Μέηξα γηα ηε λνκηκνπνίεζε / αδεηνδόηεζε
απζαίξεηωλ / λέωλ θαηαζθεπώλ ζε εγθξηκέλεο αλαπηύμεηο *
Τν Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην, γηα ζθνπνχο αλάθακςεο ηεο αλαπηπμηαθήο
δξαζηεξηφηεηαο, απνθάζηζε ζηηο 29.7.2015 λα εγθξίλεη εηδηθά Μέηξα γηα ηε
λνκηκνπνίεζε / αδεηνδφηεζε πθηζηάκελσλ απζαίξεησλ ή / θαη πξνηεηλφκελσλ λέσλ
θαηαζθεπψλ ζε εγθξηκέλεο αλαπηχμεηο, πνπ παξέρνπλ ζηελ Πνιενδνκηθή Αξρή, ηε
δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη πθηζηάκελεο απζαίξεηεο ή / θαη πξνηεηλφκελεο λέεο θαηαζθεπέο,
κε πξνυπνζέζεηο θαη γηα θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ππνβνιή
αίηεζεο θαηά παξέθθιηζε κε βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ άξζξσλ 26(2) ή/ θαη 45Α
(πνιενδνκηθή ακλεζηία) ηνπ πεξί Πνιενδνκίαο θαη Φσξνηαμίαο Νφκνπ, σο αθνινχζσο:
(α)

Πξνζζήθεο / Μεηαηξνπέο ζε πθηζηάκελεο αλαπηύμεηο
(i)

Οηθηζηηθή Αλάπηπμε

Σηηο πεξηπηψζεηο πθηζηάκελσλ εγθξηκέλσλ νηθηζηηθψλ κνλάδσλ, ζηηο νπνίεο
έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νξηδφληηεο επεθηάζεηο (π.ρ. ελζσκάησζε βνεζεηηθψλ
ρψξσλ / κέξνπο ππφζηεγσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, θαιπκκέλσλ βεξαληψλ ζηνλ
νξγαληθφ ηνπο ρψξν, ή / θαη πεξηνξηζκέλεο επεθηάζεηο εθηφο ηνπ θειχθνπο απηψλ,
ή / θαη ε ζηέγαζε αθάιππησλ βεξαληψλ / ζθηαδίσλ), νη νπνίεο ζπληζηνχλ
ππέξβαζε ζηνλ επηηξεπφκελν ζπληειεζηή δφκεζεο ηεο ηζρχνπζαο Εψλεο ή ζηνλ
εγθξηκέλν κε πξνεγνχκελε άδεηα, ζα επηηξέπεηαη αύμεζε ηνπ ζπληειεζηή
δόκεζεο θαηά 20% ηωλ πην πάλω κεγεζώλ, ή θαηά 60 η.κ., νπνηαδήπνηε
αύμεζε είλαη κεγαιύηεξε. Σηηο πεξηπηψζεηο πθηζηάκελσλ πξνζζεθψλ εθηφο ηνπ
θειχθνπο ηεο νηθνδνκήο θαη φπνπ απαηηείηαη, επηηξέπεηαη αλάινγε αχμεζε ηνπ
αλψηαηνπ επηηξεπφκελνπ πνζνζηνχ θάιπςεο. Δίλαη επίζεο δπλαηφλ λα
επηηξαπνχλ αλάινγεο λέεο πξνζζήθεο ζε πθηζηάκελεο εγθξηκέλεο αλεμάξηεηεο
νηθηζηηθέο κνλάδεο.
Τν αλαθεξφκελν, πην πάλσ Μέηξν, ηζρχεη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο νηθηζηηθψλ
δηακεξηζκάησλ ζε πθηζηάκελεο πνιπθαηνηθίεο, απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνχο
λνκηκνπνίεζεο ή έγθξηζεο λέσλ θαηαζθεπψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ελζσκάησζε
θαιπκκέλσλ βεξαληψλ, ζηνλ ρψξν ησλ δηακεξηζκάησλ ή θαη ζηελ ζηέγαζε θαη
ελζσκάησζε αθάιππησλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππνβάιιεηαη κε ηελ αίηεζε ε
γξαπηή ζπγθαηάζεζε φισλ ησλ ζπληδηνθηεηψλ ηεο αλάπηπμεο (ζηηο πεξηπηψζεηο
απηέο δελ ζα εθαξκφδνληαη νη πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ πεξί Πνιενδνκίαο θαη
Φσξνηαμίαο Νφκνπ).
Ζ Πνιενδνκηθή Αξρή είλαη δπλαηφλ λα επηηξέςεη θάζεηε επέθηαζε πθηζηάκελεο
εγθξηκέλεο νηθηζηηθήο κνλάδαο κε αχμεζε ηνπ επηηξεπφκελνπ ή ηνπ εγθξηκέλνπ κε
πξνεγνχκελε άδεηα ζπληειεζηή δφκεζεο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο θαηνηθίαο ή θαη ηε δεκηνπξγία λέαο νηθηζηηθήο κνλάδαο πνπ
ζα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ησλ παηδηψλ ή ησλ γνληψλ ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ
ηεκαρίνπ.
(ii)

Βηνκεραληθή, βηνηερληθή, απνζεθεπηηθή, θηελνηξνθηθή/ γεσξγηθή αλάπηπμε

Γεδνκέλνπ φηη, κε βάζε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 21 ησλ πεξί Πνιενδνκίαο θαη
Φσξνηαμίαο (Παξεθθιίζεηο) Καλνληζκψλ, είλαη δπλαηφλ λα κελ εθαξκφδνληαη νη
πξφλνηεο γηα ηε κεηαθνξά / αληηζηάζκηζε πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο ππεξβάζεσλ
ζηνλ επηηξεπφκελν ζπληειεζηή δφκεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο αλαπηχμεσλ πνπ
αθνξνχλ ηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα παξαγσγήο (βηνκεραληθή, βηνηερληθή ή
απνζεθεπηηθή κνλάδα), ή θηελνηξνθηθή κνλάδα παξαγσγήο ή ηε ζπγθέληξσζε ή
ζπζθεπαζία γεσξγηθψλ ή θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, είλαη δπλαηόλ λα
επηηξαπεί από ηελ Πνιενδνκηθή Αξρή αύμεζε θαηά 20%, ησλ αλψηαησλ
επηηξεπφκελσλ ζπληειεζηή δφκεζεο θαη πνζνζηνχ θάιπςεο (φπνπ απαηηείηαη),
φπνπ νη πξνζζήθεο θαζίζηαληαη αλαγθαίεο ή είλαη επηζπκεηέο γηα ηε βειηίσζε ηεο

ιεηηνπξγηθφηεηαο ή ηεο αζθάιεηαο ηεο κνλάδαο, ή ηελ αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο
ηεο νηθνδνκήο.
Τν αλαθεξφκελν πην πάλσ Μέηξν ηζρχεη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πθηζηάκελσλ
εμνπζηνδνηεκέλσλ κε άδεηα αλαπηχμεσλ, έζησ θαη εάλ απηέο ρσξνζεηνχληαη
εθηφο ησλ θαζνξηζκέλσλ βηνκεραληθψλ, βηνηερληθψλ, θηελνηξνθηθψλ δσλψλ/
πεξηνρψλ, αληίζηνηρα.
(β)

Αιιαγή ρξήζεο ηκήκαηνο νηθηζηηθήο κνλάδαο ζε επαγγεικαηηθή ζηέγε

Δπηηξέπεηαη ε αιιαγή ρξήζεο ηκήκαηνο απηνηεινχο κνλάδαο θαηνηθίαο γηα ηε
δεκηνπξγία κνλάδαο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο πεξηνξηζκέλνπ εκβαδνχ (ηεο ηάμεο ησλ 60
η.κ.) πξνο ηνλ ζθνπφ δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ ηδηνθηήηε ηεο αληίζηνηρεο νηθηζηηθήο
κνλάδαο, ρωξίο λα εθαξκόδεηαη κείωζε ηνπ ζπληειεζηή δόκεζεο ζην 70% ηνπ
αλώηαηνπ επηηξεπόκελνπ γηα νηθηζηηθή ρξήζε, θαη ρσξίο λα απαηηείηαη ε ππφδεημε
επηπξφζζεηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο. Τν Μέηξν απηφ ζα ηζρχεη απνθιεηζηηθά ζε ζρέζε κε
επαγγέικαηα παξνρήο ππεξεζηψλ, π.ρ. ηαηξείν, επαγγεικαηηθφ γξαθείν, θξνληηζηήξην
κίαο ηάμεο ή / θαη εξγαζηήξην Καηεγνξίαο Γ (πνιχ πεξηνξηζκέλνπ βαζκνχ νριεξίαο).
Ννείηαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο δελ αθνξνχλ ζε ιηαληθφ εκπφξην ή αλαςπρή /
ςπραγσγία, φπνπ πηζαλφλ λα πξνθχπηνπλ επηπηψζεηο ζηελ νδηθή αζθάιεηα ή δπζκελήο
επεξεαζκφο ησλ αλέζεσλ ηεο πεξηνρήο.
Τν Μέηξν απηφ δελ εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο νηθηζηηθψλ κνλάδσλ ζε πνιπθαηνηθίεο.
2.
Τα Μέηξα εθαξκφδνληαη λννπκέλνπ φηη ηεξνχληαη νη πην θάησ φξνη/ πξνυπνζέζεηο
θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο:
(α)

Οη πξνζζεθνκεηαηξνπέο, εθηφο θαη εληφο ηνπ θειχθνπο, ζα ελαξκνλίδνληαη κε ηε
κνξθή θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο πθηζηάκελεο εγθξηκέλεο νηθνδνκήο θαη ζα γίλνληαη
κε πιηθά απνδεθηήο αηζζεηηθήο θαη πνηφηεηαο.

(β)

Θα δηαζθαιίδνληαη νη αλέζεηο ηεο πεξηνρήο απφ εηζαγσγή ρξήζεσλ αζχκβαησλ
κε ηνλ ραξαθηήξα θαη ηε θπζηνγλσκία απηήο.

(γ)

Παξέρεηαη, γηα ζθνπνχο επίζπεπζεο θαη απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ
αδεηνδφηεζεο, ε δπλαηφηεηα ζηελ Πνιενδνκηθή Αξρή λα θξίλεη θαη’ αμία θαη λα
επηηξέπεη, αλεμάξηεηα απφ ην πεξηερφκελν θαλνληζηηθψλ πξνλνηψλ (Σρέδηα
Αλάπηπμεο, Δληνιέο θιπ) θαη ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο Τνπηθήο
Αξρήο, αηηηνινγεκέλεο θαη πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο θαη ζεκαζίαο ηερληθήο θχζεο
απνθιίζεηο ζε φηη αθνξά απνζηάζεηο νηθνδνκψλ απφ ηα φξηα ηνπ ηεκαρίνπ θαη
κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ νηθνδνκψλ, απμεκέλν κήθνο επαθήο βνεζεηηθψλ
νηθνδνκψλ ζε θνηλά ζχλνξα, ππέξβαζε ζην αλψηαην επηηξεπφκελν χςνο ή / θαη
αξηζκφ νξφθσλ θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ νηθνδνκψλ θιπ, θαη αθνχ βεβαησζεί φηη
δελ επεξεάδνληαη νη αλέζεηο παξαθείκελσλ ηεκαρίσλ / ρξήζεσλ.

(δ)

Παξέρεηαη ζηελ Πνιενδνκηθή Αξρή ε δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο ηνπ κεραληζκνχ
εμαγνξάο επηπξφζζεησλ απαηηνχκελσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο (φπνπ απηνί δελ είλαη
δπλαηφλ λα ρσξνζεηεζνχλ ζηελ πξνο αλάπηπμε ηδηνθηεζία), έζησ θαη εάλ ε
αλάπηπμε εκπίπηεη ζε πεξηνρή φπνπ δελ είλαη δπλαηή ε πξνψζεζε ηεο
δηαδηθαζίαο εμαγνξάο ρψξσλ ζηάζκεπζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη – ζηηο πεξηπηψζεηο
αλαπηχμεσλ εληφο Τνπηθψλ Σρεδίσλ – ε έγθξηζε απφθιηζεο απφ ηνλ Υπνπξγφ
Δζσηεξηθψλ.

(ε)

Τα Μέηξα απηά ζα ηζρχνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη κέρξη
ηελ 31.12.2019.

*Σημείωση
Υυιστάμενη εγκριμένη ανάπτυξη ζημαίνει οικοδομή η οποία ςθίζηαηαι με βάζη πολεοδομική
άδεια και άδεια οικοδομήρ καηά ηην ημεπομηνία δημοζίεςζηρ ηηρ Απόθαζηρ αςηήρ, καθώρ επίζηρ
και ανάπηςξη για ηην οποία σοπηγήθηκε και εξακολοςθεί να ιζσύει άδεια οικοδομήρ ή
πολεοδομική άδεια, καηά ηην ίδια ημεπομηνία.

