
Το άρθρο 23 του ν 3889/2010 
όπως τροποποιήθηκε με τον 

ν.4389/2016

Στέλιος Σ. Σταματίου – Κώνστας, ΑΤΜ



 εντός (4) μηνών οι Υ.ΔΟΜ. των Δήμων να εφαρμόσουν και
να θεωρήσουν τα όρια των σχεδίων πόλεως, των μελετών
επέκτασής τους και των οικισμών.

 Επιπλέον εντός (6) μηνών οι Τ.Υ. των Δήμων πρέπει να
προσδιορίσουν τα όρια των «οικιστικών πυκνώσεων» έξω
από τις περιοχές των ανωτέρω ορίων.



 ορίζονται με τα παρακάτω κριτήρια :
◦ Ελάχιστος αριθμός κτιρίων: πενήντα (50) 
◦ αριθμός κτιρίων>=50, τουλάχιστον (1) κτίριο /500μ2,
◦ αριθμός κτιρίων>=100, τουλάχιστον (1) κτίριο /1.000μ2,
◦ αριθμός κτιρίων>=400, τουλάχιστον (1) κτίριο /2.000μ2,

 προϋποθέτουν :
◦ την εφαρμογή των «θεσμικών» γραμμών του άρθρου 23,
◦ τον (σημειακό) εντοπισμό των κτιρίων και
◦ τη χρήση «εργαλείων» χωρικής ανάλυσης (με επιπλέον κριτήρια)

 διαφορετικά . . . οδηγούν σε μη μονοσήμαντες λύσεις ??



 Σκοπός είναι η εξαίρεση των περιοχών που περικλείουν
τα ανωτέρω όρια, από την ανάρτηση των Δασικών
Χαρτών.

διαφορετικά . . . . (?)



 των εγκεκριμένων Σχεδίων Πόλεως

 των υπό εκπόνηση μελετών Σχεδίων Πόλεως

 των ορίων των Οικισμών :
◦ προ του 1923 (διάταγμα 1981 και προγενέστεροι),
◦ κάτω των 2000 κατοίκων με περίγραμμα,
◦ με κυκλικό δίσκο (κέντρο – ακτίνα, προφανώς όπως 

διαμορφώνονται μετά τις εξαιρούμενες ζώνες) και
◦ οικισμών λοιπών περιπτώσεων του άρθρου 23. 

 καθώς και εντός των ορίων των περιοχών των οικιστικών 
πυκνώσεων.



 την υποβολή πλήθους ενστάσεων – αντιρρήσεων,

 τεράστιο φόρτο αιτημάτων στις Υ.ΔΟΜ, για βεβαιώσεις
ότι ακίνητα ευρίσκονται εντός των ορίων των θεσμικών
γραμμών του άρθρου 23, αφού αυτό αποτελεί ένα από τα
δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τις αντιρρήσεις

 κλπ



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
(πολύγωνα)

ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
(πολύγωνα)

Εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες

16 
(η Πάτρα θεωρήθηκε ως ένα πολύγωνο), 

(στα ανωτέρω περιλαμβάνονται και τα 
τοπικά ρυμοτομικά)

1

Πολεοδομικές μελέτες και σχέδια πόλεως που
εκπονούνται

4 
(περιλαμβάνεται και το μη εγκεκριμένο 

σχέδιο εργατικών κατοικιών Αγίου 
Βασιλείου)

-

Οικισμοί κάτω των 2000 κατοίκων 59 38

Οικισμοί για τους οποίους έχει ορισθεί μόνο
ακτίνα 18 47 (?)

Οικισμοί που δεν έχουν ακόμα εγκριθεί ? 6

Οικισμοί προ 1923 5 (εκτίμηση) 4

Οικισμοί, προ του έτους1923, για τους οποίους
δεν έχει καθοριστεί όριο καθ' οιονδήποτε
τρόπο, πλην όμως είναι συγκροτημένοι
οικισμοί

2 (εκτίμηση) ?

Οικισμοί που έχουν οριοθετηθεί με άλλες
διατάξεις 4 (εκτίμηση) ?

ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ 204 108 96



 Περιοχές χωρίς ακόμα εφαρμογή
 Πλήθος ΤΕ (άνω των 10000 τεμ) , στις οποίες ο καθορισμός

της ρυμοτομίας γίνεται αποκλειστικά εξασφαλίσεις χωρίς ΣΑ

 Λίγα ΔΕ (περίπου 700 τεμ) σε ΕΓΣΑ 87
 Μη κυρωμένες εφαρμογές (σε δύο κέντρα φύλλου ΗΑΤΤ), που

κατέληξαν να εφαρμόζονται με ΤΕ
 Κυρωμένες πράξεις εφαρμογής σε ΤΜ3ο

 Προβληματικό τριγωνομετρικό δίκτυο (ιδιαιτέρως στη βόρεια
Πάτρα)

 Με απλά λόγια. Η ψηφιοποίηση των ορίων των σχεδίων
πόλεως δεν είναι τυποποιημένη γεωαναφορά διαγραμμάτων



Κάποια από τα προβλήματα . . .
 Σκαριφήματα χωρίς υπόβαθρο.

 Οι περισσότερες θέσεις των ορίων είναι «Ενδεικτικές» .

 Οι περιγραφές είναι ελλείπεις πολλές δε ασαφείς.

 Αρκετά όρια προσδιορίζονται εμμέσως, δηλαδή από
γεωγραφικές οντότητες που έχουν με μεγάλη αβεβαιότητα
(χωρική και περιγραφική) όπως πχ 50μ από Εθν. Οδό, όριο
απαλλοτρίωσης, διοικητικό όριο, 100μ από νεκροταφείο,
όριο δασικής έκτασης κλπ.

 Υπάρχουν διπλά ?? κέντρα ακτινικών οικισμών.

 Τυπικά ζητήματα νομιμότητας όπως παράλειψη
δημοσίευσης πίνακα συνημμένου σε απόφαση.

 . . . . . . και πολλά άλλα . . .











 αποκατάσταση της εγκυρότητας των «προβληματικών»
οριοθετήσεων,

 κοινά αποδεκτό τρόπο ερμηνείας των περιγραφών τους
στις αντίστοιχες αποφάσεις,

 επιτόπου εντοπισμό των ορίων με την συνδρομή κοινά
αποδεκτών οριοδεικτών, τοπογραφική αποτύπωσή τους
με ένταξη τους στο ΕΓΣΑ 87,

 ταυτοποίηση με όλες τις συναφείς πράξεις της Υ.ΔΟΜ.
(οικοδομικές άδειες, βεβαιώσεις αρτιότητας-
οικοδομησιμότητας, διευκρινήσεις ορίων κλπ),

 χαρτογραφική απόδοση,
 διαδικασίες δημοσιοποίησης, υποβολής αντιρρήσεων,
 κύρωση από το αρμόδιο όργανο (πχ άρθρο 11 του ν.

4269/2014)



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πλάτος 
ζώνης

Εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες 10μ

Πολεοδομικές μελέτες και σχέδια πόλεως που εκπονούνται 5μ

Οικισμοί κάτω των 2000 κατοίκων 100μ

Οικισμοί για τους οποίους έχει ορισθεί μόνο ακτίνα 30μ

Οικισμοί που δεν έχουν ακόμα εγκριθεί 100μ

Οικισμοί προ 1923 100μ

Οικισμοί, προ του έτους1923, για τους οποίους δεν έχει καθοριστεί όριο καθ'
οιονδήποτε τρόπο, πλην όμως είναι συγκροτημένοι οικισμοί 100μ

Οικισμοί που έχουν οριοθετηθεί με άλλες διατάξεις 100μ

2*3σmax (πιθανότητα 99%)







 Μήπως πρέπει επιτέλους η Πολιτεία να ασχοληθεί 
με ΟΛΕΣ τις ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ; 

 Εννοείται να ασχοληθεί σοβαρά ! 

 Σας Ευχαριστώ
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