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Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την πρόταση χρηματοδότησης που πρόκειται να καταθέσει η 

«ΕΣΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» για την ανάδειξη και αναβάθμιση τοι οικισμού της στο Γαλαξείδι, 

στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ-2020) ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 και της σχετικής 1
ης 

Πρόσκλησης 

Ενδιαφέροντος της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΚΗΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ. 

 

1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΙΤΕΑ- 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ. 

Ο οικισμός ευρίσκεται στην θέση «ΠΕΛΕΚΑΡΗ», στην περιοχή «ΚΕΡΑΜΟΥ», εκτός σχεδίου 

της Δημοτικής Κοινότητας Γαλαξειδίου, της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξειδίου, του Δήμου 

Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο οικισμός κείται Βορειοδυτικά της Πόλεως του Γαλαξειδίου και απέχει (σε ευθεία γραμμή) 

περίπου 2,2 χιλ. από το λιμάνι της (Βλ. Σχετικό 1, σελ 8). Συνδέεται δε με τον οδικό άξονα 

Ιτέας-Ναυπάκτου με αγροτικό δρόμο μήκους περίπου 1,6 χλμ και πλάτους περίπου 4 έως 5 

μέτρων.  

 

2. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ. 

Το Οικόπεδο εντός του οποίου βρίσκονται τα κτίσματα του οικισμού έχει εμβαδόν 28.258,87 μ2, 

σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που επισυνάπτεται (Βλ. Σχετικό 19, σελ. 20). Εντός του 

οικοπέδου ευρίσκονται συνολικά δέκα (10) κτίσματα τα οποία έχουν τα χαρακτηριστικά που 

αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω: 

Α. ΚΤΗΡΙΟ «ΖΩΗ» ή ΠΡΩΤΟ ΚΤΗΡΙΟ. 

Στην παρούσα μελέτη θα αναφέρεται ως «Κ1». 

Κατασκευάστηκε με την 145/1993 Οικοδομική Άδεια. 

Όροφοι: 2 συν Υπόγειος Όροφος 

Χρήση: Κατοικία και Βοηθητικές χρήσεις στο υπόγειο. 

ΕΜΒΑΔΑ: ΙΣΟΓΕΙΟ Κ1=211,18 Μ2, Α΄ΟΡΟΦΟΣ Κ1=92,30Μ2, ΥΠΟΓΕΙΟ Κ1=110,12Μ2 

Β. ΚΤΗΡΙΟ «ΕΙΡΗΝΗ» Ή ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΤΗΡΙΟ. 

Στην παρούσα μελέτη θα αναφέρεται ως «Κ2». 

Κατασκευάστηκε με την 144/1993 Οικοδομική Άδεια. 

Όροφοι: 2 συν Υπόγειος Όροφος 

Χρήση: Κατοικία και Βοηθητικές χρήσεις στο υπόγειο. 

ΕΜΒΑΔΑ: ΙΣΟΓΕΙΟ Κ2=211,47Μ2, Α΄ΟΡΟΦΟΣ Κ2=95,87Μ2, ΥΠΟΓΕΙΟ Κ2=110,12Μ2 

Γ. ΚΤΗΡΙΟ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Ή ΤΡΙΤΟ ΚΤΗΡΙΟ. 

Στην παρούσα μελέτη θα αναφέρεται ως «Κ3». 

Κατασκευάστηκε με την 99/2000 Οικοδομική Άδεια και την 06/ 2007 Αναθεώρησή της. 

Όροφοι: 2 συν Υπόγειος Όροφος 

Χρήση: Κατοικία και Βοηθητικές χρήσεις στο υπόγειο. 

ΕΜΒΑΔΑ: ΙΣΟΓΕΙΟ Κ3=340,15Μ2, Α΄ΟΡΟΦΟΣ Κ3=156,00Μ2, ΥΠΟΓΕΙΟ Κ3=156,94Μ2 

Δ. ΚΤΗΡΙΟ «ΗΛΙΟΣ» Ή ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΤΗΡΙΟ. 

Στην παρούσα μελέτη θα αναφέρεται ως «Κ4». 

Κατασκευάστηκε με την 99/2000 Οικοδομική Άδεια και την 06/ 2007 Αναθεώρησή της. 

Όροφοι: 2 συν Υπόγειος Όροφος 

Χρήση: Κατοικία και στο υπόγειο γραφεία διοίκησης και βοηθητικές χρήσεις. 

ΕΜΒΑΔΑ: ΙΣΟΓΕΙΟ Κ4=352,43Μ2, Α΄ΟΡΟΦΟΣ Κ4=157,07Μ2, ΥΠΟΓΕΙΟ Κ4=381,05Μ2 

Ε. ΠΑΛΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. 

Στην παρούσα μελέτη θα αναφέρεται ως «Κ5». 

Κατασκευάστηκε με την 352/93 Οικοδομική Άδεια. 

Όροφοι: 1  

Χρήση: Εργαστήριο Κεραμικής και αποθηκευτικοί χώροι. 
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ΕΜΒΑΔΟΝ: ΙΣΟΓΕΙΟ Κ5=229,39 Μ2 

ΣΤ. ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. 

Στην παρούσα μελέτη θα αναφέρεται ως «Κ6». 

Κατασκευάστηκε με την 66/2003 Οικοδομική Άδεια. 

Όροφοι: 1  

Χρήση: Εργαστήριο Κοσμημάτων & Αίθουσα Εκδηλώσεων. 

ΕΜΒΑΔΟΝ: ΙΣΟΓΕΙΟ Κ6=233,32 Μ2 

Ζ. ΚΑΦΕΝΕΙΟ. 

Στην παρούσα μελέτη θα αναφέρεται ως «Κ7». 

Κατασκευάστηκε με την 99/2000 Οικοδομική Άδεια. 

Όροφοι: 1  

Χρήση: Χώρος Συνάθροισης. 

ΕΜΒΑΔΟΝ: ΙΣΟΓΕΙΟ Κ7=83,26 Μ2 

Η. ΚΤΗΡΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 

Στην παρούσα μελέτη θα αναφέρεται ως «Κ8». 

Κατασκευάστηκε χωρίς Οικοδομική Άδεια αλλά τακτοποιήθηκε με την δήλωση με την Α/Α 

2785485 Δήλωση του Νόμου 4178/2013. 

Όροφοι: 1  

Χρήση: Στέγαση Η/Μ Εγκαταστάσεων. 

ΕΜΒΑΔΟΝ: ΙΣΟΓΕΙΟ Κ8=14,27 Μ2 

Θ. ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ- ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. 

Στην παρούσα μελέτη θα αναφέρεται ως «Κ9». 

Κατασκευάστηκε χωρίς Οικοδομική Άδεια αλλά τακτοποιήθηκε με την δήλωση με την Α/Α 

2785485 Δήλωση του Νόμου 4178/2013. 

Όροφοι: 1  

Χρήση: Στέγαση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων. 

ΕΜΒΑΔΟΝ: ΙΣΟΓΕΙΟ Κ9=39,22 Μ2. 

Ι. ΚΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ. 

Στην παρούσα μελέτη θα αναφέρεται ως «Κ10». 

Όροφοι: 1  

Χρήση: Στέγαση Γεώτρησης ύδατος. 

ΕΜΒΑΔΟΝ: ΙΣΟΓΕΙΟ Κ10=7 Μ2. 

Σημειώνεται ότι όλες οι πολεοδομικές παραβάσεις εκτός του κτιρίου Κ10 που έχουν υλοποιηθεί 

στα κτίσματα του οικισμού, έχουν τακτοποιηθεί με την Δήλωση Α/Α 2785485 του Ν. 4178/ 

2013. 

Η ιδιοκτησία έχει δομηθεί με τις διατάξεις που καθορίζουν την εκτός σχεδίου δόμηση, και 

συγκεκριμένα με τα αναφερόμενα στα: ΦΕΚ 270Δ΄ ΠΔ 24/31.05.1985 και ΦΕΚ 538Δ΄ ΠΔ 

06/17.10.1978.  

Με τις διατάξεις που καθορίζουν την εκτός σχεδίου δόμηση δύναται να πραγματοποιηθεί και το 

όποιο επιπλέον δικαίωμα δόμησης έχει η ιδιοκτησία αυτή. 

 

3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ. 

«Η ΕΣΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», είναι κοινωφελές ίδρυμα του γερμανικού αστικού δικαίου με 

έδρα το Schlitz-Sassen, που ιδρύθηκε από την Doris Eisenmeier στις 30 Μαΐου του 1992 . Στην 

Ελλάδα ασκεί δραστηριότητα διά του παραρτήματός του, που είναι η Εστία Άγιος Νικόλαος 

στην περιοχή «ΚΕΡΑΜΟΥ» κοντά στο Γαλαξείδι. Με τα κεφάλαια που διέθεσε η ιδρύτρια έγινε 

αγορά 28 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή «Κεραμού» του Γαλαξειδίου με σκοπό να κτιστούν 

δύο μονοκατοικίες και ένα μεγάλο κτήριο για εργαστήρια κεραμικής και ξυλουργείου για να 

στεγάσουν παιδιά με νοητική υστέρηση και να αποτελέσουν έτσι την πρώτη και μοναδική 

κοινότητα στην Ελλάδα όπου οι μόνιμοι κάτοικοι με αναπηρία μοιράζονται την ζωή τους με 

αυτούς που τους φροντίζουν. Τα σχέδια έγιναν από τον αρχιτέκτονα σύζυγο της ιδρύτριας, Kurt 
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Eisenmeier και την υλοποίησή τους ανέλαβε το Τεχνικό Γραφείο με Αρχιτέκτονα τον Μύρωνα 

Τουπογιάννη, Πολιτικό Μηχανικό τον Αλέξανδρο Πατεράκη και συνεργάτη Αρχιτέκτονα τον 

Μανώλη Κουτσουγκρή. 

Στις 15 Ιουνίου του 1993, έγινε η θεμελίωση της Εστίας Άγιος Νικόλαος στο Γαλαξείδι. Στις 2 

Σεπτεμβρίου του 1994 αυτή απέκτησε Άδεια Λειτουργίας . 

Στις 30 Ιουλίου του 1995 λειτούργησε η πρώτη μονοκατοικία «ΖΩΗ» στο κτήριο Κ1. 

Στη συνέχεια κτίστηκαν μέχρι και το 2004 όλα τα κτήρια που αναφέρονται παραπάνω με 

σημαντικές δωρεές ιδιωτών και ιδρυμάτων αλλά και την συμβολή του κράτους διά του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η διαμόρφωση των κοινοχρήστων χώρων του 

οικισμού, δρόμοι, πλατείες και οι φυτεύσεις, συνεχίζουν να πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα. Ο 

οικισμός και οι κάτοικοί του έχουν κύρια διασύνδεση με το ιστορικό Γαλαξείδι, την πανάρχαια 

Ναυτική Πολιτεία της Ρούμελης, το Γαλαξείδι των καραβοκύρηδων και των καραβομαραγκών, 

των υπερπόντιων ταξιδιών των ιστιοφόρων του και την κοσμοπολίτικη αύρα των παλιών 

κατοίκων του. Έχουν όμως επίσης και σχέσεις με την πρωτεύουσα του Δήμου Δελφών την 

ιστορική Άμφισσα, την παραλιακή πολιτειούλα της Ιτέας με το εξαιρετικό ρυμοτομικό της  

καθώς και  τους παγκόσμιους ιερούς Δελφούς. 

 

4. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

Η Περιοχή «Κεραμού» του Γαλαξειδίου κείται σε υψόμετρο από +100 έως +200 μέτρα από την 

επιφάνεια της Θάλασσας. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει στον οικισμό της Εστίας Άγιος 

Νικόλαος που είναι χωροθετημένος εκεί, εξαιρετική θέα προς τον όρμο και την πόλη του 

Γαλαξειδίου (Βλ. Σχετικό 2).  

Η έδαφος είναι κυρίως ασβεστολιθικός βράχος του οποίου η παρουσία δημιουργεί έλλειψη 

επιφανειακών υδάτων, πηγών καθώς και μικρές δυνατότητες εφορείας στο έδαφος του οικισμού.  

Το κλίμα είναι μεσογειακό με ιδιαίτερα ζεστά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες. 

Η περιοχή ανήκει σε ζώνη προστασίας NATURA. Η χλωρίδα της περιοχής αποτελείται κυρίως 

από Ελιές και Αγριελιές, κοινούς και γιγαντιαίους κέδρους, ασφάκες, αγκορτσιές καθώς και το 

προστατευόμενο είδος campanoula topoliana cordifolia. Η πανίδα περιλαμβάνει το θηλαστικό 

Νανοκρικετό, πλήθος προστατευόμενων πτηνών όπως σταρήθρες, πετροπέρδικες, αλκυόνες, 

μπούφους, γερακίνες, χρυσσαετούς, κ.α., τα ερπετά σπιτόφιδο, τρανόσαυρα της Ικαρίας κ.α. 

καθώς και ονυχοχελώνες. 

 

5. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

Ο οικισμός της Εστίας Άγιος Νικόλαος έχει δημιουργηθεί για την εκπλήρωση ειδικού σκοπού. 

Οι μόνιμοι κάτοικοι του με αναπηρία (νοητική στέρηση) να μοιράζονται την ζωή τους με αυτούς 

που τους φροντίζουν. Συνεπώς από τα δέκα (10) συνολικά σήμερα κτήρια του οικισμού τα 

τέσσερα (4) από αυτά (Κ1,Κ2,Κ3 & Κ4), είναι κτήρια - κατοικίες όπου στο ισόγειο ζουν οι 

μόνιμοι κάτοικοι και στον όροφο μοιράζοντας την ζωή τους μαζί τους, ζουν οι άνθρωποι που 

τους φροντίζουν (ζευγάρι υπεύθυνων και εθελοντές). Η ιδέα είναι κάθε σπίτι να λειτουργεί ως 

κανονική και ανεξάρτητη οικογένεια, όπου όλοι συντονίζονται στην λειτουργία της 

καθημερινότητάς τους ως μέλη της συγκεκριμένης οικογένειας. Από τα υπόλοιπα εξ (6) κτίρια, 

τα δύο (2), είναι εξοπλισμένα εργαστήρια (Κ5,46) όπου οι κάτοικοι του οικισμού ασκούν την 

δραστηριότητα της κατασκευής κοσμημάτων και κεραμικών και τα υπόλοιπα κτήρια 

(Κ7,Κ8,Κ9,Κ10), είναι βοηθητικά κτήρια του οικισμού. 

Ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός του οικισμού είναι περίπου 40 άτομα συνολικά (20 άτομα με 

νοητική στέρηση και 20 άτομα που τα φροντίζουν). Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν και 

περίπου 10 άτομα που ασχολούνται στον οικισμό σε καθημερινή βάση ή περιπτωσιακά που όμως 

δεν διαβιούν στον οικισμό. 

 

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ. 
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Η περιγραφή της δομής του οικισμού όσον αφορά την χωροταξική κατανομή, το είδος, τη χρήση 

και το μέγεθος των κτιρίων που τον αποτελούν έγινε αναλυτικά στην παράγραφο 2 της παρούσης 

και στο Τοπογραφικό διάγραμμα του επισυνάπτεται (Βλ. Σχετικό 19, σελ.20).  

Η Φωτογραφική αποτύπωση των κτιρίων γίνεται στα Σχετικά: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. (Σελ. 9 εως 

& 13). 

Τα όρια του οικισμού που συμπίπτουν με τα όρια της ιδιοκτησίας εμφαίνονται επίσης σε 

συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87, στον σχετικό πίνακα που συνοδεύει το τοπογραφικό διάγραμμα.( Βλ. 

Σχετικό 13). 

Δεν υπάρχει εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Α.Π. για την δημοτική ενότητα Γαλαξειδίου. Όμως η 

περιοχή της «ΚΕΡΑΜΟΥΣ» που πριν το 1980 είχε αγροτικό και χορτολιβαδικό χαρακτήρα, 

σήμερα χαρακτηρίζεται και από την ανάπτυξη παραθεριστικής και μόνιμής κατοικίας, όπως 

άλλωστε συμβαίνει με ολόκληρη την περιοχή που βρίσκεται Βορειοδυτικά του Γαλαξειδίου και 

του Οδικού Άξονα Ιτέας – Ναυπάκτου. 

Η ευρύτερη περιοχή της «ΚΕΡΑΜΟΥΣ», ανήκει σε προστατευόμενη χαρακτηρισμένη περιοχή 

NATURA και συγκεκριμένα στην περιοχή με κωδικό τόπου GR2450009 (ΕΥΡΥΤΕΡΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ). 

Ευρίσκεται εκτός των ορίων των Ζωνών Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου των Δελφών 

όπως αυτές ορίζονται με το ΦΕΚ 147 ΑΑΠ/ 02.05.2012. (Βλ. Σχετικό 14, Σελ. 15). 

Διαθέτει άνετους χώρους υπαίθριας στάθμευσης, και η κυκλοφορία εντός του οικισμού γίνεται 

με ιδιωτικό δίκτυο αμαξιτών δρόμων και πεζοδρόμων, που συνδέουν με άνεση τα κτίρια και τους 

κοινόχρηστους χώρους του οικισμού, μεταξύ τους και στο μεγαλύτερο μήκος τους είναι 

ασφαλτοστρωμένοι (Βλ. Σχετικό 15, Σελ. 16). 

Δεν υπάρχει κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος εντός του οικισμού. 

Δεν έχει εκπονηθεί ακόμη κτηματολόγιο στην περιοχή της Δ.Ε. Γαλαξειδίου, έχει ανατεθεί όμως 

σε ανάδοχο η μελέτη και αναμένεται να ξεκινήσουν εργασίες κτηματογράφισης εντός του 2019. 

 

7. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ. 

Όπως και παραπάνω αναφέρθηκε, ολόκληρος ο οικισμός όπως εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο 

τοπογραφικό διάγραμμα και όπως τα όριά του ορίζονται στον πίνακα συντεταγμένων που το 

συνοδεύει (Βλ. Σχετικά 13,19 , Σελ. 14,20), με ό,τι περιλαμβάνεται σε αυτό (κτήρια, 

κοινόχρηστοι χώροι, δίκτυα και εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης), αποτελεί ιδιοκτησία 

του Νομικού Προσώπου «Εστία Άγιος Νικόλαος». 

Τα συμβόλαια και τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους που ορίζουν την ιδιοκτησία αυτή είναι: 

Α. Το με αριθμό 4832/06.08.1992 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Γαλαξειδίου Γιαννίτσας 

Ηλία Κουμπούρη συζ. Ανδρέα Καλαμάτα, με τίτλο: «Αγοραπωλησία Αγροτικού Ακινήτου» και 

εμβαδόν: 5.504,41 μ2, που μεταγράφηκε την 06.08.1992 στο Βιβλίο Μεταγραφών του 

Υποθηκοφυλακείου Γαλαξειδίου (Τόμος 92 και Αριθμός 4).  

Β. Το με αριθμό 4833/06.08.1992 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Γαλαξειδίου Γιαννίτσας 

Ηλία Κουμπούρη συζ. Ανδρέα Καλαμάτα, με τίτλο: «Αγοραπωλησία Αγροτικού Ακινήτου» και 

εμβαδόν: 10.357,60 μ2, που μεταγράφηκε την 06.08.1992 στο Βιβλίο Μεταγραφών του 

Υποθηκοφυλακείου Γαλαξειδίου (Τόμος 92 και Αριθμός 5,6).  

Γ. Το με αριθμό 4831/06.08.1992 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Γαλαξειδίου Γιαννίτσας 

Ηλία Κουμπούρη συζ. Ανδρέα Καλαμάτα,, με τίτλο: «Αγοραπωλησία Αγροτικού Ακινήτου» και 

εμβαδόν: 3.588,10 μ2, που μεταγράφηκε την 06.08.1992 στο Βιβλίο Μεταγραφών του 

Υποθηκοφυλακείου Γαλαξειδίου (Τόμος 92 και Αριθμός 2,3).  

Δ. Το με αριθμό 4830/06.08.1992 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Γαλαξειδίου Γιαννίτσας 

Ηλία Κουμπούρη συζ. Ανδρέα Καλαμάτα, με τίτλο: «Αγοραπωλησία Αγροτικού Ακινήτου» και 

εμβαδόν: 6.402,50 μ2, που μεταγράφηκε την 06.08.1992 στο Βιβλίο Μεταγραφών του 

Υποθηκοφυλακείου Γαλαξειδίου (Τόμος 92 και Αριθμός 1). 

Ε. Το με αριθμό 5296/11.08.1994 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Γαλαξειδίου Γιαννίτσας 

Ηλία Κουμπούρη συζ. Ανδρέα Καλαμάτα, με τίτλο: «Αγοραπωλησία Αγροτικού Ακινήτου» και 
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εμβαδόν: 2.444,50 μ2, που μεταγράφηκε την 06.08.1992 στο Βιβλίο Μεταγραφών του 

Υποθηκοφυλακείου Γαλαξειδίου (Τόμος 96 και Αριθμός 1). 

Συνολικό εμβαδόν κατά τους τίτλους 

5.504,41+10.357,60+3.588,10+6.402,50+2.444,50)=28.197.11 μ2 

 

8. ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. 

Η Οδική Πρόσβαση και οι οδικές υποδομές του οικισμού περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω. 

Η Αποχέτευση του οικισμού γίνεται με εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο που καταλήγει σε 

εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού. (Βλ. Σχετικό 16, Σελ. 16). 

Η Ύδρευση γίνεται με άντληση σκληρού ύδατος από Γεώτρηση, Επεξεργασία σε ειδικές 

εγκαταστάσεις, αποθήκευση σε δεξαμενή και διοχέτευση του νερού στα κτήρια και τους 

κοινόχρηστους χώρους, με εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης, για όλες τις χρήσεις πλην την πόση (Βλ. 

Σχετικό 11, Σελ. 13). 

Η Ηλεκτροδότηση του οικισμού γίνεται με τριφασική παροχή της ΔΕΗ. 

Υπάρχει τηλεφωνική σύνδεση του οικισμού με δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας και σύνδεση με το 

διαδίκτυο. 

Ικανοποιητική λήψη σημάτων στον οικισμό από όλα τα διαθέσιμα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. 

 

9. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ. 

Οι κοινόχρηστοι χώροι του οικισμού πέραν του οδικού δικτύου των αμαξιτών δρόμων, 

περιλαμβάνει, το εξωτερικό καθιστικό του καφενείου (Βλ. Σχετικό 9, Σελ. 12), δίκτυο 

πεζοδρόμων, καθώς και υπαίθριων καθιστικών και κλιμακοστασίων που συνδέουν μεταξύ τους 

τα διάφορα επίπεδα του οικισμού (Βλ. Σχετικό 17, Σελ. 17). Παρτέρια, φυτεύσεις δένδρων και 

λουλουδιών, και οι αυλές των κτιρίων συμπληρώνουν την υφιστάμενη κατάσταση των 

κοινόχρηστων χώρων του οικισμού. 

 

10. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ. 

 

Ο υπ΄ όψιν οικισμός δημιουργήθηκε μόλις στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Δεν περιλαμβάνει 

λοιπόν παραδοσιακά κτήρια. Τα σχέδια του έγιναν από τον αρχιτέκτονα σύζυγο της ιδρύτριας, 

Kurt Eisenmeier σε συνεργασία με τον Αρχιτέκτονα Μύρωνα Τουπογιάννη, τον Πολιτικό 

Μηχανικό Αλέξανδρο Πατεράκη και τον Αρχιτέκτονα Μανώλη Κουτσουγκρή. Οι όψεις των 

κτιρίων και η ογκομετρική τους μορφή έχουν στοιχεία από τον αστικό νεοκλασικισμό του 

Γαλαξειδίου, είναι σε γενικές γραμμές λιτά και είναι αρμονικά προσαρμοσμένα στο φυσικό 

περιβάλλον της «Κεραμούς».  

Το γεγονός ότι η περιοχή έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA, καταδεικνύει τον πλούτο της 

χλωρίδας της περιοχής αλλά κυρίως τον πλούτο της πανίδας της και ειδικά όσον αφορά την 

βιοποικιλότητα την πτηνών που διαβιούν στην περιοχή. 

Σημαντική ακόμα είναι η σύνδεση του οικισμού αυτού σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικό, 

οικονομικό, πολιτιστικό, με έναν από τους καλύτερα διατηρημένους ιστορικούς οικισμούς της 

χώρας, το Γαλαξείδι. 

 

11. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. 

Τα προβλήματα του οικισμού χωρίζονται σε τρεις (3) κατηγορίες: 

1. Επισκευές – Συντηρήσεις κτηριακών υποδομών. 

2. Αισθητική αναβάθμιση κτηρίων 

3. Ενεργειακή Αναβάθμιση κτηρίων. 

Έτσι: 

1. Επισκευές Συντηρήσεις κτιριακών υποδομών. 
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·Στα τέσσερα (4) διώροφα κτήρια του οικισμού (Κ1-Κ2-Κ3-Κ4), παρουσιάζονται εκτεταμένες 

αποκολλήσεις των περιμετρικών στηθαίων στα δώματα. Μετά την τοποθέτηση κατάλληλων 

ικριωμάτων, θα καθαιρεθεί ο υπάρχων σοβάς σε πλάτος 0,70 μ εκατέρωθεν των ρωγμών, θα 

καθαριστεί επιμελώς η λουρίδα που θα δημιουργηθεί, θα τοποθετηθεί επί αυτής γαλβανιζέ 

δομικό πλέγμα ή υαλόπλεγμα, θα σοβατιστεί η λωρίδα με ενισχυμένο τσιμεντοκονίαμα (χωρίς 

ασβέστη), ενισχυμένο περαιτέρω με στεγανωτικό μάζης και θα τοποθετηθεί τελική στρώση από 

ενισχυμένο τριπτό μαρμαροκονίαμα.  

·Υπάρχουν αποκολλήσεις των πλακιδίων πορσελάνης επικάλυψης των δωμάτων και 

καταστροφή των μεταξύ τους αρμών σε μικρή έκταση, καθώς και προβλήματα καταστροφών 

στα σιφώνια απορροής των ομβρίων υδάτων και των κάθετων υδρορροών στα δώματα, με 

αποτέλεσμα την εμφάνιση υγρασιών στους αντίστοιχους ισόγειους ορόφους. (Κτήρια Κ1-Κ2-

Κ3-Κ4). Θα γίνει επιμελής αντικατάσταση των αποκολλημένων πλακιδίων και επιδιόρθωση των 

κατεστραμμένων αρμών, σιφωνίων και κάθετων υδρορροών  

·Παρατηρείται εισροή ομβρίων υδάτων στις κεντρικές εισόδους και των δύο ισογείων 

κτισμάτων των εργαστηρίων κατά την διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων. (Κτήρια Κ5-Κ6). Το 

πρόβλημα θα αντιμετωπισθεί με την κατασκευή δύο (2) στεγάστρων με ξύλινο φέροντα 

οργανισμό και επικάλυψη από κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου. 

2. Αισθητική Αναβάθμιση κτηρίων. 

·Οι όψεις όλων των κτιρίων του οικισμού (Κ1-Κ2-Κ3-Κ4-Κ5-Κ6-Κ7-Κ8), χρήζουν αισθητικής 

αναβάθμισης με τον χρωματισμό τους με τα κατάλληλα ακρυλικά χρώματα. Τα κτίρια των 

εργαστηρίων (Κ7-Κ8), θα συντηρηθούν και θα βαφτούν τα εξωτερικά ξύλινα κουφώματα τους. 

·Οι εσωτερικές τοιχοποιίες και οι οροφές των κτιρίων (Κ1-Κ2-Κ3-Κ4), που αποτελούν και τα 

κτήρια όπου διαμένουν οι ένοικοι του οικισμού χρήζουν αισθητικής αναβάθμισης με τον 

χρωματισμό τους με τα κατάλληλα πλαστικά χρώματα. 

3. Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων. 

·Τοποθέτηση δύο (2) ηλιακών συλλεκτών στα κτήρια (Κ3-Κ4). 

·Τοποθέτηση τεσσάρων (4), ενεργειακών εστιών (τζακιών) στα κτήρια (Κ1-Κ2-Κ3-Κ4). 

·Αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων καλοριφέρ στον ισόγειο χώρο υποδοχής του κτιρίου 

(Κ3). 

Οι ανωτέρω περιγραφόμενες εργασίες φαίνονται συνοπτικά στον συγκεντρωτικό πίνακα του 

Σχετικού 18, Σελ. 18. 

 

12. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 

Ο Σκοπός των ιδρυτών αλλά και της διοίκησης και των εργαζομένων στη Εστία Άγιος Νικόλαος 

στο Γαλαξείδι, είναι κατά πρώτο λόγο η άνετη διαβίωση στον οικισμό των ενοίκων του και κατά 

δεύτερο λόγο η περαιτέρω ανάπτυξη του οικισμού με την κατασκευή νέων κτιριακών υποδομών 

στην περιοχή της «ΚΕΡΑΜΟΥΣ». Η παρούσα πρόταση, η έγκριση, η χρηματοδότηση και η 

υλοποίησή της θα  βοηθήσει καταλυτικά την επίτευξη του σκοπού αυτού. 

 

13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Σχετικό 1. Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη της ΕΚΧΑ Α.Ε. λήψης 2007-2009 με την θέση του 

Οικισμού της Εστίας Άγιος Νικόλας σε σχέση με το Γαλαξείδι και την Ε.Ο. Ιτέας-

Ναυπάκτου. 

2. Σχετικό 2. Φωτογραφία με πανοραμική θέα του Όρμου και της Πόλης της Γαλαξειδίου από 

την τα ψηλά σημεία της ιδιοκτησίας όπου είναι χωροθετημένος ο οικισμός. 

3. Σχετικό 3. Το κτήριο «ΖΩΗ» ή «ΠΡΩΤΟ ΚΤΗΡΙΟ». (Κ1). 

4. Σχετικό 4. Το κτήριο «ΕΙΡΗΝΗ» ή «ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΤΗΡΙΟ». (Κ2). 
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5. Σχετικό 5. Το κτήριο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» ή «ΤΡΙΤΟ ΚΤΗΡΙΟ». (Κ3) 

6. Σχετικό 6. Το κτήριο «ΗΛΙΟΣ» ή «ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΤΗΡΙΟ».(Κ4) 

7. Σχετικό 7. Το κτήριο του Παλιού Εργαστηρίου.(Κ5). 

8. Σχετικό 8. Το κτήριο του Νέου Εργαστηρίου. (Κ6). 

9. Σχετικό 9. Το κτήριο του Καφενείου (Κ7), και το υπαίθριο καθιστικό. 

10. Σχετικό 10. Το κτήριο των Η//Μ εγκαταστάσεων (Κ8), στην είσοδο του οικισμού. 

11. Σχετικό 11. Το κτίσμα της Υδατοδεξαμενής (Κ9). 

12. Σχετικό 12. Το κτήριο της Γεώτρησης. (Κ10). 

13. Σχετικό 13. Πίνακας των συντεταγμένων των κορυφών της ιδιοκτησίας. 

14. Σχετικό 14. Σκαρίφημα της θέσης της ιδιοκτησίας σε σχέση με το όριο της Ζώνης Β΄ 

Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου των Δελφών. 

15. Σχετικό 15. Το εσωτερικό δίκτυο των αμαξιτών δρόμων του οικισμού είναι 

ασφαλτοστρωμένο. 

16. Σχετικό 16. Ο Βιολογικός Καθαρισμός. 

17. Σχετικό 17. Υπαίθριο καθιστικό. 

18. Σχετικό 18. Συγκεντρωτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εργασιών. 

19. Σχετικό 19. Τοπογραφικό διάγραμμα ιδιοκτησίας της Εστίας Άγιος Νικόλαος κλ. 1:1000. 
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Σχετικό 1. Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη της ΕΚΧΑ Α.Ε. λήψης 2007-2009 με την θέση του Οικισμού της 

Εστίας Άγιος Νικόλας σε σχέση με το Γαλαξείδι και την Ε.Ο. Ιτέας-Ναυπάκτου. 

 

 
 

Σχετικό 2. Φωτογραφία με πανοραμική θέα του Όρμου και της Πόλης της Γαλαξειδίου από τα ψηλά σημεία 

της ιδιοκτησίας όπου είναι χωροθετημένος ο οικισμός. 
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Σχετικό 3. Το κτήριο «ΖΩΗ» ή «ΠΡΩΤΟ ΚΤΗΡΙΟ». (Κ1). 

 

 

 
 

Σχετικό 4. Το κτήριο «ΕΙΡΗΝΗ» ή «ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΤΙΡΙΟ» (Κ2). 
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Σχετικό 5. Το κτήριο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» ή «ΤΡΙΤΟ ΚΤΗΡΙΟ». (Κ3) 

 

 
 

Σχετικό 6. Το κτήριο «ΗΛΙΟΣ» ή «ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΤΗΡΙΟ».(Κ4) 
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Σχετικό 7. Το κτήριο του Παλιού Εργαστηρίου.(Κ5). 

 

 
 

 8. Το κτήριο του Νέου Εργαστηρίου. (Κ6). 
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Σχετικό 9. Το κτήριο του Καφενείου (Κ7), και το υπαίθριο καθιστικό. 

 

 
 

Σχετικό 10. Το κτήριο των Η//Μ εγκαταστάσεων (Κ8), στην είσοδο του οικισμού. 
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Σχετικό 11. Το κτίσμα της Υδατοδεξαμενής (Κ9). 

 

 
Σχετικό 12. Το κτήριο της Γεώτρησης. (Κ10). 
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Σχετικό 13. Πίνακας των συντεταγμένων των κορυφών της ιδιοκτησίας. 
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Σχετικό 14. Σκαρίφημα της θέσης της ιδιοκτησίας σε σχέση με το όριο της Ζώνης Β΄ Προστασίας του 

Αρχαιολογικού Χώρου των Δελφών. 
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Σχετικό 15. Το εσωτερικό δίκτυο των αμαξιτών δρόμων του οικισμού είναι ασφαλτοστρωμένο. 

 

 
Σχετικό 16. Ο Βιολογικός Καθαρισμός. 
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Σχετικό 17. Υπαίθριο καθιστικό. 
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Σχετικό 18. Συγκεντρωτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εργασιώ 
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14 ΠΗΓΕΣ 

1. Το Βιβλίο με τίτλο «Η Εστία Άγιος Νικόλαος στο Γαλαξείδι 25 χρόνια δημιουργίας 1992-

2017», Copyright Ροδούλα Σταθάκη-Κούμαρη, ΕΣΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Άμφισσα 2018, 

Εκτύπωση ΑΡΧΕ-ΤΥΠΟ, Άμφισσα. 

2. Η Μελέτη των Μύρωνα Τουπογιάννη Αρχιτέκτονα, Αλέξανδρου Πατεράκη Πολιτικού 

Μηχανικού, Μανώλη Κουτσουγκρή Αρχιτέκτονα με τίτλο: «ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ», Μάϊος 1995. 

3. Η Μελέτη  του Αντώνη Αθηναίου Πολιτικού Μηχανικού της Δημόσιας Υπηρεσίας 

Πολεοδομίας και Στέγασης με τίτλο: «ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΗΤΙΚΑ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ», Οκτώβριος 2006. 

4. Η Δήλωση Τακτοποίησης Αυθαιρέτων Κτισμάτων  του Ν. 4178/ 2013 με Α/Α…. Του 

Λεωνίδα Φουσέκη Πολιτικού Μηχανικού του 2015. 

5. Φωτογραφίες του Μελετητή Νικολάου Φουσέκη Πολιτικού Μηχανικού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


