ΥΔΓΙΟ ΠΡΟΔΓΡΙΚΟΤ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΟ
«ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΗΔΩΝ ΓΗ»
Άπθπο 1
Καηηγοπίερ Υπήζευν
Οη θαηεγνξίεο θαη ην πεξηερφκελν ησλ ρξήζεσλ γεο πνπ ξπζκίδνληαη ή επηηξέπνληαη απφ ηνλ
πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, θαζνξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο σο αθνινχζσο. Οη ρξήζεηο απηέο
θαζνξίδνληαη ζε πεξηνρέο ησλ Ρπζκηζηηθψλ ρεδίσλ (Ρ..), Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ
(ΓΠ) ή ρεδίσλ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (ΥΟΟΑΠ) ησλ
λφκσλ 1337/83 θαη 2508/97 ή Σνπηθψλ θαη Δηδηθψλ Υσξηθψλ ρεδίσλ ηνπ λ. 4447/2016 ή
Εσλψλ Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ (ΕΟΔ). Δπίζεο, θαζνξίδνληαη ζε πεξηνρέο εληφο ησλ νξίσλ
νηθηζκψλ κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 2000 θαηνίθσλ, ή νηθηζκψλ πξνυθηζηάκελσλ ηνπ
1923, ή πνιενδνκηθψλ κειεηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1337/83 θαη Ν.2508/97 (Α’,
Β’ θαηνηθίαο), ή εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 9 θαη 11 ηνπ Ν.1923 ή
Πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο ηνπ λ. 4447/2016.
Α. ΓΔΝΙΚΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΥΡΗΔΩΝ
Οη ρξήζεηο γεο θαζνξίδνληαη ζε γεληθέο θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ηε γεληθή πνιενδνκηθή
ιεηηνπξγία ηνπο, σο εμήο:
1. Απνθιεηζηηθή θαηνηθία
2. Ακηγήο θαηνηθία
3. Γεληθή θαηνηθία
4. Πνιενδνκηθά θέληξα - θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο πφιεο - ηνπηθφ θέληξν ζπλνηθίαογεηηνληάο
5. Σνπξηζκφο – αλαςπρή – παξαζεξηζηηθή (δεχηεξε) θαηνηθία
6. Κνηλσθειείο ιεηηνπξγίεο
7. Διεχζεξνη ρψξνη - Αζηηθφ Πξάζηλν
8. Παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο
9. Υνλδξεκπφξην – Δκπνξεπκαηηθφ Κέληξν
10. Σερλνινγηθφ Πάξθν
11. Παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο πςειήο φριεζεο
12. Δγθαηαζηάζεηο Αζηηθψλ Τπνδνκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο
13. Ηδηαίηεξεο ρξήζεηο
14. Αγξνηηθή ρξήζε
15. Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο
Β. ΔΙΓΙΚΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΥΡΗΔΩΝ
Οη ρξήζεηο γήο, θαζνξίδνληαη ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο , ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή πνιενδνκηθή
ιεηηνπξγία ηνπο, σο εμήο:
1. Καηνηθία
2. Κνηλσληθή πξφλνηα
3. Δθπαίδεπζε
4. Κέληξα Έξεπλαο
5. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο
6. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη
7. Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο
8. Kαηαζηήκαηα/ θηίξηα/ θέληξα εκπνξίνπ θαη παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ:
8.1. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα
8.2. Καηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ
8.3. Γεκνηηθέο αγνξέο
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8.4. Τπεξαγνξέο
8.5. Πνιπθαηαζηήκαηα
8.6. Δκπνξηθά θέληξα
8.7. Δγθαηαζηάζεηο εκπνξηθψλ εθζέζεσλ – εθζεζηαθά θέληξα
9. Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Δπηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο
10. Γηνίθεζε
11. Πεξίζαιςε
Α.
Πρωτοβάθμιες σπηρεσίες σγείας τωρίς νοσηλεία
Β.
Γεστεροβάθμιες – Τριτοβάθμιες σπηρεσίες σγείας ποσ περιλαμβάνοσν νοσηλεία
12. Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ
13. Δζηίαζε
14. Αλαςπθηήξηα
15. Κέληξα Γηαζθέδαζεο, Αλαςπρήο
16. Ξελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο – χλζεηα
ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα – Δγθαηαζηάζεηο εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο
17. ηάζκεπζε (θηίξην – γήπεδν)
17.1. ηάζκεπζε (θηίξηα-γήπεδα) απηνθηλήησλ κέρξη 3,5 ηφλνπο θνηλήο ρξήζεο,
κνηνζπθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ
17.2. ηάζκεπζε (θηίξηα – γήπεδα) ρσξίο πεξηνξηζκφ είδνπο θαη βάξνπο
18. Πξαηήξηα Τγξψλ Καπζίκσλ, Τγξαεξίνπ, Φπζηθνχ αεξίνπ
19. Πιπληήξηα, Ληπαληήξηα απηνθηλήησλ
20. πλεξγεία
20.1. πλεξγεία
επηζθεπήο
απηνθηλήησλ
ζπλήζσλ
νρεκάησλ
(ζπκπεξηιακβάλνληαη νη κνηνζπθιέηεο θαη κνηνπνδήιαηα) κέρξη 3,5 ηφλσλ
κηθηνχ θνξηίνπ ή δπλαηφηεηα κεηαθνξάο κέρξη 9 αηφκσλ
20.2. πλεξγεία επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεγάισλ θαη βαξέσλ νρεκάησλ άλσ
ησλ 3,5 ηφλσλ κηθηνχ θνξηίνπ ή δπλαηφηεηα κεηαθνξάο άλσ ησλ 9 αηφκσλ
(ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα αγξνηηθά κεραλήκαηα θαη ηα κεραλήκαηα έξγσλ ΔΜΔ)
21. Δγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο (ρακειήο, κέζεο θαη πςειήο φριεζεο)
22. Δγθαηαζηάζεηο Δθνδηαζηηθήο (logistics)
23. Θεξκνθνηηίδεο Δπηρεηξήζεσλ
24. Κέληξα ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ
θαη ινηπέο ζπλνδεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο
25. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα (ρακειήο φριεζεο)
26. Βηνηερληθέο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο (ρακειήο, κέζεο, πςειήο φριεζεο)
27. Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ – ηαζκνί θνξηεγψλ απηνθηλήησλ
(θνξηνεθθφξησζεο εκπνξεπκάησλ - πξαθηνξεία κεηαθνξψλ)
28. Δγθαηαζηάζεηο Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο:
28.1. Αεξνδξφκηα
28.2. Διηθνδξφκηα
28.3. Τδαηνδξφκηα
28.4. ηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί
28.5. Ληκεληθέο δψλεο επηβαηηθήο, εκπνξηθήο, αιηεπηηθήο, βηνκεραληθήο θαη
ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, καξίλεο
28.6. ηδεξνδξνκηθά ακαμνζηάζηα, επηζθεπαζηηθέο κνλάδεο
28.7. ηαζκνί αζηηθψλ Τπεξαζηηθψλ Λεσθνξείσλ, Σξφιετ ,Σξακ
28.8. Υψξνη ζηάζκεπζεο ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ (πνχικαλ), θνξηεγψλ θαη
ηξνρφζπηησλ
28.9. ΔΑ (ηαζκνί εμππεξέηεζεο απηνθηλεηνδξφκσλ)
28.10. ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο ΜΜΜ
29 Κέληξα ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ (ΚΣΔΟ, ΗΚΣΔΟ)
30. Κέληξα κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ
31 Δγθαηαζηάζεηο αλαθχθισζεο, ζπζθεπαζηψλ θαη πιηθψλ
32. Πξάζηλα ζεκεία (κηθξά, κεγάια) – Γσληέο αλαθχθισζεο
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33. Υψξνο επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο θαη δηάζεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ/ Δπεμεξγαζία,
δηάζεζε ζηεξεψλ ηνμηθψλ απνβιήησλ
34. Υψξνο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ (βηνινγηθφο θαζνξηζκφο)
35. Γεμακελέο λεξνχ – αθαιάησζεο, ιηκλνδεμακελέο
36. Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο, κεηαθνξάο, δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηα
ζπλνδά έξγα απηψλ, χδξεπζεο, ηειεπηθνηλσληψλ, θπζηθνχ αεξίνπ, θαη ζπλαθείο
εγθαηαζηάζεηο
37. Δγθαηαζηάζεηο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο
38. Δγθαηαζηάζεηο ζηαζκψλ βάζεο θεξαηψλ ηειεπηθνηλσληψλ, ξαδηνθσληθψλ,
ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ θαη θεξαηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο
39. Αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο - εγθαηαζηάζεηο
39.1 Γεσξγηθέο, δαζηθέο, θηελνηξνθηθέο, αιηεπηηθέο θαη ινηπέο αγξνηηθέο
εθκεηαιιεχζεηο
39.2 Γεσξγηθέο Απνζήθεο – Βνπζηάζηα – Υνηξνζηάζηα – Πηελνηξνθεία – Μαληξηά
– ζεξκνθήπηα - δεμακελέο λεξνχ, αληιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, εγθαηαζηάζεηο
θηελνηξνθηθέο-πηελνηξνθηθέο, ηξνθίκσλ θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο αγξνηηθνχ
ηνκέα
39.3 Ηρζπνθαιιηέξγεηεο
39.5 Πνιπιεηηνπξγηθφ αγξφθηεκα
40. Αζηηθή γεσξγία – Λαραλφθεπνη
41. Οξπρεία-Λαηνκεία-Δμφξπμε
42. ηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο
43. Δγθαηαζηάζεηο εθξεθηηθψλ, εχθιεθησλ πιψλ
44. Κνηκεηήξηα, Κέληξα Απνηέθξσζεο Νεθξψλ (Κ.Α.Ν) θαη Οζηψλ
45. σθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα – θπιαθέο
46. Δγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο θαη θηινμελίαο κεηαλαζηψλ
47. Νεθξνηαθεία αλαθχθισζε απηνθηλήησλ
48. Ηππφδξνκνο
49. Πίζηεο αγψλσλ απηνθηλήησλ θαη κνηνπνδειάησλ
50. Θεκαηηθά πάξθα – ινχλα παξθ
51. Καηαζθελψζεηο – Παηδηθέο εμνρέο
52. Καδίλν
53. Σπρεξά παίγληα

Γ. ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ ΔΙΓΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΥΡΗΔΩΝ
Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΝ, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηνπ ΚΔΤΠΟΘΑ θαη
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, εμεηδηθεχεηαη ην αλαιπηηθφ πεξηερφκελν ησλ
εηδηθψλ θαηεγνξηψλ ρξήζεσλ ηεο παξαπάλσ παξ. Β γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο.
Άπθπο 2
1. Αποκλειζηική Καηοικία
Πεξηνρέο κε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηελ θαηνηθία βάζεη ησλ εηδηθψλ δηαηαγκάησλ πνπ ηηο δηέπεη
ηα νπνία έρνπλ εγθξηζεί πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο.
ηηο πεξηνρέο απηέο δχλαηαη λα ρσξνζεηνχληαη πιελ ηεο θαηνηθίαο νη παξαθάησ ρξήζεηο
εθφζνλ πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην.
(2)
(3)

Κνηλσληθή Πξφλνηα ηνπηθήο ζεκαζίαο
Δθπαίδεπζε, πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη εηδηθή εθπαίδεπζε
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(5)
(6)
(8.3)
(10)
(32)
(38)

Μηθξέο ππαίζξηεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο
Θξεζθεπηηθνί ρψξνη πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο - ηνπηθήο ζεκαζίαο
Γεκνηηθέο αγνξέο
Γηνίθεζε ηνπηθήο ζεκαζίαο
Γσληέο Αλαθχθισζεο
Δγθαηαζηάζεηο ζηαζκψλ βάζεο θεξαηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο

ηηο πεξηνρέο απνθιεηζηηθήο θαηνηθίαο επηηξέπνληαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ νη ρξήζεηο πνπ
ήδε πξνβιέπνληαη απφ ηα εηδηθά δηαηάγκαηα πνπ δηέπνπλ ηηο πεξηνρέο, εληφο
πξνζδηνξηζκέλσλ ρψξσλ κε δπλαηφηεηα αλαδηάηαμήο ηνπο.

Άπθπο 3
2. Αμιγήρ Καηοικία
ηηο πεξηνρέο ακηγνχο θαηνηθίαο επηηξέπνληαη κφλν :
(1)
Καηνηθία
(2)
Κνηλσληθή πξφλνηα ηνπηθήο ζεκαζίαο
(3)
Δθπαίδεπζε πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα κε θαζνξηζκφ ηεο ζέζεο
ηνπο απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην
(5)
Μηθξέο ππαίζξηεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (κφλν θαηεγ. Α)
(7)
Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπηθήο ζεκαζίαο κέρξη 200 ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο
δφκεζεο
(6)
Θξεζθεπηηθνί ρψξνη ηνπηθήο ζεκαζίαο κε θαζνξηζκφ ηεο ζέζεο ηνπο απφ ην
εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην
(8)
Μφλν εκπνξηθά θαηαζηήκαηα (8.1) θαη θαηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ
ππεξεζηψλ (8.2) πνπ εμππεξεηνχλ ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο
πεξηνρήο, φπσο παληνπσιείν, θαξκαθείν, ραξηνπσιείν, θξενπσιείν, θαηάζηεκα
ςηιηθψλ, γαιαθηνπσιείν, πξαηήξην γάιαθηνο θαη άξηνπ. Μέγηζηε ζπλνιηθή
επηθάλεηα θαηαζηεκάησλ αλά νηθφπεδν 100 ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο. Σν
κέγεζνο απηφ κπνξεί λα εμεηδηθεχεηαη ή λα πεξηνξίδεηαη απφ ην εγθεθξηκέλν ζρέδην.
(11)
Πεξίζαιςε: Μφλν Μνλάδεο Φπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο
(16)
Ξελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα – μελψλεο κέρξη 30 θιίλεο
(17.1) ηάζκεπζε (θηίξηα-γήπεδα) απηνθηλήησλ κέρξη 3,5 ηφλνπο θνηλήο ρξήζεο,
κνηνζπθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην
(25)
Φνχξλνη έσο 100 ηκ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο. Σν κέγεζνο απηφ κπνξεί λα
εμεηδηθεχεηαη ή λα πεξηνξίδεηαη απφ ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην
(32)
Γσληέο Αλαθχθισζεο
(35)
Γεμακελέο λεξνχ – αθαιάησζεο
(38)
Δγθαηαζηάζεηο ζηαζκψλ βάζεο θεξαηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο
(40)
Αζηηθή γεσξγία - ιαραλφθεπνη
ηηο ρξήζεηο κε θσδηθφ (7), (8.1 & 8.2), (25) θαη (16) είλαη επηζπκεηφ απφ ηνλ πνιενδνκηθφ
ζρεδηαζκφ λα επηδηψθεηαη ε ζεκεηαθή ζπγθέληξσζή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ηνπ
ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ/ ζε ηνπηθά θέληξα ζπλνηθίαο-γεηηνληάο θαη λα απνθεχγεηαη ε δηαζπνξά
ηνπο.
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Άπθπο 4
3. Γενική Καηοικία
ηηο πεξηνρέο γεληθήο θαηνηθίαο επηηξέπνληαη κφλν:
(1)
Καηνηθία
(2)
Κνηλσληθή πξφλνηα
(3)
Δθπαίδεπζε: Σα θηίξηα εθπαηδεπηεξίσλ θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα
έρνπλ κέγηζηε ζπλνιηθή επηθάλεηα δφκεζεο κέρξη 2.000 ηκ.
(4)
Κέληξα Έξεπλαο
(5)
Μηθξέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (κφλν θαηεγ. Α)
(6)
Θξεζθεπηηθνί ρψξνη
(7)
Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, κέρξη 1200ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο
(8)
Μφλν εκπνξηθά θαηαζηήκαηα (8.1), θαηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ
(8.2), δεκνηηθέο αγνξέο (8.3), ππεξαγνξέο (8.4)
(9)
Γξαθεία , Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Δπηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο.
(10)
Γηνίθεζε ηνπηθήο ζεκαζίαο
(11)
Πεξίζαιςε – κφλν πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο ρσξίο λνζειεία κέρξη 100 θιίλεο
ή 2.000 ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο.
(13)
Δζηίαζε κέρξη 250 ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο
(14)
Αλαςπθηήξηα κέρξη 100 ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο
(16)
Ξελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο κέρξη 100 θιίλεο.
(17)
ηάζκεπζε (θηίξηα-γήπεδα) απηνθηλήησλ κέρξη 3,5 ηφλνπο, κνηνζπθιεηψλ θαη
κνηνπνδειάησλ
(18)
Πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ. Ζ εγθαηάζηαζε λέσλ πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ ζε
ζπλδπαζκφ κε ρξήζεηο ζηαζκνχ απηνθηλήησλ, πιπληεξίνπ θαη ιηπαληεξίνπ
απηνθηλήησλ, αμεζνπάξ απηνθηλήηνπ θαη κίλη κάξθεη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ
πειαηψλ, επηηξέπεηαη κφλν εθ φζνλ απνηειεί κνλαδηθή ρξήζε ηνπ νηθνπέδνπ.
(19)
Πιπληήξηα - Ληπαληήξηα απηνθηλήησλ
(20.1) πλεξγεία επηζθεπήο απηνθηλήησλ, ζπλήζσλ νρεκάησλ (κε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο
κέρξη 9 αηφκσλ ή κέρξη 3,5 ηφλσλ κηθηνχ θνξηίνπ)
(21)
Δγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ρακειήο φριεζεο κέρξη 400ηκ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο
δφκεζεο κφλν εθφζνλ απνηειεί κνλαδηθή ρξήζε ηνπ νηθνπέδνπ
(25)
Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο φριεζεο κέρξη 400ηκ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο
δφκεζεο
(28.4) ηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί
(28.8) ηαζκνί αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ (θαηεγνξίεο 1 θαη 2) εθφζνλ
πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ζρέδην
(28.11) ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο ΜΜΜ εθφζνλ πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ζρέδην
(29)
Κέληξα Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ (ΚΣΔΟ – ΗΚΣΔΟ)
(32)
Γσληέο αλαθχθισζεο, κηθξά Πξάζηλα ζεκεία
(35) Γεμακελέο λεξνχ – αθαιάησζεο, ιηκλνδεμακελέο
(38)
Δγθαηαζηάζεηο ζηαζκψλ βάζεο θεξαηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο
(40) Αζηηθή γεσξγία – ιαραλφθεπνη
(47) Δγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο θαη θηινμελίαο κεηαλαζηψλ-πξνζθχγσλ κέρξη 300 αηφκσλ
Με ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ είλαη δπλαηφ λα επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ
ππθλφηεηα εγθαηάζηαζεο πιελ ησλ κε θσδηθφ (1), (2), θαη (5) αλσηέξσ ρξήζεσλ (π.ρ.
κέγηζηνο αξηζκφο αλά Ο.Σ/ Π.Δ./ νδηθφ άμνλα ή θαηά άιιν επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν
ηξφπν)
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Άπθπο 5
4. Πολεοδομικό Κένηπο – Κενηπικέρ Λειηοςπγίερ Πόληρ –
Σοπικό Κένηπο ςνοικίαρ-Γειηονιάρ
ηηο πεξηνρέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, επηηξέπνληαη κφλν :
Καηνηθία
Κνηλσληθή πξφλνηα
Δθπαίδεπζε (πξνζδηνξηζκφο ζέζεο απφ ξπκνηνκηθφ)
Κέληξα Έξεπλαο
Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (εθηφο κεγάισλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ)
Θξεζθεπηηθνί ρψξνη
Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο
Καηαζηήκαηα/ θηίξηα/ θέληξα εκπνξίνπ θαη παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ
Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Δπηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο
Γηνίθεζε
Πεξίζαιςε
Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ
Δζηίαζε
Αλαςπθηήξηα
Κέληξα δηαζθέδαζεο – αλαςπρήο
Ξελνδνρεία θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο
ηάζκεπζε (θηίξηα-γήπεδα) απηνθηλήησλ κέρξη 3,5 ηφλνπο θνηλήο ρξήζεο,
κνηνζπθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ
(21)
Δγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ρακειήο φριεζεο κέρξη 500ηκ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο
δφκεζεο
(23)
Θεξκνθνηηίδεο Δπηρεηξήζεσλ
(25) Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο φριεζεο κέρξη 500ηκ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο
δφκεζεο αλά γήπεδν
(27)
Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ
(28.4) ηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί
(28.7) ηαζκνί αζηηθψλ, ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ
(28.10) ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο ΜΜΜ
(32)
Γσληέο αλαθχθισζεο
(38)
Δγθαηαζηάζεηο θεξαηψλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο
(53)
Σπρεξά παίγληα
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17.1)

ηηο εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο νη ρξήζεηο κε θσδηθφ, (28.7) θαη (28.10) επηηξέπνληαη κφλνλ
εθφζνλ πξνβιέπνληαη νη ρψξνη αλάπηπμήο ηνπο απφ ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην.
Δηδηθφηεξα, γηα ηα ηνπηθά θέληξα ζπλνηθίαο – γεηηνληάο επηηξέπνληαη κφλν νη αθφινπζεο
εηδηθέο ρξήζεηο φπσο απηέο εμεηδηθεχνληαη απφ ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ:
(1)
Καηνηθία
(3.5) Δηδηθή Δθπαίδεπζε
(7)
Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο
(8)
Μφλν εκπνξηθά θαηαζηήκαηα (8.1), θαηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ
(8.2) θαη δεκνηηθέο αγνξέο (8.3)
(10)
Γηνίθεζε ηνπηθήο ζεκαζίαο
(11)
Πεξίζαιςε – κφλν Μνλάδεο ρξφληαο αηκνθάζαξζεο εθηφο λνζνθνκείσλ θαη θιηληθψλ
(κέρξη 50 θιίλεο), Δξγαζηήξηα θπζηθνζεξαπείαο
(16)
Ξελνδνρεία θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο κέρξη 50 θιίλεο
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Άπθπο 6
Σοςπιζμόρ – Aνατςσή
ηηο πεξηνρέο ηνπξηζκνχ - αλαςπρήο, επηηξέπνληαη κφλν :
(1)
Καηνηθία
(2)
Κνηλσληθή Πξφλνηα
(5)
Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πιελ κεγάισλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (φπσο γήπεδα
ΠΑΔ) επηηξεπνκέλσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ γθνιθ
(8)
Μφλν εκπνξηθά θαηαζηήκαηα (8.1) θαη θαηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ
ππεξεζηψλ (8.2), ππεξαγνξέο θαη πνιπθαηαζηήκαηα κέρξη 1.500 κ2 ζπλνιηθήο
επηθάλεηαο δφκεζεο
(9)
Γξαθεία, Σξάπεδεο
(11 ) Πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πεξίζαιςεο ρσξίο λνζειεία
(12)
Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ
(13)
Δζηίαζε
(14)
Αλαςπθηήξηα
(15)
Κέληξα δηαζθέδαζεο, αλαςπρήο
(16)
Ξελνδνρεία θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο – χλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα
(17)
ηάζκεπζε (θηίξηα – γήπεδα) απηνθηλήησλ κέρξη 3,5 ηφλνπο, κνηνζπθιεηψλ –
κνηνπνδειάησλ, ζθαθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ
(18)
Πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ
(19)
Πιπληήξηα ιηπαληήξηα απηνθηλήησλ
(28.2) Διηθνδξφκην (κφλν γηα εμππεξέηεζε Ξελνδνρείσλ θαη ινηπψλ Σνπξηζηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ)
(28.5) Ληκεληθέο δψλεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, καξίλεο
(28.7) ηαζκνί αζηηθψλ ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην εγθεθξηκέλν
ζρέδην
(28.10) ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο ΜΜΜ εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην εγθεθξηκέλν ζρέδην
(32)
Γσληέο Αλαθχθισζεο θαη κηθξά Πξάζηλα εκεία
(34)
Υψξνο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην εγθεθξηκέλν
ζρέδην
(35)
Γεμακελέο λεξνχ – αθαιάησζεο, ιηκλνδεμακελέο
(37)
Δγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην εγθεθξηκέλν ζρέδην
(38)
Δγθαηαζηάζεηο ζηαζκψλ βάζεο θεξαηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο
(40)
Αζηηθή γεσξγία
(50)
Θεκαηηθά πάξθα – ινχλα παξθ
(51)
Καηαζθελψζεηο – παηδηθέο εμνρέο
(52)
Καδίλν
Άπθπο 7
6. Κοινυθελείρ Λειηοςπγίερ
ηηο πεξηνρέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο επηηξέπνληαη κφλν:
(2)
Κνηλσληθή πξφλνηα
(3)
Δθπαίδεπζε
(5)
Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο
(7)
Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο
(11)
Πεξίζαιςε

(31)

Δγθαηαζηάζεηο αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ θαη πιηθψλ

(32)
(44)

Πξάζηλα ζεκεία
Κέληξα Απνηέθξσζεο Νεθξψλ (Κ.Α.Ν) θαη Οζηψλ

7

΄Απθπο 8
7. Δλεύθεποι Υώποι – Αζηικό Ππάζινο
Οη πεξηνρέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο αθνξνχλ:
1. Κοινότρηστοσς τώροσς πνχ θαζνξίδνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην.
Χο θνηλφρξεζηνη ρψξνη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, λννχληαη νη ρψξνη γηα ηελ
παξακνλή, αλαςπρή θαη κεηαθίλεζε πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ, φπσο νδνί, νδνί ήπηαο
θπθινθνξίαο, πεδφδξνκνη, ακηγείο πεδφδξνκνη, πνδειαηφδξνκνη, πιαηείεο, άιζε, πξάζηλν,
θαη παηδηθέο ραξέο. ηηο πιαηείεο - ρψξνπο πξαζίλνπ επηηξέπνληαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20
ηνπ λ.4067/2012 θαη επηπιένλ πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ρξήζεηο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο, γηα
ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, εθφζνλ πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ζρέδην
ε θαη ηνλ πνιενδνκηθφ θαλνληζκφ.
ηνπο Κνηλφρξεζηνπο Υψξνπο θαη ηηο Πιαηείεο επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή ππνγείσλ ρψξσλ
γηα ηε ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ (ζηαζκνί απηνθηλήησλ) εθ’ φζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ
ζρεδηαζκφ κε κέξηκλα δηαηήξεζεο ηπρφλ πςειήο βιάζηεζεο πνπ θέξνπλ. ε πεξηνρέο
πξαζίλνπ θαη ζε άιζε ε θαηαζθεπή ππφγεησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο γίλεηαη ζε πεξηνξηζκέλν
ηκήκα ηνπο θαη κφλν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ.
ηνπο ρψξνπο απηνχο επηηξέπνληαη, επηπιένλ, νη γσληέο αλαθχθισζεο εθφζνλ δελ
θαηαιακβάλνπλ επηθάλεηα άλσ ηνπ 15% ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ.
2. Δλεύθεροσς τώροσς αστικού και περιαστικού πρασίνοσ.
Οη πεξηνρέο απηέο είλαη ρψξνη εθηφο εγθεθξηκέλσλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ, νη νπνίνη
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη λννχληαη σο ρψξνη δεκηνπξγίαο
πλεπκφλσλ πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο, κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
ηηο πεξηνρέο απηέο, εθηφο απφ δξαζηεξηφηεηεο ήπηαο αλαςπρήο, επηηξέπνληαη νη παξαθάησ
ιεηηνπξγίεο εθφζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ:
(5)
Μηθξέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο
(32)
Γσληέο αλαθχθισζεο
(39.1) Γεσξγηθέο, δαζηθέο θαη ινηπέο αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο
(40)
Αζηηθή γεσξγία

Άπθπο 9
8. Παπαγυγικέρ εγκαηαζηάζειρ σαμηλήρ και μέζηρ όσληζηρ
ηηο πεξηνρέο πνπ θαζνξίδνληαη σο ρψξνη ππνδνρήο δξαζηεξηνηήησλ ρακειήο θαη κέζεο
φριεζεο θαη κπνξνχλ λα εγθαζίζηαληαη εγθαηαζηάζεηο βηνκεραλίαο – βηνηερλίαο (ΒΗΠΑΒΗΟΠΑ) θαη Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο, επηηξέπνληαη κφλν :
(1)
(2)
(5)
(8)

(9)
(11)
(12)
(13)
(14)

Καηνηθία γηα πξνζσπηθφ αζθαιείαο
Κνηλσληθή πξφλνηα
Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο
Μφλν εκπνξηθά θαηαζηήκαηα (8.1), θαηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ
(8.2), ππεξαγνξέο (8.4), πνιπθαηαζηήκαηα (8.5), εγθαηαζηάζεηο εκπνξηθψλ εθζέζεσλ
– εθζεζηαθά θέληξα (8.7)
Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Δπηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο
Πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πεξίζαιςεο ρσξίο λνζειεία θαη κφλνλ εθφζνλ ε πεξηνρή
έρεη πνιενδνκεζεί
Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ
Δζηίαζε
Αλαςπθηήξηα
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ηάζκεπζε (θηίξηα – γήπεδα) απηνθηλήησλ ρσξίο πεξηνξηζκφ είδνπο θαη βάξνπο
Πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ, πγξαεξίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ
Πιπληήξηα-ιηπαληήξηα απηνθηλήησλ
πλεξγεία επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο νρεκάησλ ρσξίο πεξηνξηζκφ είδνπο θαη βάξνπο,
κεραλεκάησλ έξγσλ (ΔΜΔ) θαη αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ
(21)
Δγθαηαζηάζεηο Απνζήθεπζεο (ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο)
(22)
Δγθαηαζηάζεηο Δθνδηαζηηθήο (logistics)
(23)
Θεξκνθνηηίδεο Δπηρεηξήζεσλ
(24)
Κέληξα ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ θαη ινηπέο ζπλνδεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο
(25)
Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο
(26)
Βηνηερληθέο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο
(27)
Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ
(28.2) Διηθνδξφκην
(28.4) ηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί
(28.6) ηδεξνδξνκηθά ακαμνζηάζηα, επηζθεπαζηηθέο κνλάδεο
(28.7) ηαζκνί αζηηθψλ, ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ
(28.10) ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο ΜΜΜ
(29)
Κέληξα ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ (ΚΣΔΟ – ΗΚΣΔΟ)
(32)
Πξάζηλα εκεία
(34)
Υψξνο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ
(35)
Γεμακελέο λεξνχ
(37)
Δγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ.
(38)
Δγθαηαζηάζεηο ζηαζκψλ βάζεο θεξαηψλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο
(44)
Κέληξα Απνηέθξσζεο Νεθξψλ (Κ.Α.Ν) θαη Οζηψλ
(50)
Δγθαηαζηάζεηο εθζεζηαθψλ ρψξσλ
(17)
(18)
(19)
(20)

Οη πην πάλσ κε θσδηθφ (1), (2), (5), (13), (14) ρξήζεηο, επηηξέπνληαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
απνηεινχλ ηκήκα ησλ βηνκεραληθψλ/ βηνηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο
ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηέο θαη ζε πνζνζηφ έσο 40% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ γεπέδσλ ηνπ
ππνδνρέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζην παξαπάλσ πνζνζηφ ησλ ππφινηπσλ ρξήζεσλ ηνπ
ηξηηνγελνχο ηνκέα.

Άπθπο 10
9. Υονδπεμπόπιο
ηηο πεξηνρέο ρνλδξεκπνξίνπ, επηηξέπνληαη κφλν:
(1)
(8)

(9)
(11)
(12)
(13)
(14)
(16)
(17)
(18)
(19)

Καηνηθία γηα πξνζσπηθφ αζθαιείαο
Μφλν εκπνξηθά θαηαζηήκαηα (8.1) θαηαζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ (8.2),
ππεξαγνξέο (8.4), πνιπθαηαζηήκαηα (8.5), εγθαηαζηάζεηο εκπνξηθψλ εθζέζεσλ –
εθζεζηαθά θέληξα (8.7)
Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Δπηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο
Πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πεξίζαιςεο ρσξίο λνζειεία θαη κφλνλ εθφζνλ ε πεξηνρή
έρεη πνιενδνκεζεί
Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ
Δζηίαζε
Αλαςπθηήξηα
Ξελνδνρεία (κφλν θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα)
ηάζκεπζε (θηίξηα – γήπεδα) ρσξίο πεξηνξηζκφ είδνπο θαη βάξνπο
Πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ, πγξαεξίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ
Πιπληήξηα-ιηπαληήξηα απηνθηλήησλ
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πλεξγεία επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ ρσξίο πεξηνξηζκφ είδνπο θαη
βάξνπο – κεραλεκάησλ έξγσλ (ΔΜΔ) θαη αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ
(21)
Δγθαηαζηάζεηο Απνζήθεπζεο (ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο)
(22)
Δγθαηαζηάζεηο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (logistics) θαη ππνζηεξηθηηθέο εγθαηαζηάζεηο
(23)
Θεξκνθνηηίδεο Δπηρεηξήζεσλ
(24)
Κέληξα ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ θαη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
(25)
Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο
(26)
Βηνκεραληθέο θαη Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο φριεζεο
(27)
Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ - ηαζκνί θνξηεγψλ απηνθηλήησλ
(28.2) Διηθνδξφκην
(28.4) ηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί
(28.6) ηδεξνδξνκηθά ακαμνζηάζηα, επηζθεπαζηηθέο κνλάδεο
(28.7) ηαζκνί αζηηθψλ ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ
(28.10) ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο ΜΜΜ
(29)
Κέληξα ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ (ΗΚΣΔΟ – ΚΣΔΟ)
(31)
Δγθαηαζηάζεηο αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ θαη πιηθψλ
(32)
Πξάζηλα εκεία
(34)
Υψξνο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ
(35)
Γεμακελέο λεξνχ
(37)
Δγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ
(38)
Δγθαηαζηάζεηο θεξαηψλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο
(20)

Οη πην πάλσ κε θσδηθφ (1), (11), (12) (13), (14) θαη (16) ρξήζεηο απνηεινχλ ππνζηεξηθηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ πάξθνπ. θαη επηηξέπνληαη κφλν κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
απνηεινχλ ηκήκα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ ή εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε απηέο θαη ζε πνζνζηφ έσο 40% ηεο ζπλνιηθήο εθηάζεσο ησλ γεπέδσλ ηνπ
ππνδνρέα/ πάξθνπ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζην παξαπάλσ πνζνζηφ θαη ησλ ππνινίπσλ
ρξήζεσλ ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα.

Άπθπο 11
10. Σεσνολογικό Πάπκο
Στις περιοτές Τετνολογικού Πάρκοσ, επιτρέπονται μόνο:
Καηνηθία γηα εξγαδφκελνπο ζην πάξθν
Δθπαίδεπζε (κφλν Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε)
Κέληξα Έξεπλαο
Μφλν εκπνξηθά θαηαζηήκαηα (8.1) θαη θαηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ
ππεξεζηψλ (8.2)
(9)
Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Δπηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο
(10)
Γηνίθεζε
(13)
Δζηίαζε
(14)
Αλαςπθηήξηα
(17.1) ηάζκεπζε (θηίξηα – γήπεδα) απηνθηλήησλ κέρξη 3,5 ηφλνπο θνηλήο ρξήζεο,
κνηνζπθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ
(18)
Πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ
(21)
Δγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο (ρακειήο φριεζεο)
(22)
Δγθαηαζηάζεηο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (logistics)
(23)
Θεξκνθνηηίδεο Δπηρεηξήζεσλ
(24)
Κέληξα ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ θαη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
(25)
Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο φριεζεο
(26)
Βηνηερληθέο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο φριεζεο
(27)
Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ
(1)
(3)
(4)
(8)
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(28.2)
(32)
(34)
(37)
(38)

Διηθνδξφκην
Πξάζηλα ζεκεία
Υψξνο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ
Δγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ
Δγθαηαζηάζεηο ζηαζκψλ βάζεο θεξαηψλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο

Οη κε θσδηθφ (25) θαη (26) ρξήζεηο αθνξνχλ κνλάδεο εμαηξεηηθά πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο
(βηνηερλνινγία, πιεξνθνξηθή, κηθξνειεθηξνληθή θιπ.) θαη αλαπηχζζνληαη ζε πνζνζηφ
ηνπιάρηζηνλ 60% ηεο ζπλνιηθήο εθηάζεσο ησλ γεπέδσλ ηνπ ππνδνρέα/ πάξθνπ.,
Άπθπο 12
11. Παπαγυγικέρ δπαζηηπιόηηηερ ςτηλήρ όσληζηρ
ηηο πεξηνρέο πνπ θαζνξίδνληαη σο ρψξνη ππνδνρήο δξαζηεξηνηήησλ πςειήο φριεζεο θαη
κπνξνχλ λα εγθαζίζηαληαη εγθαηαζηάζεηο βηνκεραλίαο – βηνηερλίαο (ΒΗΠΑ-ΒΗΟΠΑ) θαη
Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα πςειήο φριεζεο, επηηξέπνληαη κφλν :
Καηνηθία γηα ην πξνζσπηθφ αζθαιείαο
Κνηλσληθή πξφλνηα
Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο
Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα (8.1), θαηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ (8.2)
θαη εγθαηαζηάζεηο εκπνξηθψλ εθζέζεσλ – εθζεζηαθά θέληξα (8.7)
(9)
Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Δπηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο
(11)
Πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πεξίζαιςεο ρσξίο λνζειεία θαη κφλνλ εθφζνλ έρεη
πνιενδνκεζεί ε πεξηνρή
(12)
Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ
(13)
Δζηίαζε
(14)
Αλαςπθηήξηα
(17)
ηάζκεπζε (θηίξηα – γήπεδα) ρσξίο πεξηνξηζκφ είδνπο θαη βάξνπο
(18)
Πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ, πγξαεξίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ
(19)
Πιπληήξηα ιηπαληήξηα απηνθηλήησλ
(20)
πλεξγεία επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο νρεκάησλ ρσξίο πεξηνξηζκφ είδνπο θαη βάξνπο,
κεραλεκάησλ έξγσλ (ΔΜΔ) θαη αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ
(21)
Δγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο (ρακειήο, κέζεο θαη πςειήο φριεζεο)
(22)
Δγθαηαζηάζεηο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (logistics)
(23)
Θεξκνθνηηίδεο επηρεηξήζεσλ
(24)
Κέληξα ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ θαη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
(25)
Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα
(26)
Βηνηερληθέο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο
(27)
Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ – ηαζκνί θνξηεγψλ απηνθηλήησλ
(28.2) Διηθνδξφκην
(28.4) ηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί
(28.6) ηδεξνδξνκηθά ακαμνζηάζηα, επηζθεπαζηηθέο κνλάδεο θαη ζηαζκνί δηαινγήο
(28.7) ηαζκνί αζηηθψλ ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ
(28.10) ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο ΜΜΜ
(29)
Κέληξα ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ (ΚΣΔΟ, ΗΚΣΔΟ)
(30) Κέληξα κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ
(1)
(2)
(5)
(8)

(31)

Δγθαηαζηάζεηο αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ θαη πιηθψλ

(32)
(34)
(35)
(37)

Πξάζηλα ζεκεία
Υψξνο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ
Γεμακελέο λεξνχ – αθαιάησζεο, ιηκλνδεμακελέο
Δγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ
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(38)

Δγθαηαζηάζεηο ζηαζκψλ βάζεο θεξαηψλ ηειεπηθνηλσληψλ,
ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ θαη θεξαηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο

ξαδηνθσληθψλ,

Οη πην πάλσ κε θσδηθφ (1), (2), (5), (12), (13) θαη (14) εηδηθέο ρξήζεηο, επηηξέπνληαη κφλν
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνηεινχλ ηκήκα ησλ βηνκεραληθψλ ή βηνηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ
ή εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηέο ζε πνζνζηφ έσο 40% ηεο ζπλνιηθήο
εθηάζεσο ησλ γεπέδσλ ηνπ ππνδνρέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππφινηπσλ ρξήζεσλ
ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα
Άπθπο 13
12. Δγκαηαζηάζειρ Αζηικών Τποδομών Κοινήρ Ωθέλειαρ
ηηο πεξηνρέο εγθαηαζηάζεσλ αζηηθψλ ππνδνκψλ θνηλήο σθέιεηαο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη κία
ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ ρξήζεηο:
(28.7) ηαζκνί αζηηθψλ ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ
(28.10) ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο ΜΜΜ
(30)
Κέληξν κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ
(31)
Δγθαηαζηάζεηο αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ θαη πιηθψλ
(32)
Πξάζηλα εκεία
(33)
Υψξνο επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο θαη δηάζεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ/ επεμεξγαζία,
δηάζεζε ζηεξεψλ ηνμηθψλ απνβιήησλ
(34)
Υψξνο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ
(35)
Γεμακελέο λεξνχ – αθάιαησζεο, ιηκλνδεμακελέο
(36)
Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηα
ζπλνδά έξγα απηψλ, χδξεπζεο, ηειεπηθνηλσληψλ, θπζηθνχ αεξίνπ, θαη ζπλαθείο
εγθαηαζηάζεηο
(37)
(38)

Δγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ
Δγθαηαζηάζεηο ζηαζκψλ βάζεο θεξαηψλ ηειεπηθνηλσληψλ,
ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ θαη θεξαηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο

ξαδηνθσληθψλ,

Καηά ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ επηηξέπεηαη λα επηιέγνληαη ρξήζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ,
αλάινγα κε ηελ επηδησθφκελε κνξθή αλάπηπμεο θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο.
Δπηηξέπεηαη επίζεο ζηηο αλσηέξσ πεξηνρέο λα θαζνξίδνληαη επηπιένλ, νη απαξαίηεηεο
ζπλνδέο ρξήζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπο.
Άπθπο 14
13. Ιδιαίηεπερ Υπήζειρ
ηηο πεξηνρέο ηδηαίηεξσλ ρξήζεσλ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο
παξαθάησ εηδηθέο ρξήζεηο :
(5)
(28)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)

Μεγάιεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (φπσο γήπεδα ΠΑΔ, εγθαηαζηάζεηο γθνιθ)
Δγθαηαζηάζεηο Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο
Οξπρεία-Λαηνκεία-Δμφξπμε
ηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο
Δγθαηαζηάζεηο εθξεθηηθψλ, επθιέθησλ πιψλ
Κνηκεηήξηα θαη Κέληξα Απνηέθξσζεο Νεθξψλ (Κ.Α.Ν.) θαη Οζηψλ
σθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα – θπιαθέο
Δγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο θαη θηινμελίαο κεηαλαζηψλ
Νεθξνηαθεία – αλαθχθισζε απηνθηλήησλ
Ηππφδξνκνο
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(49)
(50)

Πίζηεο αγψλσλ απηνθηλήησλ θαη κνηνπνδειάησλ
Θεκαηηθά πάξθα - Λνχλα Πάξθ

Καηά ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ επηηξέπεηαη λα επηιέγνληαη ρξήζεηο απφ φιεο ηηο ελφηεηεο
ηνπ άξζξνπ απηνχ, αλάινγα κε ηελ επηδησθφκελε κνξθή αλάπηπμεο θαη ηηο ηδηαίηεξεο
αλάγθεο ηεο πεξηνρήο. Δπηηξέπεηαη επίζεο ζηηο αλσηέξσ πεξηνρέο λα θαζνξίδνληαη επηπιένλ,
νη απαξαίηεηεο ζπλνδέο ρξήζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπο.

Άπθπο 15
14. Αγποηική σπήζη
ηηο πεξηνρέο κε αγξνηηθή ρξήζε πνπ πεξηιακβάλνπλ εθηάζεηο γεσξγηθήο γεο, επηηξέπνληαη
κφλν:
(1)
(16)
(21)
(25)
(26)
(39)
(41)

Καηνηθία
Ξελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα κέρξη 20 θιίλεο
Δγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο (ρακειήο φριεζεο γηα αγξνηηθή ρξήζε)
Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο ζπζθεπαζίαο θαη
κεηαπνίεζεο ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.
Βηνκεραληθέο θαη Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο,
ζπζθεπαζίαο θαη κεηαπνίεζεο ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ
Αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο – εγθαηαζηάζεηο
Οξπρεία-Λαηνκεία-Δμφξπμε

Άπθπο 16
15. Πεπιοσέρ Πποζηαζίαρ (ΠΠ)
Πεξηνρέο πξνζηαζίαο (ΠΠ), είλαη νη πεξηνρέο-ρψξνη πνπ ππάγνληαη ζε ίδην λνκηθφ θαζεζηψο
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ( Γάζε - δαζηθέο εθηάζεηο,
Αξραηνινγηθνί ρψξνη, Ηζηνξηθνί ηφπνη, Σνπία ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάιινπο – πεξηβάιινληνο,
Εψλε αηγηαινχ- παξαιίαο, Εψλε ξέκαηνο, πνηακψλ- παξαζαιάζζηεο ή παξαπνηάκηεο δψλεο,
Γεσξγηθή γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο , Πεξηνρέο – πξνζηαζίαο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ
Ν.1650/86 θαη Ν.3937/2011, Εψλεο πξνζηαζίαο νξεηλψλ φγθσλ θιπ.).
Αθφκε δχλαηαη λα πξνηείλνληαη θαη πεξηνρέο νη νπνίεο απαηηείηαη λα ππαρζνχλ ζε θαζεζηψο
πξνζηαζίαο – δηαηήξεζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπίνπ, γηα ηελ εμηζνξξφπεζε
αζηηθψλ επηβαξχλζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο θαηεπζχλζεηο (επξσπατθέο , εζληθέο) θαη
ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ.
Α. Περιοτές Απολύτοσ Προστασίας (ΠΠ 1).
ηηο πεξηνρέο απηέο απαγνξεχεηαη νηαδήπνηε δφκεζε.
Β. Περιοτές Προστασίας (ΠΠ 2).
ηηο πεξηνρέο απηέο αλάινγα κε ηνλ ραξαθηήξα θαη ηνλ επηδησθφκελν βαζκφ πξνζηαζίαο,
είλαη δπλαηφ λα επηηξέπνληαη ρξήζεηο, ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή πνιενδνκηθή ιεηηνπξγία.
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Άπθπο 17
ηηο πεξηνρέο εληφο ησλ νξίσλ νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν απφ 2.000
θαηνίθνπο ζηνπο νπνίνπο δελ έρεη νινθιεξσζεί ν πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο θαη ν
θαζνξηζκφο ρξήζεσλ γεο, επηηξέπνληαη κεηαβαηηθά θαη έσο ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ
πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ ηνπο νη παξαθάησ ρξήζεηο σο εμήο :
Καηνηθία
Κνηλσληθή πξφλνηα
Δθπαίδεπζε πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη εηδηθή εθπαίδεπζε
Μηθξέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (κφλν θαηεγ. Α)
Θξεζθεπηηθνί ρψξνη
Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο κέρξη 600 ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο αλά γήπεδν
Μφλν εκπνξηθά θαηαζηήκαηα (8.1) θαη θαηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ
ππεξεζηψλ (8.2) κέρξη 100 ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο αλά γήπεδν
(9)
Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Δπηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, κέρξη 300ηκ.
ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο αλά γήπεδν.
(10)
Γηνίθεζε ηνπηθνχ επηπέδνπ
(11)
Πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πεξίζαιςεο κέρξη 40 θιίλεο ή 600 ηκ. ζπλνιηθήο
επηθάλεηαο δφκεζεο αλά γήπεδν
(13)
Δζηηαηφξηα κέρξη 200 ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο αλά γήπεδν
(14)
Αλαςπθηήξηα κέρξη 50 ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο αλά γήπεδν
(16)
Ξελνδνρεία θαη Σνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο (εθηφο θαηαζθελψζεσλ – Camping)
κέρξη 50 θιίλεο
(17)
ηάζκεπζε απηνθηλήησλ κέρξη 3,5 ηφλνπο θνηλήο ρξήζεο, κνηνζπθιεηψλ θαη
κνηνπνδειάησλ
(18)
Πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ, πγξαεξίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ,
(19)
Πιπληήξηα, ιηπαληήξηα απηνθηλήησλ
(20.1) πλεξγεία επηζθεπήο απηνθηλήησλ
(25)
Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο φριεζεο
(28.7) ηαζκνί αζηηθψλ ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ
(28.10) ηαζκνί κεηαβίβαζεο ΜΜΜ
(32)
Γσληέο αλαθχθισζεο θαη κηθξά Πξάζηλα ζεκεία
(35)
Γεμακελέο λεξνχ – αθαιάησζεο, ιηκλνδεμακελέο
(39.2) Γεσξγηθέο, δαζηθέο θαη ινηπέο αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο
(47)
Δγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο θαη θηινμελίαο κεηαλαζηψλ κέρξη 100 άηνκα
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
(8)

Άπθπο 18
Γενικέρ και Μεηαβαηικέρ Γιαηάξειρ
1. Καηά ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ ρξήζεσλ γεο είλαη
δπλαηφλ λα απαγνξεχνληαη ή λα επηηξέπνληαη ππφ φξνπο, πεξηνξηζκνχο ή πξνυπνζέζεηο
νξηζκέλεο απφ ηηο εηδηθέο ρξήζεηο γεο πνπ θαη` αξρήλ επηηξέπνληαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ. Ζ απαγφξεπζε ή νη φξνη, νη πεξηνξηζκνί ή νη
πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ κπνξεί λα αθνξνχλ θαη ηκήκαηα νηθνδνκηθψλ
ηεηξαγψλσλ ή νηθνπέδσλ ή θαη νξφθνπο θηηξίσλ.
2. Καη’ εμαίξεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, δελ δχλαηαη λα εμαηξεζεί θαηά ηνλ
πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ ε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπψλ θεξαηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη
ησλ ζπλνδψλ ηνπο έξγσλ ππνδνκήο απφ ηηο γεληθέο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ γεο ηνπ
παξφληνο ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπο.
3. Οη πεξηνξηζκνί θαη νη εμεηδηθεχζεηο ζηα κεγέζε εθκεηάιιεπζεο ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ
ρξήζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ, εθαξκφδνληαη θαη
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ζηα πνιενδνκηθά ζρέδηα ζηα νπνία νη ρξήζεηο γεο έρνπλ θαζνξηζζεί κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 81/1980 θαη ηνπ απφ 23.2.1987 Π.Γ/ηνο.
4. Καη` εμαίξεζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ, νη πεξηνξηζκνί θαη νη εμεηδηθεχζεηο ζηα
κεγέζε εθκεηάιιεπζεο πνπ θαζνξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ ηζρχνπλ
κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο έθδνζεο λέσλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ ζε αδφκεηα νηθφπεδα. Γελ
εθαξκφδνληαη:
α) ζηηο άδεηεο δφκεζεο πνπ έρνπλ εθδνζεί πξηλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ αιιά
δελ έρνπλ πινπνηεζεί σο πξνο ηελ θαηαζθεπή ηεο νηθνδνκήο,
β) ζε πεξηπηψζεηο αλαζεσξήζεσλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ αιιαγήο ρξήζεο ή εζσηεξηθψλ
παξεκβάζεσλ πθηζηάκελσλ θηηξίσλ θαζψο θαη ζε νηθνδνκηθέο άδεηεο γηα πξνζζήθεο
ζε πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο,
γ) ζε εθθξεκείο δηαδηθαζίεο, ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ δφκεζεο, γηα ηελ έγθξηζε
δφκεζεο ή άδεηαο δφκεζεο,
5. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ε έγθξηζε ή αλαζεψξεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ
πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ (ΓΠ, ΥΟΟΑΠ, ΣΥ θιπ) αθνινπζεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο δηαηάγκαηνο, εθηφο αλ έρεη γλσκνδνηήζεη ην αξκφδην γηα ηελ έγθξηζε ηνπ
ζρεδίνπ ΤΠΟΘΑ. Δίλαη δπλαηφ κεηά απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ
έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ Οξγάλνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκνδίνπ ΤΠΟΘΑ, λα
ηζρχζνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
6. Σπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ΓΠ, ΥΟΟΑΠ, Πνιενδνκηθψλ Μειεηψλ ή Ρπκνηνκηθψλ ρεδίσλ
πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4269/2014 (Α΄ 142) θαη κέρξη ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο, κε ηηο νπνίεο θαζνξίδνληαη ρξήζεηο ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ ηνπ λ. 4269/2014, αλαζεσξνχληαη ππνρξεσηηθά θαη
πξνζαξκφδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ εληφο 6 κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζή
ηνπ. Δθφζνλ δελ εγθξηζεί κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ εληφο ε
πξνζαξκνγή ηνπο, νη ηξνπνπνηήζεηο ζεσξνχληαη απηνδηθαίσο άθπξεο θαη ηζρχνπλ γηα ηηο
νηθείεο πεξηνρέο νη πξνγελέζηεξεο ρξήζεηο.
7. Γεληθά πνιενδνκηθά ρέδηα θαη ΥΟΟΑΠ πνπ εγθξίζεθαλ γηα πξψηε θνξά κεηά ηελ
έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ ηνπ λ. 4269/2014, κε ηηο θαηεγνξίεο
ρξήζεσλ γεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λ. 4269/2014 θαη θαη` εθαξκνγή ησλ κεηαβαηηθψλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 13α, αλαζεσξνχληαη ππνρξεσηηθά θαη πξνζαξκφδνληαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ εληφο 24 κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ. ε πεξίπησζε
κε αλαζεψξεζεο ηνπο εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, νη εγθξίζεηο ζεσξνχληαη
απηνδηθαίσο άθπξεο.
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