι,ιu'μιι ιι,.ι.ιι
{οdξειa'roιwπoιοirrεrι r:i; ιli' \'ποrl.1γεiιlι, &rο7.φ;'tιιι e,il;
{lπi ιoE oiz.εioυ oυμβ,lirι1ι171:i,1ιlυ ιirιi, ; r:tz.rιιιι. il,ιιtxilγ,
τδ β9aδ6ιεψlν ιixi τi1; οι.ι.ι,i'ir.r;.

'*. Λi 8γegioει, ιοi' Yπου1ι7ιi rι|,rι,yιι:).rrι:|ιl:ιt1ι 1ι;:ι,ι|lι.
β&ε.η ti'.ιιvιiιιl; $xιirειγrιιι εξ τi1r :aιιιιβ.rΙi1ι, ιι1i.,lι.; ii ι,).l

Η 
'i, 

iξiog ιuι μι,fπtΙlζrηιi:u,1y ,ixιγtir,lll il;liφ riι;
Y.Δ Α.ΙΙ.Σ.
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'Ag02oν t3.
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