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Τα πρώηα νομοθεηήμαηα 

1835: ΒΓ 3/15-4-1835 «πεξί πγηεηλήο νηθνδνκήο ησλ 

πφιεσλ θαη θσκψλ». Ζ βάζε ηεο πνιενδνκηθήο 

πνιηηηθήο 

1836:  ΒΓ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο Αζήλαο 

1842: ΒΓ 5-6-1842  Αθνξνχζε ζηνηρεηψδεηο θαλφλεο γηα 

ππνρξεσηηθή ηήξεζε ξπκνηνκηθψλ θαη νηθνδνκηθψλ 

γξακκψλ ζε Αζήλα θαη Δξκνχπνιε 

1856 Ρχζκηζε πεδνδξνκίσλ θαη ππνλφκσλ  

1867: Οη ξπζκίζεηο πεξί νηθνδνκηθψλ γξακκψλ 

επεθηείλνληαη θαη ζηηο  άιιεο πφιεηο. Διάρηζηα φξηα 

αξηηφηεηαο 

πλήζεο πξαθηηθή ε θαηαθξάηεζε νηθνπέδσλ κε ζηνρν 

ηελ εθπνηεζή ηνπο γηα θνηλσθειή έξγα  

 



Τα πρώηα νομοθεηήμαηα 

•  Ζ δηαρείξηζε ησλ εζληθψλ γαηψλ (1833-1871) 

• Οζσκαλνί-εγγχεζε ησλ δαλείσλ ηνπ 1824-25-απαίηεζε 

εθπνίεζεο απφ ηνπο πηζησηέο 

• Σν 1871 γεληθεχηεθε ε δηαλνκή ησλ εζληθψλ γαηψλ κε 

εμαηξεζε νξηζκελσλ πεξηνρψλ 

• Ο ξφινο ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

αζηηθνχ  ρψξνπ  

• Πνιπάξηζκεο ηνπηθέο αιιαγέο 

• Οηθνδνκηθέο άδεηεο θαη άδεηεο επζπγξακκίαο 







Το πρώηο ζσζηημαηικό πολεοδομικό νομοθέηημα  

Ν. 10-8-1923 

Αθνξνχζε 

1. Το ζτέδιο πόλεως 

• Δηδηθνχο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο 

• Κνηλφρξεζηνπο θαη δνκήζηκνπο ρψξνπο 

• Δπηηξεπφκελεο ρξήζεηο ζε θάζε ηκήκα ή δψλε ηνπ 

νηθηζκνχ 

2. Μεηαβολές ηοσ ζτεδίοσ πόλεως 

• Σξνπνπνίεζε 

• Αλαζεψξεζε (ηξνπνπνίεζε ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ) 

• Δπέθηαζε (ελζσκάησζε πξνυθηζηακέλσλ νηθηζκψλ 

π.ρ πξν ηνπ 1923 

• Έληαμε 

 

 



N. 374/1929 περί οριηοντίου ιδιοκτθςίασ 

• Ζ αληηπαξνρή σο λνκηθφ κφξθσκα πξνζδηνξίδεηαη απφ 

ηνλ λφκν ηνπ 1929 πεξί νξηδνληίνπ ηδηνθηεζίαο 



Ν. 947/1979 «περί οικιζηικών περιοτών» 

Δηζήγαγε λένπο φξνπο/εξγαιεία φπσο:  

 Οηθηζηηθή πεξηνρή 

 Φπζηθφο ρψξνο 

 Εψλε Καλνληζηηθψλ Όξσλ Γφκεζεο (ΚΟΓ) 

 Χξήζεηο Γεο (ζχζηεκα δηαρσξηζκνχ ρξήζεσλ γεο) 

 

 

 



Ν. 1337/1983 «Περί Γενικών Πολεοδομικών Στεδίων 

Δηζήγαγε λένπο φξνπο/εξγαιεία φπσο:  

 Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην (ΓΠ), πνπ αλαθέξεηαη 

ηφζν ζην αζηηθφ φζν θαη ζην πεξηαζηηθφ πεξηβάιινλ  

 Εψλε Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ (ΕΟΔ) 

 Απαγνξεχεη θαηαηκήζεηο γεο 

 Καζηεξψλεη ηελ εηζθνξά ζε γε θαη ζε ρξήκα 

 Δκπινπηίδεη ηηο κεζφδνπο επεκβαηηθήο πνιενδνκίαο 

κε δχν λέα εξγαιεία ΕΔΔ (δψλεο εηδηθψλ εληζρχζεσλ) 

θαη ΕΔΚ ( δψλεο εηδηθψλ θηλήηξσλ) 

 Καζηεξψλεη ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ κε ηελ 

αλαγλψξηζε ππεξ απηψλ ηνπ δηθαηψκαηνο 

δηαηχπσζεο άπνςεο  

 

 



Ν. 1337/1983 «Περί Γενικών Πολεοδομικών Στεδίων 

Φάζεις ή Σηάδια ηοσ ΓΠΣ 

 Πξψηε θάζε: εθπφλεζε ΓΠ 

 Γεχηεξε θάζε: πνιενδνκηθή κειέηε (ΠΜ) 

  

εκείσζε:  

αθνινπζεί ε εθαξκνγή ηεο ΠΜ ζην έδαθνο κέζσ 

ζχληαμεο πξάμεο εθαξκνγήο (κφλν νηαλ 

εθαξκφδνληαη θαλνληζηηθνί φξνη δφκεζεο, ελψ 

αγλνείηαη φηαλ εθαξκφδνληαη κέζνδνη επεκβαηηθήο 

πνιενδνκίαο   

 



ΓΠΣ Ορμφλιασ. 



ΓΠΣ Ορμφλιασ.  
Βακμόσ λεπτομζρειασ ςτθν ανάλυςθ  

• ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΣΑΙ: 

• Oι δαςικζσ εκτάςεισ, οριοκετθμζνεσ από τον μελετθτι με κεώρθςθ 
τθσ Δ/νςθσ Δαςών του νομοφ (ωσ διαδικαςία χαρακτθριςμοφ) . 

• Οι κθρυγμζνεσ αναδαςώςεισ, με ςυντεταγμζνεσ του Δαςαρχείου. 

• Οι περιοχζσ μεταλλοφορίασ με ςυντεταγμζνεσ του Τπουργείου 
Ανάπτυξθσ (επιτρζπεται θ ζρευνα του υπεδάφουσ για προςδιοριςμό 
περιοχών εκμετάλλευςθσ). 

• Οι περιοχζσ ενεργών μεταλλείων, με ςυντεταγμζνεσ (υποςφνολο 
των περιοχών μεταλλοφορίασ) 

• Θζςθ και  αρίκμθςθ μνθμείων, με ςτοιχεία των Εφοριών 
Αρχαιοτιτων.  

• Η γεωργικι γθ. 

• Οι κεςμοκετθμζνοι οικιςτικοί υποδοχείσ, με ςτοιχεία από τθ Δ/νςθ 
ΧΟΠ του νομοφ και τα αντίςτοιχα ΦΕΚ.  



ΓΠ Ορμφλιασ.  
Υφιςτάμενεσ και κεςμοκετθμζνεσ χριςεισ γθσ.  

 



Γ.Π.Σ. Ορμφλιασ. Χάρτθσ Π2: Οργάνωςθ χριςεων γθσ 
και προςταςίασ περιβάλλοντοσ  

Παράδειγμα χάρτθ τελικισ πρόταςθσ Γ.Π.. όπωσ κεςμοκετείται. 



ΓΠ Ελευςίνασ κλίμακα: 1:5000   



4o επίπεδο: Πολεοδομικι Μελζτθ Επζκταςθσ- 
Ανακεώρθςθσ κλ. 1:1000 



Ν. 6-3-1987 

 χζηεκα αλακείμεσο ρξήζεσλ γεο 

 Γεληθή ή εηδηθή πνιενδνκηθή ιεηηνπξγία 

 Απαγφξεπζε ζπγθεθξκκέλσλ ρξήζεσλ 

 Δπθαηξηαθή πνιηηηθή γεο (κε ζπλερείο ηξνπνπνηήζεηοή 

αλαζεσξήζεηο ή επεθηάζεηο ζρεδίσλ 

 

 

 

 





Ν. 2508/1997 

 Αθνξνχζε ηα ρσξηά κέρξη 2000 θαηνίθνπο 

 Δηζήγαγε ην ρέδην Χσξηθήο Οηθηζηηθήο  Οξγάλσζεο 

Αλνηθηήο Πφιεο  (ΧΟΟΑΠ) 

 Πξνέβιεπε ζρεδηαζκφ Μεηξνπνιηηηθψλ πεξηνρψλ (έλα 

είδνο γέθπξαο αλάκεζα ζηελ ρσξνηαμία θαη ηελ 

πνιενδνκία) 

 Οξγαληζκνί ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ Αζελψλ, Θεζζαινλίθεο  

 Πξνέβιεπε ξπζκηζηηθά ζρέδηα γηα Βφιν, Ησάλληλα, Καβάια θιπ 

 5εηή πξνγξάκαηα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο 

 Γέρηεθε επηδξάζεηο απφ ην επξσπατθφ θνηλνηηθφ δίθαην 

 

 

 

 



Επεμβαηική Πολεοδομία 

Παραδοζιακές μέθοδοι 

 Πνιενδνκηθή Αλάπηπμε (κέζσ λέσλ νηθηζκψλ) 

 Αλάπιαζε (urban regeneration). Αλακφξθσζε 

πθηαζηακέλσλ νηθηζκψλ πνπ είλαη πξνβιεκαηηθνί ή θαη 

πξνζηαζία νηθηζκψλ 

Νέες επεμβαηικές μέθοδοι 

Ν. 949/1977. Ν. 1337/1983, Ν 2508/1994 

ΕΔΠ (Εψλεο ελεξγνχ πνιενδνκίαο) 

ΕΑΑ (Εψλεο αζηηθνχ αλαδαζκνχ) Γήκνο Καηζαξηαλήο 

(θαη   ΕΟΔ, ΕΔΔ , ΕΔΚ) 

 

 

 



ΔΕΠΟΣ 

Ηδξχζεθε κε ηνλ Ν. 446/1978 (σο θξαηηθή εηαηξεία 

πνιενδφκεζεο θαη ζηεγαζεο) 

Μεηαηξάπεθε ζε Αλψλπκε Δηαηξεία κε ην ΠΓ 158/1997 

 

Έξγα ηεο ΓΔΠΟ 

Ξάλζε, Κνκνηελή γηα ζηέγαζε παιιηλνζηνχλησλ 

Καβάια ζε ζχκπξαμε κε ηνλ Γήκν Καβάιαο 

Οιπκπηαθφ Χσξηφ ζην Μαξνχζη   

 

 



Δυνατότθτεσ εφαρμογισ αςτικοφ αναδαςμοφ 

• Ο αςτικόσ αναδαςμόσ ςχετίηεται με τθν ανάπλαςθ, 
αφοφ τθν αντικακιςτά ι καλφτερα τθν 
προλαμβάνει. 

• Παράδειγμα εφαρμογισ αςτικοφ αναδαςμοφ ςτα 
όρια ενόσ ΟΠ επιφάνειασ 2800 τ.μ. 

• Ζςτω ειςφορά ςε γθ 20% (560 τ.μ.) που διατίκεται 
για πλατεία πράςινο, πεηοδρόμουσ και διαπλάτυνςθ 
ςτάςθσ λεωφορείου 

 







Δυνατότθτεσ εφαρμογισ αςτικοφ αναδαςμοφ 

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο 

αζηηθνχ αλαδαζκνχ ζηα φξηα 

ελφο Ο.Π επηθάλεηαο 2800 η.κ. 

 

Έζησ εηζθνξά ζε γε 20% 

(560 η.κ.) πνπ δηαηίζεηαη γηα 

πιαηεία πξάζηλν, 

πεδνδξφκνπο θαη δηαπιάηπλζε 

ζηάζεο ιεσθνξείνπ 

 



 Αν ο αναδαςμόσ επεκτείνεται ςε 
περιςςότερα του ενόσ Ο.Π (και αυτόσ 
είναι ςυνικωσ ο κανόνασ –τότε 
μποροφμε να ςυγκεντρώςουμε τθν 
ειςφορά πολλών Ο.Π ςε μια κζςθ και να 
κάνουμε για παράδειγμα μια πλατεία, 
ζνα πάρκο ι ΚΧ (κοινόχρθςτο χώρο).  

 



Αν ο αναδαςμόσ 
επεκτείνεται ςε 
περιςςότερα του ενόσ Ο.Π 
(και αυτόσ είναι ςυνικωσ ο 
κανόνασ –τότε μποροφμε να 
ςυγκεντρώςουμε τθν 
ειςφορά πολλών Ο.Π ςε μια 
κζςθ και να κάνουμε για 
παράδειγμα μια πλατεία, 
ζνα πάρκο ι ΚΧ 
(κοινόχρθςτο χώρο).  

 



 
 

Η μεταφορά ιδιοκτθςίασ ςε άλλθ κζςθ ςυνίςταται ςυχνά για λόγουσ 
τοπογραφίασ ι άλλουσ (π.χ. ςτα πλαίςια αντιςειςμικοφ ι  
αντιπλθμμυρικοφ ςχεδιαςμοφ) 

Σο παρακάτω παράδειγμα διάταξθσ ακάλυπτων χώρων ςτθ γειτονιά 
και τθν πόλθ ςτα πλαίςια αντιςειςμικοφ ςχεδιαςμοφ. Οι 
εςωτερικοί ακάλυπτοι των ΟΠ (1) ςυνδζονται με διόδουσ με τουσ 
τοπικοφσ δρόμουσ (2) και αυτοί με πλατείεσ ι τοπικά παρκάκια ςτθ 
κζςθ παλιών ΟΠ (3). τθ ςυνζχεια μζςα από αρτθρίεσ (4) 
ςυνδζονται με μεγαλφτερουσ κοινόχρθςτουσ χώρουσ (5) και το 
περιαςτικό πράςινο (6)  

Οι κατθγορίεσ 3, 4, 5 αποτελοφν και το κοινόχρθςτο αςτικό πράςινο 
τθσ πόλθσ με αναλογία 15-20 τμ ανά κάτοικο 

Για το περιαςτικό πράςινο *προςπελαςιμότθτα ςε 1 ωρα+ είναι 
επικυμθτζσ τιμζσ  πάνω από 60-80 τμ Άννα κάτοικο 

 









Πολεοδομικοί Παράμετροι 

 

• Οικιςτικι Πυκνότθτα, υντελεςτισ Δόμθςθσ,  
• Δείκτθσ Πυκνοκατοίκθςθσ 

 



Οικιςτικι Πυκνότθτα 

• Αναφζρεται ςτον αρικμό ατόμων  ανά 
εκτάριο (1Ηa= 10.000 τ.μ.) 

• Η πυκνότθτα δίνει μια εικόνα ςχετικά με τον 
πόςο πλθκυςμό μπορεί  να φιλοξενιςει μια 
περιοχι 



Οικιςτικι Πυκνότθτα 

• Οικιςτικι πυκνότθτα  100-400 άτομα /Ha 
είναι αποδεκτι για αςτικοφσ ιςτοφσ 

• Οικιςτικι πυκνότθτα κάτω από 100 άτομα 
/Ηa χαρακτθρίηει αραιοκατοικθμζνεσ 
περιοχζσ 

• Οικιςτικι πυκνότθτα πάνω από 400-600 
άτομα /Ha χαρακτθρίηει ιδιαίτερα 
πυκνοκατοικθμζνεσ περιοχζσ  



υντελεςτισ Δόμθςθσ 

Ο υντελεςτισ Δόμθςθσ (Δ) είναι κακαρόσ αρικμόσ. 
Είναι θ ςχζςθ τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ των 
κτιρίων (όλων των ορόφων) προσ τθν ςυνολικι 
επιφάνεια του γθπζδου 

υντελεςτισ Δόμθςθσ είναι ο αρικμόσ ο οποίοσ 
πολλαπλαςιάηεται με τθν επιφάνεια του 
οικοπζδου και δίνει τθν ςυνολικι επιφάνεια όλων 
των κτιρίων ςε όλουσ τουσ ορόφουσ που κα 
ανεγερκοφν ςτο οικόπεδο, ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

0.4-1.5 (Δ) αποδεκτόσ 

1.5-3.0 (Δ) εντατικι δόμθςθ 



υντελεςτισ Δόμθςθσ 
Παράδειγμα 1o: Επιφάνεια οικοπζδου ςε βιομθχανικι περιοχι 
185 μ2 υντελεςτισ Δόμθςθσ 0,80.  Άρα ςυνολικι επιφανεια 
όλων των κτιρίων ςε όλουσ τουσ ορόφουσ 1 85 χ 0,80 = 148 μ2 

Παράδειγμα 2o: Επιφάνεια οικοπζδου ςε εμπορικι περιοχι 
185 μ2 υντελεςτισ Δόμθςθσ 1,60 . Άρα ςυνολικι επιφάνεια 
όλων των κτιρίων ςε όλουσ τουσ ορόφουσ 1 85 χ 1,60 = 296 μ. 

Η χριςθ γθσ επθρεάηει τον ςυντελεςτι δόμθςθσ. Εάν θ χριςθ 



υντελεςτισ Δόμθςθσ 
Για  τισ οικιςτικζσ περιοχζσ οι οποίεσ προτείνονται προσ πολεοδόμθςθ με 

βάςθ τα Σοπικά Χωρικά χζδια ι τα Ειδικά Χωρικά χζδια, κακορίηονται εκ 
των προτζρων ανώτατα όρια ςυντελεςτι δόμθςθσ ωσ εξισ:  

• τισ περιοχζσ που προορίηονται για χριςθ κφριασ κατοικίασ ανώτατοσ 
ςυντελεςτισ 0,8.-  

• ε προοριηόμενεσ  για χριςθ πολεοδομικοφ κζντρου ο ςυντελεςτισ 
δόμθςθσ  1,2.  

•  ε προοριηόμενεσ για χριςθ τουριςμοφ - αναψυχισ ο ςυντελεςτισ 
δόμθςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,6.  

• τισ περιοχζσ που προορίηονται για χριςθ παρακεριςτικισ (δεφτερθσ) 
κατοικίασ ο ανώτατοσ ςυντελεςτισ δόμθςθσ κα είναι 0,4. 

•  ε προοριηόμενεσ για χριςεισ εγκαταςτάςεων κοινισ ωφζλειασ ο 
ςυντελεςτισ δεν κα υπερβαίνει το 1,2. 



Δείκτθσ Πυκνοκατοίκθςθσ 

Ο δείκτθσ πυκνοκατοίκθςθσ δείχνει τα άτομα που αναλογοφν ςε 
κάκε κφριο δωμάτιο κατοικίασ 

• 1.6 καταχρθςτικά δεκτόσ 

• 1.3 ανεκτόσ 

• 1.0 ιδανικόσ 

• 0.7 πολυτελισ 

 Σα κατ’άτομο εμβαδον διαμερίςματοσ ζχει μια ςθμαντικι 
αφξθςθ τα τελευταία χρόνια κυρίωσ ςτισ αναπτυγμζνεσ χώρεσ 

Ήταν περίπου 17 τμ/άτομο ςτθν δεκαετία του 1950, ενώ ςτθν 
δεκαετία του 1970 πλθςίαςε τα 30 τμ/άτομο 

ιμερα αποδεκτοί δείκτεσ ςτο πλαίςιο των εφαρμοηόμενων 
προγραμματικών μελετών για τθ βιώςιμθ ανάπτυξθ 
κεωροφνται: 

Για τθν α’ κατοικία: 28-45 τ.μ /ανά άτομο 

Για τθν Β’ κατοικία 15-35 τ.μ ανά άτομο 
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