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Άπθπο 1  

Καηηγοπίερ Φπήζευν 
 

1. Οη ρξήζεηο γεο (ή ρψξσλ) πνπ επηβάιινληαη ή επηηξέπνληαη απφ ηα ρσξνηαμηθά πιαίζηα 

θαη ηνλ ελ γέλεη ρσξηθφ θαη πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, θαζνξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο σο 

αθνινχζσο : 

 

 

Α. ΓΔΝΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΥΡΖΔΩΝ 

    (χκθσλα κε ηε γεληθή πνιενδνκηθή ιεηηνπξγία ηνπο) : 

1. Απνθιεηζηηθή θαηνηθία 

2. Ακηγήο θαηνηθία 

3. Γεληθή θαηνηθία 

4. Πνιενδνκηθά θέληξα - θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο πφιεο - ηνπηθφ θέληξν ζπλνηθίαο-γεηηνληάο 

5. Σνπξηζκφο – αλαςπρή – παξαζεξηζηηθή  (δεχηεξε) θαηνηθία 

6. Κνηλσθειείο ιεηηνπξγίεο  

7. Διεχζεξνη ρψξνη- Αζηηθφ Πξάζηλν 

8
 
       Υακειήο θαη κέζεο φριεζεο εηδηθέο παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

9.       Τςειήο φριεζεο εηδηθέο παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

10      Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα 

11.     Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα Δλδηάκεζνπ Βαζκνχ Οξγάλσζεο ( ΔΠΔΒΟ) 

12.     Οηθηζκνί 

13.     Πεξηνρέο Ηδηαίηεξσλ  ρξήζεσλ – Αζηηθψλ Τπνδνκψλ 

14.     Πεξηνρέο Διέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ δφκεζεο θαη ρξήζεσλ 

15.     Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο. 

 

 

Οη Γεληθέο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ θαηαλέκνληαη σο εμήο : 

 

Η.   Περηοτές ποιεοδοκεκέλες θαη προς ποιεοδόκεζε 

1.  Απνθιεηζηηθή θαηνηθία 

2.  Ακηγή θαηνηθία 

3. Γεληθή θαηνηθία 

4. Πνιενδνκηθά θέληξα – Κεληξηθέο ιεηηνπξγίεο πφιεο – ηνπηθφ θέληξν ζπλνηθίαο – 

γεηηνληάο 

5. Σνπξηζκφο – αλαςπρή – παξαζεξηζηηθή (δεχηεξε) θαηνηθία 

6. Κνηλσθειείο ιεηηνπξγίεο 

7. Διεχζεξνη ρψξνη – Αζηηθφ Πξάζηλν 

8. Υακειήο θαη κέζεο φριεζεο εηδηθέο παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο - Δπηρεηξεκαηηθά 

Πάξθα 

9. Τςειήο φριεζεο εηδηθέο παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο- Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα 
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ΗΗ. Περηοτές κε εηδηθό θαζεζηώς δόκεζες 

 

1.     Οηθηζκνί κε πιεζπζκφ < 2.000 θαηνίθνπο, θαη νηθηζκνί πξν ηνπ 1923 

2.     Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα Δλδηάκεζνπ Βαζκνχ Οξγάλσζεο ( ΔΠΔΒΟ) 

 

ΗΗΗ. Περηοτές ποσ δελ ποιεοδοκούληαη ή προορίδοληαη γηα κειιοληηθή ποιεοδόκεζε θαη 

ζύκθωλα κε ηολ βαζκό προζηαζίας ηοσς 

 

1. Πεξηνρέο ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ δφκεζεο θαη ρξήζεσλ 

2. Πεξηνρέο Ηδηαίηεξσλ ρξήζεσλ – Αζηηθψλ Τπνδνκψλ 

3. Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο 

4. Διεχζεξνη ρψξνη – Αζηηθφ Πξάζηλν  

 

 

Β. ΔΗΓΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΥΡΖΔΩΝ 

    (χκθσλα κε ηελ εηδηθή πνιενδνκηθή ιεηηνπξγία ηνπο) : 

B.Η.   Kύρηες  τρήζεης 

 

1. Καηνηθία  

2. Κνηλσληθή πξφλνηα 

3. Δθπαίδεπζε 

4. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

5. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη 

6. Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

7. Α. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα 

Β. Καηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ 

8. Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Κνηλσθειείο Οξγαληζκνί (ΓΔΖ, ΟΣΔ θιπ.) 

9. Γηνίθεζε 

10. Πεξίζαιςε 

11. Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 

12. Δζηίαζε 

13. Αλαςπθηήξηα 

14. Κέληξα Γηαζθέδαζεο, Αλαςπρήο 

15. Ξελνδνρεία θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο – χλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα 

16. ηάζκεπζε (θηίξην – γήπεδν) απηνθηλήησλ κέρξη 2,5 ηφλνπο θνηλήο ρξήζεο 

17. Α. Πξαηήξηα Τγξψλ Καπζίκσλ,  Τγξαεξίνπ, Φπζηθνχ αεξίνπ. 

Β. Πιπληήξηα , Ληπαληήξηα απηνθηλήησλ 

18. ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο ΜΜΜ (Μέζσλ Μαδηθψλ Μεηαθνξψλ) 

19. Διηθνδξφκην 

20. πλεξγεία επηζθεπήο απηνθηλήησλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη κνηνζπθιέηεο θαη 

κνηνπνδήιαηα)  

21. Απνζήθεπζε (θηίξην – γήπεδν) 

22. Δπηρεηξήζεηο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (logistics) 

23. Θεξκνθνηηίδεο Δπηρεηξήζεσλ 

24. Κέληξα ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ 

25. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα (ρακειήο, κέζεο, πςειήο φριεζεο) 

26. Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο (ρακειήο, κέζεο, πςειήο φριεζεο) 

27. Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο (ρακειήο, κέζεο, πςειήο φριεζεο) 

28. ηαζκνί ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ 

29. Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ 
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30. Κέληξα  Σερληθνχ Διέγρνπ νρεκάησλ (ΚΣΔΟ, ΗΚΣΔΟ) 

 

Β.ΗΗ.    Ηδηαίηερες  τρήζεης 

Α.  Δγθαηαζηάζεης κέζωλ καδηθώλ κεηαθορώλ 

1. Αεξνδξφκηα 

2. Διηθνδξφκηα 

3. ηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί 

4. Ληκεληθέο δψλεο επηβαηηθήο, εκπνξηθήο, αιηεπηηθήο, βηνκεραληθήο  θαη ηνπξηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 

5. ηδεξνδξνκηθά ακαμνζηάζηα, επηζθεπαζηηθέο κνλάδεο θαη ζηαζκνί δηαινγήο 

6. Υψξνη ακαμνζηαζίσλ θαη επηζθεπαζηηθψλ κνλάδσλ Λεσθνξείσλ, Σξφιετ, 

Πξναζηηαθνχ ζηδεξνδξφκνπ, Μεηξφ, Σξακ θιπ 

7. ηαζκνί αζηηθψλ Τπεξαζηηθψλ Λεσθνξείσλ, Σξφιετ 

8. Υψξνη ζηάζκεπζεο ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ (πνχικαλ), θνξηεγψλ θαη 

ηξνρφζπηησλ 

9. Κέληξα  ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ (ΚΣΔΟ, ΗΚΣΔΟ) 

10. ηαζκφο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ γηα θνξηνεθθφξησζε εκπνξεπκάησλ 

(εκπνξεπκαηηθφο ζηαζκφο απηνθηλήησλ). 

 

 

 Β,    Δγθαηαζηάζεης αζηηθώλ σποδοκώλ 

             1.    Κέληξν κεηαθφξησζεο απνξξηκάησλ 

1. Υσκαηεξέο – ΥΤΣΑ 

2. Υψξνο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ (βηνινγηθφο θαζνξηζκφο) 

3. Γεμακελέο λεξνχ – αθαιάησζεο, ιηκλνδεμακελέο 

4. Μνλάδεο παξαγσγήο – δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, χδξεπζεο, 

ηειεπηθνηλσληψλ, δηαρείξηζεο απνβιήησλ, απνξξηκκάησλ θιπ. θαη ζπλαθείο 

εγθαηαζηάζεηο 

5. Δγθαηαζηάζεηο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο 

6. ΥΔΤ (Υψξνη εμππεξέηεζεο ππνδνκψλ)   

7. ΔΑ (ηαζκνί εμππεξέηεζεο απηνθηλεηνδξφκσλ). 

 

 

             Γ.        Λοηπές εγθαηαζηάζεης 

1. ηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

2. Κνηκεηήξηα θαη Κέληξα Απνηέθξσζεο Νεθξψλ (Κ.Α.Ν) 

3. Νεθξνηνκεία 

4. σθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα – θπιαθέο 

5. Δγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ 

6. Νεθξνηαθεία απηνθηλήησλ 

7. Ηππφδξνκνο 

8. Δγθαηαζηάζεηο εθζεζηαθψλ ρψξσλ 

9. Πίζηεο αγψλσλ  απηνθηλήησλ θαη κνηνπνδειάησλ 

 

             Γ.       Γεωργηθές, δαζηθές, θηελοηροθηθές, αιηεσηηθές θαη ιοηπές αγροηηθές      

                         εθκεηαιιεύζεης 

1. Γεσξγηθέο Απνζήθεο 

2. Βνπζηάληα 

3.     Υνηξνζηάζηα 

4.     Πηελνηξνθεία 

5.     Μαληξηά 

6.     Ηρζπνθαιιηέξγεηεο 

7.     Οξπρεία-Λαηνκεία-Δμφξπμε 



 4 

8.     Άιιεο εγθαηαζηάζεηο  εθκεηαιιεχζεσλ πξσηνγελή ηνκέα (ζεξκνθήπηα,  

         δεμακελέο λεξνχ θαη γεληθά εγθαηαζηάζεηο γεσξγνθηελνηξνθηθήο παξαγσγήο). 

 

 

 

 

 

Γ. ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΔΗΓΗΚΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ ΥΡΖΔΧΝ 

      

Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηνπ Κ.ΥΟΠ θαη 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, εμεηδηθεχεηαη ην αλαιπηηθφ πεξηερφκελν ησλ 

εηδηθψλ θαηεγνξηψλ ρξήζεσλ  ηεο παξαπάλσ παξ. Β γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο. Mε 

φκνηα Απφθαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη ην πεξηερφκελν απηφ γηα  ηελ  

ππαγσγή  λέσλ ιεηηνπξγηψλ ζηηο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ. 

 

 

Άπθπο 2  

Πεπιοσέρ Αποκλειζηικήρ Καηοικίαρ 
 

Πεξηνρέο κε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηελ θαηνηθία. 

 

ηηο πεξηνρέο απηέο δχλαηαη λα ρσξνζεηνχληαη πιελ ηεο θαηνηθίαο νη παξαθάησ ρξήζεηο 

εθφζνλ πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην. 

 

1. Κνηλσληθή Πξφλνηα 

2.         Δθπαίδεπζε  πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

3. Μηθξέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (κφλν θαηεγνξίαο Α) 

4. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο 

Δπηηξέπνληαη ρξήζεηο θαηαζηεκάησλ, πνπ εμππεξεηνχλ ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ 

ηεο πεξηνρήο εληφο πξνζδηνξηζκέλσλ ρψξσλ, εθφζνλ πξνβιέπνληαη απφ πξνεγνχκελα 

δηαηάγκαηα. 

 

Άπθπο 3 

Πεπιοσέρ Αμιγούρ Καηοικίαρ 

 

Πεξηνρέο ακηγνχο θαηνηθίαο ζηηο νπνίεο πιελ ηεο ρξήζεο θαηνηθίαο επηηξέπνληαη επίζεο θαη νη 

παξαθάησ ρξήζεηο  : 

1. Κνηλσληθή πξφλνηα 

2. Δθπαίδεπζε πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

3. Μηθξέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (κφλν θαηεγ. Α) 

4. Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπηθήο ζεκαζίαο  κέρξη 400 ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 

                 δφκεζεο 

5. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη ηνπηθήο ζεκαζίαο  

6. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη θαηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

εμππεξεηνχλ ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, φπσο 

παληνπσιείν, θαξκαθείν, ραξηνπσιείν, θξενπσιείν, θαηάζηεκα ςηιηθψλ, 

γαιαθηνπσιείν, πξαηήξην γάιαθηνο, άξηνπ θαη εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο,. Μέγηζηε 

ζπλνιηθή επηθάλεηα θαηαζηεκάησλ αλά νηθφπεδν 100 ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 

δφκεζεο. Σν κέγεζνο απηφ κπνξεί λα εμεηδηθεχεηαη ή λα πεξηνξίδεηαη απφ ην 

ξπκνηνκηθφ ζρέδην. 

7. ηάζκεπζε (θηίξηα-γήπεδα) εθ φζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην  

8. Ξελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα – μελψλεο  κέρξη 40 θιίλεο, εθ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ 

ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην.  
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Άπθπο 4 

Πεπιοσέρ Γενικήρ Καηοικίαρ  
 

     ηηο πεξηνρέο γεληθήο θαηνηθίαο επηηξέπνληαη κφλν : 

 

1. Καηνηθία 

2. Κνηλσληθή πξφλνηα 

3. Δθπαίδεπζεο, πιελ ηξηηνβάζκηαο. Σα θηίξηα εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηδησηηθψλ 

εθπαηδεπηεξίσλ πξέπεη λα έρνπλ κέγηζηε ζπλνιηθή επηθάλεηα δφκεζεο κέρξη 2.000 ηκ. 

4. Μηθξέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (κφλν θαηεγ. Α, ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε 

10788/2004, φπσο ηζρχεη – ΦΔΚ285Γ/2004) 

5. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη 

6. Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο , κέρξη 1200ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο αλά 

νηθφπεδν  

7. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ ππεξαγνξέο, 

πνιπθαηαζηήκαηα, κέρξη 800 ηκ.   ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο αλά νηθφπεδν.   

8. Γξαθεία , Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Κνηλσθειείο νξγαληζκνί κέρξη 800 ηκ.   ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο δφκεζεο αλά νηθφπεδν.   

9. Πεξίζαιςε  (πιελ Ννζνθνκείσλ) κέρξη 100 θιίλεο ή 2.000 ηκ.  ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 

δφκεζεο αλά νηθφπεδν.  

10. Δζηηαηφξηα κέρξη 400 ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο αλά νηθφπεδν 

11. Αλαςπθηήξηα κέρξη 150 ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο αλά νηθφπεδν 

12. Ξελνδνρεία (θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα, ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, επηπισκέλα 

δηακεξίζκαηα θαη μελψλεο λεφηεηαο) κέρξη 100 θιίλεο, κε κέγηζηε ζπλνιηθή επηθάλεηα 

2000 ηκ. αλά νηθφπεδν. 

13. ηάζκεπζε (θηίξηα-γήπεδα,  απηνθίλεηα κέρξη 2,5 ηφλνπο) 

14. Πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ. Ζ εγθαηάζηαζε λέσλ πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ 

επηηξέπεηαη κφλν εθ φζνλ απνηειεί κνλαδηθή ρξήζε ηνπ νηθνπέδνπ ή φπνπ ππάξρνπλ ή 

ζα αλεγεξζνχλ θηίξηα κε ρξήζεηο ζηαζκνχ απηνθηλήησλ, πιπληεξίνπ θαη ιηπαληεξίνπ 

απηνθηλήησλ, κίλη κάξθεη, αμεζνπάξ απηνθηλήησλ, εζηηαηνξίνπ, αλαςπθηεξίνπ ή άιισλ 

ρξήζεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ησλ πξαηεξίσλ. 

15.    Πιπληήξηα - Ληπαληήξηα απηνθηλήησλ 

16.     ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο ΜΜΜ 

17.  πλεξγεία απηνθηλήησλ (εμαηξνχληαη ηα ζπλεξγεία επηζθεπήο κεγάισλ θαη βαξέσλ 

νρεκάησλ) κε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο κέρξη 9 αηφκσλ ή κέρξη 3,5 ηφλσλ κηθηνχ 

θνξηίνπ. 

18. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα θαη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ρακειήο φριεζεο κέρξη 15 

ΖΡ δχλακεο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ή κέρξη 50 KW θαη ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο δφκεζεο κέρξη 600 ηκ. αλά νηθφπεδν, 

 

ηηο ρξήζεηο κε ηα ζηνηρεία 3, 9 θαη 12 επηηξέπεηαη ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο επηηξεπφκελεο 

επηθάλεηαο δφκεζεο, εθ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην 

ζπγθεθξηκέλνη ρψξνη ή Ο.Σ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ρξήζεσλ απηψλ. 

 Με ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ είλαη δπλαηφ λα επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ 

ππθλφηεηα εγθαηάζηαζεο ησλ ππ.αξ. 6 έσο θαη 18 ρξήζεσλ ( κέγηζηνο αξηζκφο αλά Ο.Σ ή αλά 

νδηθφ άμνλα ή θαηά άιιν επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν ηξφπν) 
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Άπθπο 5  

Πεπιοσέρ Πολεοδομικού Κένηπος – Κενηπικήρ Λειηοςπγίαρ Πόληρ – Τοπικού 

Κένηπος Σςνοικίαρ - Γειηονιάρ 
 

ηηο πεξηνρέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, επηηξέπνληαη κφλν : 

 

1. Καηνηθία 

2. Κνηλσληθή πξφλνηα 

3. Δθπαίδεπζε 

4. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (εθηφο κεγάισλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ) 

5. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη 

6. Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο (6) 

7. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ, ππεξαγνξέο, 

πνιπθαηαζηήκαηα, εκπνξηθά θέληξα (2) 

8. Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Κνηλσθειείο Οξγαληζκνί  

9. Γηνίθεζε 

10. Πεξίζαιςε (3) 

11. Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 

12. Δζηίαζε 

13. Αλαςπθηήξηα 

14. Κέληξα δηαζθέδαζεο – αλαςπρήο  

15. Ξελνδνρεία θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο (1) 

16. ηάζκεπζε (θηίξηα-γήπεδα) 

17. Πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ (φπσο άξζξν 4 παξ. 14), πιπληήξηα ιηπαληήξηα απηνθηλήησλ 

18. ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο ΜΜΜ 

19. πλεξγεία απηνθηλήησλ (φπσο παξ. 16 άξζξνπ 4) 

20. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο φριεζεο θαη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο(κέρξη 15 

ΖΡ θαη κέρξη 50 KW) (5) 

21. ηαζκνί ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ 

22. Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ 

 

Οη ρξήζεηο  κε ηα ζηνηρεία 18, 21, 22 επηηξέπνληαη κφλνλ εθφζνλ πξνβιέπνληαη νη ρψξνη 

αλάπηπμήο ηνπο απφ ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην. 

 

Δηδηθφηεξα, γηα ηα ηνπηθά θέληξα ζπλνηθίαο – γεηηνληάο ηζρχνπλ ηα παξαθάησ : 

 

(1) Ξελνδνρεία θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο (κφλν θχξηα μελνδνρεηαθά 

θαηαιχκαηα θαη μελψλεο) κέρξη 100 θιίλεο,  ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο 2000 ηκ. 

αλά νηθφπεδν. Μεγαιχηεξε επηθάλεηα επηηξέπεηαη εθφζνλ θαζνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλνο 

ρψξνο απφ ην εγθεθξηκέλν ζρέδην . 

(2) Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ, ππεξαγνξέο θαη 

πνιπθαηαζηήκαηα, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο κέρξη 1.200 ηκ. αλά νηθφπεδν. 

(3) Πεξίζαιςε κέρξη 100 θιίλεο ή 2.000 ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο αλά νηθφπεδν. 

Μεγαιχηεξε επηθάλεηα επηηξέπεηαη εθφζνλ θαζνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο απφ ην 

εγθεθξηκέλν ζρέδην . 
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Άπθπο 6  

Πεπιοσέρ ηοςπιζμού – ανατςσήρ – παπαθεπιζηικήρ (δεύηεπηρ)  καηοικίαρ 

 
ηηο πεξηνρέο ηνπξηζκνχ - αλαςπρήο, επηηξέπνληαη κφλν : 

 

1. Καηνηθία 

2. Κνηλσληθή πξφλνηα 

3. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

4. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη 

5. Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

6. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ (κέρξη 1.500 κ2 

ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο αλά νηθφπεδν) 

7. Πεξίζαιςε (κφλν πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε ρσξίο λνζειεία) 

8. Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 

9. Δζηίαζε 

10. Αλαςπθηήξηα 

11. Κέληξα δηαζθέδαζεο, αλαςπρήο 

12. Ξελνδνρεία θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο – χλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα 

13. ηάζκεπζε (θηίξηα – γήπεδα) κέρξη 2,5 ηφλνπο 

14. Πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ (φπσο ζην άξζξν 4 παξ. 14), πιπληήξηα ιηπαληήξηα 

απηνθηλήησλ 

15. ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο ΜΜΜ 

16. Διηθνδξφκην  (κφλν γηα εμππεξέηεζε Ξελνδνρείσλ θαη ινηπψλ Σνπξηζηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ) 

17. ηαζκνί ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ 

18. Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ 

 

Πέξαλ ησλ ρψξσλ – θηηξίσλ ζηάζκεπζεο ηεο παξαπάλσ παξ. 13, επηηξέπεηαη θαη ε ζηάζκεπζε 

ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ. 

 

Οη θαηεγνξίεο  κε ηα ζηνηρεία 15, 17, 18 επηηξέπνληαη κφλνλ εθφζνλ πξνβιέπνληαη απφ ην 

εγθεθξηκέλν ζρέδην. 

 

 

 

Άπθπο 7 

Πεπιοσέρ Κοινυθελών Λειηοςπγιών 
 

ηηο πεξηνρέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο επηηξέπνληαη κφλν : 

 

1. Κνηλσληθή πξφλνηα 

2. Δθπαίδεπζε 

3. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

4. Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

5. Πεξίζαιςε 

 

 

                                                           ΄Απθπο 8 

                                Πεπιοσέρ Δλεςθέπυν Φώπυν – Αζηικού Ππαζίνος 

 
Οη πεξηνρέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο αθνξνχλ: 

 

1. Κοινότρηστοσς   τώροσς  πνχ θαζνξίδνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην. 
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Χο  θνηλφρξεζηνη ρψξνη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, λννχληαη νη ρψξνη γηα ηελ παξακνλή, 

αλαςπρή θαη δηαθίλεζε πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ, φπσο νδνί ,νδνί ήπηαο θπθινθνξίαο, 

πεδφδξνκνη, ακηγείο πεδφδξνκνη, πνδειαηφδξνκνη, πιαηείεο, άιζε, πξάζηλν, θαη παηδηθέο ραξέο. 

ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο επηηξέπνληαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19 ηνπ Ν.1577/85 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 ρψξνπο ηεο  παξαγξάθνπ απηήο  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. 

2.  Ελεύθεροσς τώροσς αστικού και περιαστικού  πρασίνοσ. 

Οη πεξηνρέο απηέο είλαη ρψξνη εθηφο εγθεθξηκέλσλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ, νη νπνίνη 

πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη λννχληαη νη ρψξνη γηα ηελ δεκηνπξγία πλεπκφλσλ 

πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο, κε ζηφρν ηελ δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

ηηο πεξηνρέο απηέο επηηξέπνληαη ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ήπηαο αλαςπρήο, θνηλσθειείο 

ιεηηνπξγίεο θαη εγθαηαζηάζεηο αζηηθψλ ππνδνκψλ, εθφζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ζρεδηαζκφ . 

 

 

Άπθπο 9 

Πεπιοσέρ σαμηλήρ και μέζηρ όσληζηρ ειδικών παπαγυγικών εγκαηαζηάζευν 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ Α 

Α.1. Πεπιοσέρ σαμηλήρ και μέζηρ όσληζηρ  βιομησανίαρ - βιοηεσνίαρ , 

βιομησανικού και βιοηεσνικού     πάπκος , ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ  
 ηηο πεξηνρέο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο βηνκεραλίαο – βηνηερλίαο (ΒΗΠΑ-ΒΗΟΠΑ), 

επηηξέπνληαη κφλν : 

 

1. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 

2. Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 

3. Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο, 

4.  Δγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ. 

5. Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Κνηλσθειείο Οξγαληζκνί 

6. ηάζκεπζε (θηίξηα – γήπεδα) ρσξίο πεξηνξηζκφ είδνπο θαη βάξνπο 

7. Πεξίζαιςε – Ηαηξεία (κφλν πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε ρσξίο λνζειεία) θαη κφλν ζε 

πεξίπησζε πνπ ε πεξηνρή ειέγρεηαη θαη δηνηθείηαη απφ νξγαλσκέλν θνξέα 

8. Πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ, πγξαεξίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαί πιπληήξηα ιηπαληήξηα 

απηνθηλήησλ 

9. ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο ΜΜΜ 

10. Διηθνδξφκην 

11. πλεξγεία απηνθηλήησλ 

12. Απνζήθεπζε (θηίξηα – γήπεδα) 

13. Καηνηθία γηα πξνζσπηθφ αζθαιείαο 

14. Κνηλσληθή πξφλνηα 

15. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

16. Δζηηαηφξηα 

17. Αλαςπθηήξηα 

18. Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 

19. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ, ππεξαγνξέο, 

πνιπθαηαζηήκαηα, εκπνξηθά θέληξα, εκπνξηθέο εθζέζεηο.  

20. Κέληξα ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ (ΗΚΣΔΟ - ΚΣΔΟ) 

21. ηαζκνί ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ 

22. Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ 

23. Δπηρεηξήζεηο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (logistics) 
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24. Θεξκνθνηηίδεο Δπηρεηξήζεσλ 

25. Κέληξα ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ 

 

 

Οη πην πάλσ κε ζηνηρεία 14,15,16 θαη 18 ρξήζεηο, επηηξέπνληαη κφλν κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

απνηεινχλ ηκήκα ησλ βηνκεραληθψλ ή βηνηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηέο.  

 

Α.2. Πεπιοσέρ ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ ππορ εξςγίανζη και Δπισειπημαηικό Πάπκο Δξςγίανζηρ 

ηηο πεξηνρέο Βηνκεραληθνχ – Βηνηερληθνχ Πάξθνπ (ΒΗΠΑ-ΒΗΟΠΑ) πξνο εμπγίαλζε, πέξαλ 

ησλ εηδηθψλ ρξήζεσλ ηεο παξαπάλσ παξ. Α, επηηξέπεηαη ν θαζνξηζκφο θαηεγνξηψλ ρξήζεσλ 

ηεο ελφηεηαο Β ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο, αλάινγα κε ηνλ επηδησθφκελν βαζκφ εμπγίαλζεο 

ηεο πεξηνρήο. 

 
Α.3. Πεπιοσέρ σονδπεμποπίος 

      ηηο πεξηνρέο ρνλδξεκπνξίνπ, επηηξέπνληαη κφλν : 

 

1. Απνζήθεπζε  (θηίξηα - γήπεδα) 

2. ηάζκεπζε (θηίξηα - γήπεδα) ρσξίο πεξηνξηζκφ είδνπο θαη βάξνπο 

3. Πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ, πιπληήξηα απηνθηλήησλ 

4. ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο ΜΜΜ 

5. Διηθνδξφκην 

6. Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Κνηλσθειείο Οξγαληζκνί 

7. Δζηηαηφξηα 

8. Αλαςπθηήξηα 

9. Κέληξα ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ (ΗΚΣΔΟ - ΚΣΔΟ) 

10. ηαζκνί ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ 

11. Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ 

12. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ, ππεξαγνξέο, 

πνιπθαηαζηήκαηα, εκπνξηθέο εθζέζεηο. 

13. Δπηρεηξήζεηο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (logistics) 

14. Θεξκνθνηηίδεο Δπηρεηξήζεσλ 

15. Κέληξα ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ 

 

Οη πην πάλσ ππ. αξ. 6  θαη 7 ρξήζεηο, επηηξέπνληαη κφλν κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απνηεινχλ 

ηκήκα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ ή εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζε απηέο. 

 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ Β 

Β.1. Πεπιοσέρ επισειπημαηικού πάπκος(Β, Γ και Γ-ειδικού ηύπος) 

ηηο πεξηνρέο επηρεηξεκαηηθνχ πάξθνπ, επηηξέπνληαη κφλν : 

 

1. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 

2. Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 

3. Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 

4. Δγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ 

5. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ, ππεξαγνξέο, 

πνιπθαηαζηήκαηα, εκπνξηθέο εθζέζεηο.  

6. Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Κνηλσθειείο Οξγαληζκνί 

7. Γηνίθεζε 

8. Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 

9. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (κφλν θαηεγ. Α) 
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10. Δζηίαζε 

11. Αλαςπθηήξηα 

12. Κέληξα Γηαζθέδαζεο – Αλαςπρήο 

13. Ξελνδνρεία θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

14. ηάζκεπζε(θηίξηα-γήπεδα) 

15. Καηνηθία γηα εξγαδφκελνπο ζην πάξθν 

16. Πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ – Πιπληήξηα απηνθηλήησλ 

17. ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο ΜΜΜ 

18. Διηθνδξφκην. 

19. Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ. 

20. πλεξγεία επηζθεπήο απηνθηλήησλ 

21. Δπηρεηξήζεηο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (logistics) 

22. Θεξκνθνηηίδεο Δπηρεηξήζεσλ 

23. Κέληξα ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ 

 

 

 

 
Β.2.  Πεπιοσέρ Τεσνολογικού Πάπκος 

Στις περιοτές Τετνολογικού Πάρκοσ, επιτρέπονται μόνο : 

 

1. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο φριεζεο 

2. Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο φριεζεο 

3. Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο φριεζεο 

4. Δγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ 

5. Δθπαίδεπζε (κφλν Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη Δξεπλεηηθά Κέληξα) 

6. Γηνίθεζε 

7. Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Κνηλσθειείο Οξγαληζκνί 

8. ηάζκεπζε (θηίξηα – γήπεδα) απηνθηλήησλ κέρξη 2,5 ηφλνπο 

9. Καηνηθία γηα εξγαδφκελνπο ζην πάξθν 

10. Διηθνδξφκην 

11. Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ 

12. Δπηρεηξήζεηο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (logistics) 

13. Θεξκνθνηηίδεο Δπηρεηξήζεσλ 

14. Κέληξα ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ 

 

 

Οη κε ηα ζηνηρεία 1, 2, 3 ρξήζεηο αθνξνχλ κνλάδεο εμαηξεηηθά πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο 

(βηνηερλνινγία, πιεξνθνξηθή, κηθξνειεθηξνληθή θιπ.). 

 

Β.3.  Πεπιοσέρ Δμποπεςμαηικού Κένηπος 

ηηο πεξηνρέο Δκπνξεπκαηηθνχ  Κέληξνπ επηηξέπνληαη φιεο νη εηδηθέο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ ηεο 

παξαπάλσ παξ.Α.3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ θαη επηπιένλ , σο ππνζηεξηθηηθέο  δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

εκπνξεπκαηηθνχ θέληξνπ. 

 

1.  Ξελνδνρεία (κφλν θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα),  

2.  Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 

3.  Πεξίζαιςε – Ηαηξεία (κφλν πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε ρσξίο λνζειεία)  
 

Καηά  ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ επηηξέπεηαη λα επηιέγνληαη ρξήζεηο απφ φιεο ηηο 

ελφηεηεο ηνπ άξζξνπ απηνχ, αλάινγα κε ηελ επηδησθφκελε κνξθή αλάπηπμεο ηεο 

πεξηνρήο  θαζψο πξφθεηηαη γηα ρξήζεηο ζπκβαηέο κεηαμχ ηνπο.  
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ηα Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα ηεξείηαη ην πνζνζηφ κέρξη 40% γηα ρξήζεηο πνπ δελ 

αθνξνχλ αδεηνδνηνχκελεο επηρεηξήζεηο ,βάζεη ηνπ άξζξνπ 43 ηνπλ.3982/2011(Α΄143). 

 

 

 

 

 

Άπθπο 10 

Πεπιοσέρ ςτηλήρ όσληζηρ ειδικών παπαγυγικών εγκαηαζηάζευν 

&Δπισειπημαηικά  πάπκα (ηύπος Α) 
 

ηηο πεξηνρέο πςειήο φριεζεο  βηνκεραλίαο – βηνηερλίαο θαη ζηα επηρεηξεκαηηθά πάξθα ηχπνπ 

Α, επηηξέπνληαη κφλν : 

 

1. Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο 

2. Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο 

3. Δγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ 

4. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα 

5. Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Κνηλσθειείο Οξγαληζκνί 

6. ηάζκεπζε (θηίξηα – γήπεδα) ρσξίο πεξηνξηζκφ είδνπο θαη βάξνπο 

7. Πεξίζαιςε (φπσο άξζξνπ 9Α παξ. 6) 

8. Πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ, πγξαεξίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαί πιπληήξηα ιηπαληήξηα 

απηνθηλήησλ 

9. ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο ΜΜΜ 

10. Διηθνδξφκην 

11. πλεξγεία απηνθηλήησλ 

12. Απνζήθεπζε (θηίξηα – γήπεδα) 

13. Καηνηθία γηα ην πξνζσπηθφ αζθαιείαο 

14. Κνηλσληθή πξφλνηα 

15. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

16. Δζηηαηφξηα 

17. Αλαςπθηήξηα 

18. Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 

19. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα  

20. Κέληξα ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ (ΚΣΔΟ, ΗΚΣΔΟ) 

21. ηαζκνί ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ 

22. Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ 

 

 

 

Οη πην πάλσ κε ζηνηρεία 14 έσο θαη 18 εηδηθέο ρξήζεηο, επηηξέπνληαη κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη απνηεινχλ ηκήκα ησλ βηνκεραληθψλ ή βηνηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή εμππεξεηνχλ ηηο 

αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηέο. 

 

 

 

 

 

Άπθπο 11 
                  Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα Δλδηάκεζνπ Βαζκνχ Οξγάλσζεο ( ΔΠΔΒΟ) 

 

ηηο πεξηνρέο  Δλδηάκεζνπ Βαζκνχ Οξγάλσζεο επηρεηξεκαηηθνχ πάξθνπ, επηηξέπνληαη κφλν : 
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1. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 

2. Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 

3. Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 

4. Δγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ. 

5. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ, ππεξαγνξέο, εκπνξηθέο 

εθζέζεηο 

6.  Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Κνηλσθειείο Οξγαληζκνί 

7. Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 

8. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (κφλν θαηεγ. Α) 

9. Δζηίαζε 

10. Αλαςπθηήξηα 

11. Κέληξα Γηαζθέδαζεο – Αλαςπρήο 

12. Ξελνδνρεία θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

13. ηάζκεπζε(θηίξηα-γήπεδα) 

14. Καηνηθία γηα εξγαδφκελνπο ζην πάξθν 

15. Πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ – Πιπληήξηα απηνθηλήησλ 

16. ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο ΜΜΜ 

17. Διηθνδξφκην 

18. Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ 

19. πλεξγεία επηζθεπήο απηνθηλήησλ 

20. Δπηρεηξήζεηο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (logistics) 

21. Θεξκνθνηηίδεο Δπηρεηξήζεσλ 

22. Κέληξα ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ 

 

 

 

Άπθπο 12 
 

Οπιοθεηημένοι Οικιζμοί 
 

ηηο πεξηνρέο εληφο ησλ νξίσλ νηθηζκψλ κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν απφ 2.000 θαηνίθνπο( ή θαη 

νηθηζκψλ πξνυθηζηάκελσλ ηνπ 1923), ζηνπο νπνίνπο δελ έρεη νινθιεξσζεί ν πνιενδνκηθφο 

ζρεδηαζκφο θαη  ν θαζνξηζκφο ρξήζεσλ γεο,  επηηξέπνληαη  νη παξαθάησ ρξήζεηο  σο  εμήο : 

 

1. Καηνηθία 

2. Κνηλσληθή πξφλνηα 

3. Δθπαίδεπζε πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

4. Μηθξέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (κφλν θαηεγ. Α) 

5. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη 

6. Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο κέρξη 600 ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο αλά γήπεδν 

7. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ, κέρξη 300 ηκ. 

ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο αλά γήπεδν 

8. Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Κνηλσθειείο νξγαληζκνί, κέρξη 600ηκ. ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο δφκεζεο αλά γήπεδν. 

9. Πεξίζαιςε (πιελ Ννζνθνκείσλ) κέρξη 40 θιίλεο ή 600 ηκ.  ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 

δφκεζεο αλά γήπεδν 

10. Δζηηαηφξηα κέρξη 300 ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο αλά γήπεδν 

11. Αλαςπθηήξηα κέρξη 100 ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο αλά γήπεδν 

12. Ξελνδνρεία θαη Σνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο (εθηφο θαηαζθελψζεσλ – Camping) κέρξη 

50  θιίλεο, κε κέγηζηε ζπλνιηθή επηθάλεηα δφκεζεο 2.000 ηκ. αλά γήπεδν 

13. ηάζκεπζε (απηνθίλεηα κέρξη 2,5 ηφλνπο) 
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14. πλεξγεία απηνθηλήησλ (εμαηξνχληαη ηα ζπλεξγεία επηζθεπήο κεγάισλ θαη βαξέσλ 

νρεκάησλ κε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο άλσ ησλ 9 αηφκσλ ή άλσ ησλ 3,5 ηφλσλ κηθηνχ 

θνξηίνπ) 

15. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα θαη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ρακειήο φριεζεο κέρξη   

15 ΖΡ δχλακεο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ή κέρξη 50 KW θαη ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο δφκεζεο κέρξη 600 ηκ. αλά γήπεδν 

 

ηηο ρξήζεηο κε ηα ζηνηρεία 6,7,8, 9,10,11,12, θαη 15 κπνξεί λα  επηηξέπεηαη ππέξβαζε ηεο 

ζπλνιηθήο επηηξεπφκελεο επηθάλεηαο δφκεζεο, εθ φζνλ πξφθεηηαη γηα ρξήζεηο πνπ ζπλδένληαη 

κε πξνβνιή, πξνψζεζε θαη επεμεξγαζία πξντφλησλ ηνπηθήο πξνέιεπζεο κε ζπκβνιή ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ ή πξφθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ρξήζεσλ πνπ αμηνπνηνχλ ηα 

ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ νηθηζκψλ θαη κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα πξνβιέπoληαη απφ εγθεθξηκέλν ζρέδην,  ηνπηθήο θιίκαθαο. Δπίζεο ζε 

αμηφινγνπο, παξαιηαθνχο, ηνπξηζηηθνχο θαη παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο ε ρξήζε ηεο 

ζηάζκεπζεο (13) επηηξέπεηαη θαηφπηλ έγθξηζεο ζρεδίνπ ηνπηθήο θιίκαθαο. 

 

 

 

                                                             Άπθπο 13 

Πεπιοσέρ Ιδιαίηεπυν Φπήζευν 
 

 

ηηο πεξηνρέο ηδηαίηεξσλ ρξήζεσλ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη  κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

παξαθάησ εηδηθέο ρξήζεηο : 

 

Α. Δγθαηαζηάζεης κέζωλ καδηθώλ κεηαθορώλ 

1.         Αεξνδξφκηα 

2.         Διηθνδξφκηα 

3.         ηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί 

4.        Ληκεληθέο δψλεο επηβαηηθήο, εκπνξηθήο, αιηεπηηθήο, βηνκεραληθήο  θαη ηνπξηζηηθήο  

           δξαζηεξηφηεηαο 

5 ηδεξνδξνκηθά ακαμνζηάζηα, επηζθεπαζηηθέο κνλάδεο θαη ζηαζκνί δηαινγήο 

6. Υψξνη ακαμνζηαζίσλ θαη επηζθεπαζηηθψλ κνλάδσλ Λεσθνξείσλ, Σξφιετ, Πξναζηηαθνχ 

ζηδεξνδξφκνπ, Μεηξφ, Σξακ θιπ 

7. ηαζκνί αζηηθψλ Τπεξαζηηθψλ Λεσθνξείσλ, Σξφιετ 

8. Υψξνη ζηάζκεπζεο ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ (πνχικαλ), θνξηεγψλ θαη ηξνρφζπηησλ 

9. Κέληξα  ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ (ΚΣΔΟ, ΗΚΣΔΟ) 

10. ηαζκφο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ γηα θνξηνεθθφξησζε εκπνξεπκάησλ (εκπνξεπκαηηθφο 

ζηαζκφο απηνθηλήησλ). 

11. Άιιεο εγθαηαζηάζεηο. Μέζσλ καδηθψλ κεηαθνξψλ. 

 

Β. Δγθαηαζηάζεης αζηηθώλ σποδοκώλ 

 1.    Κέληξν κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ- Δγθαηαζηάζεηο αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ 

        θαη πιηθψλ 

 

2. Υσκαηεξέο – ΥΤΣΑ 

3. Υψξνο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ (βηνινγηθφο θαζνξηζκφο 

4. Γεμακελέο λεξνχ – αθαιάησζεο, ιηκλνδεμακελέο 

5. Μνλάδεο παξαγσγήο – δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, χδξεπζεο, ηειεπηθνηλσληψλ,   

δηαρείξηζεο απνβιήησλ, απνξξηκκάησλ θιπ. θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο 

6. Δγθαηαζηάζεηο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο 

7.      ΥΔΤ (Υψξνη εμππεξέηεζεο ππνδνκψλ) ,  

8.       ΔΑ (ηαζκνί εμππεξέηεζεο απηνθηλεηνδξφκσλ) 
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9. Άιιεο εγθαηαζηάζεηο αζηηθψλ ππνδνκψλ . 

 

Γ. Λοηπές εγθαηαζηάζεης 

1.       ηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

2.       Κνηκεηήξηα θαη Κέληξα Απνηέθξσζεο Νεθξψλ(Κ.Α.Ν) 

3.       Νεθξνηνκεία 

4.       Καηαζηήκαηα  θξάηεζεο – θπιαθέο 

5.       Δγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ 

6.       Νεθξνηαθεία απηνθηλήησλ 

7.       Ηππφδξνκνο 

8.       Δγθαηαζηάζεηο εθζεζηαθψλ ρψξσλ 

9.       Πίζηεο αγψλσλ  απηνθηλήησλ θαη κνηνπνδειάησλ 

10.       Άιιεο εγθαηαζηάζεηο. 

 

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  θαζψο πξφθεηηαη γηα ρξήζεηο ζπκβαηέο κεηαμχ ηνπο.  

 

 

Άπθπο 14 

Πεπιοσέρ  Δλέγσος και Πεπιοπιζμού  Γόμηζηρ και Φπήζευν 

 
Δίλαη νη εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο, εθηφο εγθεθξηκέλσλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ εθηφο νξίσλ 

νηθηζκνχ κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν απφ 2.000 θαηνίθσλ, εθηφο νξίσλ νηθηζκνχ πξνυθηζηακέλνπ 

ηνπ 1923, εθηφο ησλ πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρψλ θαη ησλ πεξηνρψλ πξνζηαζίαο. 

ηηο πεξηνρέο απηέο πξνβιέπεηαη ε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηεο θαηά πξννξηζκφ ρξήζεο ηνπ 

εδάθνπο κε ηελ ελίζρπζε ησλ αγξνηηθψλ θαη ινηπψλ εθκεηαιιεχζεσλ ηεο γεο θαη ηνλ δξαζηηθφ 

πεξηνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο επηηξεπφκελεο επηθάλεηαο δφκεζεο θαη κείσζε ηεο έληαζεο ηεο 

ρξήζεο, ζε ζρέζε πξνο ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο γεληθέο δηαηάμεηο πεξί «εθηφο ζρεδίνπ 

δφκεζεο». 

 

Α. Εώλες γεωργηθώλ, δαζηθώλ, θηελοηροθηθώλ, αιηεσηηθώλ θαη ιοηπώλ αγροηηθώλ 

εθκεηαιιεύζεωλ 

1.     Γεσξγηθέο Απνζήθεο 

2.     Βνπζηάληα 

3.     Υνηξνζηάζηα 

4.     Πηελνηξνθεία 

5.     Μαληξηά 

6.     Ηρζπνθαιιηέξγεηεο 

7.     Οξπρεία-Λαηνκεία-Δμφξπμε 

8.     Άιιεο εγθαηαζηάζεηο  εθκεηαιιεχζεσλ πξσηνγελή ηνκέα (ζεξκνθήπηα, 

δεμακελέο λεξνχ θαη γεληθά εγθαηαζηάζεηο γεσξγνθηελνηξνθηθήο παξαγσγήο). 

9. Καηνηθία γηα ηνλ απαζρνινχκελν κε ηελ θχξηα εθκεηάιιεπζε 

10. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο ζπζθεπαζίαο θαη 

κεηαπνίεζεο ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

11. Παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο, ζπζθεπαζίαο θαη 

κεηαπνίεζεο ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη εηδηθέο ηνπξηζηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο. 

 

 

Οη ππ.αξ. 11θαη 12 ρξήζεηο επηηξέπνληαη εθφζνλ δελ αληίθεηληαη ζε ηπρφλ θαζεζηψο 

πξνζηαζίαο πνπ ηηο δηέπεη θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βάζεη ΜΠΔ ε εγθαηάζηαζή ηνπο δελ 

έρεη επηβαξπληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ θχξηα εθκεηάιιεπζε.  
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Β  Εώνερ  Γιαζθάλιζηρ Αζηικών Υποδομών 

ηηο δψλεο  απηέο δηαηεξείηαη ε θπζηθή ρξήζε ηνπ εδάθνπο θαη επηηξέπνληαη  νη 

επηιεγφκελεο θαηά πεξίπησζε ηδηαίηεξεο ρξήζεηο ησλ άξζξσλ 13 θαη 14 ηνπ παξφληνο , 

ψζηε λα  δηαζθαιίδεηαη ε  ιεηηνπξγηθφηεηα ζεκαληηθψλ έξγσλ ηερληθήο, θνηλσληθήο  

πεξηβαιινληηθήο θαη κεηαθνξηθήο ππνδνκήο, ζεκαληηθέο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο 

θιπ., θαζψο θαη ινηπέο δψλεο ρξήζεσλ γεο πνχ πξνυπνζέηνπλ έιεγρν ζπκβαηφηεηαο.  

Οη  ρξήζεηο πνπ επηιέγνληαη δελ πξέπεη λα αληηζηξαηεχνληαη ηηο παξαπάλσ ππνδνκέο,  

θιπ..  Οη  δψλεο απηέο δχλαηαη λα πξνβιέπνληαη θαη σο πεξηνρέο εηδηθήο πξνζηαζίαο 

(ΠΔΠ). 

 

Γ. Εώνερ   Δκηόνυζηρ Αζηικών Δπιβαπύνζευν 

 

ηηο δψλεο  πνπ βξίζθνληαη ζην ρψξν εθηφο ησλ νηθηζκψλ ν νπνίνο φκσο έρεη 

ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε κε απηνχο , δχλαηαη λα επηηξέπνληαη  ρξήζεηο από ηηο παξαθάησ, 

κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζε θάζε 

πεξίπησζε απφ ηνλ ζρεδηαζκφ : 

 
1. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ, ππεξαγνξέο, 

πνιπθαηαζηήκαηα, εκπνξηθά θέληξα 

2. Γξαθεία, ηξάπεδεο, θνηλσθειείο νξγαληζκνί 

3. Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 

4. Δζηίαζε 

5. Αλαςπθηήξηα 

6. Κέληξα δηαζθέδαζεο – αλαςπρήο 

7. ηάζκεπζε (Απηνθίλεηα κεγαιχηεξα ησλ 2,5 ηφλσλ θνηλήο ρξήζεο) 

8. Πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ, πγξαεξίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ 

9. Διηθνδξφκην 

10. πλεξγεία επηζθεπήο απηνθηλήησλ, πιπληήξηα, ιηπαληήξηα 

12. Απνζήθεπζε 

13. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 

14. Παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο, ζπζθεπαζίαο θαη κεηαπνίεζεο 

ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

15. ηαζκνί ΜΜΜ 

16. Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ 

17. Κέληξα ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ (ΚΣΔΟ, ΗΚΣΔΟ) 

18.    Καηνηθία γηα ηνλ απαζρνινχκελν κε ηελ θχξηα εθκεηάιιεπζε ηνπ γεπέδνπ  

19. Ξελνδνρεία, ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα 

20.    Αζιεηηθέο Δγθαηαζηάζεηο  

21.  Θεξκνθήπηα, δεμακελέο λεξνχ θαη γεληθά εγθαηαζηάζεηο γεσξγνθηελνηξνθηθήο 

παξαγσγήο. 

 

 

Άπθπο 15 

Πεπιοσέρ ειδικήρ πποζηαζίαρ (ΠΔΠ) 
 

Α.    Πεξηνρέο Απνιχηνπ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ 1).  

        ηηο πεξηνρέο απηέο απαγνξεχεηαη νηαδήπνηε δφκεζε. 

Β.    Πεξηνρέο  Μεξηθήο Δμεηδηθεπκέλεο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ 2). 

        ηηο πεξηνρέο απηέο αλάινγα κε ηνλ επηδησθφκελν βαζκφ πξνζηαζίαο, είλαη δπλαηφ λα  

        επηηξέπνληαη ρξήζεηο, ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή πνιενδνκηθή ιεηηνπξγία. 
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Γ.    Λνηπέο Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ 3). 

 

 

Πεξηνρέο εηδηθήο πξνζηαζίαο (ΠΔΠ), 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.  

ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο  αλάινγα κε ην ραξαθηήξα ηνπο θαη ηνλ επηδησθφκελν βαζκφ 

πξνζηαζίαο ηνπο, είλαη δπλαηφ λα επηηξέπνληαη θαηεγνξίεο ρξήζεσλ ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή 

πνιενδνκηθή ιεηηνπξγία ηνπο απφ ηα άξζξα 13 θαη 14, εθφζνλ δελ αληίθεηληαη ζην θαζεζηψο 

πξνζηαζίαο πνπ ηηο δηέπεη. 

 

 

 

 

Άπθπο 16 

Γενικέρ  και Μεηαβαηικέρ Γιαηάξειρ 

 
1. Καηά  ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ ρξήζεσλ γεο ησλ 

πξνεγνχκελσλ άξζξσλ είλαη δπλαηφλ νξηζκέλεο απφ ηηο ρξήζεηο γεο πνπ επηηξέπνληαη 

ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ άξζξα λα απαγνξεχνληαη ή λα επηηξέπνληαη κε φξνπο, 

πεξηνξηζκνχο θαη πξνυπνζέζεηο ή λα αθνξνχλ ηκήκαηα νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ή 

νηθνπέδσλ ή θαη νξφθνπο θηηξίσλ.  

2. Γελ επηηξέπεηαη θαηά θαλφλα, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαζνξηζκνχ γεληθήο θαηεγνξίαο 

ρξήζεσλ ζε άιιε θαηεγνξία κε πεξηζζφηεξεο επηηξεπφκελεο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ. Καη’ 

εμαίξεζε είλαη δπλαηή ε θαηά ηα παξαπάλσ αιιαγή γεληθήο θαηεγνξίαο ρξήζεο ησλ 

ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ  κεηά απφ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ 

1
νπ

 επηπέδνπ,  εθφζνλ γίλεηαη ζε ζπκκφξθσζε θαηεπζχλζεσλ ζρεδηαζκνχ πςειφηεξνπ 

επηπέδνπ ή απνηειεί δηφξζσζε ζθάικαηνο.  

3. Οη πεξηνξηζκνί θαη νη εμεηδηθεχζεηο ζηα κεγέζε εθκεηάιιεπζεο ζε νξηζκέλεο εηδηθέο 

θαηεγνξίεο ρξήζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εθαξκφδνληαη κε 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαη ζε εγθεθξηκέλα πνιενδνκηθά ζρέδηα ζηα νπνία νη 

ρξήζεηο γεο έρνπλ θαζνξηζζεί βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 81/80 (ΦΔΚ 27 Α), είηε 

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 23.2.87 (ΦΔΚ 166 Γ) κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο 

παξαγξάθνπ 4.  

4. Οη πεξηνξηζκνί ζηα κεγέζε εθκεηάιιεπζεο  ρξήζεσλ  πνχ επηβάιινληαη κε ην παξφλ , 

ηζρχνπλ κφλν  ζηηο πεξηπηψζεηο έθδνζεο  λέσλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ ζε αδφκεηα 

νηθφπεδα. Γελ εθαξκφδνληαη  ζε πεξηπηψζεηο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ αιιαγήο ρξήζεο ή 

εζσηεξηθψλ παξεκβάζεσλ πθηζηάκελσλ θηηξίσλ θαζψο θαη ζε νηθνδνκηθέο άδεηεο  γηα 

πξνζζήθεο ζε πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο.  

5. Δπίζεο εμαηξνχληαη ησλ πεξηνξηζκψλ ρξήζεηο πνχ έρνπλ θαζνξηζηεί ή  θαζνξίδνληαη 

θαη΄επίθιεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΓΟΚ, φπσο ηζρχεη, γηα ηελ πξνζηαζία 

παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ θαη ηζηνξηθψλ ηκεκάησλ πφιεσλ ή θαη δηαηεξεηέσλ θηεξίσλ. 

6.  Οηθνδνκηθέο άδεηεο πνχ έρνπλ εθδνζεί κε ηηο πξνγελέζηεξεο  ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ή έρεη 

         ππνβιεζεί, κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο  πιήξεο θάθεινο  γηα ηελ έθδνζε 

         νηθνδνκηθήο αδείαο, εθηεινχληαη φπσο εθδφζεθαλ ή εθδίδνληαη  κε ηηο πξντζρχνπζεο 

         δηαηάμεηο. 
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7. Οη ρξήζεηο ηνπ άξζξνπ 12 εθαξκφδνληαη ζηνπο νξηνζεηεκέλνπο νηθηζκνχο κε ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ παξφληνο, κε ηελ επηθχιαμε ηζρχνο  εηδηθφηεξσλ πεξηνξηζηηθψλ δηαηάμεσλ 

πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί κε ηελ απφθαζε νξηνζέηεζεο ηνπ νηθηζκνχ. Με ηελ έληαμε ζε 

ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηεο  πεξηνρήο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνχ επηηξέπεηαη ,εθφζνλ 

ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ  ζε ηκήκαηα ηνπ νηθηζκνχ λα  

θαζνξίδνληαη ρξήζεηο ησλ άξζξσλ 2, 3, 4, 6,7 θαη 8 ηνπ παξφληνο. 

8. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ε  έγθξηζε ή αλαζεψξεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ 

πνιενδνκηθψλ  ζρεδίσλ 1
νπ

 επηπέδνπ (ΓΠ, ΥΟΟΑΠ, Ρπζκηζηηθά ρέδηα , θιπ) 

αθνινπζεί  ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, εθηφο αλ έρεη γλσκνδνηήζεη ην αξκφδην γηα ηελ 

έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ΥΟΠ . Δίλαη δπλαηφ κεηά απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ 

αξκνδίνπ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ Οξγάλνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκνδίνπ 

ΥΟΠ, λα ηζρχζνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

9. Ο θαζνξηζκφο ησλ ρξήζεσλ ζην ξπκνηνκηθφ ζρέδην (έγθξηζε ή θαη αλαζεψξεζε) (2
ν
 

επίπεδν πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ) αθνινπζεί  ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εθφζνλ κέρξη 

ηε δεκνζίεπζή ηνπ δελ έρεη γλσκνδνηήζεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Γήκνπ. Δίλαη 

πάλησο δπλαηφ κε ηελ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Γήκνπ νη ρξήζεηο λα αθνινπζήζνπλ θαη 

ζηελ πεξίπησζε απηή ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 
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ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ 
 

Σεο παξ. 1Γ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ/γκαηνο ρξήζεσλ γεο 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΔΗΓΗΚΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ ΥΡΖΔΩΝ 

 

 

1.  Καηνηθία λνείηαη : 

Κηίξην πνπ παξέρεη ρψξνπο ηνπιάρηζηνλ γηα χπλν θαη ζσκαηηθή πγηεηλή θαη θαζαξηφηεηα, γηα 

κφληκε ή επνρηαθή δηακνλή ησλ θαηνίθσλ, δειαδή : 

 Μνλνθαηνηθίεο 

 Γηπινθαηνηθίεο 

 Κηίξηα δηακεξηζκάησλ 

 

Καη΄ εμαίξεζε επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ρψξνη ηεο θαηνηθίαο γηα άζθεζε 

επαγγέικαηνο, ζπκβαηνχ πξνο ηελ θχξηα ρξήζε ηνπ θηηξίνπ (φπσο ηαηξνχ, πνπ δελ δηαζέηεη 

λνζειεπηηθή θιίζε ή κνλάδα εθαξκνγήο ηζνηφπσλ ή αθηηλνινγηθφ εξγαζηήξην ή 

εγθαηαζηάζεηο θπζηθνζεξαπείαο, δηθεγφξνπ, κεραληθνχ, ινγηζηή, νηθνλνκνιφγνπ, ζπγγξαθέα, 

αλαιπηή-πξνγξακκαηηζηή Ζ/Τ, θνηλσληνιφγνπ, θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ θαη δεκνζηνγξάθνπ). 

Ζ εμαίξεζε απηή ηζρχεη εθ φζνλ ε άζθεζε επαγγέικαηνο είλαη επηηξεπηή απφ ηνλ θαλνληζκφ 

ηνπ θηηξίνπ, δελ απαγνξεχεηαη απφ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο , 

επξίζθεηαη εληφο ηεο κνλίκνπ θαηνηθίαο απηνχ πνπ αζθεί ην ειεχζεξν επάγγεικα θαη δελ 

απαζρνιεί ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ. 

 

 

2. Χο Κνηλσληθή Πξφλνηα (ρψξνη - θηίξηα), λννχληαη : 

 

1. Βξεθνθνκεία 

2. Παηδηθνί - βξεθηθνί ζηαζκνί 

3. Οίθνη επγεξίαο - Γεξνθνκεία 

4. Οηθνηξνθεία - Οξθαλνηξνθεία 

5. Ηδξχκαηα αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

6. Ηδξχκαηα ρξνλίσλ παζρφλησλ 

7. Ξελψλεο 

8. Άζπια 

 

Ζ ρξήζε «θνηλσληθή πξφλνηα» γηα ηηο ιεηηνπξγίεο κε αξ. 3 έσο 8, γηα ηηο εληφο ζρεδίνπ 

πεξηνρέο πξέπεη λα πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην, θαη γηα ηηο εθηφο 

ζρεδίνπ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη σο επηηξεπφκελε ρξήζε απφ ηνλ ζρεδηαζκφ.  

Δηδηθφηεξα νη ιεηηνπξγίεο κε αξ. 4,5,6,7,8 επηηξέπνληαη κφλν εθ φζνλ έρεη θαζνξηζζεί γεληθή 

ρξήζε θνηλσθειψλ ρψξσλ - ιεηηνπξγηψλ. 

 

 

3. Χο Δθπαίδεπζε (ρψξνη - θηίξηα), λννχληαη : 

 

1. Πξνζρνιηθήο (λεπηαγσγεία) Γεκφζηα 

2. Πξσηνβάζκηαο (Γεκνηηθά) Γεκφζηα 

3. Γεπηεξνβάζκηαο (Γπκλάζηα, Λχθεηα) Γεκφζηα 

4. Σξηηνβάζκηαο (ΣΔΗ, ΑΔΗ)  

5. Δξεπλεηηθά Κέληξα 

6. Δηδηθήο εθπαίδεπζεο (θξνληηζηήξηα, ΗΔΚ, ΚΔΚ, Χδεία, ζρνιέο ρνξνχ) 

7. Ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα (λεπηαγσγεία, δεκνηηθά, γπκλάζηα, ιχθεηα) 
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Οη κε ηα ζηνηρεία 1,2,3,4,5 ιεηηνπξγίεο γηα ηηο εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο πξέπεη λα πξνβιέπνληαη 

απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην, θαη γηα ηηο εθηφο ζρεδίνπ νη κε ηα ζηνηρεία 1,2,3,4,5,7 

πξέπεη λα πξνβιέπεηαη σο επηηξεπφκελε ρξήζε απφ ηνλ ζρεδηαζκφ.  

 

4. Χο Αζιεηηθέο Δγθαηαζηάζεηο, λννχληαη : 

 

α. Μηθξέο ππαίζξηεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

1. Γήπεδα κπάζθεη, βφιιευ, ηέλληο, γήπεδα 5Υ5 ,ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

απαξαίηεησλ ρψξσλ πγηεηλήο θαη απνδπηεξίσλ. 

 

β. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο κεζαίαο θιίκαθαο (Ππξήλεο Α θαη Β ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο ΓΓΑ) κε ηηο απαξαίηεηεο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

1. Κιεηζηφ γπκλαζηήξην 

2. Κνιπκβεηήξην κε θεξθίδεο 

3. Γήπεδν πνδνζθαίξνπ 

4. Γήπεδν κπάζθεη 

5. Γήπεδν βφιετ 

6. Γήπεδν ηέληο 

7. Γήπεδν ραλη κπψι 

8. ηίβνο πιήξεο κε βαιβίδεο θαη ζθάκκαηα 

9. Δγθαηαζηάζεηο άιισλ αζιεκάησλ 

 

γ. Μεγάιεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

1. Γήπεδα ΠΑΔ 

2. Οιπκπηαθέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

3. Γήπεδα Γθφιθ 

 

Οη Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο κε ηα ζηνηρεία β θαη γ  ,γηα ηηο εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο πξέπεη λα 

πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην, θαη γηα ηηο εθηφο ζρεδίνπ νη κε ηα 

ζηνηρεία α, β, γ  πξέπεη λα πξνβιέπεηαη σο επηηξεπφκελε ρξήζε απφ ηνλ ζρεδηαζκφ.  

 

5. Χο Θξεζθεπηηθνί Υψξνη, λννχληαη : 

 

1. Ηεξνί Νανί 

2. Υψξνη  άιισλ δνγκάησλ ή ζξεζθεηψλ 

3. Άιινη ζξεζθεπηηθνί ρψξνη ελ γέλεη (αίζνπζεο θαηερεηηθνχ,  θιπ.) 

4. Ηεξέο Μνλέο. 

 

Ζ κε ηα ζηνηρεία 1  ιεηηνπξγία ,γηα ηηο εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο πξέπεη λα πξνβιέπνληαη απφ ην 

εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην, θαη γηα ηηο εθηφο ζρεδίνπ νη κε ηα ζηνηρεία 1 έσο 4 ιεηηνπξγίεο 

πξέπεη λα πξνβιέπεηαη σο επηηξεπφκελε ρξήζε απφ ηνλ ζρεδηαζκφ.  

. 

Οη κε ηα ζηνηρεία 3 ιεηηνπξγίεο εθ φζνλ δελ πξνβιέπνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ(γεπέδνπ) ησλ 

Ναψλ, ηφηε ππάγνληαη ζηνπο «ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ».  

 

 

 

6. Χο Πνιηηηζηηθέο Δγθαηαζηάζεηο, λννχληαη : 

 

1. Βηβιηνζήθεο  

2. Μνπζεία 

3. Πηλαθνζήθεο. 

4.       Αίζνπζεο εθζέζεσλ 
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Ζ ρξήζε «Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο» (θνηλήο ρξήζεο) γηα ηηο εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο πξέπεη 

λα πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην, θαη γηα ηηο εθηφο ζρεδίνπ πξέπεη λα 

πξνβιέπεηαη σο επηηξεπφκελε ρξήζε απφ ηνλ ζρεδηαζκφ.  

. 

 

 

 

7.Α.  Χο Δκπνξηθά Καηαζηήκαηα λννχληαη : 

 

 

Η.       Δηδψλ δηαηξνθήο φπσο : 

1. Σξνθίκσλ (θαηάζηεκα ηξνθίκσλ) ιηαληθήο ή ρνλδξηθήο πψιεζεο 

2. Παληνπσιείν 

3. Πνηψλ (θάβεο) 

4. Οπσξνιαραλνπσιείν 

5. Κξενπσιείν 

6. Γαιαθηνπσιείν 

7. Πξαηήξην Εαραξνπιαζηηθήο 

8. Πηελνπσιείν - Απγνπσιείν 

9. Ηρζπνπσιείν 

10. Καθεθνπηείν 

11. Πξαηήξην Γάιαθηνο θαη εηδψλ Εαραξνπιαζηηθήο 

12. Καηεςπγκέλα Πξντφληα 

13. Ξεξνί θαξπνί θαη δαραξψδε πξντφληα 

14. Πξντφληα Αιαληνπνηΐαο - Σπξνθνκίαο 

15. Πξαηήξηα ειαίνπ θαη καγεηξηθψλ ιηπψλ 

16. Πξαηήξην άξηνπ 

17. Σπξφπηηεο, Μπνπγάηζεο, Λνπθνπκάδεο θιπ. 

18. Παγσηνπσιείν 

 

 

ΗΗ.       Έλδπζε – Τπφδεζε φπσο : 

1. Έλδπζε – Τπφδεζε 

2. Δηδψλ κεηακθίεζεο – επνρηθά. 

 

 

ΗΗΗ. Δμνπιηζκφο νηθηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ φπσο : 

1. Υαξηνπσιείν 

2. Βηβιηνπσιείν 

3. Δίδε δψξσλ 

4. Έπηπια 

5. Πηλάθεο δσγξαθηθήο 

6. Γνκηθψλ πιηθψλ (εθηφο αδξαλψλ πιηθψλ), εμνπιηζκψλ, θιπ. 

 

 

ΗV. Δκπνξία απηνθηλήησλ φπσο : 

1. Δκπνξία απηνθηλήησλ – κνηνζπθιεηψλ. 

 

 

V. Λνηπά θαηαζηήκαηα φπσο : 

1. Φηιηθαηδίδηθν 

2. Πψιεζε θαηνηθίδησλ δψσλ θαη σδηθψλ πηελψλ(Pet Shop) 

3. Γηζθνπσιείν 

4. Εσνηξνθψλ  
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5. Ζκεξήζηνπ Πεξηνδηθνχ ηχπνπ 

6. Δίδε θαπληζηνχ 

7. Αλζνπσιείν 

8. Άιια. 

- Δκπνξηθφ θαηάζηεκα είλαη ν ηζφγεηνο ρψξνο  ή ηκήκα ηζνγείνπ ρψξνπ θηηξίνπ κε 

αλεμάξηεηε πξφζβαζε,  πνπ ρξεζηκνπνηείηαη  γηα έθζεζε, πψιεζε εκπνξεπκάησλ. 

-  Δκπνξηθφ θέληξν είλαη ην ζχλνιν απηνηειψλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ – επηρεηξήζεσλ 

ή θαηαζηεκάησλ παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ελδερνκέλσο ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ζπλππάξρνπλ θαη κε άιινπο ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, κε εζηηαηφξηα 

θιπ. , πνπ έρνπλ θνηλή πξφζβαζε, θνηλά κέζα επηθνηλσλίαο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 1 

νξφθνπο, θνηλνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη κπνξεί λα εθηείλνληαη ζε πιένλ ηνπ 

ηζνγείνπ νξφθνπο ή απνηεινχλ ηνπιάρηζηνλ ην 80% ηνπ ζ.δ ηνπ νηθνπέδνπ. 

-  Πνιπθαηάζηεκα είλαη ην ζχλνιν επί κέξνπο αλεμαξηήησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ ή 

θαηαζηεκάησλ παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ πνπ απαξηίδνπλ κηα επηρείξεζε κε 

θνηλή πξφζβαζε.  

- Τπεξαγνξά είλαη εκπνξηθφ θαηάζηεκα ηξνθίκσλ (Super Market) ή άιισλ εηδψλ, πνπ 

πεξηιακβάλεη θαη  ηκήκαηα πψιεζεο δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαη απνηειεί κηα επηρείξεζε. 

- Γεκνηηθή αγνξά είλαη απηνηειέο εκπνξηθφ θαηάζηεκα ή ζχλνιν εκπνξηθψλ 

θαηαζηεκάησλ ή θαη θαηαζηεκάησλ παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζε ρψξν ραξαθηεξηζκέλν απφ ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην σο Γεκνηηθή Αγνξά. ην ρψξν απηφ 

επηηξέπεηαη ε ρξήζε γξαθείσλ, πεξηνξηζκέλεο  επηθάλεηαο  γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο 

Γεκνηηθήο Αγνξάο. 

 

 

7.Β. Χο Καηαζηήκαηα Παξνρήο Πξνζσπηθψλ Τπεξεζηψλ λννχληαη : 

 

1. Φαξκαθεία 

2. Κνπξεία – Κνκκσηήξηα 

3. Αηζζεηηθήο πεξηπνίεζεο πξνζψπνπ , ρεξηψλ, πνδηψλ. 

4. Δπηδηνξζψζεηο ελδπκάησλ – ππνδεκάησλ  

5. Ηδησηηθέο βηβιηνζήθεο 

6. Ηαηξείν κηθξψλ δψσλ 

 

 

 

8. Χο Γξαθεία, λννχληαη : 

 

1. Ηαηξεία - Οδνληηαηξεία 

2. Γξαθεία ηδησηηθά ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ 

3. Γξαθεία επηρεηξήζεσλ 

4. Γξαθεία νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο 

5. Σξάπεδεο 

6. Ηλζηηηνχηα αηζζεηηθήο, ρψξνη γηα πεξηπνίεζε θαη θαιισπηζκφ αηφκσλ 

- Κέληξα αδπλαηίζκαηνο, Κέληξα ζαιαζζνζεξαπείαο. 

7. Κέληξα  γπκλαζηηθήο, γπκλαζηήξηα, αζιεηηθέο ζρνιέο 

8. Δλνηθηάζεηο απηνθηλήησλ θαη κνηνπνδειάησλ 

9. Γξαθεία ηειεηψλ 

10. ΠΡΟΠΟ – ΛΟΣΣΟ 

11. Πξαθηνξεία ηαμηδίσλ  

12. Αζθάιεηεο 

 

Ηαηξεία λννχληαη απηά πνπ δελ δηαζέηνπλ λνζειεπηηθή θιίλε, κνλάδα εθαξκνγήο ηζνηφπσλ, 

αθηηλνινγηθφ εξγαζηήξην, κηθξνβηνινγηθφ εξγαζηήξην ή εγθαηαζηάζεηο θπζηθνζεξαπείαο θαη 

δελ ζπγθξνηνχλ δηαγλσζηηθφ θέληξν. 
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9. Χο Γηνίθεζε, λννχληαη : 

 

1. Γξαθεία Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ 

2. Γξαθεία Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ 

3. Γξαθεία Ννκαξρηαθψλ Τπεξεζηψλ 

4. Γξαθεία ΟΣΑ 

5. Τπνπξγεία 

6. Γηνηθεηήξηα 

7. Γεκαξρεία 

8. Γηθαζηηθφ κέγαξν 

9. Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία 

10. Αζηπλνκηθφ ηκήκα 

11. Γξαθεία ζηξαηησηηθψλ Τπεξεζηψλ 

 

Οη κε ηα ζηνηρεία 5 έσο 9 παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο πξέπεη λα πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν 

ξπκνηνκηθφ ζρέδην. 

 

 

10. Χο Πεξίζαιςε (ρψξνη - θηίξηα), λννχληαη : 

 

1. Ννζνθνκεία 

2. Κέληξα Τγείαο 

3. Αγξνηηθά - Πεξηθεξεηαθά ηαηξεία 

4. Τγεηνλνκηθνί ζηαζκνί 

5. Κιηληθέο 

6. Κηίξηα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 

- Κέληξα-Ηδξχκαηα απνζεξαπείαο - απνθαηάζηαζεο 

- Γηαγλσζηηθά θέληξα 

- Πνιπταηξεία 

- Φπζηθνζεξαπεπηήξηα 

- Θεξαπεπηήξηα 

- Αθηηλνινγηθά εξγαζηήξηα 

- Μηθξνβηνινγηθά εξγαζηήξηα 

- Μνλάδεο θαη πξνγξάκκαηα ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο 

- Ξελψλεο Ννζειεπηηθήο θξνληίδαο θαη Αλαθνπθηζηηθήο Αγσγήο αζζελψλ ηνπ  

  Ν.3106/2003 

7. Ηαηξεία ΗΚΑ 

8. Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο – Φπρηθψλ Ννζεκάησλ 

 

Οη κε ηα ζηνηρεία 1,2 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 4 θαη 5,6 θαη 8 ιεηηνπξγίεο  γηα ηηο 

εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο πξέπεη λα πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην, θαη 

γηα ηηο εθηφο ζρεδίνπ νη κε ηα ζηνηρεία 1 εσο 8 πξέπεη λα πξνβιέπεηαη σο επηηξεπφκελε ρξήζε 

απφ ηνλ ζρεδηαζκφ.  

Αθφκε επηηξέπεηαη σο ππνζηεξηθηηθή ησλ ρξήζεσλ ηεο πεξίζαιςεο ε εηδηθή ρξήζε 

ειηθνδξνκίνπ 

 

 

11. Χο Υψξνη πλάζξνηζεο Κνηλνχ, λννχληαη : 

 

1. Θέαηξα 

2. Κηλεκαηνγξάθνη, πνιπθηλεκαηνγξάθνη 

3. Αίζνπζεο ζπγθέληξσζεο γηα θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, πλεπκαηηθέο εθδειψζεηο-κπξηηδ 
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4. πλεδξηαθά θέληξα 

5. Κηίξηα εθζέζεσλ  ( πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θιπ.) 

 

12. Χο Δζηίαζε λννχληαη : 

 

1. Δζηηαηφξηα 

2. Σαβέξλα 

3. Φαξνηαβέξλα 

4. Φεηνπσιείν 

5. Οβειηζηήξην 

6. Πηηζαξία 

7. Έηνηκνπ θαγεηνχ (FAST FOOD) 

8. Οηλνκαγεηξεία 

9. Κξεπεξί 

 

Οη παξαπάλσ εηδηθέο ιεηηνπξγίεο εθφζνλ θάλνπλ ρξήζε κνπζηθψλ αθνπζκάησλ ή κνπζηθψλ 

πξνγξακκάησλ, σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ππάγνληαη ζηελ εηδηθή ρξήζε 

«Κέληξα Γηαζθέδαζεο - Αλαςπρήο». 

 

 

13. Χο Αλαςπθηήξηα, λννχληαη : 

 

1. Κπιηθείν 

2. Καθελείν 

3. Αλαςπθηήξην 

4. Εαραξνπιαζηεία (ρσξίο παξαζθεπαζηήξην) 

5. Καθεηέξηα,  πψιεζε θαθέ 

6. λαθ-Bar 

 

 

14. Χο Κέληξα Γηαζθέδαζεο - Αλαςπρήο, λννχληαη θηίξηα, εγθαηαζηάζεηο ή ππαίζξηνη ρψξνη  

      φπσο : 

 

1. Bar 

2. Αλνηθηφ Bar 

3. Κέληξα δηαζθέδαζεο κε ρξήζε κνπζηθψλ νξγάλσλ 

- Μπνπάη 

- Κακπαξέ 

- Λατθήο κνπζηθήο (κπνπδνχθηα) 

- Night - Club 

- Πνηθίινπ πξνγξάκκαηνο (Βαξηεηέ) 

- Discoteque 

6.α.    Αίζνπζεο αλαςπρήο 

- Bowling 

- θαηξηζηήξην 

- Μπηιηάξδν 

- Ζιεθηξνληθά παηρλίδηα 

- Καδίλα – ηπρεξά παίγληα 

6.β.    Υψξνη αλαςπρήο 

- Λνχλα-Πάξθ 

- Πάξθα αλαςπρήο – water land 

- Θεκαηηθφ πάξθν 

- Εσνινγηθφο θήπνο 

6.γ.    Υψξνη αλαςπρήο- άζιεζεο 
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- Go cart 

- Ηππηθά θέληξα 

- Mini golf 

 

 

15. Χο Ξελνδνρεία θαη ινηπέο Σνπξηζηηθέο Δγθαηαζηάζεηο, λννχληαη : 

 

α. Κχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα 

1. Ξελνδνρεία θιαζζηθνχ ηχπνπ 

2. Ξελνδνρεία ηχπνπ ΜΟΣΔΛ 

3. Ξελνδνρεία ηχπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ 

4.       Ξελνδνρεία θιαζζηθνχ ηχπνπ θαη επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ 

5.       χλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα 

 

β. Με θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα 

5     Καηαζθελψζεηο - Camping 

6     Δλνηθηαδφκελα δσκάηηα ζε ζπγθξφηεκα κέρξη 10 δσκαηίσλ 

7     Δλνηθηαδφκελα επηπισκέλα δηακεξίζκαηα 

γ.          Υψξνη νξγαλσκέλεο θαηαζθήλσζεο κε ή ρσξίο νηθίζθνπο 

              

δ. Ξελψλεο λεφηεηαο 

 

ε.          Λνηπέο Δηδηθέο Σνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

8 Τδξνζεξαπεπηήξηα 

9 Golf 

10 πλεδξηαθά θέληξα 

11 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη εγθαηαζηάζεηο 

12 Θεξαπεπηηθφο ηνπξηζκφο 

13 Αγξνηνπξηζκφο 

14 Δγθαηαζηάζεηο ρεηκεξηλψλ ζπνξ 

15 Άιιεο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

Οη κε ηα ζηνηρεία 8 έσο 12 ιεηηνπξγίεο επηηξέπνληαη κφλν εθφζνλ απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

ηκήκα ηεο θχξηαο ρξήζεο ησλ «θχξησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ». 

 

 

16. Χο πλεξγεία απηνθηλήησλ, λννχληαη : 

 

- Φαλνπνηΐα - ακαμψκαηα 

- Βνπιθαληδαηέξ 

- Βαθεία 

- Μεραλνπξγεία 

- Ζιεθηξνινγεία 

- πζηήκαηα εμαγσγήο θαπζαεξίσλ 

- Άιια ζπλεξγεία 

 

 

17. Χο Απνζήθεπζε (θηίξηα - γήπεδα), λννχληαη : 

 

1. Απνζήθεο θαη απνζήθεο ιηαληθήο, ρνλδξηθήο πψιεζεο 

2. Γηαλνκή εκεξήζηνπ θαη πεξηνδηθνχ ηχπνπ 

3. Μεγάιεο εγθαηαζηάζεηο ρνλδξηθήο πψιεζεο (ιαραλαγνξά, θξεαηαγνξά, ςαξαγνξά, 

ηρζπφζθαια θιπ.) 

4. Δλαπφζεζε ζθαθψλ αλαςπρήο ζε γήπεδα 

5. Απνζήθεπζε ιηπαζκάησλ, γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, γεσξγηθψλ πξντφλησλ 
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6. Δλαπφζεζε ηξνρφζπηησλ, απηνθηλήησλ 

7. Μάλδξεο, απνζήθεπζεο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη νηθνδνκηθψλ πιηθψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αδξαλψλ πιηθψλ. 

8. Δλαπφζεζε Containers 

9. Γηακεηαθνκηζηηθνί ζηαζκνί. 

 

 

18. Χο Δπαγγεικαηηθά Δξγαζηήξηα Υακειήο Όριεζεο, λννχληαη : 

 

1. Αξηνπνηείν 

2. Δξγαζηήξην ηξνθίκσλ - πνηψλ 

3. Δξγαζηήξηα παγσηνχ 

4. Οδνληνηερληθφ ηαηξηθφ εξγαζηήξην 

5. ηεγλνθαζαξηζηήξηα 

6. Σαπεηνθαζαξηζηήξηα 

7. Αζπξνθαζαξηζηήξηα 

8. Εαραξνπιαζηηθήο 

9. Δπεμεξγαζία μεξψλ θαξπψλ 

10. Δπεμεξγαζία κέιηηνο 

11. Παξαζθεπή θχιισλ θξνχζηαο 

12. Φξχμε - άιεζε θαθέ, θαθεθνπηεία 

13. Ραπηηθή ελδπκάησλ 

14. Ραπηηθή πθαζκάησλ νηθηαθήο ρξήζεσο 

15. Καηαζθεπή κηθξναληηθεηκέλσλ εθ θάιακνπ, μχινπ θαη θαηαζθεπή θνξληδψλ 

16. Σαπεηζαξίεο επίπισλ 

17. Έθδνζε θαη εθηχπσζε εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ, βηβιίσλ θαη θπιιαδίσλ 

18. Σππνγξαθεία, βηβιηνδεζία 

19. Καηεξγαζία παιίλσλ αληηθεηκέλσλ 

20. Αγγεηνπιαζηηθή 

21. Καηαζθεπή εηδψλ εθ γχςνπ 

22. Καηαζθεπή κηθξναληηθεηκέλσλ εηδψλ ιατθήο ηέρλεο 

23. πλαξκνιφγεζε θαη επηζθεπή κεραλψλ γξαθείνπ θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

24. Δπηζθεπή ειεθηξνληθψλ νξγάλσλ θαη ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ 

25. Δπηζθεπή κνηνζηθιεηψλ θαη πνδειάησλ 

26. Δπηζθεπή θσηνγξαθηθψλ θαη νπηηθψλ νξγάλσλ 

27. Δπηζθεπή νκαηνγπαιίσλ 

28. Αξγπξνρξπζνρνΐα 

29. Καηαζθεπή ςεπδνθνζκεκάησλ 

30. Δπηζθεπή σξνινγίσλ 

31. Δπηζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ 

32. Δπηζθεπή παηγλίσλ 

33. Καηαζθεπή ηερληηψλ νδφλησλ 

34. Καηαζθεπή ζθξαγίδσλ, ζεκάησλ 

35. Γηαθφζκεζε κηθξναληηθεηκέλσλ 

36. Πιπληήξηα ξνχρσλ 

37. Καζαξηζηήξηα - ζηδεξσηήξηα 

38. ηνχληην παξαγσγήο ηαηληψλ 

39. Ραδηνθσληθνί ζηαζκνί 

40. Ξπινπξγεία 

41. ηδεξνπξγεία 

42. Καηαζθεπή θνπθσκάησλ εμ αινπκηλίνπ 

43. Παξαζθεπαζηήξην εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο 

44. Σξνθνδνζία κε ηξφθηκα (θέηεξηλγθ) 

45. Άιια επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα 


