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ΘΕΜΑ: Ζητείται όπως υπάρξει διαφοροποίηση ως προς τη διάταξη των τουριστικών 

επιπλωμένων κατοικιών για το Νομό Κυκλάδων εφόσον εξασφαλίζεται ανεξάρτητη 

εξωτερική προσπέλαση. 

 

ΣΧΕΤ: α.  Η με αριθ. πρωτ. 530992/28-9-1987 (ΦΕΚ 557Β/23-10-1987) Απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα του ΕΟΤ το μέρος που αφορά "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ". 

 β. Το με αριθ. πρωτ. 518399/11-6-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Συντονισμού 

Περιφερειακών Υπηρεσιών προς όλες τις ΠΥΤ  "Διευκρινήσεις επί εγκρίσεων σχεδίων 

Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών". 

 

Στο σύλλογο Μελετητών Μηχανικών Νομού Κυκλάδων τέθηκε υπόψη το πιο πάνω (β) 

σχετικό δικό σας έγγραφό οδηγιών, προς τις ΠΥΤ της Χώρας. 

Με το έγγραφό σας αυτό, αντιμετωπίζεται ορθά το ζήτημα της διάταξης των Τουριστικών 

Επιπλωμένων Κατοικιών εντός του οικοπέδου ή γηπέδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ.  

Όπως ήδη είναι γνωστό με την (α) σχετική Απόφαση εκτός των άλλων ορίζονται τα εξής: 

"Επομένως δεν γίνονται δεκτά σαν Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες διαμερίσματα 

πολυορόφων πολυκατοικιών με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο γιατί δεν εξασφαλίζεται η 

ανεξάρτητη προσπέλαση και ιδιωτικότητα". 

Από την προαναφερθείσα διατύπωση προκύπτει πως, βασικός στόχος της Απόφασης είναι, 

να εξασφαλίζεται τόσο ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση στην τουριστική επιπλωμένη 

κατοικία όσο και η ιδιωτικότητα. 

Κατόπιν τούτου, άμεσα συνάγεται το συμπέρασμα ότι, ΔΕΝ είναι δυνατόν να αποκλείονται 

μελέτες τουριστικών κατοικιών οι οποίες βρίσκονται σε διώροφο κτίριο, στις οποίες 

εξασφαλίζεται ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση λόγω της υπάρχουσας διαμόρφωσης του 

οικοπέδου ή του γηπέδου, που η διαμόρφωση μπορεί να είναι, κλιμακωτή ή με κλίση και οι δύο 
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προσπελάσεις να βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα, που η υψομετρική τους διαφορά 

συνήθως είναι ίση με το ύψος του ισογείου ορόφου. 

Στην περίπτωση λοιπόν που εξασφαλίζεται η αυτοτέλεια της λειτουργίας της κατοικίας σε 

διώροφο κτίριο, με ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση και η ιδιωτικότητα, προτείνουμε όπως, 

γίνονται δεκτές τέτοιες μελέτες. 

Με την πεποίθηση ότι θα εξετάσετε την πρόταση μας και εν τέλει θα την κάνετε δεκτή, σας 

γνωρίζουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να σας παρέξουμε συμπληρωματικά 

απόψεις θέσεις του Συλλόγου μας για το ζήτημα αυτό.  

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Η γραμματέας 

 
 

Εμμανουήλ  Καλαβρός Μόνικα  Δενδρινού 

Αρχιτέκτων Μηχ/κος Πτυχ. Πολιτικός Μηχ/κός  

δομικών έργων Τ.Ε. 

 

 


