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Β.1.1.  Ρςμοηομικό σέδιο 

 
Β.1.1.1.  Η έλλνηα ηνπ Ρπκνηνκηθνχ ρεδίνπ 
Σμ νοιμημιζηυ ζπέδζμ ή ζπέδζμ μζηζζιμφ ή ζπέδζμ πυθδξ ή 
πμθεμδμιζηυ ζπέδζμ ή πμθεμδμιζηή ιεθέηδ, είκαζ δζάβναιια 
ζοκμδεουιεκμ ιε ημκ ηοπυκ εζδζηυ πμθεμδμιζηυ ηακμκζζιυ πμο έπεζ 
εβηνζεεί ζφιθςκα ιε ηζξ μζηείεξ δζαηάλεζξ ηαζ ηαεμνίγεζ ημοξ εζδζημφξ 
υνμοξ δυιδζδξ, ημοξ ημζκυπνδζημοξ ηαζ δμιήζζιμοξ πχνμοξ ηαζ ηζξ 
επζηνεπυιεκεξ πνήζεζξ ζε ηάεε ηιήια ή γχκδ ημο μζηζζιμφ.             
(Ν. 1577/1985 άνενμ 2). 
 
Μέζα απυ ημ ζπέδζμ αοηυ ιπμνμφιε κα μνίζμοιε ημκ ζδζςηζηυ ηαζ ημ 
δδιυζζμ πχνμ ιε ηα μζημδμιζηά πμθφβςκα ηαζ ημοξ δνυιμοξ. ηδκ 
μοζία είκαζ έκαξ ηφπμξ νοιμημιζηήξ ή απθά πμθεμδμιζηήξ ιεθέηδξ 
ηαζ υθεξ μζ ακαπηοβιέκεξ πχνεξ πνδζζιμπμζμφκ αοηυκ ημκ ηφπμ, μ 
μπμίμξ ελεθίπεδηε ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ.  
 

ηδκ Δθθάδα ηα νοιμημιζηά ζπέδζα ηαηά ημκ 19μ αζχκα 
επδνεάζηδηακ απυ Γενιακζηά πνυηοπα ηδκ επμπή ηςκ Βαοανχκ ημο 
εςκα, απυ Ηηαθζηά, Αββθζηά αηυιδ ηαζ Γαθθζηά, ακάθμβα ιε ηζξ 
βεςβναθζηέξ πενζμπέξ ηαζ ηδ δφκαιδ ηςκ επζννμχκ ημοξ.  
ήιενα βζα ημκ πενζζζυηενμ ηυζιμ είκαζ ημ ζπέδζμ Πυθδξ ή απθά ημ 
νοιμημιζηυ, βζαηί ηαηά ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια ήηακ ζοκοθαζιέκμ 
ιε ημ ααζζηυ πμθεμδμιζηυ ζπέδζμ ηαζ έπεζ ζοκηαπεεί ιε αάζδ ημκ 
ζζπφμκηα πμθεμδμιζηυ ηακμκζζιυ.  
 
Σα νοιμημιζηά ζπέδζα ήνεακ ηονίςξ βζα κα μνβακχζμοκ ημοξ ήδδ 
οπάνπμκηεξ μζηζζιμφξ ιε ηα μζημδμιζηά πμθφβςκα ηαζ ηδ δζάκμζλδ 
δνυιςκ. Πανυθμ πμο μ εεζιυξ ήνεε βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ μζηζζιχκ, 
δεκ ηαηυνεςζε κα δχζεζ ζηζξ εθθδκζηέξ πυθεζξ ηδ ζθναβίδα αοηή. 
Έηζζ πμθθέξ θμνέξ μζ επζπηχζεζξ ημο εεζιμφ ήηακ ανκδηζηέξ ζημ 
ημζκςκζηυ ζφκμθμ. Μένμξ ηδξ εοεφκδξ θένμοκ ηαζ αοημί πμο 
ζοκέηαλακ ηα νοιμημιζηά ζπέδζα, αθθά ηαζ δ πμθζηεία ιε ηδκ 
ακεπανηή κμιμεεζία, βζα ημ θυνμ οπεναλίαξ ηαζ ηζξ δζάθμνεξ 
επζαανφκζεζξ.  
 
Αηυιδ ηα νοιμημιζηά ζπέδζα ήνεακ, βζα κα εκηάλμοκ ηαζ κέεξ 
πενζμπέξ ζημ ζπέδζμ, μζ μπμίεξ ήηακ ήδδ αδυιδηεξ, βζα κα ηαθφρμοκ 
ηζξ  οπάνπμοζεξ ακάβηεξ επέηηαζδξ ηςκ μζηζζιχκ.   
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            εηθ. 1.  Υαναηηδνζζηζηά ημο Ροιμημιζημφ πεδίμο 
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εηθ.2   Ροιμημιζηά ζπέδζα πμο ζοκηάπεδηακ ζηδ δεηαεηία ημο ‟20 απυ Έθθδκεξ ηαζ  

          λέκμοξ Ανπζηέηημκεξ ηαζ ιδπακζημφξ ιε εοεφκδ ημο Τπμονβείμο οβημζκςκίαξ,  
          (Ανααακηζκυξ 1997, ζ.166) 
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εηθ. 3  Ροιμημιζηυ ζπέδζμ Πφνβμο   

 
 
Β.1.1.2. Αληηθείκελν ηνπ Ρπκνηνκηθνχ ρεδίνπ 
Ακηζηείιεκμ ημο Ρ.. είκαζ κα απεζημκίγεζ ηα υνζα ακάιεζα ζηζξ 
ημζκυπνδζηεξ ηαζ ιδ ημζκυπνδζηεξ επζθάκεζεξ ημο μζηζζιμφ ιε ηζξ 
νοιμημιζηέξ βναιιέξ μνζμεεηχκηαξ ημκ ζδζςηζηυ πχνμ (μζημδμιζηά 
ηεηνάβςκα ή πμθφβςκα) ηαζ ημκ ημζκυπνδζημ (δνυιμοξ, πθαηείεξ 
η.θ.π.) ηαζ ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ εέζδξ ημο μζημδμιζημφ υβημο ιε ηδκ 
μζημδμιζηή βναιιή ή βναιιή δυιδζδξ πμο ειθακίγεηαζ ηονίςξ ζηδκ 
ιπνμζηζκή πθεονά ημο μζημπέδμο. 
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εηθ. 4    Απυζπαζια απυ θφθθμ πάνηδ ηδξ πυθδξ ηςκ εννχκ 

 
οκηάζζεηαζ δ απμηφπςζδ ηδξ πενζμπήξ ζε ηθίιαηα, ιε υθα ηα 
ζημζπεία πμο οπάνπμοκ, δνυιμζ, μζημδμιέξ, δέκδνα, νεφιαηα, η.θ.π. 
ηαζ ζοκμδεφεηαζ απυ ημοξ ακαβηαίμοξ επελδβδηζημφξ πίκαηεξ ηαζ 
οπμικήιαηα. Δίκαζ οπμπνεςηζηή αοηή δ πθήνδξ απμηφπςζδ, βζα κα 
οπάνπεζ δ πθήνδξ εζηυκα ηδξ οπάνπμοζαξ πναβιαηζηήξ ηαηάζηαζδξ, 
ηαζ βζα κα βίκεζ δ επανηήξ εηηίιδζδ ηςκ ζημπχκ βζα ηδκ πενζμπή πμο 
βίκεηαζ δ ιεθέηδ.   
 
Ο ηνυπμξ ζπεδίαζδξ είκαζ ηοπμπμζδιέκμξ, ηαεχξ ηαζ μ πνςιαηζηυξ 
ηχδζηαξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ (νοιμημιζηή βναιιή πνάζζκμ πνχια, 
μζημδμιζηή βναιιή ηυηηζκμ πνχια). Ζ ηθίιαηα είκαζ ζοκήεςξ δ 
1:1000 ή 1:500, αθθά ζοκμπηζηά νοιμημιζηά ιπμνμφκ κα ζοκηαπεμφκ 
ηαζ ζε ηθίιαηα 1:2000 ή 1:5000, ανηεί κα ζοκμδεφμκηαζ απυ 
πζκαηίδεξ ιεβαθφηενδξ ηθίιαηαξ ηαζ αηνίαεζαξ. Γεκζηά δ ζπεδίαζδ ηαζ 
δ πανμοζίαζδ ημο Ροιμημιζημφ πεδίμο πνέπεζ κα είκαζ ανηεηά 
ζαθήξ, χζηε κα ιδκ αθήκεζ πενζεχνζα βζα πανενιδκείεξ, υηακ 
πνυηεζηαζ κα εθανιμζηεί ζημ έδαθμξ.  
 
Δηηυξ απυ ηα παναπάκς ζημζπεία ημ νοιμημιζηυ ζπέδζμ πνέπεζ κα 
ηαεμνίγεζ, ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ πνμδζαβναθέξ, ηδ 
πνδζζιμπμίδζδ ημο ηάεε ηιήιαημξ ηδξ πυθδξ ή ημο μζηζζιμφ βζα 
μνζζιέκεξ πνήζεζξ, ηζξ εέζεζξ ηςκ δζαθυνςκ δδιυζζςκ ηαζ 
ημζκςθεθχκ ηηζνίςκ η.θ.π. 
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Μεηά ηδκ εηπυκδζδ ηδξ ιεθέηδξ, οπμαάθθεηαζ αοηή ζηδκ δζμίηδζδ 
ιαγί ιε ηζξ ηοπυκ εκζηάζεζξ ηςκ εκδζαθενυιεκςκ ηαζ ηδ 
δζηαζμθμβδηζηή έηεεζδ ή ηδκ εζζήβδζδ ηδξ ανιυδζαξ οπδνεζίαξ ή ηδ 
βκςιμδυηδζδ ημο δδιμηζημφ ζοιαμοθίμο.  

 
Β.1.1.3. Ννκνζεηηθφ πιαίζην 
Σμ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ ηςκ νοιμημιζηχκ ζπεδίςκ απμηεθεί ημ  
κμιμεεηζηυ δζάηαβια ηδξ 17-7/16-8-1923 (ΦΔΚ 228Α), «Πενί πεδίςκ 
Πυθεςκ, Κςιχκ ηαζ οκμζηζζιχκ ημο Κνάημοξ ηαζ μζημδμιήξ 
αοηχκ». Δίκαζ μ πνχημξ ηαζ μ ααζζηυξ κυιμξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ 
μζηζζιχκ, ιε ημκ μπμίμ έπεζ ακμζημδμιδεεί υθδ ζπεδυκ δ πχνα. Σμ 
1929 εβηνίκεηαζ μ πνχημξ Γεκζηυξ Οζημδμιζηυξ Κακμκζζιυξ (Γ.Ο.Κ.) 
ιε εκζςιαηςιέκεξ ηαζ πμθεμδμιζηέξ δζαηάλεζξ βζα ηα νοιμημιζηά, 
πμο έδςζακ ζηζξ εθθδκζηέξ πυθεζξ κέα ηφπδ. Απυ ημ 1923 ιέπνζ 
ζήιενα έπμοκ επέθεεζ νζγζηέξ  αθθαβέξ ζημ κυιμ. 
 
Μεηά ηδκ έκηαλδ ζημ ζπέδζμ πυθδξ ιζαξ πενζμπήξ, αημθμοεεί ημ 
ζηάδζμ ηδξ εθανιμβήξ ημο, ηαζ ζημπυ έπεζ κα απεθεοεενχζεζ ημοξ 
ημζκυπνδζημοξ πχνμοξ (πθαηείεξ, δνυιμζ η.θπ.) ηαζ ημοξ ημζκςθεθείξ 
(ζπμθεία, αεθδηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, εηηθδζίεξ η.θπ.), ζφιθςκα ιε ηδκ 
ιεθέηδ πμο έπεζ πνμδβδεεί. Γζα κα πναβιαημπμζδεμφκ ηα παναπάκς, 
απαναίηδηδ ήηακ δ ακαβηαζηζηή απαθθμηνίςζδ ηςκ μζημπέδςκ. Ζ 
δζάκμζλδ ηςκ ημζκυπνδζηςκ πχνςκ βζκυηακ ιειμκςιέκα ιε έκακ ή 
πενζζζυηενμοξ ζδζμηηήηεξ. Πμθθέξ θμνέξ φζηενα απυ επίζπεοζδ ημο 
Γήιμο ηαζ πάκημηε βζα έκα ή πενζζζυηενμοξ δνυιμοξ ηαζ υπζ βζα 
υθμοξ ιαγί ηαοηυπνμκα. Παναηδνμφιε υηζ δ εθανιμβή ημο ζπεδίμο δε 
βζκυηακ ζοκμθζηά αθθά ηιδιαηζηά, ιε απμηέθεζια κα έπμοιε ηδκ 
έηδμζδ πάνα πμθθχκ πνάλεςκ ηαηημπμζήζεςκ, πνμζηονχζεςκ ηαζ 
ακαθμβζζιμφ απμγδιζχζεςξ, θυβς νοιμημιίαξ ηαζ άθθμζ δνυιμζ κα 
έπμοκ δζακμζβεί,  άθθμζ κα παναιέκμοκ ηθεζζημί, αηυιδ ηαζ ζήιενα, 
άθθεξ πθαηείεξ κα έπμοκ εθεοεενςεεί, άθθεξ κα ιδ έπμοκ απμδμεεί 
ιέπνζ ζήιενα ζε ημζκή πνήζδ ηαζ άθθεξ κα έπμοκ ηηζζηεί. 
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εηθ.  5   Σμ ηεκηνζηυ  πάνημ  ζηδκ  πυθδ  ηςκ  εννχκ ημ  μπμίμ  απυ ημ Ροιμημιζηυ   

             πέδζμ ημο 1923 έπεζ παναηηδνζζηεί ηαζ ιέπνζ ζήιενα δεκ έπεζ δμεεί ζε ημζκή   
             πνήζδ. 

                                                                                                                  
ήιενα παν‟ υθμ πμο ζζπφεζ ημ κμιμεεηζηυ δζάηαβια ημο 1923, ιεηά 
απυ ηδκ έηδμζδ ημο  Ν. 1337/1983 «Δπέηηαζδ ηςκ πμθεμδμιζηχκ 
ζπεδίςκ, μζηζζηζηή ακάπηολδ ηαζ ζπεηζηέξ νοειίζεζξ», έπεζ πμθφ 
πενζμνζζιέκδ έηηαζδ εθανιμβήξ.   
 
Ο κέμξ κυιμξ πενζέπεζ ζε ζπέζδ ιε αοηυκ ημο 1923, ζδιακηζηέξ 
νοειίζεζξ ηαζ ηαζκμημιίεξ υπςξ ηδκ επέηηαζδ ηςκ πεδίςκ Πυθεςκ 
ηαηά πμθεμδμιζηέξ εκυηδηεξ (βεζημκζέξ), ηδκ ημζκςκζημπμίδζδ ημο 
ζοκηεθεζηή δυιδζδξ ζηζξ πενζμπέξ επεηηάζεςκ, ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ 
εζζθμνάξ ζε βδ ηαζ ζε πνήια ιε αάζδ μνζζιέκα ημζκςκζηά ηνζηήνζα 
ηαζ  ηδ δδιζμονβία Εςκχκ Οζηζζηζημφ Δθέβπμο βφνς απυ ηζξ πυθεζξ. 
Ο κυιμξ αηυιδ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ηνμπμπμίδζδ ημο ήδδ 
οπάνπμκημξ νοιμημιζημφ ζπεδίμο ή βζα ηδκ ακαιυνθςζή ημο ζε 
εβηεηνζιέκα ζπέδζα πυθςκ. Αηυιδ βζα πενζμπέξ πμο ανίζημκηαζ  
εηηυξ ζπεδίμο πυθδξ ηαζ πνυηεζηαζ κα εκηαπεμφκ ιε ηδκ εηπυκδζδ 
νοιμημιζηχκ ζπεδίςκ επέηηαζδξ μζηζζιχκ. Με ημ κέμ μζηζζηζηυ κυιμ 
δ εθανιμβή ημο ζπεδίμο βίκεηαζ ζοκμθζηά βζα υθδ ηδκ πενζμπή πμο 
εκηάπεδηε ζημ ζπέδζμ πυθδξ, ιε απμηέθεζια κα ζοκηάζζεηαζ ιία 
πνάλδ εθανιμβήξ βζα υθδ ηδκ πενζμπή.  
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οιπεναζιαηζηά, ιπμνμφιε κα δμφιε υηζ ηαζ ιεηά ημ κέμ κυιμ 
1337/1983 μζ ηνμπμπμζήζεζξ εβηεηνζιέκμο πεδίμο πυθεςκ βίκμκηακ 
ηαη‟ ανπήκ ιε ηδ δζαδζηαζία ημο κμιμεεηζημφ δζαηάβιαημξ ηδξ 17-7-
1923. Οζ ηνμπμπμζήζεζξ υιςξ αοηέξ ιπμνμφκ κα οπαπεμφκ ζηδ 
δζαδζηαζία ημο Ν. 947/1979 εθυζμκ είκαζ ιεβάθδξ ζδιαζίαξ ηαζ εα 
θένμοκ ηδ βεκζηυηενδ ακαιυνθςζδ ηδξ πενζμπήξ. Γεκ εα αθμνμφκ 
υιςξ πνμαθδιαηζηή πμθεμδμιζηά πενζμπή ηφνζαξ ηαημζηίαξ πμο 
απαζηεί ακαιυνθςζδ, βζαηί ζηδκ πενίπηςζδ αοηή ιπμνεί κα 
εθανιυγεηαζ δ δζαδζηαζία ημο κέμο κυιμο 1337/1983. 
 
Ο κυιμξ 947/1979 «Πενί μζηζζηζηχκ πενζμπχκ» είκαζ αοηυξ πμο 
ηαεμνίγεζ ηδκ έκκμζα, ηδ θεζημονβία ηδξ μζηζζηζηήξ πενζμπήξ, ηζξ 
πνμτπμεέζεζξ, ημοξ υνμοξ ηαζ ηδ δζαδζηαζία παναηηδνζζιμφ ιζαξ 
πενζμπήξ ζακ μζηζζηζηήξ. Ο κυιμξ αοηυξ εθανιυγεηαζ βζα ηάεε 
ακάπηολδ (ίδνοζδ, επέηηαζδ) ηαζ ακάπθαζδ (ηνμπμπμίδζδ 
«ιείγμκμξ» ζδιαζίαξ) μζηζζηζηχκ πενζμπχκ. Ο κυιμξ 1337/1983 
εθανιυγεηαζ βζα ηζξ επεηηάζεζξ ηαζ ηζξ εκηάλεζξ πενζμπχκ ζημ ζπέδζμ 
πυθδξ ηαζ μ 947/1979 πενζμνίγεηαζ ιυκμ βζα ηδκ ίδνοζδ κέςκ 
μζηζζιχκ. 
 
ηακ θέιε «μζηζζηζηή πενζμπή»  εκκμμφιε  εηείκδ ηδκ εδαθζηή έηηαζδ 
πμο θυβς ηδξ εέζδξ ηδξ, ηδξ θοζζηήξ δζαιυνθςζδξ ημο εδάθμοξ ηαζ 
ηςκ ζοκεδηχκ πμο επζηναημφκ, ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ 
μζημδυιδζδ ηαζ κα ελοπδνεηεί ηδ  δζααίςζδ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ. Ο 
παναηηδνζζιυξ ιζαξ πενζμπήξ ζακ μζηζζηζηήξ ζηδνίγεηαζ ζε βεκζηά 
πμθεμδμιζηά ζπέδζα. Με ημ κυιμ αοηυ εεζιμεεημφκηαζ βζα πνχηδ 
θμνά ιέπνζ ζήιενα, μζ πνήζεζξ βδξ, μζ μπμίεξ ανίζημκηαζ ζε άιεζδ 
ζοκάνηδζδ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ μζηζζηζηήξ πενζμπήξ. Με ημ υνμ πνήζδ 
βδξ εκκμμφιε ημκ ηνυπμ θεζημονβζηήξ πνδζζιμπμίδζδξ ηιδιάηςκ βδξ 
ή ηηζζιάηςκ ή ένβςκ οπμδμιήξ.  
 
Δπίζδξ, ζήιενα, ζζπφεζ ημ πνμεδνζηυ δζάηαβια απυ 23-2-1987 (ΦΔΚ 
166 Γ) ιε ηίηθμ: «Καηδβμνίεξ ηαζ πενζεπυιεκμ πνήζεςξ βδξ» ηαζ 
ζοκδέεηαζ ιε ημ εεζιυ ηςκ βεκζηχκ πμθεμδμιζηχκ ζπεδίςκ, ζηα 
μπμία βίκεηαζ εθανιμβή ημο. Παναηάης δίκμκηαζ πίκαηεξ ιε ηδκ 
ηαλζκυιδζδ ηςκ πνήζεςκ, ζφιθςκα ιε ηδ βεκζηή πμθεμδμιζηή 
θεζημονβία ημοξ (άνενμ 1) ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ εζδζηή πμθεμδμιζηή 
θεζημονβία ημοξ (άνενα 2-10). 
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Καηεγνξίεο ρξήζεσλ 
Οζ πνήζεζξ βδξ ζηζξ πενζμπέξ ηςκ βεκζηχκ πμθεμδμιζηχκ ζπεδίςκ 
ηαεμνίγμκηαζ ζε ηαηδβμνίεξ υπςξ παναηάης: 
α. χκθσλα κε ηε γεληθή πνιενδνκηθή ιεηηνπξγία ηνπο.  

1. Αιζβήξ ηαημζηία 
2. Γεκζηή ηαημζηία 
3. Πμθεμδμιζηά ηέκηνα – ηεκηνζηέξ θεζημονβίεξ πυθεζξ-     
     ημπζηυ ηέκηνμ ζοκμζηίαξ – βεζημκζάξ 
4. Μδ μπθμφζα  αζμιδπακία- αζμηεπκία, αζμιδπακζηυ ηαζ     
     αζμηεπκζηυ πάνημ (παιδθή – ιέζδ υπθδζδ) 
5. Οπθμφζα αζμιδπακία – αζμηεπκία (ορδθή υπθδζδ) 
6. Υμκδνειπυνζμ 
7. Σμονζζιυξ – ακαροπή 
8. Δθεφεενμζ πχνμζ – αζηζηυ πνάζζκμ 
9. Κμζκςθεθείξ ελοπδνεηήζεζξ 

 
β. χκθσλα κε ηελ εηδηθή πνιενδνκηθή ιεηηνπξγίαο  ηνπο. 

1. Καημζηία. Καη‟ ελαίνεζδ επζηνέπεηαζ κα     
         πνδζζιμπμζμφκηαζ πχνμζ ηηζνίςκ ηαημζηίαξ βζα άζηδζδ  
         επαββέθιαημξ, ζοιααημφ πνμξ ηδκ ηφνζα πνήζδ    
         ημο ηηζνίμο (ζαηνείμ,  δζηδβμνζηυ βναθείμ η.θ.π.) 
2. Ξεκχκεξ ιζηνμφ δοκαιζημφ (πενί ηζξ 29 ηθίκεξ) 
3. Διπμνζηά ηαηαζηήιαηα, ηαηαζηήιαηα πανμπήξ  
4. Πνμζςπζηχκ οπδνεζζχκ 
5. Γναθεί, Σνάπεγα, Αζθάθεζεξ, Κμζκςθεθείξ μνβακζζιμί. 
6. Γζμίηδζδ 
7. Δζηζαηυνζα 
8. Ακαροηηήνζα 
9. Κέκηνα δζαζηέδαζδξ, ακαροπήξ 
10. Ξεκμδμπεία ηαζ θμζπέξ ημονζζηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ. 
11. Υχνμζ ζοκάενμζζδξ ημζκμφ (ηζκδιαημβνάθμζ η.θ.π.) 
12. Πμθζηζζηζηά ηηίνζα εκ βέκεζ πμθζηζζηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ 
        (αζαθζμεήηεξ, αίεμοζεξ εηεέζεςκ η.θ.π.) 
13. Κηίνζα εηπαίδεοζδξ 

Πνςημαάειζαξ 
Γεοηενμαάειζαξ 
Σνζημαάειζαξ 
Δζδζηήξ εηπαίδεοζδξ 

14. Θνδζηεοηζημί πχνμζ 
15. Κηίνζα ημζκςκζηήξ πνυκμζαξ (οβεζμκμιζηά ηέκηνα,  
         παζδζημί ζηαειμί, μίημζ εοβδνίαξ η.θ.π.) 
16. Κηίνζα πενίεαθρδξ (κμζμημιεία, ηθζκζηέξ) 
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17. Βζμιδπακζηέξ εβηαηαζηάζεζξ (παιδθήξ, ιέζδξ, ορδθήξ  
         υπθδζδξ) 
18. α) Βζμηεπκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ (παιδθήξ, ιέζδξ, ορδθήξ  
         υπθδζδξ), α) Δπαββεθιαηζηά ενβαζηήνζα (παιδθήξ,      
         ιέζδξ, ορδθήξ υπθδζδξ) 
19. Κηίνζα, βήπεδα απμεήηεοζδξ 
20. Κηίνζα, βήπεδα ζηάειεοζδξ 
21. Πναηήνζμ αεκγίκδξ, οβναενίμο 
22. Δβηαηαζηάζεζξ πμκδνζημφ ειπμνίμο 
23. Δβηαηαζηάζεζξ βεςνβζηχκ, δαζζηχκ, ηηδκμηνμθζηχκ,  
         αθζεοηζηχκ ηαζ θμζπχκ αβνμηζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ 
24. Δβηαηαζηάζεζξ ειπμνζηχκ εηεέζεςκ – Δηεεζζαηά     
         Κέκηνα 
25. Αεθδηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ 
26. Δθεφεενμζ ημζκυπνδζημζ πχνμζ (πθαηείεξ, πάνηα,  
         άθζδ, μδμί, παζδζηέξ πανέξ η.θ.π.) 
27. Δβηαηαζηάζεζξ ιέζςκ ιαγζηχκ ιεηαθμνχκ 
28. Άθθεξ εζδζηέξ πνήζεζξ (ζηναηζςηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ,  
         κεηνμηαθεία η.θ.π.) 
        (πδβή Γμιζηή Δκδιένςζδ)  

 
Β.1.1.4.Σξνπνπνίεζε εγθεθξηκέλσλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ  
Με ημ υνμ ηνμπμπμίδζδ εκκμμφιε ηδ ιεηααμθή ημο πενζεπμιέκμο ημο 
ζπεδίμο πυθδξ. Αοηυ βίκεηαζ ιε ηδ ιεηαηνμπή, είηε εκυξ ημζκυπνδζημο 
πχνμο ημο ζπεδίμο ζε μζημδμιζηυ ή ημζκςθεθή πχνμ είηε, εκυξ 
ημζκςθεθμφξ πχνμο ζε ημζκυπνδζημ ή μζημδμιήζζιμ, είηε ηέθμξ ιζαξ 
πνήζδξ βδξ ζε άθθμ είδμξ πνήζδξ βδξ, ακ ημ ζπέδζμ πυθδξ ηαεμνίγεζ 
ηαζ πνήζεζξ βδξ (Υνζζημθζθυπμοθμξ 1984).  
 
ηακ βίκεηαζ ιζα ηνμπμπμίδζδ ιπμνεί κα αθμνά μθυηθδνδ ηδκ 
πενζμπή (βεκζηή ηνμπμπμίδζδ) ή ιένμξ ηδξ πενζμπήξ ημο ζπεδίμο 
πυθδξ (ιενζηή ηνμπμπμίδζδ).  
 
ηδκ πνχηδ ηδκ πενίπηςζδ βίκεηαζ πμθεμδμιζηή επέιααζδ ή ζε 
μθυηθδνμ ή ζημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο πμθεμδμιζημφ ζζημφ, ηαζ είκαζ 
δ γεληθή αλαζεψξεζε ημο ζπεδίμο πυθδξ. Αοηή έπεζ πμθφ ιεβάθδ 
ζδιαζία βζα ηδκ πενζμπή, βζαηί δδιζμονβείηαζ ηαθφηενμ πμθεμδμιζηυ 
πενζαάθθμκ ηαζ πανέπμκηαζ πενζζζυηενα πθεμκεηηήιαηα ιε ημ 
εεζιζηυ πθαίζζμ ημο κυιμο 947/1979 ηαζ ημο κυιμο 1337/83 έκακηζ 
αοημφ ημο κμιμεεηζημφ δζαηάβιαημξ ημο 1923. Ζ δζηαζμθμβδιέκδ 
έηεεζδ πμο ζοκμδεφεζ ηδ ιεθέηδ ηνμπμπμίδζδξ πνέπεζ κα 
πενζθαιαάκεζ ζημζπεία, υπςξ μζ ημπζηέξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ ηαζ 


