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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι μελέτες αναβάθμισης και ανάδειξης οικισμών, που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) / Άξονας 4 "Εφαρμογή της 

προσέγγισης LEADER" / Μέτρο 41, Υπομέτρο L322 "Ανακαίνιση και ανάπτυξη των 

χωριών", έχουν ως αντικείμενο να προσδιορίσουν τμήματα ή στοιχεία του οικισμού για 

τα οποία βάσει ιστορικών, κοινωνικών στοιχείων και στοιχείων ειδικού αρχιτεκτονικού 

χαρακτήρα θα προταθεί ένα σχέδιο ανάπτυξης που θα περιλαμβάνει: 

o Αισθητική και λειτουργική βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων και 

o Ανάδειξη των φυσικών και ειδικών αρχιτεκτονικών στοιχείων της περιοχής 

Στόχος της μελέτης είναι μέσω μιας μεθόδου ολοκληρωμένης προσέγγισης να 

υποδειχτούν παρεμβάσεις που είναι αναγκαίες για τη βελτίωση του φυσικού και 

δομημένου περιβάλλοντος του οικισμού σε σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, έτσι ώστε 

να τον καταστήσουν πόλο έλξης των επισκεπτών και να αναβαθμίσουν την ποιότητα 

ζωής των κατοίκων. 

 
Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Η μελέτη αυτή θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

1. Γεωγραφική θέση του οικισμού, σύνδεση με άλλους οικισμούς, κ.λπ.  

2. Πολεοδομική αναγνώριση και ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά στην 

ανάπτυξη και τη δόμηση του οικισμού 

3. Ιστορική αναφορά, πολιτισμικό πλαίσιο και πολιτιστικοί πόροι 

4. Γενική αναγνώριση του φυσικού περιβάλλοντος (κλίμα, γεωλογικά, γεωτεχνικά 

και γεωμορφολογικά στοιχεία εδάφους, περιβαλλοντικά στοιχεία (χλωρίδα, 

πανίδα, προστατευόμενες περιοχές, πηγές κ.λπ.) 

5. Γενική αναγνώριση ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (πληθυσμός, απασχόληση, 

οικονομικές δραστηριότητες, δόμηση κ.λπ.) 

6. Περιγραφή της δομής του οικισμού (δομή του οικισμού, όρια οικισμού, χρήσεις 

γης, περιοχές προστασίας ή ειδικών δεσμεύσεων, δίκτυο κυκλοφορίας - 

στάθμευσης) 

7. Ιδιοκτησιακό καθεστώς - κοινόχρηστοι χώροι 

8. Δίκτυο υποδομών 

9. Ποιοτική αναγνώριση της υφιστάμενης κατάστασης κοινόχρηστων χώρων και 

εξοπλισμό τους 

10. Καταγραφή αξιόλογων στοιχείων ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (κοινόχρηστοι 

χώροι, παραδοσιακά στοιχεία, κτίρια, διαδρομές, φυσικοί πόροι κ.λπ.) 

11. Εντοπισμός ιδιαιτεροτήτων και λειτουργικών προβλημάτων – Συμπεράσματα 

από την αξιολόγηση των στοιχείων της αναγνώρισης – Προοπτικές και κριτήρια 

ανάπτυξης 

Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
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1. Γενική Περιγραφή των Προτεινόμενων Παρεμβάσεων με βάσει τα στοιχεία της 

καταγραφής και της ανάλυσης με έμφαση στα αισθητικά, περιβαλλοντικά, 

ιστορικά, κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία – Τεκμηρίωση 

2. Αναλυτική τεχνική Περιγραφή των Προτεινόμενων Παρεμβάσεων 

3. Ιεράρχηση των Προτεινόμενων Έργων 

Ιεραρχημένο σχέδιο παρεμβάσεων διαμόρφωσης, βελτίωσης, αναβάθμισης 
κοινοχρήστων χώρων (ενοποίηση, αισθητική αναβάθμιση, λειτουργικότητα των 
κοινόχρηστων χώρων), βελτίωση και επέκταση του εξοπλισμού, της μορφής και 
της αισθητικής κοινωφελών εγκαταστάσεων και χώρων στην περιοχή 
αναβάθμισης, καθώς και προτάσεις παρεμβάσεων για τις όψεις αξιόλογων 
κτηρίων. Βασικό στοιχείο ιεραρχημένο των προτεινόμενων παρεμβάσεων θα 
αποτελέσει η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του οικισμού με όρους 
υγιεινής, κυκλοφορίας και μετακίνησης και προϋποθέσεις για ποιοτική και 
οικονομική ανάπτυξη. 

 
Δ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
 
Ε. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
ΣΤ. ΧΑΡΤΕΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1. Γενικοί Αναγνωριστικοί Χάρτες κλ. 1:25.000 και 1:5.000 (που θα περιλαμβάνουν 

τα στοιχεία της παρ. Β (1,3,5,6) 

2. Χάρτης χρήσεων γης κλ. 1:1000 (με επισήμανση των αξιόλογων φυσικών και 

αρχιτεκτονικών στοιχείων, κυκλοφορία – στάθμευση). 

3. Χάρτης κλ. 1:1000 (Στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος, ενδιαφέροντα σημεία 

θέας κ.λπ.) 

4. Χάρτης κλ. 1:1000 (ποιοτική κατάσταση κοινόχρηστων χώρων κ.λπ.) 

5. Χάρτης κλ. 1:1000 ιδιοκτησιακού καθεστώτος κοινόχρηστων χώρων 

6. Χάρτης κλ. 1:1000 υφιστάμενων υποδομών (φωτισμός, ύδρευση κ.λπ.) 

7. Χάρτης κλ. 1:1000 προτεινόμενων περιοχών ή στοιχείων παρεμβάσεων (έργων) 

και ιεράρχηση προτεραιοτήτων 

8. Φωτογραφική τεκμηρίωση του οικισμού 


