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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

   Η παρούσα εργασία πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της Πτυχιακής Εργασίας 
του Τµήµατος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του Τ.Ε.Ι. Σερρών µε 
επιβλέπουσα καθηγήτρια την ∆ρ. Θεοδωρίδου Μυροφόρα – Ευαγγελία. 
   Σκοπός της εργασίας αποτέλεσε η δηµιουργία ενός Χάρτη Όρων ∆όµησης και 
Αρτιότητας τον Οικοπέδων καθώς και η δηµιουργία µίας Ψηφιακής Βάσης 
∆εδοµένων µε χρήση των νέων τεχνολογιών GIS η οποία δίνει την δυνατότητα 
στον χρήστη, της εύκολης εξαγωγής πληροφοριών σχετικά µε τους όρους 
δόµησης αλλά και την δυνατότητα διαχείρισης ανάκτησης αποθήκευσης και 
ενηµέρωσης των πληροφοριών αυτών. Η περιοχή µελέτης η οποία επιλέχθηκε 
για τον σκοπό αυτό, ήταν το πολεοδοµικό συγκρότηµα του ∆ήµου Βέροιας. 
   Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο  της εργασίας αναφέρεται το αντικείµενο 
και ο σκοπός ο οποίος επιλέχθηκε αυτό το θέµα για την Πτυχιακή Εργασία, ο 
τρόπος µε τον οποίο εξυπηρετούν το κοινό-ενδιαφερόµενους σήµερα οι 
αντίστοιχες δηµόσιες υπηρεσίες αλλά και τα πρώτα βήµατα που έγιναν για την 
έναρξη αυτής της εργασίας (Ερευνά – συλλογή στοιχείων κτλ)  
   Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται µία πρώτη αναφορά για την περιοχή 
µελέτης της εργασίας. Πιο συγκεκριµένα, ενηµερώνεται ο αναγνώστης σχετικά µε 
την θέση-πληθυσµό της Βέροιας και κάποια ιστορικά στοιχεία. 
   Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά µε τον 
ΓΟΚ, εξηγούνται κάποιες βασικές έννοιες όπως ο Συντελεστής ∆όµησης, η 
αρτιότητα κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση, η µέγιστη κάλυψη του οικοπέδου κτλ. 
Ακόµα γίνεται και αναφορά σχετικά µε το καθεστώς όρων δόµησης της πόλης της 
Βέροιας ( ΓΠΣ Βέροιας).  
   Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής, παρουσιάζονται τα Γεωγραφικά 
Συστήµατα Πληροφοριών, και αναλυτικότερα κάποιες βασικές έννοιες αλλά και ο 
τρόπος λειτουργίας-χρήσης των GIS.  
  Στο πέµπτο κεφάλαιο, µπορεί εύκολα ο αναγνώστης να κατανοήσει τον τρόπο 
και το σκεπτικό στο οποίο στηριχτήκαµε ώστε να δηµιουργήσουµε τόσο των 
Χάρτη Όρων ∆όµησης της Βέροιας στην αναλογική του µορφή, όσο και την 
γεωγραφική βάση δεδοµένων του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Βέροιας. 
Αναλυτικότερα παρουσιάζονται τα στοιχεία της γεωαναφοράς (χαρτογραφικό 
υπόβαθρο-σφάλµα γεωαναφοράς) η ψηφιοποίηση των χαρτών, αλλά και η 
εισαγωγή των περιγραφικών δεδοµένων και στο επόµενο κεφάλαιο 
παρουσιάζεται ο τελικός χάρτης της Πτυχιακής εργασίας. Μετά την παρουσίαση 
του Χάρτη, γίνεται αναφορά στην λειτουργία της γεωβάσης, και παρουσιάζονται 
ένα ευρετήριο οδών της Πόλης, αλλά και ένα ευρετήριο πληροφοριών σχετικά µε 
τους όρους δόµησης των οικοδοµικών τετραγώνων της πόλης. 
   Τέλος γίνεται µία αναφορά σχετικά µε τα συµπεράσµατα που εξάγαµε µε το 
τέλος της εργασίας, αλλά και της επίτευξης των στόχων της εργασίας. 
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