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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α

ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΟΡΧΝ
ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΣΟ ΣΟΠΗΚΟ ΥΔΓΗΟ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α
ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΟΡΧΝ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΣΟ ΣΟΠΗΚΟ ΥΔΓΗΟ
ε ζρΫζε κε ηα ΣνπηθΪ ρΫδηα, εθηφο θαη αλ ζην θεέκελν ηνπ ρεδένπ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά
Ϋλλνηα:
«αηνιηθό πάξθν» ζεκαέλεη ην νξγαλσκΫλν θαη ζπλερΫο ζχζηεκα ηξηψλ ά θαη πεξηζζφηεξσλ
αλεκνγελλεηξηψλ (κε ζπλνιηθά ηζρχ έζε ά κεγαιχηεξε ησλ 300 KW), ά νπνηνπδάπνηε αξηζκνχ
αλεκνγελλεηξηψλ κε ηζρχ έζε ά κεγαιχηεξε ηνπ 1ΜW, γηα ηελ παξαγσγά ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο,
κε ηελ αμηνπνέεζε ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ.
«αλεκνγελλήηξηα» ζεκαέλεη ηε κεκνλσκΫλε κεραληθά κνλΪδα παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο
κε ηελ αμηνπνέεζε ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ.
«αλνηθηόο δεκόζηνο ρώξνο» ζεκαέλεη ειεχζεξν ρψξν πξαζέλνπ ά/θαη πιαηεέα, κε ά ρσξέο ηηο
θαηΪιιειεο δηακνξθψζεηο θαη αλΪινγεο θαηαζθεπΫο, δεκφζην ρψξν γηα ζθνπνχο πξνζηαζέαο ά
εκπινπηηζκνχ θπζηθνχ ά αμηφινγνπ δνκεκΫλνπ ζηνηρεένπ, φπσο γηα παξΪδεηγκα πνηακνχ,
αξγαθηνχ, πεγάο, κλεκεένπ, αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, δαζηθάο ά δαζσκΫλεο πεξηνράο, ρψξνπ
ηζηνξηθάο ζεκαζέαο, γεσθπζηθνχ ζηνηρεένπ, αησλφβηνπ δΫληξνπ, ρψξνπ γηα ζθνπνχο
παξνρΫηεπζεο ησλ λεξψλ ηεο βξνράο, θ.ν.θ., θαζψο θαη Ϊιινπο παξφκνηνπο ρψξνπο.
«απνζεθεπηηθή αλάπηπμε» ζεκαέλεη θΪζε νηθνδνκά ά ππνζηαηηθφ ά Ϊιιε αθέλεηε ηδηνθηεζέα
φπνπ γέλεηαη απνζάθεπζε νπνηνπδάπνηε εέδνπο πιηθψλ ά νπζηψλ ά ζηνηρεέσλ,
πεξηιακβαλνκΫλσλ θαη θζαξκΫλσλ ά θαηεζηξακκΫλσλ πιηθψλ. Ζ απνζεθεπηηθά αλΪπηπμε
πεξηιακβΪλεη θαη ηε δηαινγά πιηθψλ, εθφζνλ ε εξγαζέα απηά εέλαη δεπηεξεχνπζα πξνο ηελ θχξηα
απνζεθεπηηθά ρξάζε. Ζ απνζεθεπηηθά αλΪπηπμε δελ πεξηιακβΪλεη ηελ ελαπφζεζε εληειψο
Ϊρξεζησλ θαη επηθέλδπλσλ απνβιάησλ.
Ζ «απνζεθεπηηθά αλΪπηπμε» δηαθξέλεηαη ζε «απνζεθεπηηθά αλΪπηπμε θαηεγνξέαο Α» θαη ζε
«απνζεθεπηηθά αλΪπηπμε θαηεγνξέαο Β».
«απνζεθεπηηθή αλάπηπμε θαηεγνξίαο Α» ζεκαέλεη θΪζε νηθνδνκά, ππνζηαηηθφ ά Ϊιιε αθέλεηε
ηδηνθηεζέα πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα απνζάθεπζε ησλ πην θΪησ πιηθψλ, νπζηψλ ά ζηνηρεέσλ, ά
Ϊιισλ πιηθψλ, νπζηψλ ά ζηνηρεέσλ παξφκνηαο θχζεο:
παιηνζηδεξηθΪ, ηΫθξα, κεηαιιεπηηθΪ ά νξπθηΪ ά ιαηνκηθΪ πιηθΪ, κεηαρεηξηζκΫλα νηθνδνκηθΪ ά
Ϊιια παξφκνηα πιηθΪ, παιηΪ νράκαηα, παιηΫο κεραλΫο, νξγαληθΪ ιηπΪζκαηα θαη εχθιεθηεο ά
επηθέλδπλεο χιεο.
«απνζεθεπηηθή αλάπηπμε θαηεγνξίαο Β» ζεκαέλεη θΪζε νηθνδνκά, ππνζηαηηθφ ά Ϊιιε αθέλεηε
ηδηνθηεζέα πνπ δελ εκπέπηεη ζηελ Ϋλλνηα ηεο απνζεθεπηηθάο αλΪπηπμεο θαηεγνξέαο Α.
«αξηζκόο νξόθσλ» ζε ζρΫζε κε νηθνδνκά ζεκαέλεη ηνλ αξηζκφ νξφθσλ πνπ κεηξνχληαη επέ ηεο
θαηαθφξπθεο ηνκάο νηθνδνκάο ζηα ζεκεέα πνπ πεξηιακβΪλεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ νξφθσλ.
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«απηνθηλεηόδξνκνο» ζεκαέλεη θΪζε δξφκν πνπ ραξαθηεξέδεηαη κε ηνλ θσδηθφ «Α», ζχκθσλα
κε ηελ θσδηθνπνέεζε ηνπ Τπνπξγεένπ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ.
«βηνκεραληθή αλάπηπμε» ζεκαέλεη θΪζε νηθνδνκά ά ππνζηαηηθφ ά Ϊιιε αθέλεηε ηδηνθηεζέα
φπνπ ηνπνζεηεέηαη ά/θαη ιεηηνπξγεέ κεραλνινγηθφο ά Ϊιινο εμνπιηζκφο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη
νπζέεο, πιηθΪ ά αληηθεέκελα γηα παξαγσγά ά επεμεξγαζέα νπνηνπδάπνηε πξντφληνο.
Ννεέηαη φηη ε βηνκεραληθά αλΪπηπμε πεξηιακβΪλεη, κεηαμχ Ϊιισλ, θαη ηελ θαηαζηξνθά, ηνλ
ηεκαρηζκφ θαη ηνλ εγθηβσηηζκφ νπνηνπδάπνηε πξντφληνο, θαη ηε ζθαγά δψσλ ά πηελψλ.
«βηνκεραληθή αλάπηπμε θαηεγνξίαο Α» ζεκαέλεη θΪζε βηνκεραληθά αλΪπηπμε ζηελ νπνέα
δηεμΪγνληαη κέα ά πεξηζζφηεξεο εξγαζέεο πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηνλ ΚαηΪινγν πνπ αθνινπζεέ,
θαζψο θαη νπνηαδάπνηε Ϊιιε αλΪπηπμε ζηελ νπνέα δηεμΪγεηαη εξγαζέα ε νπνέα κπνξεέ λα Ϋρεη
παξφκνηεο δπζκελεέο επηπηψζεηο ζην πεξηβΪιινλ.
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΔΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α
1.

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΦΤΗΚΖ, ΥΖΜΗΚΖ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ, ΦΡΤΞΖ ΚΑΗ
ΔΠΗΣΖΞΖ,
ΓΗΑΠΤΡΧΖ,
ΔΚΚΑΜΗΝΔΤΖ,
ΑΠΑΝΘΡΑΚΧΖ,
ΑΝΑΓΧΓΖ,
ΟΞΔΗΓΧΖ Ή ΑΛΛΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΑΣΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ

1.1

Γηεξγαζέεο θπζηθνρεκηθάο επεμεξγαζέαο θαη εκπινπηηζκνχ νξπθηψλ κεηαιιεπκΪησλ

1.2

Γηεξγαζέεο θπζηθνρεκηθάο επεμεξγαζέαο θαη ηππνπνέεζεο κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ

2.

ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ

2.1

θαγεέα παληφο εέδνπο

2.2

Γηεξγαζέεο αμηνπνέεζεο παξαπξντφλησλ - ππνπξντφλησλ ζθαγάο (ιέπνο, νζηΪ, κε
εδψδηκα κΫξε)

2.3

Γηεξγαζέεο εθρχιηζεο, επεμεξγαζέαο, εμεπγεληζκνχ, ξαθηλαξέζκαηνο, πδξνγφλσζεο,
βξσζέκσλ ιηπαξψλ θαη ειαέσλ

2.4

Γηεξγαζέεο θαηεξγαζέαο θπηηθψλ θαξπψλ θαη Ϊιισλ θπηηθψλ πιηθψλ κε εθρχιηζε,
πδξφιπζε, ηζνκεξηζκφ ζαθρΪξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο θαη ηεο ηππνπνέεζεο ζηξνπηψλ
(πγξάο δΪραξεο) κε εκεξάζηα δπλακηθφηεηα κεγαιχηεξε απφ 1000 Kg ηειηθφ πξντφλ ηελ
εκΫξα

3.

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ – ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΔΗΓΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
ΞΤΛΟΤ (ΣΑΜΠΛΑΓΧΝ, ΔΠΗΠΛΧΝ, ΜΟΡΗΟΑΝΗΓΧΝ, ΥΑΡΣΟΠΟΛΣΟΤ, ΥΑΡΣΟΝΗΟΤ
ΚΛΠ.)

3.1

Γηεξγαζέεο εκπνηηζκνχ γηα ηελ ζπληάξεζε μπιεέαο, επεμεξγαζέα, θαηεξγαζέα εκπνηηζκΫλεο
μπιεέαο, «πξΪζηλε μπιεέα» ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ θΪζε εέδνπο επεμεξγαζηψλ θαη
εξγαζηψλ γηα επαλαμηνπνέεζε ππνπξντφλησλ, παξαπξντφλησλ ηεο μπιεέαο απηάο κε
εγθαηεζηεκΫλε θηλεηάξηα δχλακε κεραλψλ κεγαιχηεξε ησλ 34 ΖΡ ά ζεξκηθά ηζρχ 25 KW
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(ΠξΪζηλε μπιεέα νξέδεηαη εέδνο εκπνηηζκΫλεο κε βηνθηφλα ζπληεξεηηθΪ μπιεέαο πνπ Ϋρνπλ
πξαζηλσπά ρξνηΪ)
3.2

Γηεξγαζέεο εηνηκαζέαο ραξηνπνιηνχ γηα ηελ παξαγσγά ραξηηνχ ά/θαη ραξηνληνχ παληφο
εέδνπο θαη ηχπνπ. πκπεξηιακβΪλεηαη θαη ε δηακφξθσζε ηειηθψλ πξντφλησλ απφ απηά ηελ
α’ χιε κε ρεκηθΪ πξφζζεηα πιηθΪ. πκπεξηιακβΪλνληαη νη εξγαζέεο εηνηκαζέαο
ραξηνπνιηνχ απφ αλαθπθιψζηκα ραξηηΪ, ραξηφληα κε ά ρσξέο απνκειΪλσζε απηψλ

4.

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ – ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟ, ΓΟΤΝΑ, ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ

4.1

Γηεξγαζέεο - θαηεξγαζέεο κε ζθνπφ ηελ ζπληάξεζε αλεπεμΫξγαζησλ δεξκΪησλ παληφο
εέδνπο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ γνπλνθφξσλ δεξκΪησλ θαη δηεξγαζέεο βπξζνδεςέαο,
επεμεξγαζέαο βαθάο, ηειεηνπνέεζεο, θηληξέζκαηνο δεξκΪησλ θαη γνπλνθφξσλ δεξκΪησλ

4.2

Γηεξγαζέεο επεμεξγαζέαο, βαθάο, ηππνβαθάο, θηληξέζκαηνο ηλψλ θαη πθαζκΪησλ

4.3

Γηεξγαζέα εθθνθθηζκνχ βΪκβαθα, ζε ζπλδπαζκφ ά φρη κε δηεξγαζέα ζπνξειαηνπξγεένπ

5.

ΓΗΤΛΗΖ
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ,
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

5.1

Γηεξγαζέεο δηχιηζεο θαη θιαζκαηηθάο απφζηαμεο πεηξειαένπ

5.2

Γηεξγαζέεο δηχιηζεο, απφζηαμεο, παξαγσγάο, δηακφξθσζεο, ζρεκαηηζκνχ κηγκΪησλ θαη
κε Ϊιια αδξαλά πιηθΪ, πέζζαο θΪζε εέδνπο θαη βαξΫσλ θιαζκΪησλ δηχιηζεο πεηξειαένπ
(αζθαιηνκεέγκαηα), κε Ϊιια αδξαλά πιηθΪ ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ εξγαζηψλ
επαλαμηνπνέεζεο νπνηνπδάπνηε παξαπξντφληνο – ππνπξντφληνο απνβιάηνπ, πνπ
πεξηΫρεη πέζζα ά/θαη βαξηΪ θιΪζκαηα πεηξειαένπ

5.3

Γηεξγαζέεο ππξνιπηηθάο επεμεξγαζέαο Ϊλζξαθα, ιηζΪλζξαθα θαη ρξεζηκνπνηνχκελνπ
ελεξγνχ Ϊλζξαθα

5.4

Γηεξγαζέεο θαζαξηζκνχ, ηππνπνέεζεο, θπζηθνχ αεξένπ, βηναεξέσλ θαη θΪζε αεξένπ γηα
θαχζε πξνο παξαγσγά ελΫξγεηαο

5.5

Γηεξγαζέεο δηαρεέξηζεο, απνζάθεπζεο, αλαζπζθεπαζέαο ξαδηντζνηφπσλ θαη Ϊιισλ
ξαδηελεξγψλ θαη ππξεληθψλ απνβιάησλ πΪζεο πξνΫιεπζεο, ζθνπνχ, ρξάζεο

6.

ΥΖΜΗΚΔ ΓΗΔΡΓΑΗΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ - ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΑΝΟΡΓΑΝΧΝ
ΥΖΜΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ - ΤΛΗΚΧΝ

6.1

Γηεξγαζέεο παξαγσγάο πνπ δηεμΪγνληαη κε εθηεηακΫλε ρξάζε αλφξγαλσλ νμΫσλ γηα ηε
δηακφξθσζε ησλ νπνησλδάπνηε πξντφλησλ (αλαιψζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 100
θηιψλ/εκΫξα)

6.2

Γηεξγαζέεο παξαγσγάο θαη εθηεηακΫλεο ρξάζεο γηα δηακφξθσζε παξαζθεπαζκΪησλ,
αλφξγαλσλ βΪζεσλ

ΚΑΘΑΡΗΜΟ

ΦΤΗΚΟΤ

ΑΔΡΗΟΤ,

ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ
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6.3

Γηεξγαζέεο παξαγσγάο, δηακφξθσζεο παξαζθεπαζκΪησλ, δηαιπκΪησλ θαη ρξάζε γηα θΪζε
παξαγσγά ρεκηθψλ αλφξγαλσλ αιΪησλ θαη νμεηδέσλ κεηΪιισλ

6.4

Γηεξγαζέεο επεμεξγαζέαο γηα αμηνπνέεζε, αλαθχθισζε, εμνπδεηΫξσζε παξαπξντφλησλ,
ππνπξντφλησλ θαη απνβιάησλ πνπ πεξηΫρνπλ βαξηΪ κΫηαιια θαη νμεέδηα κεηΪιισλ, ηεο
φπνηαο κνξθάο θαη ζχλζεζεο (δηαιχκαηα, ιΪζπεο, ηδάκαηα, ζθφλεο θιπ)

6.5

Γηεξγαζέεο παξαγσγάο, επεμεξγαζέαο εκπινπηηζκνχ, δηακφξθσζεο παξαζθεπαζκΪησλ
θαη ρξάζεηο παληφο εέδνπο ζεηνχρσλ ρεκηθψλ νπζηψλ

6.6

Γηεξγαζέεο παξαγσγάο, δηακφξθσζεο παξαζθεπαζκΪησλ κε ρξάζε παληφο εέδνπο
αινγνλνχρσλ νπζηψλ, αινγφλσλ ζε θΪζε κνξθά (ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ εηδηθψλ
ρεκηθψλ δηαδηθαζηψλ επεμεξγαζέαο αινγνλνχρσλ νπζηψλ)

6.7

Γηεξγαζέεο παξαγσγάο, δηακφξθσζεο πξντφλησλ, δηαρεέξηζεο θαη ρξάζεο ππξηηένπ θαη
παξαγψγσλ ππξηηένπ

6.8

Γηεξγαζέεο παξαγσγάο, δηακφξθσζεο πξντφλησλ, δηαρεέξηζεο θαη ρξάζεο θσζθφξνπ θαη
θσζθνξνχρσλ ρεκηθψλ νπζηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ ιηπαζκΪησλ)

6.9

Γηεξγαζέεο παξαγσγάο, δηακφξθσζεο πξντφλησλ, δηαρεέξηζεο θαη ρξάζεο αδσηνχρσλ
ρεκηθψλ νπζηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ παξαγψγσλ λέηξνπ), ρεκηθΫο δηεξγαζέεο
δηακφξθσζεο αδσηνχρσλ πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ιηπαζκΪησλ,
αδσηνχρσλ ρξσζηηθψλ, αληιέλεο, θ.ιπ.

6.10

Γηεξγαζέεο παξαγσγάο, δηακφξθσζεο αλφξγαλσλ βαθηθψλ πιψλ θαη πιηθψλ, πΪζεο
κνξθάο θαη εέδνπο ηδηαέηεξα φηαλ εκπεξηΫρνπλ βαξΫα κΫηαιια, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη
εθεέλσλ πνπ δηακνξθψλνπλ παξαζθεπΪζκαηα θαη Ϋηνηκα γηα ρξάζε πξντφληα εμ’ απηψλ

7.

ΥΖΜΗΚΔ ΓΗΔΡΓΑΗΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ - ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ
ΥΖΜΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ - ΤΛΗΚΧΝ

7.1

Γηεξγαζέεο παξαγσγάο κε ρεκηθά αληέδξαζε πνιπκεξηζκνχ πιαζηηθψλ πξψησλ πιψλ,
φπνηαο κνξθάο ζηεξεψλ ά πγξψλ ξεηηλψλ θαη δηεξγαζέεο ρξάζεο ηνπο γηα δηακφξθσζε
ηερληηψλ ηλψλ, πνιπεζηεξηθψλ θαηαζθεπψλ κε ηελ κΫζνδν πνιιαπιψλ επηζηξψζεσλ

7.2

Γηεξγαζέεο κε ρξάζε θπζηθνχ ά ζπλζεηηθνχ θανπηζνχθ, γηα δηακφξθσζε ηειηθψλ
πξντφλησλ (βνπιθαληζκφο) (ιΪζηηρα, αεξνζΪιακνη, ινηπΪ πξντφληα ειαζηηθνχ)

7.3

Γηεξγαζέεο παξαγσγάο θαη δηακφξθσζεο παξαζθεπαζκΪησλ βαθάο θαη επηθαλεηαθάο
επηθΪιπςεο κε ρξάζε ζαλ βαζηθφ θνξΫα νξγαληθά ρεκηθά ξεηέλε παληφο εέδνπο,
αξαησκΫλεο κε νξγαληθνχο δηαιχηεο (παληφο εέδνπο) γηα ξχζκηζε ημψδνπο θαη
ρξεζηκνπνέεζε ρξσζηηθψλ κΪδαο ά επηθΪλεηαο παληφο εέδνπο (ζπκπεξηιακβΪλεηαη θαη ε
πεξέπησζε πνπ γέλεηαη θαη ρεκηθά αληέδξαζε παληφο εέδνπο κεηαμχ ησλ
ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπζηαηηθψλ

7.4

Γηεξγαζέεο παξαγσγάο κε ρεκηθά αληέδξαζε, ά/θαη δηακφξθσζεο παξαζθεπαζκΪησλ
πΪζεο κνξθάο νξγαληθψλ, ρεκηθψλ νπζηψλ, ρξεζηκνπνηνχκελεο γηα πξνζηαζέα θπηψλ –
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θαιιηεξγεηψλ, εμνινζξεπηΫο δηδαλέσλ θαη γεληθΪ βηνθηφλα πΪζεο κνξθάο θαη ρξάζεο
(ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ζπληεξεηηθψλ παληφο ηχπνπ). π.ρ. μπιεέαο, θαηαλαισηηθψλ
πξντφλησλ, πθαζκΪησλ, θ.ιπ.
7.5

Γηεξγαζέεο παξαγσγάο κε ρεκηθά αληέδξαζε, θαη δηακφξθσζε παξαζθεπαζκΪησλ πΪζεο
κνξθάο εηδηθψλ νξγαληθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ (fine chemicals specialties)

7.6

Γηεξγαζέεο παξαγσγάο θαη δηακφξθσζεο θΪζε εέδνπο παξαζθεπαζκΪησλ νξγαληθψλ
ρεκηθψλ θαη δηαιπηηθψλ κε θχξηα ρξάζε ηνλ θαζαξηζκφ (πγξφ ά ζηεγλφ), απνξξχπαλζε,
απνιχκαλζε, απνζηεέξσζε πιηθψλ

7.7

Γηεξγαζέεο θαηΪ ηηο νπνέεο ρξεζηκνπνηνχληαη θΪζε κνξθάο ππξνηερλνπξγηθψλ θαη
εθξεθηηθψλ πιψλ

8.

ΠΑΡΑΓΧΓΖ, ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ, ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΔΠΗΚΑΛΤΦΔΧΝ ΠΑΝΣΟ ΔΗΓΟΤ
(ΥΡΧΜΑΣΑ, ΒΔΡΝΗΚΗΑ ΜΑΛΣΟΩΑΛΟΤ, ΚΟΛΛΑ) ΣΔΓΑΝΧΣΗΚΧΝ, ΜΔΛΑΝΗΧΝ
ΔΚΣΤΠΧΖ, ΚΛΠ

8.1

Γηεξγαζέεο παξαγσγάο, δηακφξθσζεο παξαζθεπαζκΪησλ, απνρξψζεσλ εέηε κηγκΪησλ,
κειαληψλ εθηχπσζεο, βεξληθηψλ, ρξσκΪησλ, ππνζηξσκΪησλ θφιιαο, ζπγθνιιεηηθψλ θαη
ζηφθσλ θαη πιεξσηηθψλ πιηθψλ κε εξγαζέεο αλΪκημεο, αξαέσζε κε θνξΫα νξγαληθφ
δηαιχηε ά κέγκα απηψλ θαη κε ρξάζε ξεηηλψλ παληφο εέδνπο (εμαηξνχληαη ηα κηθξΪ
θαηαζηάκαηα δηΪζεζεο ρξσκΪησλ, βεξληθηψλ θ.ιπ., ζηα νπνέα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη
πξνζκέμεηο ρξσκΪησλ)

8.2

Γηεξγαζέεο θαηαζθεπάο, ζχλζεζεο, εγρΪξαμεο ηππνγξαθηθψλ θπιέλδξσλ, πιαθψλ θαη
κεηξψλ εθηχπσζεο θΪζε κνξθάο ζε θΪζε εέδνπο πιηθφ

8.3

Γηεξγαζέεο επηθΪιπςεο ά βαθάο εθηππψζεσλ ηππνγξαθέαο θαζψο θαη δηεξγαζέεο
απνρξσκαηηζκνχ ά απνκΪθξπλζεο παιαηψλ ρξσκΪησλ θαη κειαληψλ, απφ θΪζε εέδνπο
επηθΪλεηεο θαη κΪδεο πιηθψλ, κε εθηεηακΫλε θαη εληαηηθά ρξάζε ρξσκΪησλ, κειαληψλ,
μεβαθηηθψλ πνπ πεξηΫρνπλ νξγαληθνχο δηαιχηεο θαη κέγκαηα απηψλ

8.4

Γηεξγαζέεο πνιπκεξηζκνχ, ζηεγλψκαηνο, ζηαζεξνπνέεζεο θαη ζηεξενπνέεζεο κειαληψλ,
βαθψλ, βεξληθηψλ, ζπγθνιιεηηθψλ νπζηψλ κΪδαο ά ζπλΫλσζεο επηθαλεηψλ κε ρξάζε
ζηεγαλσηηθψλ θαη πιεξσηηθψλ πιηθψλ πνπ πεξηΫρνπλ θνξΫα νξγαληθφ δηαιχηε ά κέγκαηα
απηψλ

8.5

Γηεξγαζέεο παξαγσγάο, δηακφξθσζεο κηγκΪησλ, παξαζθεπαζκΪησλ ζκαιηνυΪινπ,
θεξακηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επηθαλεηαθά επηθΪιπςε πιηθψλ ά δηαθφζκεζε κε
ρξάζε ζεξκφηεηαο (ςάζηκν)

9.

ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΗ ΦΧΣΟΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ

9.1

Γηεξγαζέεο παξαγσγάο δηακφξθσζεο ρεκηθψλ παξαζθεπαζκΪησλ γηα ρξάζε ζε
εκθαληζηάξηα εηθφλαο ά θσηνγξαθέαο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο θαη ηεο επεμεξγαζέαο
εμαληιεκΫλσλ ηΫηνησλ πγξψλ εκθαληζηεξένπ γηα αλΪθηεζε βαξΫσλ ά πνιχηηκσλ
κεηΪιισλ, δηαιπηψλ ά Ϊιισλ ζπζηαηηθψλ (εμαηξνχληαη ηα κηθξΪ θαηαζηάκαηα θσηνγξαθέαο

11

θαη δηΪζεζεο θσηνγξαθηθψλ πιηθψλ ηα νπνέα εληΪζζνληαη ζηελ ππνθαηεγνξέα 9 ησλ
βηνκεραληθψλ αλαπηχμεσλ Καηεγνξέαο Γ’)
10.

ΘΔΡΜΗΚΔ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΔ ΠΑΝΣΟ ΔΗΓΟΤ ΤΛΖ

10.1

ΔγθαηαζηΪζεηο θαχζεο κε ζθνπφ ηελ παξαγσγά ελΫξγεηαο θαη ζεξκφηεηαο κε ρξάζε
επηηξεπνκΫλσλ θαπζέκσλ θΪζε εέδνπο (πγξΪ, ζηεξεΪ, αΫξηα) κε ζεξκηθά ηζρχ κεγαιχηεξε
ησλ 20 MW.(εμαηξνπκΫλσλ ησλ εγθαηαζηΪζεσλ εθεέλσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ζηεξεΪ
θαχζηκα πξνεξρφκελα εγγπεκΫλα θαη απνθιεηζηηθΪ απφ δηαρσξηζκΫλα αζηηθΪ ζηεξεΪ
απφβιεηα θαη θΪζε πξντφλ αμηνπνέεζεο απηψλ. (RDF = θαχζηκα πξνεξρφκελα απφ αζηηθΪ
απφβιεηα)

10.2

ΔγθαηαζηΪζεηο πξσηνγελνχο ά δεπηεξνγελνχο παξαγσγάο ρπηνζηδάξνπ ά ρΪιπβα
ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο θξακαηνπνέεζεο θαη ηεο κνξθνπνέεζεο πξντφλησλ (ρχηεπζε,
εμΫιαζε, κνξθνπνέεζε, ζπγθφιιεζε, θ.ιπ.)

10.3

Γηεξγαζέεο ζεξκηθάο κεηαιινπξγέαο Αινπκηλένπ θαη κνξθνπνέεζε πξντφλησλ (πξσηνγελάο
– δεπηεξνηαγάο ρχηεπζε, θξακαηνπνέεζε, εμΫιαζε, κνξθνπνέεζε, θαζψο θαη δηεξγαζέεο
αλαθχθισζεο – αμηνπνέεζεο scrap αινπκηλένπ θαη παξαπξντφλησλ)

10.4

Γηεξγαζέεο ζεξκηθάο κεηαιινπξγέαο Μνιχβδνπ θαη κνξθνπνέεζε πξντφλησλ (πξσηνγελάο
– δεπηεξνηαγάο ρχηεπζε, θξακαηνπνέεζε, εμΫιαζε, κνξθνπνέεζε, αλαθχθισζε,
αμηνπνέεζε scrap Μνιχβδνπ θαη παξαπξντφλησλ)

10.5

Γηεξγαζέεο ζεξκηθάο κεηαιινπξγέαο Φεπδαξγχξνπ θαη κνξθνπνέεζε πξντφλησλ
(πξσηνγελάο, δεπηεξνγελάο ρχηεπζε, θξακαηνπνέεζε, αλαθχθισζε – αμηνπνέεζε scrap
ςεπδαξγχξνπ θαη παξαπξντφλησλ)

10.6

Γηεξγαζέεο ζεξκηθάο κεηαιινπξγέαο Υαιθνχ θαη κνξθνπνέεζε πξντφλησλ (πξσηνγελάο,
δεπηεξνηαγάο ρχηεπζε, θξακαηνπνέεζε, εμΫιαζε, ρχηεπζε, αλαθχθισζε – αμηνπνέεζε
scrap ραιθνχ θαη παξαπξντφλησλ)

10.7

Γηεξγαζέεο ζεξκηθάο κεηαιινπξγέαο θαη κνξθνπνέεζε
πξντφλησλ, κε ζηδεξνχρσλ
κεηΪιισλ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ πνιχηηκσλ) απφ νξπθηΫο πξψηεο χιεο
(εκπινπηηζκφο-θαζαξηζκφο –απνκφλσζε)

10.8

Γηεξγαζέεο ρχηεπζεο, δηακφξθσζεο, ζηδεξνχρσλ ηειηθψλ πξντφλησλ κε εκεξάζηα
παξαγσγά κεγαιχηεξε ηνπ 1 ton

10.9

Γηεξγαζέεο ρχηεπζεο ηειηθψλ πξντφλησλ απφ θαζαξΪ κε ζηδεξνχρα κΫηαιια κε παξαγσγά
πΪλσ απφ 500 Kg εκεξάζηα

10.10 Γηεξγαζέεο παξαγσγάο πΪινπ θαη πΪιηλσλ πξντφλησλ πΪζεο κνξθάο θαη εέδνπο
ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ:
(α)

ησλ δηεξγαζηψλ επεμεξγαζέαο, θηληξέζκαηνο, εγρΪξαμεο, ζηέιβσζεο, ιεέαλζεο θιπ.
παινπηλΪθσλ θαη ινηπψλ πξντφλησλ εμ πΪινπ
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(β)

ησλ παισκΪησλ θαη ηεο επηθΪιπςεο αληηθεηκΫλσλ κε ζκΪιην, ε παξαγσγά ησλ
νπνέσλ εέλαη έζε ά κεγαιχηεξε κε εκβαδφλ 20 η.κ. ά 1 ηφλνπ (βΪξνο πξντφλησλ)
αλΪ εκΫξα

10.11 Γηεξγαζέεο παξαγσγάο θεξακηθψλ εηδψλ κε ςάζηκν, ηδέσο δε θεξακηδηψλ, ηνχβισλ,
ππξέκαρσλ πιέλζσλ, πιαθηδέσλ, ςεπδνπνξζειΪλεο ά πνξζειΪλεο, κε θηλεηάξηα δχλακε
εγθαηεζηεκΫλσλ κεραλεκΪησλ κεγαιχηεξε απφ 34 ΖΡ ά ζεξκηθά ηζρχ κεγαιχηεξε ησλ 24
KW
10.12 Γηεξγαζέεο παξαγσγάο ηζηκΫληνπ, Ϊλπδξνπ αζβΫζηε, εηνέκσλ αζβεζηνθνληακΪησλ, θαζψο
θαη ησλ πξντφλησλ πνπ θαηαζθεπΪδνληαη απφ αλΪκημε απηψλ
10.13 ΔγθαηαζηΪζεηο απνηΫθξσζεο θαη ζπλαπνηΫθξσζεο απνβιάησλ
10.14 Γηεξγαζέεο θαηαζθεπάο εηδηθψλ θνπηηθψλ, πξντφλησλ ηξηβάο θαη εξγαιεέσλ (ηξνρνέ, πιηθΪ
ιεέαλζεο πΪζεο ρξάζεο)
10.15 Γηεξγαζέεο θαηαζθεπάο, παξαζθεπάο κνξθνπνέεζεο, ζπζθεπαζέαο, γφκσζεο
ππξνκαρηθψλ, ππξνηερλνπξγηθψλ ππξνηερλεκΪησλ θαη ινηπψλ εθξεθηηθψλ πιηθψλ
11.

ΥΖΜΗΚΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ (ΜΔ ΥΖΜΗΚΔ ΓΗΔΡΓΑΗΔ)
ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ
Ή
ΜΖ
ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ
ΚΑΗ
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ,
ΤΓΡΟΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΗΑ ΜΖ ΗΓΖΡΟΤΥΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ

11.1

Γηεξγαζέεο επηθαλεηαθάο επεμεξγαζέαο κεηΪιισλ θαη πιαζηηθψλ πιψλ κε ειεθηξνιχηεο ά
ρεκηθΫο δηεξγαζέεο

11.2

Γηεξγαζέεο πξνεηνηκαζέαο θαη κεραληθνχ θαζαξηζκνχ, κε θΪζε ηερληθφ κΫζν, κεγΪισλ
κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ ά κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, πξνθεηκΫλνπ λα αθνινπζάζεη επηθΪιπςε
κε βαθά (ακκνβνιά, ηξηβά, βνιά πιηθψλ κε πέεζε θαη Ϊιιεο ηερληθΫο)

11.3

Γηεξγαζέεο επηθαλεηαθάο επηθΪιπςεο κε κΫηαιια θαη επεμεξγαζέεο κεηαιιηθψλ πξντφλησλ
θαη επηθαλεηψλ, ζπλερνχο ά αζπλερνχο ιεηηνπξγέαο (θαηΪ παξηέδεο) κε ζθνπφ ηελ
πιάξσζε θαη πξνζηαζέα ηεο επηθΪλεηαο απφ νμεέδσζε (γαιβαληζκφο, κεηαιινςεθαζκνέ,
αλνδηθΫο επεμεξγαζέεο, θσζθαηψζεηο, επηςεπδαξγχξσζε, επηρξσκέσζε, επηρξσκΪησζε,
επηκεηαιιψζεηο κε πνιχηηκα κΫηαιια) γηα βαθά, ζθιάξπλζε, θ.ιπ.

11.4

Γηεξγαζέεο βαθάο κε πγξΪ ρξψκαηα επηθΪιπςεο θΪζε εέδνπο πνπ πεξηΫρνπλ δηαιχηεο κε
ςεθαζκφ θαζψο θαη επηθΪιπςεο αληηθεηκΫλσλ κε πνχδξεο ρξψκαηνο θαη ζεξκηθά
θαηεξγαζέα ηεο επηθΪιπςεο ηνπο

11.5

Γηεξγαζέεο γαιβαληζκνχ
εληαζζφκελα ζηελ 11.1

11.6

Γηεξγαζέεο πδξνκεηαιινπξγηθάο θαη θνληνκεηαιινπξγηθάο κνξθνπνέεζεο κε ζηδεξνχρσλ
κεηαιιηθψλ αληηθεηκΫλσλ

αληηθεηκΫλσλ

κε

ρξάζε

νπνηαζδάπνηε

ηερλνινγέαο
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κε

11.7

Γηεξγαζέεο παξαγσγάο, δηακφξθσζεο ηππσκΫλσλ ειεθηξνληθψλ θπθισκΪησλ γηα ηεο
ειεθηξηθΫο θαη ειεθηξνληθΫο θαηαζθεπΫο θαη κεραλΫο. πκπεξηιακβΪλεηαη ε δηεξγαζέα
αλΪθηεζεο κεηΪιισλ θαη πνιχηηκσλ κεηΪιισλ

11.8

Γηεξγαζέεο κνληαξέζκαηνο, θφξηηζεο κε ειεθηξνληθΪ εμαξηάκαηα, ζπγθφιιεζεο
ηππσκΫλσλ θπθισκΪησλ ηεο 11.7 κε δηΪθνξα ειεθηξνληθΪ εμαξηάκαηα θαη κε παξαγσγά
κεγαιχηεξε απφ 50 ηεκΪρηα/εκΫξα

12.

ΜΟΡΦΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ Ή/ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΜΔΣΑΛΛΧΝ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ

12.1

Γηεξγαζέεο θαηεξγαζέαο κεηαιιηθψλ ρπηψλ φγθσλ γηα δηακφξθσζε ηειηθνχ ζράκαηνο
(profile), δηακφξθσζε ηειηθνχ πΪρνπο θαη Ϊιισλ δηαζηΪζεσλ κε ρξάζε απνθιεηζηηθΪ
κεραληθψλ δηαηΪμεσλ εμΫιαζεο, δηΫιαζεο (ελ ζεξκψ θαη ςπρξψ)

12.2

Γηεξγαζέεο κνξθνπνέεζεο, ιεέαλζεο, μαθξέζκαηνο, ηειηθάο δηακφξθσζεο θαηαζθεπψλ,
(δεμακελψλ, ζψκαηνο ζθαθψλ ζαιΪζζεο θαη φηη Ϊιιν) κε ρξάζε πνιπεζηεξηθψλ ξεηηλψλ
πνπ ππφθεηληαη ζε θαηεξγαζέα κε ηελ ηερληθά «επέζηξσζεο κε ην ρΫξη» ά εθηφμεπζε θαηΪ
ζηξψζεηο κε ρξάζε παινλάκαηνο θαη παινυθαζκΪησλ (μΪθξηζκα, νξέδεηαη σο ε εξγαζέα
θαζαξηζκνχ θαη ιεέαλζεο πνιπεζηεξηθψλ αληηθεηκΫλσλ πνπ βγαέλνπλ απφ ηα θαινχπηα
κνξθνπνέεζεο ηνπ πιαζηηθνχ πξντφληνο. Σα μεθηέδηα πνπ ππΪξρνπλ ζην αληηθεέκελν ηα
θφβνπλ-θαζαξέδνπλ κε ειεθηξηθΪ θνπηηθΪ ιεηαληηθΪ εξγαιεέα πνπ παξΪγνπλ κεγΪιεο
πνζφηεηεο, ππθλΫο, πνιχ επηθέλδπλεο αλαπλεχζηκεο ζθφλεο πνπ πεξηΫρνπλ παινλάκαηα,
πνιπεζηΫξα, θ.ιπ.)

12.3

Γηεξγαζέεο
λαππάγεζεο
πισηψλ
κΫζσλ
ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο
θαη
ηεο
απνζπλαξκνιφγεζεο ηνπο κε ζθνπφ ηελ δηαρεέξηζε κεραλψλ, εμαξηεκΪησλ θαη Ϊιισλ
πιηθψλ, θ.ιπ.

13.

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΛΑΗΧΝ, ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΠΑΝΣΟ
ΔΗΓΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΔΛΔΤΖ

13.1

Γηεξγαζέεο δηαρσξηζκνχ ρξεζηκνπνηεκΫλσλ κεραλΫιαησλ, νξπθηειαέσλ, βξψζηκσλ ειαέσλ
θαη πεηξειαηνεηδψλ

13.2

Γηεξγαζέεο
επηζθεπάο
θαη
ζπληάξεζεο
ησλ
κεραλψλ
ειαηνδηαρσξηζηάξσλ
ρξεζηκνπνηνχκελσλ γηα θΪζε εέδνο δηαρσξηζκφ κηγκΪησλ ιαδηνχ/λεξνχ, εέηε ππνιεηκκΪησλ
καδνχη θαη πεηξειατθψλ πξντφλησλ, ζε θΪζε εέδνπο εγθαηΪζηαζε

13.3

Γηεξγαζέεο παξαγσγάο, δηακφξθσζεο, θαζαξηζκνχ πγξψλ θαπζέκσλ παληφο εέδνπο
(εξγαζηάξηα παξαγσγάο βηνληέδει κε φξην παξαγσγάο 500 ιέηξα/εκΫξα θαη κεραλνινγηθφ
εμνπιηζκφ κΫρξη 16 ΖΡ θαηαηΪζζνληαη ζηελ Καηεγνξέα Β)

13.4

Γηεξγαζέεο παξαγσγάο, δηακφξθσζεο, ειαηνιηπαληηθψλ θαη ινηπψλ ιηπαληηθψλ πιψλ κε
πξνδηαγξαθφκελα αιινχ

14.

ΠΑΡΑΓΧΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ, ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΛΤΣΧΝ, ΦΤΚΣΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ,
ΓΗΟΓΚΧΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΧΘΖΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ (ΔΚΣΟ ΣΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ 7 ΚΑΗ 8)
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14.1

Γηεξγαζέεο ζε ηκάκαηα παξαγσγψλ φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηΪ ηελ δηεμαγσγά ηεο
παξαγσγάο νξγαληθνέ δηαιχηεο παληφο εέδνπο, ςπθηηθΫο νπζέεο, δηνγθσηηθΫο θαη
αθξνπαξαγσγηθΫο νπζέεο θαη νπζέεο πξνψζεζεο – εθηφμεπζεο ηνπ πεξηερνκΫλνπ πιηθνχ
(spray)

14.2

Γηεξγαζέεο δηαρεέξηζεο, επεμεξγαζέαο γηα εμνπδεηΫξσζε ησλ εηδηθψλ επηθέλδπλσλ πγξψλ
απνβιάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα ηκάκαηα παξαγσγάο ηεο 14.1

14.3

Γηεξγαζέεο δηαρεέξηζεο, επεμεξγαζέαο γηα εμνπδεηΫξσζε ησλ εηδηθψλ επηθέλδπλσλ ζηεξεψλ
απνβιάησλ π.ρ. ιεγκΫλα πξντφληα, απφβιεηα απφ ηελ παξαγσγηθά δηεξγαζέα θιπ. πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ ηα ηκάκαηα παξαγσγάο ηεο 14.1 θαζψο θαη ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ
ηνπο ζε κνξθά spray κεηΪ ηελ ρξάζε ηνπο απφ ηνλ θαηαλαισηά

15.

ΔΡΓΑΗΔ
ΤΚΔΤΑΗΑ,
ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ,
ΜΔΣΑΤΚΔΤΑΗΑ
ΚΑΗ
ΠΑΚΔΣΑΡΗΜΑΣΟ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΠΑΝΣΟ ΔΗΓΟΤ ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ, ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ,
ΣΡΗΣΟΓΔΝΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΔΠΗΣΡΔΦΟΜΔΝΧΝ Ή
ΛΖΓΜΔΝΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΠΑΝΣΟ ΔΗΓΟΤ

15.1

Γηεξγαζέεο πξσηνηαγνχο ζπζθεπαζέαο απφ παξαιακβαλφκελεο ρχκα πξψηεο χιεο γηα
εηνηκαζέα θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη δηεξγαζέεο ρσξηζκνχ πξψησλ πιψλ θαη
πιηθψλ πνπ πεξηΫρνπλ ζπζηαηηθΪ ά θαηαηΪζζνληαη εμ’ νινθιάξνπ ζε θαηεγνξέεο
επηθέλδπλσλ νπζηψλ. Δπέζεο θαη θΪζε εξγαζέα αλαζπζθεπαζέαο θαη κεηαζπζθεπαζέαο
ηΫηνησλ πιηθψλ θαη θαηαλαισηηθψλ κνξθψλ απηψλ ησλ πξντφλησλ (πξσηνηαγάο
ζπζθεπαζέα εέλαη ε ζπζθεπαζέα πξνο πψιεζε, δειαδά απηά πνπ εέλαη ζρεδηαζκΫλε θαηΪ
ηξφπν πνπ λα απνηειεέ ζην ζεκεέν αγνξΪο ρσξηζηά κνλΪδα πξνο πψιεζε ζηνλ ηειηθφ
ρξάζηε ά θαηαλαισηά, π.ρ ζπζθεπαζέα ζε κπνπθΪιη, ζε ζσιελΪξην κεηαιιηθφ ά πιαζηηθφ,
ζε blister, ζε ληελεθΫ (θΫηα, ειηΫο, θ.ιπ.), ζε κεηαιιηθΪ θνπηηΪ (γΪια, ζαξδΫιεο θ.ιπ.), ζε
βΪδα (ηξφθηκα, θαιιπληηθΪ θ.ιπ.), ζε ζαθηΪ (παηΪηεο, θ.ιπ.), ζε ηειΪξα (θξνχηα))

15.2

Γηεξγαζέεο
δεπηεξνηαγνχο
–
ηξηηνηαγνχο
ζπζθεπαζέαο,
κεηαζπζθεπαζέαο,
αλαζπζθεπαζέαο,
ζχλζεζε
παξαγγειέαο
πειΪηε,
θαηαλαισηηθψλ
ά
θαη
πξνζπζθεπαζκΫλσλ. επηθέλδπλσλ νπζηψλ, πξντφλησλ θαη πξψησλ πιψλ ηεο
αλαζπζθεπαζέαο ηνπο πνπ ελδΫρεηαη θαηΪ ηελ δηεξγαζέα λα δηαξξαγεέ ε πξσηνηαγάο
ζπζθεπαζέα ηνπ πιηθνχ θαη λα ρπζεέ ην πεξηερφκελν θαη σο εθ ηνχηνπ λα πξνθιεζεέ
θέλδπλνο (δεπηεξνηαγάο εέλαη ε ζπζθεπαζέα ησλ αηνκηθψλ ζπζθεπαζηψλ ζε κεγαιχηεξε
ζπζθεπαζέα, φπσο ραξηνθηβψηηα, ζπξξηθλσκΫλν θηικ θ.ιπ. κε εθηχπσζε θσδηθψλ ηνπ
πξντφληνο, πνζφηεηα ησλ πξσηνγελψλ ζπζθεπαζηψλ, θ.Ϊ., ελψ ηξηηνηαγάο ζπζθεπαζέα
εέλαη ε ζπζθεπαζέα πνπ πξνθχπηεη γηα ιφγνπο δηαθέλεζεο, απνζάθεπζεο θνξηέσλ
(logistics), φπνπ νη δεπηεξνηαγεέο ζπζθεπαζέεο ζπζθεπΪδνληαη ζε κεγΪιεο ζπζθεπαζέεο
δηακνξθψλνληαο παιΫηεο, παιεηνθηβψηηα, θαιππηφκελα ά κε κε πξνζηαηεπηηθφ θηικ θαη
θαηΪιιειεο εθηππψζεηο γηα αλαγλψξηζε θνξηένπ, θ.ιπ.)

16.

ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ, ΔΠΗΚΔΤΖ, ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΠΑΝΣΟ ΔΗΓΟΤ ΚΑΗ ΚΟΠΟΤ
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΚΑΣΑΣΑΟΝΣΑΗ ΚΑΣ’ ΔΤΘΔΗΑΝ Δ ΟΠΟΗΑ ΑΛΛΖ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΤΣΖ
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16.1

Γηεξγαζέεο δηαρεέξηζεο νρεκΪησλ ηΫινπο θχθινπ δσάο ηνπο (απνζπλαξκνιφγεζε,
μεκνληΪξηζκα, απνξξχπαλζε, ζπκπέεζε, ηεκαρηζκφο), θαζψο θαη εξγαζέεο
απνζπλαξκνιφγεζεο εηδηθψλ κεξψλ θαη εμαξηεκΪησλ πνπ πεξηΫρνπλ επηθέλδπλα πιηθΪ θαη
ζπζηαηηθΪ

16.2

Γηεξγαζέεο ζπκπέεζεο, θνπάο, θαζαξηζκνχ πιηθψλ κε θΪζε ηερληθά θαη ζπζθεπά παληφο
εέδνπο, πνπ πξνΫξρνληαη απφ νράκαηα παληφο εέδνπο κνξθάο/θαηαζθεπάο πνπ εέλαη ζην
ηΫινο θχθινπ δσάο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ αλΪθηεζε πιηθψλ

16.3

Γηεξγαζέεο απνγχκλσζεο, απνζπλαξκνιφγεζεο, μεκνληαξέζκαηνο, αδεηΪζκαηνο απφ
πγξΪ ιεηηνπξγέαο, ζπιιεγκΫλσλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, κε ζθνπφ ηελ
παξαιαβά, ζπγθΫληξσζε εηδηθψλ εμαξηεκΪησλ, θαζψο θαη επεμεξγαζέα εηδηθψλ ηκεκΪησλ
– εμαξηεκΪησλ πνπ πεξηΫρνπλ εηδηθΪ επηθέλδπλα πιηθΪ (πνιχηηκα κΫηαιια, θ.ιπ.) θαη
ζπζηαηηθΪ (π.ρ. πδξαξγπξηθνέ δηαθφπηεο)

16.4

Γηεξγαζέεο πΪζεο κνξθάο, κεγΫζνπο θαη εέδνπο, μεκνληΪξηζκα, αλαζπζθεπαζέα,
επεμεξγαζέα παληφο εέδνπο πιηθψλ θαη πξντφλησλ θαηαλΪισζεο πνπ πεξηΫρνπλ ζπζηαηηθΪ
ά εέλαη πιηθΪ πνπ θαηαηΪζζνληαη ζηα ηνμηθΪ – κεηαιιαμηνγφλα – θαξθηλνγελεηηθΪ –
ζηγφλησλ ηελ αλαπαξαγσγά (νξκνληθνέ δηαηαξΪθηεο)

16.5

Γηεξγαζέεο πΪζεο κνξθάο θαη εέδνπο (θαζαξηζκφο, επεμεξγαζέα, επαλαπιάξσζε,
αλαθχθισζε) επηζηξεθφκελσλ θελψλ πεξηεθηψλ πΪζεο κνξθάο θαη εέδνπο θαηαλαισηηθψλ
πξντφλησλ θαη βηνκεραληθψλ πξψησλ πιψλ πνπ εληΪζζνληαη ζηηο θαηεγνξέεο
ζπζθεπαζκΫλσλ εηδηθψλ επηθέλδπλσλ πξντφλησλ θαη ηνμηθψλ- κεηαιιαμηνγφλσλ –
θαξθηλνγελεηηθψλ - ζηγφλησλ ηελ αλαπαξαγσγά. (π.ρ. θηΪιεο πγξνπνηεκΫλσλ αεξέσλ,
βαξΫιηα, ραξηφζαθνη θ.ιπ., ρεκηθψλ α’ πιψλ ππθλψλ, αγξνθαξκΪθσλ, βηνθηφλσλ φπνηαο
ρξάζεο θ.ιπ.

16.6

Γηεξγαζέεο πΪζεο κνξθάο μεκνληΪξηζκα, θαζαξηζκφο, δηαρσξηζκφο πιηθψλ γηα δηαρεέξηζε
απνβιάησλ κπαηαξηψλ θαη θΪζε Ϊιινπ εέδνπο θαη κνξθάο ζπζζσξεπηψλ

16.7

Γηεξγαζέεο θαζαξηζκνχ, απνιχκαλζεο δεμακελψλ βπηέσλ, βαξειηψλ θαη φπνηνπ Ϊιινπ
πεξηΫθηε ρξεζηκνπνηεκΫλα γηα κεηαθνξΪ πξψησλ πιψλ ρχδελ θνξηένπ ζηελ βηνκεραλέα
θαη ηελ βηνηερλέα

16.8

Γηεξγαζέεο αλαγΫλλεζεο θαηαιπηψλ, αλΪθηεζε κεηΪιισλ απφ θαηαιχηεο βηνκεραλέαο εέηε
θαη νρεκΪησλ παληφο εέδνπο

16.9

Γηεξγαζέεο δηαρεέξηζεο, αλΪθηεζεο απνβιάησλ νμεηδσηηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ πΪζεο
κνξθάο θαη ηχπνπ

16.10 Γηεξγαζέεο δηαρεέξηζεο θαη αιιαγάο ηεο κνξθάο (Ϊιεζε – ζξαχζε) ππξέκαρσλ πιηθψλ,
ππξέκαρσλ ηνχβισλ, πιηθψλ ζρεκαηηζκνχ ππξέκαρεο επΫλδπζεο επηθΪλεηαο θαη εκαγηΫ ζε
νπνηαδάπνηε παξαγσγά ά δηαδηθαζέα
16.11 Γηεξγαζέεο πιχζεο, απνιχκαλζεο, θαζαξηζκνχ ά Ϊιιεο επεμεξγαζέαο (ζηχςε –
ζηεγΪλσζε) ιεπθψλ πθαζκΪηηλσλ πξντφλησλ (ζεληφληα, ηξαπεδνκΪληεια, πεηζΫηεο, θ.Ϊ.)
ζε βηνκεραληθΪ πιπληάξηα
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17.

ΔΡΓΑΗΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ

17.1

Γηεξγαζέεο παξαγσγάο Ϋηνηκνπ ζθπξνδΫκαηνο

17.2

Γηεξγαζέεο αμηνπνέεζεο, αλΪκηθηψλ κπαδψλ απφ θαηαζθεπΫο, θαηεδαθέζεηο θαη εθζθαθΫο
θαη Ϊιιε επεμεξγαζέα πΪζεο θχζεσο κε ζθνπφ ηελ αλΪθηεζε πιηθψλ πξνο ρξάζε

18.

ΓΗΔΡΓΑΗΔ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ
ΑΝΘΡΧΠΧΝ ΚΑΗ ΕΧΧΝ

18.1

Γηεξγαζέεο εηδηθψλ εξγαζηεξέσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αληηδξαζηάξηα εηδηθψλ θαηεγνξηψλ
θαη επηθέλδπλεο ρεκηθάο ζχλζεζεο γηα ηνπο αλζξψπνπο, ηα δψα θαη ην πεξηβΪιινλ

18.2

Γηεξγαζέεο δηαρεέξηζεο πγξψλ λνζνθνκεηαθψλ θαη ηαηξνλνζειεπηηθψλ απνβιάησλ,
πεξέζαιςεο αλζξψπσλ, δψσλ

19.

ΛΟΗΠΔ ΓΗΔΡΓΑΗΔ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ

19.1

Γηεξγαζέεο δηαρσξηζκνχ ζηδεξνχρσλ θαη κε ζηδεξνχρσλ κεηΪιισλ απφ ηΫθξεο
εγθαηαζηΪζεσλ θαχζεο θαη ηΫθξεο θιηβΪλσλ

19.2

Γηεξγαζέεο δηαρεέξηζεο θαη ηειηθάο δηΪζεζεο αληηξξππαληηθψλ ζπζηεκΪησλ πνπ βξέζθνληαη
ζην ηΫινο ηνπ θχθινπ δσάο ηνπο, φπσο γηα παξΪδεηγκα ζαθθφθηιηξα, θέιηξα ελεξγνχ
Ϊλζξαθα ά/θαη θέιηξα μεξνχ ηχπνπ θ.ιπ. πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επεμεξγαζέα ησλ
αεξέσλ εθπνκπψλ απφ δηΪθνξεο δηεξγαζέεο

19.3

Γηαδηθαζέεο ζπζθεπαζέαο ηΫθξαο ά ζθσξέαο ά θφλεσλ θαχζεο ηπηΪκελεο ηΫθξαο απφ
θιηβΪλνπο θαχζεο/ππξφιπζεο

19.4

Γηεξγαζέεο επεμεξγαζέαο επηθέλδπλσλ ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιάησλ

19.5

Γηαδηθαζέεο παξαπΫξα ρεκηθάο επεμεξγαζέαο πγξψλ-πδαξψλ απνβιάησλ ιαζπψλ, απφ
εγθαηαζηΪζεηο επεμεξγαζέαο απαεξέσλ θαχζεο θαη θιηβΪλνπο θαχζεο απνβιάησλ

19.6

Γηεξγαζέεο ρεκηθάο εμνπδεηΫξσζεο θαη ηειηθάο δηΪζεζεο ζηεξεψλ απνβιάησλ ππξφιπζεο
πιηθψλ πνπ πεξηΫρνπλ ηνμηθΫο νπζέεο

19.7

Γηεξγαζέεο ρεκηθάο εμνπδεηΫξσζεο ά ηειηθάο δηΪζεζεο ζηεξεψλ απνβιάησλ απφ
ξεπζηνπνηεκΫλεο θιέλεο θαχζεο θαη ελεξγνχ Ϊλζξαθα πξνζξνθάζεσο ηνμηθψλ, απφ
εγθαηαζηΪζεηο παξαγσγψλ θαη θαπζηάξεο ξεπζηνπνηεκΫλεο θιέλεο

19.8

Γηεξγαζέεο επεμεξγαζέαο θαη εμνπδεηΫξσζεο πγξψλ απνβιάησλ, πξνεξρφκελα απφ
θπζηθνρεκηθΫο επηθαλεηαθΫο επεμεξγαζέεο κεηΪιισλ θαη κεηαιιηθψλ αληηθεηκΫλσλ
(απνθπΪλσζε – εμνπδεηΫξσζε – ηδεκαηνπνέεζε πεξηερνκΫλσλ βαξΫσλ κεηΪιισλ)
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19.9

Γηεξγαζέεο δηαρεέξηζεο απνβιάησλ θΪζε κνξθάο (επεμεξγαζέα δηαρσξηζκνχ, αμηνπνέεζεο,
ηειηθάο δηΪζεζεο ηνπο) πνπ πεξηΫρνπλ πγξΪ θαχζηκα, ειαηνιηπαληηθΪ θαη επηθέλδπλεο
νπζέεο. (εκπνηηζκΫλα)

19.10 Γηεξγαζέεο δηαρεέξηζεο απνβιάησλ ζηεξεψλ θαπζέκσλ πνπ πεξηΫρνπλ επηθέλδπλεο νπζέεο
19.11 Γηεξγαζέεο δηαρεέξηζεο, απνβιάησλ δηαιπηψλ θαη Ϊιισλ πγξψλ ρεκηθψλ πιηθψλ πνπ
πεξηΫρνπλ επηθέλδπλεο νπζέεο (επεμεξγαζέα αλαπαξαιαβάο - αμηνπνέεζεο)
19.12 Γηεξγαζέεο δηαρεέξηζεο απνβιάησλ δηαθφξσλ πξνειεχζεσλ πνπ πεξηΫρνπλ επηθέλδπλα
ζπζηαηηθΪ, ζπζθεπαζέα θαη επεμεξγαζέα ηνπο
19.13 Γηεξγαζέεο επεμεξγαζέαο πΪισζεο εγθηβσηηζκνχ ζηεξεψλ απνβιάησλ ηΫθξαο ζηεξεψλ
ξαδηελεξγψλ θαηαινέπσλ, ζηεξεψλ απνβιάησλ θαπζαεξέσλ
19.14 Γηεξγαζέεο αεξφβηαο επεμεξγαζέαο κε ηνμηθψλ ζηεξεψλ απνβιάησλ ά ιαζπψλ, π.ρ.
ιπκαηνιΪζπε αζηηθψλ ρψξσλ
19.15 Γηεξγαζέεο θαχζεο θαη αεξφβηαο επεμεξγαζέαο κε ηνμηθψλ πγξψλ
19.16 Γηεξγαζέεο θαχζεο επεμεξγαζέαο ζηεξεψλ απνβιάησλ θαη ιαζπψλ, κε ηνμηθΪ ζπζηαηηθΪ
θαη νπζέεο
19.17 Γηεξγαζέεο αλαεξφβηαο επεμεξγαζέαο πγξψλ απνβιάησλ θαη ζηξαγγηζκΪησλ ρψξσλ
δηΪζεζεο ππνιεηκκΪησλ
19.18 Γηεξγαζέεο πξνπαξαζθεπάο, παξαζθεπάο θαη εηνηκαζέαο λεξνχ πξννξηζκΫλνπ γηα
βηνκεραληθά ρξάζε, παξαγσγά αηκνχ ζε αληέζηνηρεο βηνκεραληθΫο εγθαηαζηΪζεηο
παξαγσγάο (ηνλναληαιιαγά, θΪηην-Ϊλην ελαιιαθηάξεο ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο θαη ηεο
αλαγΫλλεζεο ξεηηλψλ επεμεξγαζέαο λεξνχ)
19.19 Γηεξγαζέεο επεμεξγαζέαο θαη δηΪζεζεο πγξψλ ιπκΪησλ νηθηζκψλ θαη πεξηνρψλ εηδηθψλ
αλαπηχμεσλ*, κε δηΪζεζε ησλ παξαγνκΫλσλ πδΪησλ γηα εκπινπηηζκφ ππνγεένπ νξέδνληα
λεξνχ, γηα επηθαλεηαθνχο θνξεέο πδαηνξεκΪησλ ά θαη γηα πνηέζκαηα ζε θαιιηεξγνχκελα
εδΪθε (*εμαηξνχληαη νη ζηαζκνέ νη νπνένη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επεμεξγαζέα ιπκΪησλ
ζπγθεθξηκΫλσλ αλαπηχμεσλ θαη πνπ βξέζθνληαη ζηνλ ρψξν ηεο αλΪπηπμεο)
19.20 Γηεξγαζέαο
θαηαηεκαρηζκνχ,
ζπκπέεζεο,
θνληνξηνπνέεζεο,
απνζπλαξκνινγεκΫλσλ/δηαιεγκΫλσλ πξνεηνηκαζκΫλσλ πξντφλησλ ηΫινπο θχθινπ δσάο
π.ρ. (ζαζέ απηνθηλάησλ/γπαιηΪ/ιΪζηηρα θ.ιπ.)
19.21 Γηεξγαζέεο επεμεξγαζέεο (δηαρσξηζκνχ, θαζαξηζκνχ) πεηξειαένπ θαη πεηξειαηνεηδψλ
19.22 Γηεξγαζέεο επεμεξγαζέαο απνβιάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο δηεξγαζέεο πνπ
πεξηιακβΪλνληαη ζηελ παξΪγξαθν 19.20
19.23 Γηεξγαζέεο ζπζθεπαζέαο θαη επεμεξγαζέαο γηα αλαβΪζκηζε (θνθθνκεηξηθφο δηαρσξηζκφο κε
θφζθηλα) κε ηνμηθψλ ρσκΪησλ/κπαδψλ
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19.24 Γηεξγαζέεο επεμεξγαζέαο – εμπγέαλζεο ππφγεησλ πδΪησλ, επηθαλεηαθψλ πδΪηηλσλ θνξΫσλ
απφ εηδηθΪ επηθέλδπλα πιηθΪ
20.

ΓΗΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ (ΓΔΝΗΚΑ)

20.1

Γηεξγαζέεο δηαινγάο, δεκαηνπνέεζεο, θαηεξγαζέαο γηα αμηνπνέεζε δηαρσξηζκΫλσλ,
θαζαξψλ ραξηηψλ, ραξηνληψλ (εξγαζέα κεγαιχηεξε απφ 3 ηφλνπο ραξηέ, ραξηφλη/εκΫξα)

20.2

Γηεξγαζέεο δηαινγάο, δεκαηνπνέεζεο, θαηεξγαζέεο γηα αμηνπνέεζε (ζξαχζε, Ϊιεζε)
γπαιηνχ (εμαηξνπκΫλσλ ησλ ιακπψλ θζνξηζκνχ, νζφλσλ ηειενξΪζεσλ, ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ) θαη εξγαζέα κε ρξάζε κεραλψλ κε εγθαηεζηεκΫλε θηλεηάξηα δχλακε
κεγαιχηεξε ησλ 34 ΖΡ ά ζεξκηθά ηζρχ κεγαιχηεξε ησλ 25 KW

20.3

Γηεξγαζέεο κεγΪιεο θιέκαθαο δηαινγάο, θαηεξγαζέαο γηα αμηνπνέεζε (πνιηνπνέεζε –
Ϊιεζε, αλΪκημε κε ρψκα θαζαξφ) βηναπνηθνδνκάζηκσλ απνβιάησλ θαγεηψλ,
ππνιεηκκΪησλ ρψξσλ καδηθάο δηαηξνθάο, ππνιεηκκΪησλ εξγαζηεξέσλ παξαγσγάο
ηξνθάο, θπηηθΪ ππνιεέκκαηα θ.ιπ., πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.3 θαη 2.4,
κε ζθνπφ ηελ θνκπνζηνπνέεζε, ιηπαζκαηνπνέεζε

20.4

Γηεξγαζέεο δηαρεέξηζεο νξγαληθψλ πγξψλ ρεκηθψλ απνβιάησλ άηνη θαηεξγαζέα γηα
αλΪθηεζε κε απφζηαμε, π.ρ. αλαγΫλλεζε δηαιπηψλ

20.5

Γηεξγαζέεο θαηεξγαζέαο αμηνπνέεζεο αλφξγαλσλ νμΫσλ θαη παξνκνέσλ ρεκηθψλ
απνβιάησλ

20.6

Γηεξγαζέεο θαηεξγαζέαο αμηνπνέεζεο αλφξγαλσλ βΪζεσλ (αιθαιέσλ) θαη παξφκνησλ
ρεκηθψλ απνβιάησλ

20.7

Γηεξγαζέεο δηαρεέξηζεο επηθέλδπλσλ απνβιάησλ, φπσο θαηεξγαζέα αμηνπνέεζεο,
επεμεξγαζέα κε ειεθηξνρεκηθνχο θαη ρεκηθνχο ηξφπνπο κε ζθνπφ ηελ αλαπαξαιαβά
ρξάζηκνπ, πνιχηηκνπ πιηθνχ απφ ην επηθέλδπλν απφβιεην

20.8

Γηεξγαζέεο δηαρεέξηζεο επηθέλδπλσλ απνβιάησλ πΪζεο κνξθάο θαη θχζεο πνπ
πξνΫξρνληαη απφ παξαγσγά βηνθηφλσλ θαη θπηνθαξκΪθσλ παληφο εέδνπο θαη ρξάζεο,
φπσο εμνπδεηΫξσζε θαη επεμεξγαζέα εμνπδεηΫξσζεο θαη αλαπαξαιαβάο

20.9

Γηεξγαζέεο εμνπδεηΫξσζεο, πξντφλησλ ζην ηΫινο ηεο δσάο ηνπο θαη Ϊιισλ εηδψλ
εμαληιεκΫλσλ πξντφλησλ πνπ πεξηΫρνπλ πδξΪξγπξν θΪζε κνξθάο (κπαηαξέεο,
πδξαξγπξηθνέ δηαθφπηεο, αληρλεπηΫο θέλεζεο, ιΪκπεο θζνξηζκνχ, θ.ιπ.)

20.10 Γηεξγαζέεο εμνπδεηΫξσζεο πξντφλησλ ζε κνξθά αεξνδφι, spray
20.11 Γηεξγαζέεο μεκνληαξέζκαηνο θιηκαηηζηηθψλ ζπζθεπψλ ςπθηηθψλ ζπζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ
πνπ πεξηΫρεη ρισξνθζνξΪλζξαθεο
20.12 Γηεξγαζέεο αλαγΫλλεζεο, κεηαρεηξηζκΫλσλ - εμαληιεκΫλσλ κεραλειαέσλ - ιηπαληηθψλ
ειαέσλ/γξΪζσλ, πδξαπιηθψλ πγξψλ θξΫλσλ, ςπθηηθψλ πγξψλ αηζπιελνγιπθφιεο, θ.ιπ.
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20.13 Γηεξγαζέεο επεμεξγαζέαο απνβιάησλ πνπ πεξηΫρνπλ ρξψκαηα, κειΪληα, θφιιεο, ξεηέλεο,
θαη ηδάκαηα, ιΪζπεο πνπ πεξηΫρνπλ νξγαληθνχο δηαιχηεο
20.14 Γηεξγαζέεο επεμεξγαζέαο πιηθψλ θαη απνβιάησλ απφ εγθαηαζηΪζεηο παξαγσγάο
απνξξππαληηθψλ, θαζαξηζηηθψλ παληφο εέδνπο πνπ πεξηΫρνπλ ζπγγελεέο νπζέεο θαη
ππνιεέκκαηα πξψησλ πιψλ
20.15 Γηεξγαζέεο επεμεξγαζέαο γηα εμνπδεηΫξσζε θπηηαξνηνμηθψλ θαη θπηηαξνζηαηηθψλ
θαξκΪθσλ, θαξκΪθσλ πνπ πεξηΫρνπλ εζηζηηθΫο, λαξθσηηθΫο νπζέεο, παξαζθεπΪζκαηα
ξαδηντζνηφπσλ, θ.ιπ.
20.16 Γηεξγαζέεο επεμεξγαζέαο γηα αλΪθηεζε πιηθψλ απφ εμαληιεκΫλεο κπαηαξέεο, Ϊρξεζηνπο
ζπζζσξεπηΫο κηθηάο θαηαζθεπάο (ηΫινο δσάο ηνπ πξντφληνο)
20.17 Γηεξγαζέεο μεκνληαξέζκαηνο, αμηνπνέεζεο, αλΪθηεζε εμαξηεκΪησλ ά πιηθψλ απφ
ζπγθεληξσκΫλα ειεθηξηθΪ/ειεθηξνληθΪ (ηΫινο δσάο ηνπ πξντφληνο) πνπ πεξηΫρνπλ
επηθέλδπλα θαηαζθεπαζηηθΪ πιηθΪ θαη κΫξε, π.ρ. ζπζζσξεπηΫο, κπαηαξέεο, πδξαξγπξηθνχο
δηαθφπηεο, ξαδηελεξγΪ ζηνηρεέα, θαζνδηθνχο ζσιάλεο, ηππσκΫλα θπθιψκαηα, βαξηΪ
κΫηαιια, ειεθηξνληθΪ εμαξηάκαηα, πιαζηηθΪ, θ.ιπ.
20.18 Γηεξγαζέεο αμηνπνέεζεο, αλαθχθισζεο, κε κεζφδνπο Ϋηεξεο απφ κεραληθνχο ηξφπνπο γηα
αμηνπνέεζε εηδηθψλ πιαζηηθψλ πνιπκεξψλ, π.ρ. PVC, δηνγθσκΫλε πνιπζηεξέλε θαη
πνιπνπξεζΪλε (αμηνπνέεζε κε θαχζε απνπνιπκεξηζκφ, αεξηνπνέεζε, ππξφιπζε)
20.19 Γηεξγαζέεο αμηνπνέεζεο, θαζαξηζκνχ, scrap κεηΪιισλ απφ Ϊιιεο χιεο κε θαχζε ά Ϊιιν
ηξφπν, π.ρ. θαχζε θαισδέσλ, απνκΪθξπλζε ρξσκαηηθψλ επηθαιχςεσλ, ιηπαληειαέσλ,
θ.ιπ.
20.20 Γηεξγαζέεο απνθνκηδάο, επεμεξγαζέαο (ρψλεπζεο) θαχζεο θαη ηειηθάο δηΪζεζεο πιηθψλ
πξνεξρνκΫλσλ απφ εθηαθά λεθξψλ αλζξψπσλ θαη δψσλ, θ.Ϊ.
20.21 Γηεξγαζέεο ζπκπέεζεο, επεμεξγαζέαο, ηειηθάο δηΪζεζεο κηθηψλ επηκνιπζκΫλσλ δεκνηηθψλ
θαη νηθηαθψλ ζηεξεψλ απνβιάησλ κε απφβιεηα βηνκεραλέαο
20.22 Γηεξγαζέεο επεμεξγαζέαο, εμνπδεηΫξσζεο, ηειηθάο ελαπφζεζεο ιαζπψλ θαη ινηπψλ
ζηεξεψλ απνβιάησλ πξνεξρφκελα απφ εζραξηζκφ πγξψλ ιπκΪησλ ζε εγθαηαζηΪζεηο
βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ αζηηθψλ ιπκΪησλ
20.23 Γηεξγαζέεο επεμεξγαζέαο, εμνπδεηΫξσζεο, ηειηθάο δηΪζεζεο ιαζπψλ – ηδεκΪησλ απφ
βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο πγξψλ ιπκΪησλ απφ βηνκεραληθΫο εγθαηαζηΪζεηο
«βηνκεραληθή αλάπηπμε θαηεγνξίαο Β» ζεκαέλεη θΪζε βηνκεραληθά αλΪπηπμε ε νπνέα δελ
εκπέπηεη ζηε βηνκεραληθά αλΪπηπμε θαηεγνξέαο Α ά ζηε βηνκεραληθά αλΪπηπμε θαηεγνξέαο Γ.
«βηνκεραληθή αλάπηπμε θαηεγνξίαο Γ» ζεκαέλεη θΪζε βηνκεραληθά αλΪπηπμε ζηελ νπνέα
δηεμΪγνληαη κηα ά πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο εξγαζέεο, πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηνλ ΚαηΪινγν
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πνπ αθνινπζεέ, θαη φπνπ ε κΫζνδνο παξαγσγάο ά επεμεξγαζέαο θαη ε αηζζεηηθά εηθφλα ησλ
εγθαηαζηΪζεσλ δελ ππνβαζκέδνπλ ηνλ ραξαθηάξα θαη ηε θπζηνγλσκέα ηεο πεξηνράο.
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΔΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ
1.

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ

1.1

Καηαζηάκαηα ιηαληθάο πψιεζεο ηρζχσλ, αιηεπκΪησλ παληφο εέδνπο ζε ζπλδπαζκφ κε
κηθξνχο ρψξνπο απνζάθεπζεο ππφ ςχμε ρσξεηηθφηεηαο κΫρξη 500 Kg

1.2

Γηεξγαζέεο ζπζθεπαζέαο ηειηθάο κνξθάο ηππνπνέεζεο δηαηεξεκΫλσλ θαηαλαισηηθψλ
πξντφλησλ θαη πιηθψλ ηξνθάο θαη ηξνθέκσλ (θνλζεξβνπνέεζε, θαηΪςπμε, Ϊιιεο
ζπζθεπαζέεο, θαξπθεχκαηα, αξηχκαηα) ζε ζπλδπαζκφ κε θαηαζηάκαηα ιηαληθάο πψιεζεο,
κε αλψηεξε εγθαηεζηεκΫλε ηζρχ κεραλψλ 16 ΖΡ ά ζεξκηθά ηζρχ 12 KW

1.3

Καηαζηάκαηα εμεηδηθεπκΫλα ιηαληθάο πψιεζεο θξΫαηνο θαη πξντφλησλ θξΫαηνο θΪζε εέδνπο
ζπλδπαζκΫλα κε κηθξνχο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαηΪςπμεο – ςχμεο ζπληάξεζεο
εκπνξεπκΪησλ, ρσξεηηθφηεηαο Ϋσο θαη 1.000 Kg ζε ζπλδπαζκφ κε εξγαζηάξηα εηνηκαζέαο
– παξαγσγάο ζρεηηθψλ εηδψλ ρσξέο ηελ ρξάζε κεραλεκΪησλ εέηε κε ρξάζε εηδηθψλ
κεραλψλ κε θηλεηάξηα δχλακε κΫρξη 16 ΖΡ θαη ζεξκηθά ηζρχ 12 KW, επηπξφζζεηα ζηηο
αλΪγθεο ηνπ θαηαζηάκαηνο πψιεζεο

1.4

Καηαζηάκαηα ιηαληθάο πψιεζεο Ϊξηνπ, αξηνζθεπαζκΪησλ παληφο εέδνπο θαη κνξθάο,
απηνηειψο ιεηηνπξγνχληα εέηε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε εξγαζηάξηα εηνηκαζέαο – παξαγσγάο
ζρεηηθψλ εηδψλ ρσξέο ηελ ρξάζε κεραλεκΪησλ εέηε κε ρξάζε εηδηθψλ κεραλψλ κε
θηλεηάξηα δχλακε κΫρξη 16 ΖΡ θαη ζεξκηθά ηζρχ 12 KW επηπξφζζεηα ζηηο αλΪγθεο ηνπ
θαηαζηάκαηνο πψιεζεο

1.5

Καηαζηάκαηα ιηαληθάο πψιεζεο εηδψλ δαραξνπιαζηηθάο, ζνθνιαηνπνηέαο, κειηνχ θαη
δαραξσδψλ πξντφλησλ θαη πξντφλησλ επεμεξγαζέαο θξνχησλ, ιαραληθψλ παληφο εέδνπο
π.ρ. καξκειΪδεο, γιπθΪ θνπηαιηνχ θιπ, απηνηειψο ιεηηνπξγνχληα εέηε ζε ζπλδπαζκφ κε
εξγαζηάξην εηνηκαζέαο θαη παξαγσγάο ησλ εηδψλ απηψλ, ρσξέο ρξάζε κεραλεκΪησλ εέηε
κε ρξάζε εηδηθψλ κεραλεκΪησλ κε εγθαηεζηεκΫλε θηλεηάξηα δχλακε κΫρξη 16 ΖΡ θαη
ζεξκηθά ηζρχ 12 KW, επηπξφζζεηα ζηηο αλΪγθεο ηνπ θαηαζηάκαηνο

1.6

Καηαζηάκαηα ιηαληθάο πψιεζεο εηδψλ δηαηξνθάο θηηαγκΫλσλ απφ πξψηε χιε δχκεο θαη
αιεπξνεηδψλ πξντφλησλ θιαζζηθάο – παξαδνζηαθάο Ϊιεζεο (θχιιν θξνχζηαο, ζθνιηΪηαο,
καθαξνλνπνηέαο, ηξαραλΪ, θνπο-θνπο, θ.ιπ.), απηνηειψο ιεηηνπξγνχληα εέηε θαη ζε
ζπλδπαζκφ κε εξγαζηάξηα παξαγσγάο παξαδνζηαθάο Ϊιεζεο δεκεηξηαθψλ θαη
εξγαζηάξηα παξαγσγάο εηνέκσλ εηδψλ δηαηξνθάο ρσξέο ρξάζε κεραλψλ εέηε θαη κε ρξάζε
εηδηθψλ κεραλψλ κε εγθαηεζηεκΫλε θηλεηάξηα δχλακε κΫρξη 16 ΖΡ ά ζεξκηθά ηζρχ 12 KW
επηπξφζζεηα ζηηο αλΪγθεο ηνπ θαηαζηάκαηνο

1.7

ΜηθξΪ θαηαζηάκαηα πψιεζεο θαπλνχ θαη θαπληθψλ πξντφλησλ απηνηειψο ιεηηνπξγνχληα,
εέηε ζπλδπαδφκελα κε εξγαζηάξηα ρεηξσλαθηηθάο παξαγσγάο θαη δηακφξθσζεο ηειηθψλ
πξντφλησλ θαπλνχ (πνχξα, κέγκαηα θαπλνχ πέπαο θιπ. θαπληθψλ πξντφλησλ)
μεξαληεξέσλ θαπλνχ θαη παξαζθεπάο εηδηθψλ πξντφλησλ θαπλέζκαηνο, αθφκε θαη κε
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ρξάζε κηθξψλ εηδηθψλ κεραλψλ κε εγθαηεζηεκΫλε θηλεηάξηα δχλακε 16 ΖΡ ά ζεξκηθά ηζρχ
12 KW ην κΫγηζην
1.8

Δκθηαισηάξηα ηνπηθνχ πφζηκνπ λεξνχ κε δπλακηθφηεηα κηθξφηεξε ησλ 2 ηφλσλ/εκΫξα

1.9

Παξαγσγά, εκθηΪισζε, ηππνπνέεζε κεηαιιηθψλ λεξψλ θαη «ηνπηθψλ αλαςπθηηθψλ
πξντφλησλ» κε ρξάζε ηνπηθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ δπλακηθφηεηαο Ϋσο 2 ηφλσλ/εκΫξα

1.10

Παξαγσγά, εκθηΪισζε, ηππνπνέεζε ηνπηθψλ θξαζηψλ, κειέηε ά Ϊιισλ πξντφλησλ
δχκσζεο απφ ηνπηθΪ θξνχηα. Παξαγσγά εηδψλ ιηθΫξ θαη απνζηαγκΪησλ απφ ηνπηθΪ
γεσξγηθΪ πξντφληα, δπλακηθφηεηαο παξαγσγάο Ϋσο 2.000 ηφλσλ/ρξφλν

2.

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ – ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΔ ΚΑΘΔ ΔΗΓΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
ΞΤΛΟΤ – ΥΑΡΣΗΟΤ – ΥΑΡΣΟΝΗΟΤ

2.1

πλαξκνιφγεζε
επέπισλ
ά/θαη
ηαπεηζΪξηζκα
επέπισλ
ά/θαη
απηνθηλάησλ
(ζπκπεξηιακβΪλνληαη θαη νη δηεξγαζέεο επηζθεπάο, αλαθχθισζεο παξαπξντφλησλ,
επαλαμηνπνέεζε επέπισλ, κε ρξάζε εγθαηεζηεκΫλσλ ζρεηηθψλ κεραλεκΪησλ κε θηλεηάξηα
ηζρχ κΫρξη 16 ΖΡ θαη ζεξκηθά ηζρχ 12 KW)

2.2

Γηεξγαζέεο κεραληθάο επεμεξγαζέαο ρΪξηνπ, ραξηνληνχ γηα ηελ δηακφξθσζε εηδψλ
ζπζθεπαζέαο απφ ραξηέ – ραξηφλη, θαζψο θαη ηειηθψλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ εηδηθνχ
ρΪξηνπ tissue, φπσο εέδε θνπδέλαο, εέδε πγηεηλάο, μεθηλψληαο απφ master rolls tissue
ραξηηνχ θαη ρξάζε εηδηθψλ κεραλεκΪησλ κε εγθαηεζηεκΫλε θηλεηάξηα ηζρχ 16 ΖΡ ά ζεξκηθά
ηζρχ 12 KW

2.3

Γηεξγαζέεο κεραληθάο επεμεξγαζέαο ρΪξηνπ – ραξηνληνχ γηα ηελ δηακφξθσζε θαη
θαηαζθεπά εηδψλ ραξηνπσιεένπ, εηδψλ γξαθάο θαη βηβιηνπσιεένπ θαη ζρνιηθψλ εηδψλ απφ
ραξηέ γηα γξαθά κε ρξάζε ζρεηηθψλ εηδηθψλ κεραλεκΪησλ κε εγθαηεζηεκΫλε θηλεηάξηα
δχλακε κΫρξη 16 ΖΡ ά ζεξκηθά ηζρχ 12 KW

2.4

Γηεξγαζέεο επεμεξγαζέαο, θαηαζθεπάο, εηνηκαζέαο ηειηθψλ εηδψλ θαη πξντφλησλ απφ θειιφ
θαη ινηπΫο θπηηθΫο χιεο, ρσξέο επεμεξγαζέα ηνπο. πκπεξηιακβΪλνληαη ηα εέδε
θαιαζνπιεθηηθάο θαη ζπαξηνπιερηηθάο πνπ θαηαζθεπΪδνληαη κε ρεηξνηερληθφ ηξφπν εέηε κε
ρξάζε κεραλψλ κε θηλεηάξηα δχλακε κΫρξη 16 ΖΡ ά ζεξκηθά ηζρχ 12 KW

3.

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟ – ΓΟΤΝΑ – ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ

3.1

Γηεξγαζέεο θαιιηΫξγεηαο, αλαπαξαγσγάο θνπθνπιηψλ κεηαμηνχ ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ
εξγαζηψλ ζηαζεξνπνέεζεο ησλ θνπθνπιηψλ θαη πξνεηνηκαζέαο γηα παξαγσγά ηλψλ
κεηαμηνχ

3.2

Γηεξγαζέεο πξνπαξαζθεπάο θαη λεκαηνπνέεζεο ηλψλ απφ καιιέ, βακβΪθη, κεηΪμη, ιηλΪξη,
θαη Ϊιιεο θπηηθΫο χιεο, εέηε θαη ζχκκεηθηεο κε ηερληθΫο έλεο γηα θισζηνυθαληνπξγέα, ξαθά,
θΫληεκα θιπ, κε ρεηξνηερληθφ ηξφπν ρσξέο ρξάζε κεραλψλ ά θαη κε ρξάζε κεραλψλ κε
εγθαηεζηεκΫλε ηζρχ κΫρξη 12 KW ά θηλεηάξηα δχλακε 16 ΖΡ (εμαηξεέηαη ε δηαδηθαζέα βαθάο
λεκΪησλ)
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3.3

Γηεξγαζέεο παξαγσγάο θαη δηακφξθσζεο κε χθαλζε, πιΫμε, θΫληεκα θαη δηεξγαζέεο κε
ρξάζε ηλψλ γηα δεκηνπξγέα πθαζκΪησλ, παληφο εέδνπο, πιεθηψλ, θηιηκηψλ θαη ηαπάησλ
ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο θαη ηεο παξαγσγάο εηδψλ Ϋλδπζεο απφ Ϋηνηκα πθΪζκαηα, ρσξέο
ρξάζε κεραλψλ εέηε θαη κε ρξάζε εηδηθψλ κεραλεκΪησλ κε θηλεηάξηα δχλακε κΫρξη 16 ΖΡ
ά ζεξκηθά ηζρχ 12 KW

3.4

Γηεξγαζέεο παξαγσγάο, κνξθνπνέεζεο, θαηαζθεπάο εηδψλ ηειηθάο ρξάζεο θαη εέδε
θαηαλΪισζεο απφ Ϋηνηκα δΫξκαηα θαη γνχλεο (ππνδεκαηνπνηέα, ηζΪληεο, δψλεο,
ξνπρηζκφο, ηνπξηζηηθΪ εέδε, ζαγκαηνπνηέα, ζεινπνηεέα, εέδε ηππαζέαο θιπ.) ρσξέο ρξάζε
κεραλψλ ά θαη κε ρξάζε εηδηθψλ κεραλψλ κε εγθαηεζηεκΫλε θηλεηάξηα δχλακε κΫρξη 16
ΖΡ ά 12 KW ζεξκηθά ηζρχ

3.5

Γηεξγαζέεο παξαγσγάο, θαηαζθεπάο ζρνηληψλ, ζπΪγθσλ δηθηχσλ αιηεέαο θιπ.
ρξεζηκνπνηνχληεο ζαλ πξψηε χιε Ϋηνηκεο έλεο ρσξέο ηελ ρξάζε κεραλψλ ά θαη κε ρξάζε
εηδηθψλ κεραλψλ κε εγθαηεζηεκΫλε θηλεηάξηα δχλακε κΫρξη 16 ΖΡ ά ζεξκηθά ηζρχ 12 KW

4.

ΥΖΜΗΚΔ
ΓΗΔΡΓΑΗΔ
ΥΖΜΑΣΗΜΟΤ,
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ,
ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ – ΤΛΗΚΧΝ

4.1

Γηεξγαζέα πδαηνεθρχιηζεο αλζΫσλ, κπξηζηηθψλ θπηψλ θαη ινηπψλ θπζηθψλ πιψλ κε
ζθνπφ ηελ παξαγσγά πδαηηθψλ εθρπιηζκΪησλ αξσκαηηθψλ πιψλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο
θαη ηεο ηππνπνέεζεο ησλ εθρπιηζκΪησλ θαη ηελ ρξάζε ηνπο γηα δηακφξθσζε θαιιπληηθψλ
παξαζθεπαζκΪησλ, αξηπκΪησλ θαη αξσκαηηθψλ πιηθψλ, ρσξέο ρξάζε κεραλψλ ά κε
ρξάζε κεραλεκΪησλ εγθαηεζηεκΫλεο ηζρχνο κΫρξη 12 KW ά θηλεηάξηαο δχλακεο κΫρξη 16
ΖΡ

5.

ΠΑΡΑΓΧΓΖ, ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ, ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΥΡΖΖ ΔΠΗΚΑΛΤΦΔΧΝ
ΠΑΝΣΟ ΔΗΓΟΤ (ΥΡΧΜΑ, ΒΔΡΝΗΚΗΑ, ΜΑΛΣΟ - ΤΑΛΟ, ΚΟΛΛΔ, ΣΔΓΑΝΧΣΗΚΑ,
ΜΔΛΑΝΗΧΝ ΔΚΣΤΠΧΖ), ΚΛΠ

5.1

Γηεξγαζέεο θαιιηηερληθάο βηβιηνδεζέαο κε ρξάζε θΪζε εέδνπο πιηθψλ ρσξέο ρξάζε
κεραλεκΪησλ εέηε κε ρξάζε κεραλψλ κε κΫγηζηε εγθαηεζηεκΫλε ζεξκηθά ηζρχ 12 KW ά
θηλεηάξηα δχλακε 16 ΖΡ

5.2

Γηεξγαζέεο παξαγσγάο, δηακφξθσζεο κηγκΪησλ απνρξψζεσλ, παξαζθεπαζκΪησλ
κειαληψλ εθηχπσζεο, βεξληθηψλ, ρξσκΪησλ, ππνζηξσκΪησλ, θφιιαο, πιεξσηηθψλ πιηθψλ
(ζηφθσλ, καζηέραο) κε θνξΫα θαη δηαιπηηθφ απνθιεηζηηθΪ ην λεξφ, κε ρξάζε εηδηθψλ
κεραλψλ εγθαηεζηεκΫλεο θηλεηάξηαο δχλακεο κΫρξη 16 ΖΡ ά ζεξκηθά ηζρχ κΫρξη 12 KW

5.3

Γηεξγαζέεο θαηαζθεπάο ηειηθψλ πξντφλησλ θαη δνκηθψλ δηαθνζκεηηθψλ πξντφλησλ κε
ρξάζε γχςνπ

5.4

Γηεξγαζέεο ζχλζεζεο, Ϋλζεζεο ηειηθάο ζπζθεπαζέαο παθΫηνπ γηα θπθινθνξέα εληχπσλ,
πεξηνδηθψλ παληφο εέδνπο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο απνζάθεπζεο, δηαθέλεζεο, δηαλνκάο
ηνπο ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηά, κε ρξάζε εηδηθψλ κεραλεκΪησλ κε εγθαηεζηεκΫλε θηλεηάξηα
δχλακε κΫρξη 16 ΖΡ θαη ζεξκηθά ηζρχ κΫρξη 12 KW

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ,
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5.5

Γηεξγαζέεο ρξάζεο παξαζθεπαζκΪησλ ζκΪιηνπ, πΪινπ, θεξακηθψλ γηα παξαγσγά ζε
εξγαζηεξηαθά θιέκαθα, δηαθνζκεκΫλσλ ά κε θεξακηθψλ πξντφλησλ ηεο ηνπξηζηηθάο αγνξΪο
κε ρξάζε ζεξκφηεηαο (ςάζηκν) κε ρξάζε κεραλψλ ηζρχνο κΫρξη 12 KW θαη θηλεηάξηα
δχλακε 16 ΖΡ

5.6

Γηεξγαζέεο ηππνγξαθέαο θαη θαιιηηερληθάο εθηχπσζεο επέ ρΪξηνπ κηθξνχ ηηξΪδ εληχπσλ
παληφο εέδνπο πιεξνθφξεζεο, θαηαιφγσλ, θΪιπςεο θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ θιπ. κε
ρξάζε εηδηθψλ κεραλψλ (ζχγρξνλεο – «θαζαξά ηερλνινγέα»), κε θηλεηάξηα δχλακε κΫρξη
16 ΖΡ θαη ζεξκηθά ηζρχ κΫρξη 12 KW

5.7

Γηεξγαζέεο
αλαπαξαγσγάο
πξνεγγεγξακκΫλσλ
εγγξαθψλ
πιεξνθνξέαο/ινγηζκηθνχ (software) γηα ιεηηνπξγέα ππνινγηζηψλ

5.8

Γηεξγαζέεο θαηαζθεπάο «Ϋμππλσλ θαξηψλ» παληφο εέδνπο θαη ηχπνπ

6.

ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΗ ΦΧΣΟΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ

6.1

Καηαζηάκαηα θσηνγξαθηθψλ πιηθψλ θαη θσηνγξαθέαο. Τπνρξεσηηθά εηδηθά δΫζκεπζε
δηαρεέξηζεο ησλ απνβιάησλ

7.

ΘΔΡΜΗΚΔ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΔ ΠΑΝΣΟ ΔΗΓΟΤ ΤΛΖ

7.1

Δξγαζηάξηα πνπ εθαξκφδνληαη δηαδηθαζέεο παξαγσγάο, δηακφξθσζεο, δηαθφζκεζεο
θεξακηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ εηδψλ απφ πειφ, κε ρξάζε εηδηθψλ κεραλεκΪησλ κε
εγθαηεζηεκΫλε ηζρχ κΫρξη 12 KW ά θηλεηάξηα δχλακε κΫρξη 16 ΖΡ

7.2

Δξγαζηάξηα κνξθνπνέεζεο θαηαζθεπάο ηειηθψλ πξντφλησλ απφ κΫηαιιν θΪζε εέδνπο, κε
εξγαζέεο ζθπξειΪηεζεο, θνέιαλζεο, θνξκαξέζκαηνο, κνληαξέζκαηνο, ηειηθψλ
θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ (π.ρ. θνζκεκΪησλ, ραιθσκΪησλ, εηδψλ παξαδνζηαθάο
ρεηξνηερληθάο ζηδεξνπξγέαο, θ.ιπ.), κε ρξάζε εηδηθψλ κεραλεκΪησλ εγθαηεζηεκΫλεο
θηλεηάξηαο δχλακεο κΫρξη 16 ΖΡ ά ζεξκηθά ηζρχ κΫρξη 12 KW. Δμαηξνχληαη απζηεξΪ
ηκάκαηα βαθάο κεηΪιινπ, επηθαλεηαθά επηθΪιπςε, ρεκηθά-ειεθηξηθά επεμεξγαζέα
επηθΪλεηαο ηνπο

8.

ΜΟΡΦΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟ – ΥΖΜΗΚΖ - ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΜΔΣΑΛΛΧΝ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ

8.1

Γηεξγαζέεο ειεθηξνινγηθάο επηζθεπάο κνηΫξ, ειεθηξνινγηθψλ πηλΪθσλ θαη εξγαζηάξηα
ειεθηξνινγηθψλ θαηαζθεπψλ, δηαηΪμεσλ εμππεξΫηεζεο, παξνράο, δηαλνκάο θαη θαηαλνκάο
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κε ρξάζε εηδηθψλ κεραλεκΪησλ κε θηλεηάξηα δχλακε κΫρξη 16 ΖΡ ά
ζεξκηθά ηζρχ 12 KW

8.2

Γηεξγαζέεο επηζθεπάο, ζπληάξεζεο φπισλ θπλεγένπ θαη ππξνβφισλ φπισλ κε ρξάζε
εηδηθψλ κεραλψλ κε εγθαηεζηεκΫλε θηλεηάξηα δχλακε κΫρξη 16 ΖΡ ά ζεξκηθά ηζρχ κΫρξη 12
KW

8.3

Γηεξγαζέεο
επηζθεπάο,
ζπληάξεζεο,
θαηαζθεπάο
σξνινγηαθψλ
κεραληζκψλ,
θσηνγξαθηθνχ θαη θηλεκαηνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ, νξγΪλσλ ειΫγρνπ θαη ξχζκηζεο

άρνπ/εηθφλαο,
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παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηαηξνδηαγλσζηηθψλ κεραλεκΪησλ, κε ρξάζε εηδηθνχ
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ κε θηλεηάξηα δχλακε κΫρξη 16 ΖΡ ά ζεξκηθά ηζρχ κΫρξη 12 KW
8.4

Γηεξγαζέεο επηζθεπάο, ζπληάξεζεο πνδειΪησλ, κνηνπνδειΪησλ κε ρξάζε εηδηθψλ
κεραλψλ κε εγθαηεζηεκΫλε θηλεηάξηα δχλακε κΫρξη 16 ΖΡ ά ζεξκηθά ηζρχ κΫρξη 12 KW,
εηδηθφηεξα ζπλδπαζκΫλα κε θαηαζηάκαηα πψιεζεο θαη ελνηθέαζεο ηνπο

9.

ΓΗΔΡΓΑΗΔ
ΤΚΔΤΑΗΑ,
ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ,
ΜΔΣΑΤΚΔΤΑΗΑ
ΚΑΗ
ΠΑΚΔΣΑΡΗΜΑΣΟ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΠΑΝΣΟ ΔΗΓΟΤ. ΔΡΓΑΗΔ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ –
ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΟΤ – ΣΡΗΣΟΓΔΝΟΤ ΤΚΔΤΑΗΑ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ ΣΖ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΛΖΓΜΔΝΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΠΑΝΣΟ ΔΗΓΟΤ

9.1

Δξγαζηάξην ηππνπνέεζεο - ζπζθεπαζέαο ηειηθνχ πξντφληνο κε ρξάζε Ϋηνηκνπ θξΫαηνο
(π.ρ. κηθξΪ εξγαζηάξηα παξαγσγάο ινπθΪληθσλ, ινχληδαο, θ.ιπ.)

10.

ΓΗΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ – ΔΠΗΚΔΤΖ – ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΠΑΝΣΟ ΔΗΓΟΤ ΚΑΗ
ΚΟΠΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΔ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΟΤ ΓΔΝ ΚΑΣΑΣΑΟΝΣΑΗ ΑΠ’
ΔΤΘΔΗΑ Δ ΑΛΛΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΤΣΖ

10.1

Γηεξγαζέεο δηαρεέξηζεο, logistics, ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ παληφο εέδνπο
κεηΪ ηελ ιάμε ρξάζεο ηνπο

10.2

Δξγαζηάξηα θαηαζθεπάο, επηζθεπάο εηδψλ ζηξσκΪησλ, παπισκΪησλ, καμηιαξηψλ, θ.ιπ.

10.3

Δξγαζηάξηα θαηαζθεπάο - επηζθεπάο – ζπληάξεζεο κνπζηθψλ νξγΪλσλ

10.4

Δξγαζηάξηα θαηαζθεπάο – επηζθεπάο – ζπληάξεζεο εηδηθψλ ηαηξηθψλ, αζιεηηθψλ,
αζινταηξηθψλ νξγΪλσλ θαη ζπζθεπψλ

10.5

Δξγαζηάξηα ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο κεηαθνξηθψλ κΫζσλ πνπ πεξηιακβΪλεη κφλν:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

πλεξγεέν επηζθεπάο κεραλψλ κηθξψλ απηνθηλάησλ
πλεξγεέν ειΫγρνπ αλΪξηεζεο
πλεξγεέν ζπζηάκαηνο εμαγσγάο θαπζαεξέσλ
πλεξγεέν ςπγεέσλ (ξαδηαηΫξ)
πλεξγεέν κνηνζπθιεηψλ/κνηνπνδειΪησλ
πλεξγεέν εμαεξηζηάξσλ – αλακηθηάξσλ (θαξππξαηΫξ)
πλεξγεέν ειΫγρνπ νξγΪλσλ απηνθηλάησλ
πλεξγεέν ειαζηηθψλ
πλεξγεέν θιηκαηηζκνχ θαη ςχμεο απηνθηλάησλ

11.

ΔΡΓΑΗΔ ΔΡΓΧΝ ΔΚΚΑΦΧΝ, ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ, ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΧΝ, ΔΠΗΚΔΤΧΝ
ΚΣΗΡΗΧΝ
ΜΔ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ΚΑΗ
ΥΡΖΖ
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ
ΤΛΗΚΧΝ
(ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΔΚΚΑΦΧΝ ΓΗΑ ΔΞΤΓΗΑΝΖ)

11.1

Δξγαζηάξηα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ δηεξγαζέεο παξαγσγάο θαη θαηαζθεπάο εηδηθψλ
πξντφλησλ θεξακηθάο αθφκε θαη κε ρξάζε κηθξνχ θακηληνχ φγθνπ κΫρξη 1 θπβ. κΫηξν,
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ρσξέο ά θαη κε ρξάζε εηδηθνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ζεξκηθάο ηζρχνο κΫρξη 12 KW ά
θηλεηάξηα δχλακε 16 ΖΡ
12.

ΓΗΔΡΓΑΗΔ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ, ΗΑΣΡΗΚΖ, ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΑΝΘΡΧΠΧΝ
ΚΑΗ ΕΧΧΝ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΑΤΣΧΝ ΠΟΤ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΓΗΑ
ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ

12.1

Δξγαζηάξηα θαηαζθεπάο, επηζθεπάο, ζπληάξεζεο, ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θΪζε
εέδνπο ρξάζεο ζηελ ηαηξνλνζειεπηηθά ηερλνινγέα (π.ρ. πξνζζεηηθΪ, νξζνδνληηθΪ,
ηαηξνρεηξνπξρηθφο εμνπιηζκφο, λνζειεπηηθφο εμνπιηζκφο)

13.

ΓΗΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ, ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ, ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ
ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΗΚΗΑΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ
ΣΧΝ ΠΡΟΟΜΟΗΧΝ ΠΡΟ ΑΤΣΑ, ΤΛΛΔΓΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΑ/ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ Ή
ΗΓΗΧΣΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ ΤΛΛΟΓΖ

13.1

Γηεξγαζέεο επηζθεπάο, ζπληάξεζεο, αλαβΪζκηζεο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηάκαηνο (software)
ειεθηξηθψλ/ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα αλΪθηεζε θαη επηζηξνθά ζε ρξάζε ά
κεηαπψιεζε σο κεηαρεηξηζκΫλν

13.2

ΜηθξΫο εγθαηαζηΪζεηο δηεμαγσγάο δηεξγαζηψλ, δηαρσξηζκνχ, πΫηξαο θαη ιαηνκηθψλ φγθσλ,
πξνθεηκΫλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηαδηθαζέεο αμηνπνέεζεο – δηαθφζκεζεο –
δηακφξθσζεο κε επεμεξγαζέα ρεηξφο (ιηζνμφνη) γηα δηαθφζκεζε θαη νηθνδνκηθά ρξάζε

14.

ΓΗΑΦΟΡΑ

14.1

Δξγαζηάξηα – θαηαζηάκαηα θαζαξηζκνχ ξνπρηζκνχ κε ρξάζε νξγαληθψλ δηαιπηψλ

14.2

Δξγαζηάξηα γηα ρεκηθΫο ά/θαη κηθξνβηνινγηθΫο αλαιχζεηο θαη νδνληνηερληθΫο εξγαζέεο

«βηνηερληθή αλάπηπμε» ζεκαέλεη βηνκεραληθά αλΪπηπμε ηεο νπνέαο ην ζπλνιηθφ θαιπκκΫλν ά θαη
αθΪιππην εκβαδφλ (θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ) εέλαη:
(i)

κΫρξη ηεο ηΪμεσο ησλ 450 η.κ. φηαλ απηά ρσξνζεηεέηαη κΫζα ζε Βηνηερληθά Εψλε ά Πεξηνρά,

(ii)

κΫρξη ηεο ηΪμεσο ησλ 100 η.κ. φηαλ απηά ρσξνζεηεέηαη εθηφο Βηνηερληθάο Εψλεο ά Πεξηνράο,
θαη

(iii)

κΫρξη ηεο ηΪμεσο ησλ 200 η.κ. φηαλ απηά ρσξνζεηεέηαη εθηφο Βηνηερληθάο Εψλεο ά Πεξηνράο
θαη αθνξΪ αλΪπηπμε πνπ εκπέπηεη ζηε «βηνηερληθά αλΪπηπμε θαηεγνξέαο Γ» πνπ
πεξηγξΪθεηαη πην θΪησ.

«βηνηερληθή αλάπηπμε θαηεγνξίαο Α» ζεκαέλεη βηνηερληθά αλΪπηπμε πνπ αληηζηνηρεέ ζηε
«βηνκεραληθά αλΪπηπμε Καηεγνξέαο Α».
«βηνηερληθή αλάπηπμε θαηεγνξίαο Β» ζεκαέλεη βηνηερληθά αλΪπηπμε πνπ αληηζηνηρεέ ζηε
«βηνκεραληθά αλΪπηπμε θαηεγνξέαο Β».
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«βηνηερληθή αλάπηπμε θαηεγνξίαο Γ» ζεκαέλεη βηνηερληθά αλΪπηπμε πνπ αληηζηνηρεέ ζηε
«βηνκεραληθά αλΪπηπμε θαηεγνξέαο Γ».
«βνεζεηηθή νηθνδνκή» ζεκαέλεη νηθνδνκά (ζπκπεξηιακβαλφκελνπ θαη ζηεγαζκΫλνπ ρψξνπ
ζηΪζκεπζεο) ε νπνέα βξέζθεηαη κΫζα ζε ηεκΪρην φπνπ ππΪξρεη θαη θχξηα νηθνδνκά, εέλαη βνεζεηηθά
ηεο θχξηαο νηθνδνκάο, δελ απνηειεέ μερσξηζηά ηδηνθηεζέα θαη ρξεζηκνπνηεέηαη απνθιεηζηηθΪ ζε
ζρΫζε κε ηελ θχξηα νηθνδνκά.
«γξαθείν» πεξηιακβΪvεη κεηαμχ Ϊιισλ ηξΪπεδα θαη ππνζηαηηθΪ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ
ζπλεξγαηηθφ ηακηεπηάξην, ζπλεξγαηηθά πηζησηηθά εηαηξεέα, νξγαληζκφ ρξεκαηνδφηεζεο,
θηεκαηνκεζηηηθά επηρεέξεζε ά επηρεέξεζε νηθνδνκηθάο αλΪπηπμεο, ά απνθιεηζηηθΪ σο γξαθεέν
επηρεέξεζεο ηαμέ, γξαθεέν ελνηθέαζεο νρεκΪησλ ρσξέο νδεγφ ά σο γξαθεέν ζρνιάο νδεγψλ,
ηαμηδησηηθφ πξαθηνξεέν ά πξαθηνξεέν Ϋθδνζεο εηζηηεξέσλ. Ο φξνο «γξαθεέν» δελ πεξηιακβΪλεη
ζηαζκφ νρεκΪησλ ηαμέ, ζηαζκφ κεηαθνξΪο δεκΪησλ ά ελνηθέαζεο απηνθηλάησλ θαη επηρεέξεζε
ζηνηρεκΪησλ.
«δεκόζηα νδόο» Ϋρεη ηελ Ϋλλνηα πνπ απΫδσζε ζηνλ φξν απηφ ν πεξέ Γεκνζέσλ Οδψλ Νφκνο.
«εγθαηάζηαζε πξνο αμηνπνίεζε άιισλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο» ζεκαέλεη κνλΪδα
αμηνπνέεζεο πεγάο ελΫξγεηαο Ϊιιεο απφ ηελ αηνιηθά (π.ρ. ειηαθά θαη γεσζεξκηθά ελΫξγεηα,
θπκαηηθά θαη παιηξξνηαθά ελΫξγεηα, πδξαπιηθά ελΫξγεηα, ελΫξγεηα απφ βηνκΪδα θαη βηναΫξηα απφ
εγθαηαζηΪζεηο δηαρεέξηζεο αζηηθψλ απνβιάησλ θαη βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ιπκΪησλ).
«εληαία θαη νξγαλσκέλε αλάπηπμε» ζεσξεέηαη ε πνιενδνκηθά θαη αξρηηεθηνληθά ζχλζεζε
κνλΪδσλ κηαο ά πεξηζζνηΫξσλ ρξάζεσλ θαηΪ ζπλνιηθφ, εληαέν θαη νξγαλσκΫλν ηξφπν ζε νηθφπεδν
κε ειΪρηζην θαζαξφ εκβαδφλ γεο ηΪμεο ησλ 2.000 η.κ.
Ζ εληαέα θαη νξγαλσκΫλε αλΪπηπμε πξΫπεη απαξαέηεηα λα Ϋρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθΪ ζε
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ:
(α)

Ζ αλΪπηπμε πξΫπεη λα εληΪζζεηαη θαη πξνζαξκφδεηαη ιεηηνπξγηθΪ θαη αηζζεηηθΪ ζηε
κηθξνθιέκαθα ηνπ ρψξνπ θαη λα ζπκβΪιιεη ζηελ νπζηαζηηθά αλαβΪζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ.

(β)

ηελ αλΪπηπμε πξΫπεη λα δηαζθαιέδεηαη ε απνδνηηθφηεξε αμηνπνέεζε ηνπ ππαέζξηνπ ρψξνπ
θαη λα επηηπγρΪλεηαη ε Ϊλεηε θαη αζθαιάο δηαθέλεζε θαη ζηΪζε πεδψλ θαη νρεκΪησλ.
πγθεθξηκΫλα, ζα επηδηψθεηαη ε ζχλδεζε ησλ ρξάζεσλ εζσηεξηθνχ θαη ππαέζξηνπ ρψξνπ κε
μερσξηζηνχο πεδφδξνκνπο θαη ε παξνρά πεξηζζφηεξσλ θαη πην Ϊλεησλ νξγαλσκΫλσλ
ρψξσλ ζηΪζκεπζεο.

(γ)

Σα επηκΫξνπο ζπλζεηηθΪ ζηνηρεέα ηεο αλΪπηπμεο πξΫπεη λα ζπλδΫνληαη νξγαληθΪ ζε Ϋλα
κνξθνινγηθΪ θαη ηππνινγηθΪ επηηπρΫο ζχλνιν ςειάο ηερληθάο θαη αηζζεηηθάο ζηΪζκεο.

(δ)

ηελ αλΪπηπμε ζα παξΫρνληαη θνηλφρξεζηεο δηεπθνιχλζεηο γηα ηνπο Ϋλνηθνπο, ηνπο
πειΪηεο θαη ηνπο επηζθΫπηεο, κε ηε δεκηνπξγέα ρψξσλ αλαςπράο θαη ηνπηνηερλεκΫλσλ
ρψξσλ ηδησηηθνχ πξαζέλνπ (ςεινχ θαη ρακεινχ) κε πιαθφζηξσηα, θαζηζηηθΪ,
παηγληδφηνπνπο, κηθξνχο ρψξνπο αζινπαηδηψλ, θιπ.
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«εμώζηεο» ζεκαέλεη βαηά πξνεμνρά ζηελ εμσηεξηθά πιεπξΪ νξφθνπ νηθνδνκάο (πεξηιακβαλνκΫλεο
θαη ηπρφλ θΪιπςεο ηεο), κε δχν ηνπιΪρηζηνλ εμσηεξηθΫο πιεπξΫο ηνπ ειεχζεξεο, πΪλσ ζηηο νπνέεο
ππΪξρεη ζηεζαέν, θηγθιέδσκα ά Ϊιινπ εέδνπο πεξέθξαμε θαη πνπ επηθνηλσλεέ κε ην εζσηεξηθφ
ζπλερφκελνπ νξφθνπ νηθνδνκάο κΫζσ ζχξαο, δηακΫζνπ θαιπκκΫλεο βεξΪληαο ά κε, θαη πνπ
ρξεζηκνπνηεέηαη γηα θαζηζηηθνχο ζθνπνχο ά/θαη γηα αλαςπρά. ηνλ φξν δελ πεξηιακβΪλεηαη εμψζηεο
πνπ εέλαη θνηλΪ γλσζηφο σο «θηφζθη».
«επεξεαζκόο ησλ αλέζεσλ πεξηνρήο» ζεκαέλεη ην δπζκελά επεξεαζκφ ησλ ζπλζεθψλ
δηαβέσζεο ησλ αηφκσλ πνπ θαηνηθνχλ, εξγΪδνληαη ά παξαζεξέδνπλ ζε κηα πεξηνρά ά ην δπζκελά
επεξεαζκφ παξαθεέκελεο ρξάζεο ζε βαζκφ πνπ ππεξβαέλεη ην φξην ηνπ ινγηθΪ θαη γεληθΪ
απνδεθηνχ, σο απνηΫιεζκα ηεο δεκηνπξγέαο ά αλακελφκελεο δεκηνπξγέαο ζνξχβνπ, θαπλνχ,
θνληνξηνχ, νζκψλ, δνλάζεσλ, ερνξχπαλζεο ά Ϊιιεο ξχπαλζεο ά κφιπλζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο,
ζπλζεθψλ θπθινθνξηαθάο αλαζθΪιεηαο ά ζπκθφξεζεο ά αηζζεηηθνχ, θνηλσληθνχ, πνιηηηζηηθνχ ά
Ϊιινπ ππνβηβαζκνχ ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκΫλνπ πεξηβΪιινληνο απφ πθηζηΪκελε ά πξνηεηλφκελε
αλΪπηπμε.
«επηρείξεζε Δηδηθώλ Τπεξεζηώλ» ζεκαέλεη θΪζε νηθνδνκά ά Ϊιιε αθέλεηε ηδηνθηεζέα πνπ
ρξεζηκνπνηεέηαη γηα εξγαζέα ζε ζρΫζε κε ζηαζκφ νρεκΪησλ ηαμέ, ζηαζκφ κεηαθνξΪο δεκΪησλ ά
ελνηθέαζεο απηνθηλάησλ, ά επηρεέξεζε ζηνηρεκΪησλ.
«δώλε» ζεκαέλεη δψλε πνπ θαζνξέζηεθε κε βΪζε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 14(1) ηνπ πεξέ
Ρπζκέζεσο Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκνπ ά κε βΪζε ηηο πξφλνηεο ρεδένπ ΑλΪπηπμεο θαηΪ ηελ
Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 85(2) ηνπ Νφκνπ.
«ηδησηηθή νδόο» ζεκαέλεη νπνηαλδάπνηε νδφ πνπ δελ εέλαη «δεκφζηα νδφο».
«ηζόγεην» ζεκαέλεη ην ρακειφηεξν φξνθν νηθνδνκάο, Ϊιιν απφ ππφγεην.
«ηρζπνηξνθηθή αλάπηπμε» ζεκαέλεη ηρζπνηξνθεέν θαη πεξηιακβΪλεη ηνπο αλΪινγνπο ρψξνπο
δηαινγάο, πιπζέκαηνο, θαζαξηζκνχ, ζπζθεπαζέαο θαη απνζάθεπζεο ηρζπνηξνθηθψλ πξντφλησλ,
γξαθεέα ηνπ πξνζσπηθνχ, Ϊιιεο βνεζεηηθΫο αέζνπζεο, θαη δπλαηφ λα πεξηιακβΪλεη θαη θαηνηθέα γηα
ηε δηακνλά ηνπ θχιαθα. ΠεξηιακβΪλνληαη επέζεο θαη νπνηαδάπνηε Ϋξγα εθηεινχληαη ζε πδΪηηλεο
επηθΪλεηεο θαη ηα νπνέα εέλαη αλαγθαέα γηα ηε ιεηηνπξγέα ηνπ ηρζπνηξνθεένπ.
«θαζαξό εκβαδόλ ηεκαρίνπ» ζεκαέλεη ην εκβαδφλ ηνπ ηεκαρένπ φπσο απηφ ζα πξνθχςεη κεηΪ απφ
παξαρψξεζε ηκεκΪησλ γεο γηα ζθνπνχο ξχζκηζεο ηεο αλΪπηπμεο (δξφκσλ ά Ϊιισλ πξνζβΪζεσλ,
αλνηθηνχ δεκφζηνπ ρψξνπ, θιπ.).
«θαιπκκέλε βεξάληα» ζεκαέλεη θαιπκκΫλν βαηφ ρψξν Ϊιιν ά εμψζηε, πνπ εέλαη ζπλερφκελνο
ηζνγεένπ ά νξφθνπ νηθνδνκάο, κε κηα ηνπιΪρηζηνλ πιεπξΪ ηνπ ειεχζεξε, πΪλσ ζηελ νπνέα ζα
ππΪξρεη ζηεζαέν, θηγθιέδσκα ά πεξέθξαμε Ϊιινπ ηχπνπ θαη πνπ επηθνηλσλεέ κε ην εζσηεξηθφ
ζπλερφκελνπ νξφθνπ νηθνδνκάο κΫζσ ζχξαο θαη ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ζθνπνχο θαζηζηηθνχ ά
αλαςπράο.
«θαηάζηεκα» ζεκαέλεη θΪζε νηθνδνκά ά Ϊιιε αθέλεηε ηδηνθηεζέα πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ιηαληθφ
εκπφξην ά ιηαληθά πψιεζε αγαζψλ θαη πεξηιακβΪλεη θΪζε νηθνδνκά ά Ϊιιε αθέλεηε ηδηνθηεζέα πνπ
ρξεζηκνπνηεέηαη σο θνπξεέν ά θνκκσηάξην, ά γηα ηελ παξαιαβά αγαζψλ γηα πιχζε, θαζαξηζκφ ά
επηδηφξζσζε, δελ πεξηιακβΪλεη φκσο νηθνδνκά ά Ϊιιε αθέλεηε ηδηνθηεζέα πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη σο
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θΫληξν παηγληδηψλ, ινχλα - παξθ, ζπλεξγεέν επηζθεπάο κεραλνθηλάησλ νρεκΪησλ, πιπληάξην,
πξαηάξην πεηξειαηνεηδψλ, γξαθεέν, μελνδνρεέν, εζηηαηφξην, ζλαθ - κπαξ, θαθεηεξέα ά θαθελεέν ά
Ϊιια ππνζηαηηθΪ ζηα νπνέα πσινχληαη θαη θαηαλαιψλνληαη νηλνπλεπκαηψδε πνηΪ.
«θαηνηθήζηκν δσκάηην» ζεκαέλεη δσκΪηην πνπ Ϋρεη νηθνδνκεζεέ ά δηαζθεπαζηεέ γηα ρξάζε σο
δσκΪηην εκεξηλάο δηακνλάο ά χπλνπ θαη πεξηιακβΪλεη δσκΪηην εξγαζέαο. ηνλ νξηζκφ απηφ δελ
πεξηιακβΪλνληαη βνεζεηηθνέ ρψξνη.
«θηελνηξνθηθή αλάπηπμε» ζεκαέλεη ηελ αλΪπηπμε γηα καδηθά εθηξνθά νπνηνπδάπνηε δψνπ ά
πηελνχ γηα ζθνπνχο εθκεηΪιιεπζεο ά αλαςπράο, αλαπαξαγσγάο ά παξαγσγάο ηξνθάο, καιιηνχ,
δεξκΪησλ, γνπλαξηθψλ ά νπνηνπδάπνηε δσηθνχ πξντφληνο, θαη απνηειεέ αλΪπηπμε πνπ κπνξεέ λα
εέλαη ά λα απνβεέ αζπκβέβαζηε κε ηηο αλΫζεηο ηεο πεξηνράο φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ά κε ηηο
αλΫζεηο νπνηαζδάπνηε Ϊιιεο παξαθεέκελεο πεξηνράο, κε εμαέξεζε πεξηνρά φπνπ επηηξΫπεηαη
θηελνηξνθηθά αλΪπηπμε. Ζ θηελνηξνθηθά αλΪπηπμε δελ πεξηιακβΪλεη ηελ ειεχζεξε βφζθεζε.
«θπβηθή ρσξεηηθόηεηα» ζεκαέλεη ηνλ νιηθφ φγθν νηθνδνκάο πΪλσ ά θΪησ απφ ην επέπεδν ηνπ
εδΪθνπο, θαη πεξηιακβΪλεη ην ρψξν πνπ πεξηΫρεηαη κεηαμχ ηνπ δαπΫδνπ ηνπ ρακειφηεξνπ νξφθνπ
θαη ηνπ αλψηαηνπ ζεκεένπ ηεο ζηΫγεο ά νξνθάο ηεο νηθνδνκάο.
«ιαηνκείν» Ϋρεη ηελ Ϋλλνηα πνπ απνδέδεηαη ζηνλ φξν απφ ηνλ πεξέ Ρπζκέζεσο Μεηαιιεέσλ θαη
Λαηνκεέσλ Νφκν. ΚαηΪ αλΪινγν ηξφπν εξκελεχεηαη θαη ν φξνο «ιαηνκηθΫο εξγαζέεο».
«κεζνπάησκα» ζεκαέλεη νπνηνδάπνηε ρψξν πνπ πξνθχπηεη απφ νξηδφληην δηαρσξηζκφ κΫζα
ζε ηζφγεην δσκΪηην, ν νπνένο κπνξεέ λα επεθηεέλεηαη θαη πΫξαλ ηνπ ηζνγεένπ δσκαηένπ πΪλσ
απφ ζηεγαζκΫλν ρψξν ζηΪζκεπζεο απηνθηλάησλ, εθφζνλ ζα αμηνπνηεέηαη γηα βνεζεηηθνχο
ζθνπνχο πξνο εμππεξΫηεζε ηεο θχξηαο ρξάζεο θαη ε πξφζβαζε πξνο απηφλ εέλαη κΫζσ ηνπ
δσκαηένπ, θαη λννπκΫλνπ φηη ην εκβαδφλ ηνπ δελ μεπεξλΪ ην εκβαδφλ ηνπ ηζφγεηνπ δσκαηένπ κε
ην νπνέν ζρεηέδεηαη. Ννεέηαη φηη κΫζα ζηνπο βνεζεηηθνχο ζθνπνχο πεξηιακβΪλεηαη θαη ν
γξαθεηαθφο ρψξνο ηεο θχξηαο ρξάζεο γηα πεξηπηψζεηο θαηαζηεκΪησλ σθΫιηκνπ εκβαδνχ κΫρξη
ηεο ηΪμεο ησλ 100 η.κ., θαη βηνκεραληθψλ – βηνηερληθψλ θαη απνζεθεπηηθψλ αλαπηχμεσλ κφλν.
Ννεέηαη φηη ν εμψζηεο ζεΪηξνπ ά θηλεκαηνγξΪθνπ ζεσξεέηαη «κεζνπΪησκα».
«κεηαιιείν» Ϋρεη ηελ Ϋλλνηα πνπ απνδέδεηαη ζηνλ φξν απφ ηνλ πεξέ Ρπζκέζεσο Μεηαιιεέσλ θαη
Λαηνκεέσλ Νφκν. ΚαηΪ αλΪινγν ηξφπν εξκελεχεηαη θαη ν φξνο «κεηαιιεπηηθΫο εξγαζέεο».
«Νόκνο» ζεκαέλεη ηνλ πεξέ Πνιενδνκέαο θαη Υσξνηαμέαο Νφκν ηνπ 1972 θαη πεξηιακβΪλεη φιεο ηηο
κεηαγελΫζηεξεο ηξνπνπνηάζεηο ηνπ.
«μελνδνρείν» θαη «ηνπξηζηηθό θαηάιπκα» Ϋρνπλ ηελ Ϋλλνηα πνπ απΫδσζε ζηνπο φξνπο απηνχο ν
πεξέ Ξελνδνρεέσλ θαη Σνπξηζηηθψλ ΚαηαιπκΪησλ Νφκνο.
«νηθόπεδν» ζεκαέλεη ηεκΪρην γεο, πνπ Ϋρεη πξνθχςεη κε ηελ πινπνέεζε Πνιενδνκηθάο Άδεηαο ά/θαη
Ϊδεηαο δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 3 ηνπ πεξέ Ρπζκέζεσο Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκνπ, πνπ αθνξΪ
δηαέξεζε γεο ζε ρσξηζηΪ νηθφπεδα ά νηθνπεδνπνέεζε γεο, θαη γηα ηελ ηειεπηαέα Ϋρεη εθδνζεέ
Πηζηνπνηεηηθφ Δγθξέζεσο απφ ηελ Αξκφδηα Αξρά.
«όξην αλάπηπμεο» ζεσξεέηαη ε εμσηεξηθά πεξέκεηξνο ησλ πεξηνρψλ αλΪπηπμεο ηνπ Σνπηθνχ
ρεδένπ θαη εηδηθΪ ησλ θαζνξηζκΫλσλ Οηθηζηηθψλ, Δκπνξηθψλ, Σνπξηζηηθψλ, Παξαζεξηζηηθψλ,
Βηνκεραληθψλ, Βηνηερληθψλ θαη Κηελνηξνθηθψλ Εσλψλ θαη Πεξηνρψλ, λννπκΫλνπ φηη απηΫο
εκπέπηνπλ ζε θαζνξηζκΫλν Όξην Τδαηνπξνκάζεηαο.
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«όξνθνο» ζε ζρΫζε κε νηθνδνκά ζεκαέλεη ην ηκάκα ηεο νηθνδνκάο πνπ δηαρσξέδεηαη θαζ' χςνο απφ
δηαδνρηθΪ δΪπεδα.
«πνζνζηό θάιπςεο» ζεκαέλεη ην πνζνζηφ ηνπ θαζαξνχ εκβαδνχ αθέλεηεο ηδηνθηεζέαο πνπ
θαιχπηεηαη ζπλνιηθΪ απφ ηε ζε νξηδφληην επέπεδν θαηαθφξπθε πξνβνιά πθηζηακΫλσλ ά/θαη
ζθνπνπκΫλσλ φπσο αλεγεξζνχλ ζηελ πην πΪλσ αθέλεηε ηδηνθηεζέα νηθνδνκψλ.
«πνζνζηό θάιπςεο κέζν (επηηξεπόκελν)» ζεκαέλεη ην πνζνζηφ ηνπ θαζαξνχ εκβαδνχ αθέλεηεο
ηδηνθηεζέαο πνπ ππνινγέδεηαη εθφζνλ δηαηξεζεέ ην Ϊζξνηζκα ησλ ζπλνιηθψλ εκβαδψλ ηεο νηθνδνκάο
ά νηθνδνκψλ πνπ θαζνξέδνληαη μερσξηζηΪ ζχκθσλα κε ηα επηηξεπφκελα αληέζηνηρα πνζνζηΪ
θΪιπςεο γηα θΪζε ηκάκα ηνπ ηεκαρένπ ά ησλ ηεκαρέσλ ηεο αθέλεηεο ηδηνθηεζέαο, δηΪ ηνπ ζπλνιηθνχ
θαζαξνχ εκβαδνχ ηνπ ηεκαρένπ ά ησλ ηεκαρέσλ ηεο αθέλεηεο ηδηνθηεζέαο.
«ζνθίηα» ζεκαέλεη θιεηζηφ ρψξν πεξηνξηζκΫλνπ εκβαδνχ, πνπ βξέζθεηαη ζην αλψηαην κΫξνο
νηθνδνκάο πνπ θαιχπηεηαη απφ θεθιηκΫλε ζηΫγε, θαη Ϋρεη σο δΪπεδν θαη ζηΫγε ην ςειφηεξν
νξηδφληην επέπεδν θαη ςειφηεξε ζηΫγε ηεο νηθνδνκάο αληέζηνηρα, θαη πνπ πιεξνέ ηηο αθφινπζεο
πξνυπνζΫζεηο:
o
o
o
o

ην κΫζν εζσηεξηθφ χςνο ηνπ δελ ππεξβαέλεη ηα 1,85 κ. θαη ζην αλψηαην ζεκεέν ηα 2,40
κ.,
δηαζΫηεη πεξηνξηζκΫλν θπζηθφ αεξηζκφ θαη θσηηζκφ κε θεγγέηεο κφλν,
εληΪζζεηαη αξκνληθΪ ζηελ νηθνδνκά, θαη
ε ρξάζε ηνπ εέλαη βνεζεηηθά ηεο θχξηαο ρξάζεο.

«ζηνά» ζε ζρΫζε κε νηθνδνκά ζεκαέλεη δηακπεξά ζηεγαζκΫλν καθξφζηελν ρψξν ζε παξΪιιειε
δηΪηαμε κεηαμχ ηεο δεκφζηαο νδνχ θαη ηεο θπξέσο νηθνδνκάο ά θΪζεηα ά ππφ γσλέα επέ ηεο
δεκφζηαο νδνχ πνπ λα νδεγεέ ζε αλνηθηφ ρψξν. Ννεέηαη φηη ε ζηνΪ ζα ρξεζηκνπνηεέηαη απνθιεηζηηθΪ
γηα ηε δηαθέλεζε πεδψλ θαη ζα εέλαη θαηΪιιεια δηακνξθσκΫλε γηα ην ζθνπφ απηφ.
«ζπλερόκελν έδαθνο» ζε ζρΫζε κε ηνπο εμσηεξηθνχο ηνέρνπο νηθνδνκάο θαη ηηο αθΪιππηεο
βεξΪληεο ζεσξεέηαη ην ηειηθφ επέπεδν ηνπ εδΪθνπο πνπ εθΪπηεηαη κε απηΪ ηα ζηνηρεέα ηεο
νηθνδνκάο, λννπκΫλνπ φηη απηφ δελ ζα ππεξβαέλεη ζε χςνο ηα 0,60 κ. απφ ην αξρηθφ αληέζηνηρν
επέπεδν ηνπ θπζηθνχ εδΪθνπο θαη επέζεο φηη ε ππεξχςσζε απηά γέλεηαη γηα ζθνπνχο ηνπηθάο
εμνκΪιπλζεο ηνπ.
«ζπληειεζηήο δόκεζεο» ζεκαέλεη ηνλ ιφγν ηνπ ζπλνιηθνχ αζξνέζκαηνο ηνπ εκβαδνχ ηνπ
θαιπκκΫλνπ ρψξνπ ηνπ νξφθνπ ά ησλ νξφθσλ ηεο νηθνδνκάο ά ησλ νηθνδνκψλ ζε ζρΫζε κε ην θαζαξφ
εκβαδφλ ηεο ππφ αλΪπηπμε αθέλεηεο ηδηνθηεζέαο.
«ζπληειεζηήο δόκεζεο κέζνο (επηηξεπόκελνο)» ζεκαέλεη ηνλ ιφγν ηνπ ζπλνιηθνχ αζξνέζκαηνο
ησλ εκβαδψλ φισλ ησλ θαιπκκΫλσλ ρψξσλ ηνπ/σλ νξφθνπ/σλ νηθνδνκάο/κψλ πνπ επηηξΫπνληαη
μερσξηζηΪ ζε θΪζε ηκάκα ηεο ππφ αλΪπηπμε ηδηνθηεζέαο, κε βΪζε ηνπο αληέζηνηρνπο θαζνξηζκΫλνπο
ζπληειεζηΫο δφκεζεο, ζε ζρΫζε κε ην ζπλνιηθφ θαζαξφ εκβαδφλ ηεο ππφ αλΪπηπμε αθέλεηεο
ηδηνθηεζέαο.
«ηξνρόζπηην» ζεκαέλεη θΪζε θαηαζθεχαζκα πνπ πξννξέδεηαη ά Ϋρεη δηαζθεπαζηεέ γηα αλζξψπηλε
δηακνλά, ην νπνέν κπνξεέ λα κεηαθηλεζεέ απφ Ϋλα ηφπν ζε Ϊιιν εέηε κε ξπκνχιθεζε εέηε κε ηελ
ηνπνζΫηεζε ηνπ πΪλσ ζε κεραλνθέλεην φρεκα ά ζε ξπκνπιθνχκελν φρεκα, θαη θΪζε κεραλνθέλεην
φρεκα πνπ πξννξέδεηαη ά Ϋρεη δηαζθεπαζηεέ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, δελ πεξηιακβΪλεη φκσο ηε ζθελά.
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«ππεξαζηηθή νδόο» ζεκαέλεη θΪζε νδφ πνπ θεξχζζεηαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην σο
ππεξαζηηθά νδφο κε γλσζηνπνέεζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπέζεκε Δθεκεξέδα ηεο Γεκνθξαηέαο κε
βΪζε ηνλ Καλνληζκφ 6 ησλ πεξέ Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Καλνληζκψλ.
«ππόγεην» ζεκαέλεη ηνλ φξνθν νηθνδνκάο ηνπ νπνένπ ην επέπεδν ηνπ δαπΫδνπ εέλαη πεξηζζφηεξν
απφ 1,20 κ. ρακειφηεξν ηνπ επηπΫδνπ ηνπ ζπλερφκελνπ εδΪθνπο θαη ηνπ νπνένπ ε νξνθά δελ
ππεξβαέλεη ην 1,50 κ. πΪλσ απφ ην επέπεδν ηνπ ζπλερφκελνπ εδΪθνπο.
«ππόζηεγνο ρώξνο» ζε ζρΫζε κε νηθνδνκά ζεκαέλεη ζηεγαζκΫλν ρψξν ν νπνένο θαηΪ ηνπιΪρηζηνλ
ην άκηζπ πεξέπνπ ηεο πεξηκΫηξνπ ηνπ εέλαη αλνηθηφο πξνο ππαέζξην ρψξν.
«Τπνπξγόο» ζεκαέλεη ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ.
«ύςνο» ζε ζρΫζε κε νηθνδνκά ζεκαέλεη ηελ θαηαθφξπθε απφζηαζε ηε κεηξνχκελε απφ ην κΫζν
επέπεδν ηνπ ζπλερφκελνπ εδΪθνπο, ην νπνέν εθΪπηεηαη κε ηνπο εμσηεξηθνχο ηνέρνπο κΫρξη ην πΪλσ
κΫξνο ηνπ επηπΫδνπ ηεο πιΪθαο ηεο νξνθάο, ά ζηελ πεξέπησζε επηθιηλνχο ζηΫγεο κΫρξη ηνπ
νξηδνληένπ επέπεδνπ ησλ γεέζσλ, κε εμαέξεζε ηελ πεξέπησζε ηεο κνλφξηθηεο επηθιηλνχο ζηΫγεο,
φπνπ «χςνο» ζεκαέλεη ηελ θαηαθφξπθε απφζηαζε, κεηξνχκελε κΫρξη ην κΫζν ηνπ θεθιηκΫλνπ
επέπεδνπ ηεο ζηΫγεο.
Ννεέηαη φηη ζηελ πεξέπησζε ζπλερφκελσλ ά εθαπηφκελσλ εγθεθξηκΫλσλ νηθνπΫδσλ ππφ ηε κνξθά
νηθνπεδηθνχ ηεηξαγψλνπ πνπ πεξηβΪιινληαη απφ δξφκνπο ά/θαη δεκφζηεο πιαηεέεο ά/θαη αλνηθηνχο
δεκφζηνπο ρψξνπο, πνπ κεηαμχ ηνπο Ϋρνπλ πςνκεηξηθά δηαθνξΪ κΫρξη ηεο ηΪμεο ησλ 1,80 κ.,
δχλαηαη λα ζεσξεέηαη σο ηειηθφ επέπεδν ηνπ ζπλερφκελνπ εδΪθνπο γηα θΪζε νηθφπεδν, κε βΪζε ην
νπνέν ζα επηκεηξεέηαη ην χςνο, ην λνεηφ επέπεδν πνπ ελψλεη ην επέπεδν ηνπ δξφκνπ, δεκφζηαο
πιαηεέαο ά/θαη αλνηθηνχ δεκφζηνπ ρψξνπ, κε ηνλ νπνέν εθΪπηεηαη ην νηθφπεδν πνπ αθνξΪ ε αέηεζε
κε ην επέπεδν ηνπ αληέπεξα δεκφζηνπ δξφκνπ ηνπ ηεηξαγψλνπ, δεκφζηαο πιαηεέαο ά/θαη αλνηθηνχ
δεκφζηνπ ρψξνπ ηνπ ηεηξαγψλνπ.
«ρώξνο ηξνρόζπηηνπ» ζεκαέλεη αθέλεηε ηδηνθηεζέα ζηελ νπνέα ζηαζκεχεη ηξνρφζπηην γηα
αλζξψπηλε δηακνλά καδέ κε θΪζε Ϊιιε αθέλεηε ηδηνθηεζέα πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη ζπλαθψο γηα ην
ζθνπφ απηφ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β
ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΝΟΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β - ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΝΟΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
Οη αθφινπζεο ΓεληθΫο Πξφλνηεο Πνιηηηθάο ζα εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο
αλΪπηπμεο ζε ζπζρεηηζκφ κε ηηο ΔηδηθΫο Πξφλνηεο Πνιηηηθάο πνπ δηαιακβΪλεη ην
Σνπηθφ ρΫδην.
1.

ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΠΟΤ ΓΗΔΠΟΤΝ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΑλΪπηπμε ζα επηηξΫπεηαη εθφζνλ:
( α ) Ηθαλνπνηεέ ηηο πξφλνηεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδένπ θαη ησλ ζρεηηθψλ ΠαξαξηεκΪησλ
θαη ηηο ινηπΫο ζρεηηθΫο πξφλνηεο ηνπ πεξέ Πνιενδνκέαο θαη Υσξνηαμέαο Νφκνπ.
(β)

Δθηειεέηαη ζε ηεκΪρην ζην νπνέν Ϋρνπλ δηαζθαιηζζεέ νη απαξαέηεηεο
ζπλζάθεο αλΪπηπμεο ηεο πεξηνράο ζηελ νπνέα απηφ επξέζθεηαη ( η ν
απαξαέηεην νδηθφ δέθηπν, ρψξνη πξαζέλνπ θαη Ϊιινη αλαγθαένη ρψξνη
ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3). Γηα ηε δηαζθΪιηζε ησλ ζπλζεθψλ απηψλ, ε
Πνιενδνκηθά Αξρά ζα απαηηεέ ηελ νηθνπεδνπνέεζε ηνπ ηεκαρένπ πξηλ απφ
ηε ρνξάγεζε πνιενδνκηθάο Ϊδεηαο γηα ηελ πεξαηηΫξσ αλΪπηπμε ηνπ.
Ννεέηαη φηη ε Πνιενδνκηθά Αξρά δχλαηαη λα κελ απαηηεέ ηελ αλσηΫξσ
νηθνπεδνπνέεζε ηνπ πξνο αλΪπηπμε ηεκαρένπ φηαλ νη αλσηΫξσ ζπλζάθεο
Ϋρνπλ άδε δηαζθαιηζζεέ ά φηαλ ζηελ αέηεζε πνπ ππνβΪιιεηαη γηα ρνξάγεζε
πνιενδνκηθάο Ϊδεηαο πξνλννχληαη ηα ζηνηρεέα πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαέα γηα
ηε δηαζθΪιηζε ησλ ζπλζεθψλ αλΪπηπμεο ηεο πεξηνράο ά φπνπ νη
πνιενδνκηθΫο παξΪκεηξνη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδένπ
δελ ην απαηηνχλ ά ζε εηδηθΫο πεξηπηψζεηο φπνπ ππΪξρεη εμ' αληηθεηκΫλνπ
δπζθνιέα γηα ηε δηαζθΪιηζε ησλ ελ ιφγσ ζπλζεθψλ. Ννεέηαη παξΪιιεια φηη
ζε ηΫηνηεο πεξηπηψζεηο ην θαζεζηψο ηνπ ηεκαρένπ εληφο ηνπ νπνένπ
πινπνηεέηαη ε αλΪπηπμε ζα ζεσξεέηαη παξφκνην κε εθεέλν ηνπ
νηθνπεδνπνηεκΫλνπ.

(γ)

ΓηαζΫηεη θαηΪιιειε, ηθαλνπνηεηηθά (*), Ϊλεηε θαη αζθαιά δεκφζηα (φπνπ
απαηηεέηαη) πξνζπΫιαζε.

(δ)

ΓηαζΫηεη, φπνπ απαηηεέηαη απφ ηελ θαηεγνξέα, ηελ θιέκαθα θαη ηελ Ϋληαζε
ηεο αλΪπηπμεο, επαξθά, θαηΪιιειε θαη ζπλερά δεκφζηα πδαηνπξνκάζεηα.
Ννεέηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλΪπηπμε επηηξΫπεηαη απφ ηελ
αληέζηνηρε πνιηηηθά ηνπ ρεδένπ ΑλΪπηπμεο, ε Πνιενδνκηθά Αξρά αθνχ
εμεηΪζεη ηα εηδηθΪ πεξηζηαηηθΪ θΪζε ππφζεζεο, κπνξεέ λα κελ απαηηάζεη
ηελ εθαξκνγά ηεο πξφλνηαο γηα δεκφζηα πδαηνπξνκάζεηα, εθφζνλ
ηθαλνπνηεζεέ φηη δηαηέζεηαη επαξθάο, θαηΪιιειε θαη ζπλεράο πδαηνπξνκάζεηα.
Ννεέηαη επέζεο φηη ε Πνιενδνκηθά Αξρά, αθνχ εμεηΪζεη ηα εηδηθΪ πεξηζηαηηθΪ
θΪζε ππφζεζεο, κπνξεέ λα κελ απαηηάζεη ηελ εθαξκνγά ηεο πξφλνηαο
γηα ζπλερά πδαηνπξνκάζεηα, φπνπ ε θχζε ηεο αλΪπηπμεο δηθαηνινγεέ ηΫηνηα
εμαέξεζε ( π . ρ . κηθξάο θιέκαθαο αγξνηηθΫο απνζάθεο, απνζάθεο ζε
ΒηνκεραληθΫο Εψλεο, ιαηνκεέα, θηελνηξνθηθΪ ππνζηαηηθΪ, κηθξΪ
μσθθιάζηα θαη αλαπηχμεηο παξφκνηνπ ηχπνπ θαη θιέκαθαο).

(*) Γηεπθξηλέδεηαη φηη ν φξνο «ηθαλνπνηεηηθά» πξνζπΫιαζε εξκελεχεηαη κε βΪζε ζρεηηθά
Δληνιά ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ.
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(ε)

Γελ επεξεΪδεη ηηο αλΫζεηο παξαθεέκελσλ πεξηνρψλ θαη ρξάζεσλ, ζχκθσλα κε
ηνλ νξηζκφ «επεξεαζκφο αλΫζεσλ» πεξηνράο (ΠαξΪξηεκα Α ηνπ Σνπηθνχ
ρεδένπ).

(ζη) Γελ επεξεΪδεη δπζκελψο ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηεο πεξηνράο θαη ελ γΫλεη
ην πεξηβΪιινλ θαη ην ηνπέν.
(δ)

Γελ επεξεΪδεη δπζκελψο ηε δεκφζηα πγεέα.

(ε)

ην ππφ αλΪπηπμε ηεκΪρην δελ ππΪξρνπλ Ϊιιεο αλαπηχμεηο κε
εμνπζηνδνηεκΫλεο κε αλαγθαέα Ϊδεηα πνπ επεξεΪδνπλ αξλεηηθΪ ηηο
αλΫζεηο ηεο πεξηνράο ά/θαη ζπγθξνχνληαη κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Σνπηθνχ
ρεδένπ.
Ννεέηαη φηη ε Πνιενδνκηθά Αξρά, αθνχ εμεηΪζεη ηα εηδηθΪ πεξηζηαηηθΪ θΪζε
ππφζεζεο, κπνξεέ λα κελ εθαξκφδεη ηελ πξφλνηα απηά ζε πεξηπηψζεηο
αλαπηχμεσλ πνπ εθηεινχληαη ζε ζπληδηφθηεην ηεκΪρην.
Ννεέηαη, επέζεο, φηη ε Πνιενδνκηθά Αξρά εέλαη δπλαηφ λα κελ εθαξκφδεη
ηελ πξφλνηα απηά ζε πεξέπησζε αέηεζεο γηα θηελνηξνθηθά αλΪπηπμε
πνπ δελ αθνξΪ ηελ εληαηηθνπνέεζε ά ηελ αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο
πθηζηΪκελεο θηελνηξνθηθάο επηρεέξεζεο, αιιΪ ζπκβΪιιεη ζηε βειηέσζε
ηεο πνηφηεηαο ηεο ηδέαο αλΪπηπμεο, ζηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο
θαη ζηελ αλαβΪζκηζε ησλ αλΫζεσλ ηνπ θνηλνχ.

(ζ)

Γελ ζπληξΫρνπλ Ϊιινη νπζηψδεηο παξΪγνληεο γηα ηνπο νπνένπο ε
αλΪπηπμε δελ ζα Ϋπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζεέ.

2.

ΚΤΡΗΑ ΚΑΗ ΒΟΖΘΖΣΗΚΖ ΥΡΖΖ
Οη πξφλνηεο πνπ πεξηγξΪθνληαη ζην Σνπηθφ ρΫδην, γηα θΪζε θαηεγνξέα
αλΪπηπμεο μερσξηζηΪ, αθνξνχλ ηελ θχξηα ρξάζε. Άιιεο ρξάζεηο,
βνεζεηηθΫο πξνο ηελ θχξηα, κπνξνχλ λα επηηξΫπνληαη, λννπκΫλνπ, κεηαμχ
Ϊιισλ, φηη:
(α)

Σν
ζπλνιηθφ
εκβαδφλ
ηεο
βνεζεηηθάο
ρξάζεο
(ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο θαη απηάο πνπ βξέζθεηαη ζε ππφγεην ά θαη
κεζνπΪησκα) δελ ζα ππεξβαέλεη ην εκβαδφλ ηεο θχξηαο ρξάζεο.
ΑλεμΪξηεηα απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ππνπαξαγξΪθνπ απηάο, ε
Πνιενδνκηθά Αξρά ζα απαηηεέ κεέσζε ηνπ εκβαδνχ ηεο βνεζεηηθάο
ρξάζεο, φηαλ θξέλεη φηη απηφ εέλαη ππεξβνιηθφ θαη δπζαλΪινγν γηα
ζθνπνχο εμππεξΫηεζεο ηεο θχξηαο ρξάζεο.
Ννεέηαη φηη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ ν
ζηεγαζκΫλνο ρψξνο ζηΪζκεπζεο δελ ζπλππνινγέδεηαη σο
βνεζεηηθφο ρψξνο.

(β)

Ζ βνεζεηηθά ρξάζε ζα απνηειεέ ιεηηνπξγηθΪ θαη κε θΪζε Ϊιιν ηξφπν
αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο θχξηαο ρξάζεο θαη ζεσξεέηαη αλαγθαέα γηα
ηελ εμππεξΫηεζε ηεο ά γηα ηελ Ϋληαμε ηεο νηθνδνκάο ζηε
κνξθνινγέα ηνπ εδΪθνπο θαη ζηνλ πεξηβΪιινληα ρψξν.

(γ)

Ζ Πνιενδνκηθά Αξρά ηθαλνπνηεέηαη φηη δελ πξνθχπηεη επεξεαζκφο
ησλ αλΫζεσλ ηεο πεξηνράο.
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3.

ΜΔΣΡΑ ΡΤΘΜΗΖ ΣΖ
ΠΡΑΗΝΟΤ, ΚΑΣΑΚΔΤΔ).

3.1

ΚαηΪ ηε ρνξάγεζε πνιενδνκηθάο Ϊδεηαο θαη πξνο ην ζθνπφ ξχζκηζεο ηεο
αλΪπηπμεο ά ηεο ρξάζεο νπνηαζδάπνηε αθέλεηεο ηδηνθηεζέαο, ε
Πνιενδνκηθά Αξρά δχλαηαη λα απαηηάζεη ηα αθφινπζα:
(α)

ΑΝΑΠΣΤΞΖ

(ΓΡΟΜΟΗ,

ΥΧΡΟΗ

Σελ παξαρψξεζε πξνο ην δεκφζην γεο απφ ηελ ππφ αλΪπηπμε
ηδηνθηεζέα γηα ηε δηΪλνημε λΫσλ δξφκσλ, ηε δηεχξπλζε ά/θαη
ζπλΫρηζε πθηζηΪκελσλ δξφκσλ, ηε δεκηνπξγέα δεκφζησλ
πεδφδξνκσλ,
πεδνδξνκέσλ,
πνδειαηνδξφκσλ,
ρψξσλ
ζηΪζκεπζεο, πιαηεέαο, θφιπνπ αλακνλάο νρεκΪησλ, θαζψο θαη γηα
ηε δεκηνπξγέα δεκφζηαο πξφζβαζεο πξνο ηελ παξαιέα, ηα θξαηηθΪ
δΪζε, ηελ θξαηηθά γε, ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, πνηακνχο,
ιέκλεο, πδαηνθξΪθηεο, πΪξθα θαη γεληθΪ πξνο αλνηθηνχο δεκφζηνπο
ρψξνπο.
Ννεέηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο δηΪλνημεο, δηεχξπλζεο ά ζπλΫρηζεο
δξφκσλ, ε Πνιενδνκηθά Αξρά κπνξεέ λα απαηηάζεη ζε εηδηθΫο
πεξηπηψζεηο ηελ παξαρψξεζε πξνο ην δεκφζην γεο απφ ηελ ππφ
αλΪπηπμε ηδηνθηεζέα γηα ηε δεκηνπξγέα πξαλψλ επέρσζεο ά/θαη
εθζθαθάο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγέα κεγΪισλ ηνέρσλ
αληηζηάξημεο πνπ ελδΫρεηαη λα επεξεΪζνπλ δπζκελψο ην θπζηθφ
πεξηβΪιινλ, ηε θπζηνγλσκέα, ην ραξαθηάξα θαη ηηο αλΫζεηο ηεο
πεξηνράο.

(β)

Σελ παξαρψξεζε πξνο ην δεκφζην γεο απφ ηελ ππφ αλΪπηπμε
ηδηνθηεζέα γηα ηε δεκηνπξγέα πξνζηαηεπηηθψλ ισξέδσλ πξαζέλνπ
θαηΪ κάθνο δξφκσλ πξσηαξρηθάο ζεκαζέαο θαη Ϊιισλ θχξησλ
νδηθψλ αξηεξηψλ, γηα ηε δηαζθΪιηζε ζπλζεθψλ νδηθάο αζθΪιεηαο,
πξνζηαζέαο απφ ελδερφκελε ερνξχπαλζε θαη επέζεο γηα ηνλ
εκπινπηηζκφ ηνπ πξαζέλνπ. Σν ηκάκα απηφ ηνπ ηεκαρένπ εέλαη
δπλαηφ λα ππνινγέδεηαη, ζε θαηΪιιειεο πεξηπηψζεηο, σο ηκάκα
πνπ ζα παξαρσξεζεέ κε βΪζε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξΪθνπ 3.2.

(γ)

Σε δηακφξθσζε ά/θαη θαηαζθεπά φισλ ησλ ζηνηρεέσλ πνπ
αλαθΫξνληαη ζηηο ππνπαξαγξΪθνπο 3.1 (α) θαη (β).

(δ)

Σελ θαηαζθεπά/δηακφξθσζε πεδνδξνκένπ ά/θαη αζθαιηνζηξψκαηνο
ζε δεκφζην δξφκν ά/θαη ηελ θαηαζθεπά δηακφξθσζε δεκφζηνπ
πεδφδξνκνπ θαη ηελ θαηαζθεπά γεθπξηψλ ά κηθξψλ γεθπξψλ,
ξεέζξσλ θαη παξφδησλ νρεηψλ.

(ε)

Σε δηαζθΪιηζε ρψξσλ γηα ππνζηαζκνχο γηα ζθνπνχο
ειεθηξνδφηεζεο ά παξνράο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ά γηα Ϊιια
Ϋξγα ππνδνκάο ζε θαηΪιιειεο πεξηπηψζεηο.

(ζη) Οπζηψδεηο βειηηψζεηο ά αιιαγΫο ζην δεκφζην νδηθφ δέθηπν ά γηα ηηο
απαξαέηεηεο θαηαζθεπΫο ά ξπζκέζεηο ζε ζρΫζε κε απηφ, ζε
πεξηπηψζεηο φπνπ απηφ θξέλεηαη ζθφπηκν γηα ηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγέα ηεο πξνηηζΫκελεο αλΪπηπμεο, ά γηα ηελ απνθαηΪζηαζε
ηθαλνπνηεηηθάο πξνζπΫιαζεο πεδψλ θαη νρεκΪησλ.
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3.2. Δπηπξφζζεηα πξνο ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξΪθνπ 3.1, θαηΪ ηε ρνξάγεζε
πνιενδνκηθάο Ϊδεηαο ζα παξαρσξεέηαη ζην δεκφζην απφ ηελ ππφ
αλΪπηπμε ηδηνθηεζέα Ϋθηαζε γεο, πνζνζηνχ 5% γηα ηεκΪρηα κε εκβαδφ
κηθξφηεξν ησλ 1500η.κ., 10% γηα ηεκΪρηα κε εκβαδφλ απφ 1500η.κ. κΫρξη
2500η.κ. θαη 15% γηα ηεκΪρηα κε εκβαδφλ κεγαιχηεξν ησλ 2500 η.κ., ηνπ
εκβαδνχ ηνπ ππφ αλΪπηπμε ηεκαρένπ, ην νπνέν πξνθχπηεη κεηΪ απφ ηελ
αθαέξεζε δξφκσλ ά Ϊιισλ πξνζβΪζεσλ πνπ ηπρφλ επεξεΪδνπλ ηελ
αθέλεηε ηδηνθηεζέα, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεέ σο αλνηθηφο δεκφζηνο ρψξνο.
ΔπηπιΫνλ, ζε θαηΪιιειεο πεξηπηψζεηο, θαη φπνπ εέλαη αλαγθαέν γηα
δηαθχιαμε ηνπνγξαθηθψλ ά Ϊιισλ θπζηθψλ ά πνιηηηζηηθψλ ηδηνκνξθηψλ ά
ραξαθηεξηζηηθψλ, ε Πνιενδνκηθά Αξρά εέλαη δπλαηφ λα απαηηεέ
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο πξνο αλΪπηπμε ηδηνθηεζέαο γηα ζθνπνχο
δεκηνπξγέαο αλνηθηνχ δεκφζηνπ ρψξνπ. ΑλΪινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηελ
Ϋληαζε ηεο αλΪπηπμεο, ε Πνιενδνκηθά Αξρά δχλαηαη λα απαηηεέ ηελ
ππνβνιά πξνο Ϋγθξηζε ζρεδένπ γηα ηελ ηνπηνηΫρλεζε ηνπ ρψξνπ πνπ ζα
παξαρσξεέηαη, θαζψο θαη ηελ εθηΫιεζε ησλ αληέζηνηρσλ δηακνξθψζεσλ
θαη θαηαζθεπψλ, αλΪινγα κε ηα ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο θΪζε
πεξέπησζεο (θαηαζθεπά κηθξψλ πιαηεηψλ θαη πεδνδξφκσλ, θαζηζηηθψλ,
εμνπιηζκφο κηθξάο παηδηθάο ραξΪο, δελδξνθχηεπζε/ηνπηνηΫρλεζε θαη
παξφκνηα ζηνηρεέα).
Ννεέηαη φηη ζε πεξέπησζε πνπ ζε νπνηαδάπνηε Ϊιιε πξφλνηα ηνπ Σνπηθνχ
ρεδένπ πξνλνεέηαη δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ απφ απηφ πνπ αλαθΫξεηαη ζηελ
παξνχζα παξΪγξαθν ζα ηζρχεη ην πνζνζηφ απηφ γηα ζθνπνχο ηεο
παξνχζαο παξαγξΪθνπ ρσξέο λα επεξεΪδνληαη νη πξφλνηεο ηεο
παξαγξΪθνπ 3.3 πην θΪησ.
3.3

(α)

Δπηπξφζζεηα πξνο ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξΪθνπ 3.2, ζε
πεξηπηψζεηο δηαρσξηζκνχ γεο ζε νηθφπεδα ά/θαη εληαέαο αλΪπηπμεο
ηεκαρέσλ, κε εμαέξεζε ηηο ΚηελνηξνθηθΫο Εψλεο θαη ΠεξηνρΫο, θαηΪ
ηε ρνξάγεζε πνιενδνκηθάο Ϊδεηαο ζα παξαρσξεέηαη απφ ηελ ππφ
αλΪπηπμε ηδηνθηεζέα πξνο ην δεκφζην γε, ε Ϋθηαζε ηεο νπνέαο ζα
εέλαη:
(η)
πνζνζηνχ 2% ηνπ εκβαδνχ ηνπ πξνο αλΪπηπμε ηεκαρένπ πνπ
πξνθχπηεη κεηΪ απφ ηελ αθαέξεζε δξφκσλ ά Ϊιισλ πξνζβΪζεσλ
ά Ϊιισλ απαηηάζεσλ πνπ ηπρφλ επεξεΪδνπλ ηελ αθέλεηε
ηδηνθηεζέα, λννπκΫλνπ φηη απηφ Ϋρεη αξρηθά Ϋθηαζε κεηαμχ ελφο θαη
πΫληε εθηαξέσλ (10.000 – 50.000 η.κ.).
(ηη) πνζνζηνχ 3% ηνπ εκβαδνχ ηνπ πξνο αλΪπηπμε ηεκαρένπ πνπ
πξνθχπηεη κεηΪ απφ ηελ αθαέξεζε δξφκσλ ά Ϊιισλ πξνζβΪζεσλ
ά Ϊιισλ απαηηάζεσλ πνπ ηπρφλ επεξεΪδνπλ ηελ αθέλεηε
ηδηνθηεζέα, γηα ην εκβαδφλ πνπ εέλαη κεγαιχηεξν ησλ πΫληε
εθηαξέσλ (50.000 η.κ.),
γηα λα ρξεζηκνπνηεζεέ σο αλνηθηφο δεκφζηνο ρψξνο γηα θνηλσληθφ
εμνπιηζκφ (ρψξν ζξεζθεπηηθάο ιαηξεέαο, ζρνιεέν, λεπηαγσγεέν,
ζηΫγε ειηθησκΫλσλ, θΫληξν απαζρφιεζεο θαη δηεκΫξεπζεο
αηφκσλ ηξέηεο ειηθέαο, πνιηηηζηηθφ θΫληξν, θνηλνηηθφ γάπεδν,
παηρληδφηνπνο, γπκλαζηάξην, θνηλνηηθά βηβιηνζάθε, θνηλνηηθφ
ηαηξεέν θ.ι.π.).

(β)

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε παξνρά αλνηθηψλ δεκφζησλ ρψξσλ γηα
θνηλσληθφ εμνπιηζκφ, πνπ αλαθΫξνληαη πην πΪλσ, δελ ζεσξεέηαη
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πνιενδνκηθΪ αλαγθαέα ά θξέλεηαη ζθφπηκν λα ρξεζηκνπνηεζεέ γηα
ην ζθνπφ απηφ ρψξνο κηθξφηεξεο Ϋθηαζεο απφ απηφ πνπ
πξνλνεέηαη ζε θΪζε πεξέπησζε, θΪζε δηαθνξΪ εκβαδνχ κεηαμχ
εθεέλνπ πνπ θαζνξέδεηαη πην πΪλσ θαη ηνπ πξαγκαηηθΪ αλαγθαένπ
γηα ζθνπνχο θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ, ζα πξνζηέζεηαη ζην εκβαδφ
πνπ πξνλνεέηαη ζηελ παξΪγξαθν 3.2, γηα αλνηθηνχο δεκφζηνπο
ρψξνπο.

3.4

(γ)

Γηα ζθνπνχο εθαξκνγάο ησλ πξνλνηψλ ησλ φζσλ αλαθΫξνληαη
πην πΪλσ ζηελ παξΪγξαθν απηά ζα γέλεηαη θαη ζρεηηθά
δηαβνχιεπζε κε ηελ νηθεέα Σνπηθά Αξρά.

(δ)

ΠαξΪιιεια, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν απαηηνχκελνο ρψξνο (ζε
πεξέπησζε ζρνιεένπ) απφ ην ππφ αλΪπηπμε ηεκΪρην εέλαη ζε
Ϋθηαζε κεγαιχηεξνο ηεο θαζαξάο Ϋθηαζεο πνπ πξνθχπηεη
ζχκθσλα κε ηα (η) θαη (ηη) πην πΪλσ, αλΪινγα κε ηελ πεξέπησζε,
ηφηε ην απαηηνχκελν κε βΪζε ηελ παξΪγξαθν 3.2 εκβαδφλ ηεο
ηδηνθηεζέαο ζα κεηψλεηαη αλΪινγα.

Ζ Πνιενδνκηθά Αξρά δχλαηαη, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη πην
θΪησ, λα απαηηάζεη κεξηθά εθαξκνγά ά λα κελ απαηηάζεη εθαξκνγά ηεο
γεληθάο πξφλνηαο ηεο παξαγξΪθνπ 3.2:
(α) ε νηθφπεδα θαη ζε ππφ δεκηνπξγέα νηθφπεδα, θαζψο θαη ζε ηεκΪρηα
γεο ζε πεξηνρΫο εληφο Οξένπ ΑλΪπηπμεο, ζηηο νπνέεο επηηξΫπεηαη ε
αλΫγεξζε θαηνηθέαο, ησλ νπνέσλ ην εκβαδφ, κεηΪ ηελ παξαρψξεζε
ησλ φζσλ απαηηνχληαη κε βΪζε ηελ ππνπαξΪγξαθν 3.1 πην πΪλσ,
εέλαη έζν ά κηθξφηεξν απφ ην ειΪρηζην εκβαδφλ νηθνπΫδνπ πνπ
πξνθχπηεη κε βΪζε ηελ παξΪγξαθν 9, γηα αλΫγεξζε θαηνηθέαο. ε
πεξέπησζε πνπ θξηζεέ αλαγθαέν λα απαηηεζεέ ζρεηηθά παξαρψξεζε,
ην επηηξεπφκελν δνκάζηκν εκβαδφ πνπ κε βΪζε ηνλ ηζρχνληα
ζπληειεζηά δφκεζεο αληηζηνηρεέ ζην εκβαδφλ ηνπ νηθνπΫδνπ πνπ
παξαρσξεέηαη σο αλνηθηφο δεκφζηνο ρψξνο, ζα κεηαθΫξεηαη ζην
ππφινηπν ηκάκα ηνπ νηθνπΫδνπ.
(β)

ε ηεκΪρην ά ηεκΪρηα πνπ δελ εέλαη εγθεθξηκΫλα νηθφπεδα θαη Ϋρνπλ
εκβαδφλ κηθξφηεξν ησλ 800 η.κ.

(γ) Όηαλ ε αλΪπηπμε εέλαη κηθξνχ κεγΫζνπο ά ζεκαζέαο, σο πνζνζηφ ηεο
επηηξεπφκελεο αλΪπηπμεο πνπ κπνξεέ λα πξαγκαηνπνηεζεέ ζην
ηεκΪρην, λννπκΫλνπ φηη ζε πεξαηηΫξσ κειινληηθά αλΪπηπμε ηνπ
ηεκαρένπ ζα παξαρσξεζεέ ν απαηηνχκελνο αλνηθηφο δεκφζηνο
ρψξνο κε βΪζε ην εκβαδφλ νιφθιεξνπ ηνπ ηεκαρένπ. ε
νηθνπεδνπνέεζε κηθξνχ κΫξνπο γεο απφ κεγαιχηεξν ηεκΪρην, ζα
απαηηεέηαη θαηΪ θαλφλα ε παξαρψξεζε αλνηθηνχ δεκφζηνπ ρψξνπ
ζε πνζνζηφ πνπ ηνπιΪρηζηνλ αλαινγεέ κε ην ρψξν ν νπνένο
αμηνπνηεέηαη/δηαρσξέδεηαη απφ ην ππφινηπν ηεκΪρην.
(δ)

Όηαλ ε αλΪπηπμε αθνξΪ δεκνηηθφ, θνηλσληθφ ά αλνηθηφ δεκφζην
ειεχζεξν θαηΪ θαλφλα ρψξν, πξνζβΪζηκν θαη δηαζΫζηκν ζην θνηλφ.

(ε)

Όηαλ ππΪξρνπλ άδε ζην ππφ αλΪπηπμε ηεκΪρην νηθνδνκΫο πνπ
αλεγΫξζεθαλ κε βΪζε ζρεηηθά Ϊδεηα νηθνδνκάο πνπ εθδφζεθε πξηλ
ηελ 1/12/90 ά άηαλ λφκηκα εγγεγξακκΫλεο ζηνλ ηέηιν ηδηνθηεζέαο
πξηλ ηελ 1/12/90 θαη φπνπ ιακβαλνκΫλνπ ππφςε ηνπ ηζρχνληνο
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ζπληειεζηά δφκεζεο ά πνζνζηνχ θΪιπςεο γηα νπνηνδάπνηε απφ ηα
δχν κεγΫζε πξνθχπηεη κεγαιχηεξε Ϋθηαζε γεο θαη ησλ ειΪρηζησλ
απνζηΪζεσλ ηεο νηθνδνκάο απφ ηελ πεξέκεηξν, παξακΫλεη πξνο
αλΪπηπμε ηκάκα ηνπ ηεκαρένπ κηθξφηεξν απφ ην θαζνξηδφκελν ζηελ
ππνπαξΪγξαθν (β) πην πΪλσ.
(ζη) Όηαλ ππΪξρνπλ άδε ζην ππφ αλΪπηπμε ηεκΪρην νηθνδνκΫο πνπ
αλεγΫξζεθαλ κε βΪζε ζρεηηθά Ϊδεηα νηθνδνκάο πξηλ ηελ 1/12/90 ά
άηαλ εγγεγξακκΫλεο ζηνλ ηέηιν ηδηνθηεζέαο πξηλ ηελ 1/12/90 θαη
ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα παξαρψξεζεο αλνηθηνχ δεκφζηνπ ρψξνπ,
απηφο ζα ππνινγέδεηαη αλαινγηθΪ ζην αληέζηνηρν εκβαδφλ ηνπ
ηεκαρένπ πνπ παξακΫλεη ειεχζεξν γηα αμηνπνέεζε κε βΪζε ηηο
πξφλνηεο ηνπ ηζρχνληνο Σνπηθνχ ρεδένπ.
(δ)

Όηαλ ε αέηεζε αθνξΪ κεηαηξνπά, πξνζζάθε κΫρξη ηεο ηΪμεο 10%
ηνπ εκβαδνχ ηεο πθηζηΪκελεο νηθνδνκάο ά αιιαγά ρξάζεο ζε
πθηζηΪκελε νηθνδνκά ά ζε αλΪπηπμε ζηελ νπνέα γέλνληαη
ηξνπνπνηάζεηο ά δηαθνξνπνηάζεηο φπσο θαζνξέδεηαη ζηελ
παξΪγξαθν 4.11 πην θΪησ.
Ννεέηαη φηη ζε πεξέπησζε πξνζζάθεο ζε νηθνδνκά πνπ πθέζηαην
λφκηκα, ε Πνιενδνκηθά Αξρά ζα απαηηεέ ηελ παξαρψξεζε αλνηθηνχ
δεκφζηνπ ρψξνπ, ην κΫγεζνο ηνπ νπνένπ ζα ππνινγέδεηαη
αθαηξνπκΫλνπ ηνπ ρψξνπ πνπ αλαινγεέ ζηελ πθηζηΪκελε νηθνδνκά.
Ννεέηαη φηη ε παξνχζα πξφλνηα δπλαηφλ λα κελ εθαξκφδεηαη ζηελ
πεξέπησζε πνπ ηζρχεη ε ππνπαξΪγξαθνο (γ).

(ε)

Όηαλ ε αέηεζε αθνξΪ νηθνπεδνπνέεζε ηεκαρένπ κε λφκηκα
πθηζηΪκελεο νηθνδνκΫο θαη ε Πνιενδνκηθά Αξρά θξέλεη φηη ε
παξαρψξεζε αλνηθηνχ δεκφζηνπ ρψξνπ εέλαη αληηθεηκεληθΪ πνιχ
δχζθνιε ά/θαη ηδηαέηεξα επαρζάο.

(ζ)

Όηαλ ην ππφ αλΪπηπμε ηεκΪρην βξέζθεηαη ζε Εψλε κε ρακειφ
ζπληειεζηά δφκεζεο, απφ 0.10:1 θαη θΪησ, (εθηφο ηνπ Οξένπ
ΑλΪπηπμεο) θαη ζπγθεθξηκΫλα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ θαηΪ ηελ θξέζε
ηεο Πνιενδνκηθάο Αξράο ε εθαξκνγά ηεο δελ θξέλεηαη αλαγθαέα γηα
ηε δεκηνπξγέα αλνηθηψλ δεκφζησλ ρψξσλ ά γηα ηελ πξνζηαζέα
ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρεέσλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβΪιινληνο.

(η)

ε πεξηπηψζεηο πνπ πξφθεηηαη γηα ζπληδηφθηεην ηεκΪρην κε
πνιινχο ζπληδηνθηάηεο νη νπνένη θαηΫζηεζαλ ζπγθχξηνη πξηλ ηελ
1.12.1990, αλεμΪξηεηα αλ ηα κεξέδηα κεηαβηβΪζηεθαλ ζε Ϊιια
πξφζσπα κεηαγελΫζηεξα, ά αλ επηκΫξνπο κεξέδην κεηαβηβΪζηεθε
ζε πεξηζζφηεξα πξφζσπα κεηαγελΫζηεξα, ά φρη, ε Πνιενδνκηθά
Αξρά εέλαη δπλαηφ λα απαηηάζεη κεησκΫλε παξαρψξεζε ά/θαη
θαζφινπ, αλΪινγα κε ηα εηδηθΪ πεξηζηαηηθΪ ηεο θΪζε πεξέπησζεο
θαη εθφζνλ, κηα ηΫηνηα παξαρψξεζε ζα άηαλ αληηθεηκεληθΪ
δχζθνιε ά/θαη επνπζηψδεο.

(ηα) Ζ παξΪγξαθνο 3.2 γηα παξαρψξεζε αλνηθηνχ δεκφζηνπ ρψξνπ
δελ εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο αλΪπηπμεο πνπ αθνξΪ
δεκφζην εθπαηδεπηάξην, ά αλΪπηπμεο πνπ αθνξΪ νηθνδνκά γηα
ζηΫγαζε ππεξεζηψλ ηνπ θξΪηνπο, εθφζνλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ
ειεχζεξνπ ρψξνπ ηεο νηθνδνκάο, ην πνζνζηφ ηεο ππφ
αλΪπηπμε ηδηνθηεζέαο πνπ ζα απαηηεέην γηα αλνηθηφ δεκφζην

40

ρψξν θαζνξέδεηαη σο αλνηθηφο ρψξνο πξνζβΪζηκνο θαη
δηαζΫζηκνο γηα ρξάζε απφ ην θνηλφ.
(ηβ)

Ζ Πνιενδνκηθά Αξρά δπλαηφλ λα κελ απαηηάζεη ζρεηηθά
παξαρψξεζε αλνηθηνχ δεκφζηνπ ρψξνπ, ζε πεξέπησζε ηεκαρένπ,
ην νπνέν βξέζθεηαη εληφο Οξένπ ΑλΪπηπμεο, γηα ην νπνέν Ϋρεη
ππνβιεζεέ αέηεζε γηα δεκηνπξγέα δεκνζένπ δξφκνπ, ε νπνέα
ππνβΪιιεηαη ηαπηφρξνλα κε Ϊιιε αέηεζε γηα αλΪπηπμε
πεξέθιεηζηνπ ηεκαρένπ, λννπκΫλνπ φηη ηα δπν ηεκΪρηα αλάθνπλ ζε
δηαθνξεηηθνχο ηδηνθηάηεο θαη δελ Ϋρεη ππνβιεζεέ ζην παξειζφλ
αέηεζε γηα αλΪπηπμε ηνπ ηεκαρένπ, δηακΫζνπ ηνπ νπνένπ
παξαρσξεέηαη ε πξνζπΫιαζε, κε ηελ νπνέα εέρε ηεζεέ σο φξνο ε
παξαρψξεζε κΫξνπο ηνπ ηεκαρένπ γηα ηε δεκηνπξγέα δεκνζένπ
δξφκνπ, πνπ ζα παξΫρεη πξνζπΫιαζε ζην πεξέθιεηζην ηεκΪρην.
Ννεέηαη φηη, ε ζρεηηθά παξαρψξεζε ζα απαηηεέηαη ζε παξαπΫξα
αλΪπηπμε ηνπ ηεκαρένπ δηακΫζνπ ηνπ νπνένπ παξΫρεηαη ε
πξνζπΫιαζε ζε πεξέθιεηζην ηεκΪρην, αιιΪ:
(i) ην εκβαδφλ ηνπ δεκνζένπ δξφκνπ πνπ παξαρσξάζεθε ζα
πξνζηέζεηαη σο ραξηζηηθφο ζπληειεζηάο ζην εκβαδφλ ηνπ ηεκαρένπ
γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηνπ ζπληειεζηά δφκεζεο κε βΪζε ηηο
πξφλνηεο ηεο παξαγξΪθνπ 4, κε αλΪινγε θαηαλνκά ζηα
πξνθχπηνληα νηθφπεδα, Ϋζησ θαη αλ ν δξφκνο απηφο Ϋρεη εγγξαθεέ
σο δεκφζηνο.
Ννεέηαη φηη εΪλ ην πην πΪλσ πξνζηηζΫκελν, φπσο πξνθχπηεη,
εκβαδφλ εέλαη κηθξφηεξν ηνπ 4% ηνπ θαζαξνχ εκβαδνχ κε βΪζε ηηο
πξφλνηεο ηεο παξαγξΪθνπ 4 πην θΪησ, ηφηε ζα πξνζηέζεηαη θαη΄
ειΪρηζηνλ εκβαδφλ 4%.
Ννεέηαη επέζεο, φηη ν ραξηζηηθφο απηφο ζπληειεζηάο ζα εγγξΪθεηαη
ζηνλ ηέηιν ηδηνθηεζέαο ηνπ/ησλ ηεκαρέσλ.
(ii) Σν εκβαδφλ ηνπ δεκφζηνπ δξφκνπ πνπ παξαρσξάζεθε γηα
ζθνπνχο δεκφζηαο πξνζπΫιαζεο ζα αθαηξεέηαη γηα ζθνπνχο
εθαξκνγάο ησλ παξαγξΪθσλ 3.2 θαη 3.3 πην πΪλσ.

3.5

ε εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο θαη κεηΪ απφ ζρεηηθά πξφηαζε ηνπ αηηεηά, ε
Πνιενδνκηθά Αξρά εέλαη δπλαηφ λα επηηξΫπεη ηελ παξαρψξεζε ρψξνπ
απφ Ϊιιε ηδηνθηεζέα γηα ζθνπνχο αλνηθηνχ δεκφζηνπ ρψξνπ, Ϋλαληη
εθεέλνπ πνπ απαηηεέηαη απφ ηελ ηδηνθηεζέα γηα ηελ νπνέα ππνβΪιιεηαη ε
αέηεζε γηα αλΪπηπμε εθφζνλ ππνγξΪθεηαη ζπκθσλέα κε βΪζε ην Ϊξζξν
43 ηνπ πεξέ Πνιενδνκέαο θαη Υσξνηαμέαο Νφκνπ, φπνπ θξέλεηαη αλαγθαέν
θαη ζπληξΫρνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζΫζεηο:
(α)

Ο ρψξνο πνπ ζα παξαρσξεζεέ κε βΪζε ηελ παξνχζα παξΪγξαθν
ζα εέλαη έζεο αγνξαέαο αμέαο κε εθεέλν πνπ αληηθαζέζηαηαη
(πξνζαξκνγά εκβαδψλ αλΪινγα κε ηνπο ηζρχνληεο ζπληειεζηΫο
δφκεζεο θαη ηηο ηηκΫο ηεο γεο) θαη ζα βξέζθεηαη εληφο ησλ Πεξηνρψλ
ΑλΪπηπμεο ηεο Γηνηθεηηθάο Πεξηνράο ζηελ νπνέα βξέζθεηαη θαη ην
ηεκΪρην ηεο αλΪπηπμεο.
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(β)

Ο λΫνο πξνηεηλφκελνο ρψξνο θξέλεηαη απφ ηελ Πνιενδνκηθά Αξρά
σο θαηΪιιεινο θαη ηθαλνπνηεηηθφο απφ Ϊπνςε κεγΫζνπο, ζράκαηνο,
ρσξνζΫηεζεο, αμέαο θαη γεσκνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.

(γ)

Ζ απνδνρά ηνπ λΫνπ πξνηεηλφκελνπ ρψξνπ απφ ηελ Πνιενδνκηθά
Αξρά δελ πξνθαιεέ ππνβΪζκηζε ά αξλεηηθφ επεξεαζκφ ησλ
αλΫζεσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ αλΪπηπμεο ηεο πεξηνράο ηεο
πξνηεηλφκελεο αλΪπηπμεο.

3.6

ε εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ κηθξάο θιέκαθαο, κε
αμηνπνηάζηκνη θαη δηΪζπαξηνη ρψξνη πξαζέλνπ, ε Πνιενδνκηθά Αξρά
κπνξεέ λα κελ απαηηεέ ηελ παξαρψξεζε ρψξνπ πξαζέλνπ απφ ηελ
ηδηνθηεζέα γηα ηελ νπνέα ππνβΪιιεηαη αέηεζε γηα αλΪπηπμε, φηαλ
θαηαιάμεη ζε ζπκθσλέα κε ηνλ αηηεηά κε βΪζε ην Ϊξζξν 43 ηνπ πεξέ
Πνιενδνκέαο θαη Υσξνηαμέαο Νφκνπ (εμαγνξΪ ηεο ππνρξΫσζεο γηα
παξαρψξεζε αλνηθηνχ δεκφζηνπ ρψξνπ), λννπκΫλνπ φηη δελ
επεξεΪδνληαη νπζησδψο νη αλΪγθεο ηεο πεξηνράο ηεο πξνηεηλφκελεο
αλΪπηπμεο.

3.7

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο αλΪπηπμεο, φπνπ ν ζπλνιηθφο επεξεαζκφο ηνπ
ππφ αλΪπηπμε ηεκαρένπ απφ παξαρψξεζε ηκεκΪησλ γηα ζθνπνχο ησλ
παξαγξΪθσλ 3.1, 3.2 θαη 3.3 ππεξβαέλεη ην πνζνζηφ ηνπ 40% ηεο
Ϋθηαζεο ηνπ ηεκαρένπ, ε απαέηεζε γηα παξαρψξεζε αλνηθηψλ δεκφζησλ
ρψξσλ ά/θαη θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ, ζα κεηψλεηαη αλΪινγα, Ϋηζη ψζηε ν
ζπλνιηθφο επεξεαζκφο ηεο αθέλεηεο ηδηνθηεζέαο λα κελ ππεξβαέλεη ην
40%, φπνπ απηφ εέλαη δπλαηφ.

3.8

ε ηδηνθηεζέα πνπ κΫξνο ηεο εκπέπηεη ζε θαζνξηζκΫλε Εψλε Πξνζηαζέαο
θαη κΫξνο ζε Εψλε ΑλΪπηπμεο, ε Πνιενδνκηθά Αξρά εέλαη δπλαηφ λα
επηηξΫπεη ηελ παξαρψξεζε κΫξνπο ηνπ απαηηνχκελνπ πνζνζηνχ ηνπ
αλνηθηνχ δεκφζηνπ ρψξνπ ζηε Εψλε Πξνζηαζέαο, ππφ ηηο αθφινπζεο
πξνυπνζΫζεηο:
(α) Ζ παξαρψξεζε εληφο ηεο Εψλεο Πξνζηαζέαο θξέλεηαη απαξαέηεηε
γηα δηαθχιαμε αμηφινγσλ πεξηνρψλ, ά γηα δηαθχιαμε απνκνλσηηθάο
ισξέδαο νπζηαζηηθνχ πιΪηνπο θαηΪ κάθνο απηνθηλεηνδξφκσλ, δξφκσλ
πξσηαξρηθάο ζεκαζέαο, θαη Ϊιισλ ζεκαληηθψλ ιεηηνπξγηψλ.
(β) Σν πξνο παξαρψξεζε ηκάκα ηνπ ηεκαρένπ ζα εέλαη αλΪινγν κε ην
ηκάκα πνπ ζα παξαρσξεέην κΫζα ζηε Εψλε ΑλΪπηπμεο ζηε βΪζε ησλ
αλαινγηψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο αληέζηνηρνπο ζπληειεζηΫο δφκεζεο.

3.9

ηηο πεξηπηψζεηο αηηάζεσλ γηα αλΪπηπμε ζε ηδηνθηεζέεο πνπ επεξεΪδνληαη
απφ αξγΪθη ά νρεηφ νκβξέσλ πδΪησλ, ε Πνιενδνκηθά Αξρά εέλαη δπλαηφ
λα εγθξέλεη ηε κεηαηφπηζε ηνπ κεηΪ απφ δηαβνχιεπζε κε ην Σκάκα
Αλαπηχμεσο ΤδΪησλ, εθφζνλ δηαζθαιέδεηαη ε απξφζθνπηε πνξεέα ηνπ
αξγαθηνχ θαη ε απνξξνά ησλ νκβξέσλ πδΪησλ.

4.

ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΓΟΜΖΖ

4.1

Ο ζπληειεζηάο δφκεζεο πνπ θαζνξέδεηαη ζην Σνπηθφ ρΫδην
ππνινγέδεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κε βΪζε ην θαζαξφ εκβαδφλ
ππφ αλΪπηπμε ηδηνθηεζέαο, φπσο απηφ ζα πξνθχςεη κεηΪ απφ
παξαρψξεζε φισλ ησλ ηκεκΪησλ ηεο γηα ζθνπνχο ξχζκηζεο

ζα
ηεο
ηελ
ηεο
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αλΪπηπμεο, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3 αλσηΫξσ, εθηφο απφ ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη πην θΪησ.
Γηεπθξηλέδεηαη φηη ζε πεξηπηψζεηο νηθνπεδνπνηάζεσλ, ν επηηξεπφκελνο
ζπληειεζηάο δφκεζεο ζα ππνινγέδεηαη πΪλσ ζην θαζαξφ εκβαδφλ ησλ
νηθνπΫδσλ.
ΑλεμΪξηεηα απφ ηα πην πΪλσ ν ζπληειεζηάο δφκεζεο ζα ππνινγέδεηαη
θαηΪ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
4.1(α) Όηαλ ην ηεκΪρην βξέζθεηαη κΫζα ζε Γεσξγηθά, Αγξνηηθά ά Κηελνηξνθηθά
Εψλε ά ζε Εψλε Πξνζηαζέαο θαη πξφθεηηαη γηα αλΪπηπμε κηθξάο
θιέκαθαο ζε ζρΫζε κε ην ηεκΪρην, εμαηξνπκΫλεο ηεο θαηνηθέαο, ν
ζπληειεζηάο δφκεζεο ζα ππνινγέδεηαη κε βΪζε ην αξρηθφ εκβαδφλ ηνπ
ηεκαρένπ.
4.1(β) ε πεξέπησζε επεξεαζκνχ εγθξηκΫλνπ νηθνπΫδνπ απφ δεκνζηεπκΫλν
ζρΫδην δηεχξπλζεο ά ζπλΫρηζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, πεξηιακβαλνκΫλνπ
θαη ζρεδένπ πνπ δεκνζηεχηεθε δπλΪκεη ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 12
ηνπ πεξέ Ρπζκέζεσο Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκνπ θαη εμαθνινπζεέ λα
ηζρχεη (γηα πεξηπηψζεηο νηθνπΫδσλ ζηα νπνέα δελ Ϋρεη άδε ζπληειεζηεέ ε
αλΪπηπμε) ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 20% ηνπ εκβαδνχ ηνπ, ν
ζπληειεζηάο δφκεζεο ζα ππνινγέδεηαη πΪλσ ζην εκβαδφλ ηνπ
νηθνπΫδνπ πνπ απνκΫλεη κεηΪ ηελ αθαέξεζε απφ ην αξρηθφ εκβαδφλ ηνπ
νπνηνπδάπνηε πνζνζηνχ ππεξβαέλεη ην 20%.
Ννεέηαη φηη ζε πεξέπησζε θαηΪ ηελ νπνέα ν επεξεαζκφο ηνπ νηθνπΫδνπ
εέλαη 20% ά κηθξφηεξνο, ν ζπληειεζηάο δφκεζεο ζα ππνινγέδεηαη πΪλσ
ζην αξρηθφ εκβαδφλ ηνπ νηθνπΫδνπ.
4.1(γ) ε πεξέπησζε επεξεαζκνχ εγθξηκΫλνπ νηθνπΫδνπ απφ δηεχξπλζε ά
ζπλΫρηζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, γηα ηελ νπνέα δελ ππΪξρεη δεκνζηεπκΫλν
ζρΫδην, ν ζπληειεζηάο δφκεζεο ζα ππνινγέδεηαη κε βΪζε ην αξρηθφ
εκβαδφλ ηνπ νηθνπΫδνπ, εθφζνλ δελ δεκηνπξγνχληαη ζπλζάθεο
ππεξαλΪπηπμεο ά επεξεαζκνχ ησλ αλΫζεσλ γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ.
4.1(δ) ΑλεμΪξηεηα απφ ηα πην πΪλσ, γηα εγθεθξηκΫλν νηθφπεδν ά ηεκΪρην
εκβαδνχ κΫρξη ηεο ηΪμεο ησλ 400 η.κ., ν ζπληειεζηάο δφκεζεο ζα
ππνινγέδεηαη κε βΪζε ην αξρηθφ εκβαδφλ ηνπ νηθνπΫδνπ ά ηεκαρένπ,
εθφζνλ δελ δεκηνπξγνχληαη ζπλζάθεο ππεξαλΪπηπμεο ά επεξεαζκνχ
ησλ αλΫζεσλ γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ.
4.1(ε) ε πεξέπησζε επεξεαζκνχ ηεκαρένπ (φρη νηθνπΫδνπ) απφ νδηθφ δέθηπν
ζε πνζνζηφ κΫρξη 40%, ν ζπληειεζηάο δφκεζεο θαη πνζνζηφ θΪιπςεο
ζα ππνινγέδνληαη πΪλσ ζην θαζαξφ εκβαδφλ ηνπ ηεκαρένπ. ε
πεξέπησζε επεξεαζκνχ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 40%, ν
ζπληειεζηάο δφκεζεο θαη ην πνζνζηφ θΪιπςεο ζα ππνινγέδνληαη πΪλσ
ζην 60% ηνπ αξρηθνχ εκβαδνχ ηνπ ηεκαρένπ, λννπκΫλνπ φηη δελ
δεκηνπξγνχληαη ζπλζάθεο ππεξαλΪπηπμεο.
Ννεέηαη φηη ε παξνχζα πξφλνηα εθαξκφδεηαη κφλν ζηελ πεξέπησζε πνπ
ηπγρΪλεη εθαξκνγάο ε επηθχιαμε ηεο παξαγξΪθνπ 1(β) ησλ Γεληθψλ
Πξνλνηψλ Πνιηηηθάο πην πΪλσ.
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4.1(ζη) ε πεξέπησζε επεξεαζκνχ ηεκαρένπ απφ ρσξνζΫηεζε ζΫζεσλ
παξφδηαο ζηΪζκεπζεο (lay-by) κε ειΪρηζην πιΪηνο επεξεαζκνχ 2,50 κ.
απφ ην φξην ηνπ νδνζηξψκαηνο (ην νπνέν αληηζηνηρεέ ζην ειΪρηζην
πιΪηνο παξφδηαο ζΫζεο ζηΪζκεπζεο), ά ζε πεξέπησζε νηθεηνζεινχο
ηΫηνηαο παξαρψξεζεο πνπ δελ πξνβιΫπεηαη ζε δεκνζηεπκΫλν ζρΫδην
δηεχξπλζεο ά ζπλΫρηζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, πεξηιακβαλνκΫλνπ θαη
ζρεδένπ πνπ δεκνζηεχηεθε δπλΪκεη ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 12 ηνπ
πεξέ Ρπζκέζεσο Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκνπ θαη εμαθνινπζεέ λα ηζρχεη
(γηα πεξηπηψζεηο νηθνπΫδσλ ζηα νπνέα δελ Ϋρεη άδε ζπληειεζηεέ ε
αλΪπηπμε), ην εκβαδφλ ησλ ρψξσλ απηψλ ζα πξνζηέζεηαη ζην εκβαδφλ
ππνινγηζκνχ ηνπ ζπληειεζηά δφκεζεο κε βΪζε ηηο πξφλνηεο ηεο
παξαγξΪθνπ 4, λννπκΫλνπ φηη ε Πνιενδνκηθά Αξρά ζα ηθαλνπνηεζεέ
φζνλ αθνξΪ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ρψξνπ.
Ννεέηαη φηη ε πην πΪλσ πξφλνηα ζα εθαξκφδεηαη γηα παξαρσξάζεηο κεηΪ
ηελ Ϋλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ ΠαξαξηεκΪησλ ησλ Σνπηθψλ
ρεδέσλ.
4.2

Οη παξΪγξαθνη 4.1(β), (γ), (ε) θαη (ζη) εέλαη δπλαηφλ λα εθαξκφδνληαη θαη
ζηηο πεξηπηψζεηο αλΪινγνπ επεξεαζκνχ εγθεθξηκΫλνπ νηθνπΫδνπ απφ
ζρΫδην
απαιινηξέσζεο
κε
βΪζε
ηνλ
πεξέ
Αλαγθαζηηθάο
Απαιινηξηψζεσο Νφκν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ Ϋρεη θαηαβιεζεέ
ζρεηηθά απνδεκέσζε.

4.3

Γηα νηθφπεδα πνπ πξηλ ηελ 1ε Γεθεκβξένπ 1990 εέραλ πηζηνπνηεηηθφ
ηειηθάο Ϋγθξηζεο ά Ϊδεηα νηθνπεδνπνέεζεο ζε ηζρχ, ά γηα νηθφπεδα πνπ
δεκηνπξγάζεθαλ ά ζα δεκηνπξγεζνχλ κε βΪζε Ϊδεηα νηθνπεδνπνέεζεο
πνπ εθδφζεθε ά πξφθεηηαη λα εθδνζεέ, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε
δηαδηθαζέα νηθνπεδνπνέεζεο Ϊξρηζε πξηλ ηελ αλσηΫξσ εκεξνκελέα κε
βΪζε ηνλ πεξέ Ρπζκέζεσο Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκν (Κεθ. 96), ζα
ηζρχνπλ νη αθφινπζεο πξφλνηεο:
(α)

ε πεξηνρΫο πνπ ζην Σνπηθφ ρΫδην θαζνξέδεηαη ζπληειεζηάο
δφκεζεο πνπ θπκαέλεηαη απφ 0,30:1 κΫρξη 0,80:1 (θαη ησλ δπν
πεξηιακβαλνκΫλσλ), ζα εθαξκφδεηαη αλψηαηνο ζπληειεζηάο
δφκεζεο 0,90:1 θαη πνζνζηφ θΪιπςεο 0,50:1, λννπκΫλνπ φηη θαηΪ
ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο αέηεζεο γηα Ϊδεηα νηθνπεδνπνέεζεο
ηα νηθφπεδα βξέζθνληαλ ζε πεξηνρά πνπ δελ θαζνξέζηεθαλ
ΠνιενδνκηθΫο Εψλεο ά πνπ έζρπε ζπληειεζηάο δφκεζεο ά εέραλ
επηθχιαμε γηα ζπληειεζηά δφκεζεο έζν ά κεγαιχηεξν ηνπ 0,90:1, θαη
αλψηαηνο ζπληειεζηάο δφκεζεο 0,80:1 θαη πνζνζηφ θΪιπςεο
0,45:1, λννπκΫλνπ φηη θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ηεο ππνβνιάο ηεο
αέηεζεο γηα Ϊδεηα νηθνπεδνπνέεζεο ηα νηθφπεδα βξέζθνληαλ ζε
πεξηνρά πνπ έζρπε ζπληειεζηάο δφκεζεο ά εέραλ επηθχιαμε γηα
ζπληειεζηά δφκεζεο έζν κε 0,80:1.

(β)

ε πεξηνρΫο πνπ ζην Σνπηθφ ρΫδην θαζνξέδεηαη ζπληειεζηάο
δφκεζεο κηθξφηεξνο ηνπ 0,30:1, ζα εθαξκφδεηαη αλψηαηνο
ζπληειεζηάο δφκεζεο 0,60:1 θαη πνζνζηφ θΪιπςεο 0,35:1,
λννπκΫλνπ φηη θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ηεο ππνβνιάο αέηεζεο γηα Ϊδεηα
νηθνπεδνπνέεζεο ηα νηθφπεδα βξέζθνληαλ ζε πεξηνρά πνπ δελ
θαζνξέζηεθαλ ΠνιενδνκηθΫο Εψλεο ά εέραλ ζπληειεζηά δφκεζεο ά
επηθχιαμε γηα ζπληειεζηά δφκεζεο έζν ά κεγαιχηεξν ηνπ 0,60:1. ε
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πεξηπηψζεηο νηθνπΫδσλ θαλνληθνχ κεγΫζνπο πνπ θαηΪ ηελ
εκεξνκελέα δεκνζέεπζεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδένπ εέλαη εγγεγξακκΫλα
θαηΪ 1/2 κεξέδην ζε δηαθνξεηηθνχο ηδηνθηάηεο (κηζΪ νηθφπεδα) φπνπ
πξνβιΫπεηαη ε αλΫγεξζε δηπινθαηνηθέαο κΫρξη θαη ηεηξαθαηνηθέαο, ε
Πνιενδνκηθά Αξρά κπνξεέ λα απμάζεη ην ζπληειεζηά δφκεζεο κΫρξη
0,80:1 θαη ην πνζνζηφ θΪιπςεο κΫρξη 0,45:1.
Ζ παξνχζα παξΪγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη γηα νηθφπεδα πνπ βξέζθνληαη
κΫζα ζε ΒηνκεραληθΫο/ΒηνηερληθΫο ά ΚηελνηξνθηθΫο Εψλεο ά/θαη ΠεξηνρΫο.
Οη αλσηΫξσ πξφλνηεο επέζεο δελ εθαξκφδνληαη φπνπ ππΪξρεη εηδηθφηεξε
ξχζκηζε θαη ζηελ πεξέπησζε Σνπξηζηηθψλ Εσλψλ φπνπ ζα ηζρχνπλ νη
πξφλνηεο ηεο επφκελεο παξαγξΪθνπ.
4.4 Γηα ηελ αλΫγεξζε θαηνηθέαο ζε εγθεθξηκΫλα νηθφπεδα ζε ΣνπξηζηηθΫο Εψλεο
πνπ θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ηεο πξψηεο δεκνζέεπζεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδένπ
(1.12.90) εέραλ πηζηνπνηεηηθφ ηειηθάο Ϋγθξηζεο ά ζε ηζρχ Ϊδεηα
δηαρσξηζκνχ, ά ζα δεκηνπξγεζνχλ κε βΪζε Άδεηα Οηθνπεδνπνέεζεο
πνπ εθδφζεθε ά πξφθεηηαη λα εθδνζεέ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε
δηαδηθαζέα νηθνπεδνπνέεζεο Ϊξρηζε πξηλ απφ ηελ αλσηΫξσ εκεξνκελέα
κε βΪζε ηνλ Πεξέ Ρπζκέζεσο Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκν (Κεθ. 96), θαη
πεξηιακβΪλνληαη ζε ΣνπξηζηηθΫο Εψλεο, ζα ηζρχνπλ νη αθφινπζεο
πξφλνηεο:
(α)

Γηα νηθφπεδα πνπ ακΫζσο πξηλ ηελ εκεξνκελέα πξψηεο
δεκνζέεπζεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδένπ (1.12.90) εέραλ ζπληειεζηά
δφκεζεο γηα θαηνηθέα έζν ά ρακειφηεξν ηνπ 0,30:1, ν νπνένο
θαζνξέζζεθε κε Γλσζηνπνέεζε πνπ δεκνζηεχζεθε ζχκθσλα κε ην
Ϊξζξν 14(1) ηνπ Πεξέ Ρπζκέζεσο Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκνπ, ζα
ηζρχεη αλψηαηνο ζπληειεζηάο δφκεζεο 0,30:1 θαη αλψηαην
πνζνζηφ θΪιπςεο 0,20:1. Ο αλψηαηνο αξηζκφο νξφθσλ θαη ην
αλψηαην χςνο ζα εέλαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο Εψλεο ηνπ
Σνπηθνχ ρεδένπ ζηελ νπνέα βξέζθεηαη ην νηθφπεδν (γηα θαηνηθέα).

(β)

Γηα νηθφπεδα πνπ ακΫζσο πξηλ ηελ εκεξνκελέα πξψηεο
δεκνζέεπζεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδένπ (1.12.90) εέραλ ζπληειεζηά
δφκεζεο γηα θαηνηθέα πνπ θπκαηλφηαλ απφ 0,30:1 (κε
πεξηιακβαλνκΫλνπ) κΫρξη θαη 0,60:1 (0,90:1 γηα ην Σνπηθφ ρΫδην
Λεκεζνχ), ν νπνένο θαζνξέζζεθε κε Γλσζηνπνέεζε πνπ
δεκνζηεχζεθε ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 14(1) ηνπ Πεξέ Ρπζκέζεσο
Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκνπ, ζα ηζρχεη ν ζπληειεζηάο δφκεζεο θαη
ην πνζνζηφ θΪιπςεο πνπ πξνλννχληαλ γηα θαηνηθέα ζηελ
αληέζηνηρε Γλσζηνπνέεζε. Ο αλψηαηνο αξηζκφο νξφθσλ θαη ην
αλψηαην χςνο ζα εέλαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο Εψλεο ζηελ
νπνέα βξέζθεηαη ην νηθφπεδν (γηα θαηνηθέα).

(γ)

Γηα νηθφπεδα πνπ ακΫζσο πξηλ ηελ εκεξνκελέα πξψηεο
δεκνζέεπζεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδένπ (1.12.90) πεξηιακβΪλνληαλ ζε
Εψλε ζηελ νπνέα επηηξεπφηαλ κφλν ηνπξηζηηθά αλΪπηπμε ά Ϊιιεο
παξεκθεξεέο πξνο ηνλ ηνπξηζκφ αλαπηχμεηο θαη ε νπνέα
θαζνξέζζεθε ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 14(1) ηνπ Πεξέ Ρπζκέζεσο
Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκνπ, ζα ηζρχεη αλψηαηνο ζπληειεζηάο
δφκεζεο 0,30:1 θαη αλψηαην πνζνζηφ θΪιπςεο 0,20:1. Ο
αλψηαηνο αξηζκφο νξφθσλ θαη ην αλψηαην χςνο ζα εέλαη ζχκθσλα
κε ηηο πξφλνηεο ηεο Εψλεο ζηελ νπνέα βξέζθεηαη ην νηθφπεδν (γηα
θαηνηθέα).
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εκεηψλεηαη φηη, φζνλ αθνξΪ ην Σνπηθφ ρΫδην Λεκεζνχ, φιεο νη πην
πΪλσ πξφλνηεο ζα ηζρχνπλ θαη' αλαινγέα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο
αλΫγεξζεο θαηνηθέαο ζε εγθεθξηκΫλα νηθφπεδα πνπ βξέζθνληαη ζηηο
ΠαιαηΫο ΣνπξηζηηθΫο Εψλεο Β3 θαη Β4, πνπ έζρπαλ κΫρξη ηελ 1.12.90 θαη
πνπ ζάκεξα εέλαη ραξαθηεξηζκΫλεο σο πεξηνρΫο θαηνηθέαο.
Οη αλσηΫξσ πξφλνηεο δελ εθαξκφδνληαη φπνπ ππΪξρεη εηδηθφηεξε
ξχζκηζε.
4.5

ΠξνθεηκΫλνπ γηα αλΫγεξζε θαηνηθηψλ ζε νηθφπεδα θαλνληθνχ κεγΫζνπο ηα
νπνέα θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ηεο πξψηεο δεκνζέεπζεο ηνπ Σνπηθνχ
ρεδένπ (1/12/90) πθέζηαλην λφκηκα θαη άηαλ εγγεγξακκΫλα θαηΪ 1/2
κεξέδην ζε δηαθνξεηηθνχο ηδηνθηάηεο (κηζΪ νηθφπεδα θαλνληθνχ κεγΫζνπο)
θαη γηα ηα νπνέα ηζρχεη ζπληειεζηάο δφκεζεο 0,90:1 ά 0,80:1, ν αλψηαηνο
ζπληειεζηάο δφκεζεο νξέδεηαη ζε 1,00:1 θαη ην πνζνζηφ θΪιπςεο ζε
0,50:1.

4.6

ε πεξηπηψζεηο νηθνπΫδσλ θαλνληθνχ κεγΫζνπο ηα νπνέα θαηΪ ηελ
εκεξνκελέα ηεο πξψηεο δεκνζέεπζεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδένπ (1.12.90)
πθέζηαλην λφκηκα θαη αλάθαλ θαηΪ 1/2 κεξέδην ζε δηαθνξεηηθνχο ηδηνθηάηεο
(κηζΪ νηθφπεδα θαλνληθνχ κεγΫζνπο), φπνπ Ϋρεη άδε αλεγεξζεέ λφκηκα
δηπινθαηνηθέα θαη ηα νπνέα, ελψ πξηλ ηελ 1.12.90 εέραλ ζπληειεζηά
δφκεζεο έζν ά κεγαιχηεξν ηνπ 1,20:1, εκπέπηνπλ κε βΪζε ην παξφλ
Σνπηθφ ρΫδην ζε Πνιενδνκηθά Εψλε κε ζπληειεζηά δφκεζεο 1,00:1,
πξνθεηκΫλνπ γηα αλΫγεξζε πξφζζεησλ θαηνηθηψλ ν αλψηαηνο ζπληειεζηάο
δφκεζεο νξέδεηαη ζε 1,20:1, ην πνζνζηφ θΪιπςεο ζε 0,50:1 θαη ν κΫγηζηνο
αξηζκφο νξφθσλ ζε ηξεηο, λννπκΫλνπ φηη δελ ζα αλεγεξζνχλ
πεξηζζφηεξεο απφ ηΫζζεξηο νηθηζηηθΫο κνλΪδεο ζην ζχλνιν ηνπ
νηθνπΫδνπ.

4.7

ε πεξέπησζε πνπ ε Πνιενδνκηθά Αξρά, ζηα πιαέζηα ηεο Ϊζθεζεο ηεο
δηαθξηηηθάο ηεο επρΫξεηαο, επηηξΫςεη κΫζα ζε θαζνξηζκΫλε Οηθηζηηθά Εψλε
ηε ρσξνζΫηεζε Ϊιιεο ρξάζεο απφ ηελ νηθηζηηθά, ηφηε γηα ηελ Ϊιιε ρξάζε
ζα ηζρχεη αλψηαηνο ζπληειεζηάο δφκεζεο ζε πνζνζηφ 70% ηνπ
ζπληειεζηά πνπ θαζνξέδεηαη γηα ηελ νηθηζηηθά ρξάζε, εθηφο απφ ηηο
πεξηπηψζεηο φπνπ ν ζπληειεζηάο δφκεζεο νξέδεηαη εηδηθΪ ζηα ζρεηηθΪ
θεθΪιαηα/πνιηηηθΫο.
Ννεέηαη φηη ε Πνιενδνκηθά Αξρά ζα κπνξεέ λα κελ εθαξκφδεη ηελ πξφλνηα
απηά πξνθεηκΫλνπ γηα κηθξνχ κεγΫζνπο επηηξεπφκελεο αλαπηχμεηο πνπ
εέλαη δπλαηφλ λα επηηξαπνχλ ζηνπο ππθλνθαηνηθεκΫλνπο ππξάλεο ηεο
πεξηνράο ηνπ Σνπηθνχ ρεδένπ.
Ννεέηαη επέζεο φηη ε Πνιενδνκηθά Αξρά δχλαηαη ζε εηδηθΫο πεξηπηψζεηο λα
απαηηάζεη θαη κεγαιχηεξε κεέσζε ηνπ ζπληειεζηά δφκεζεο φηαλ νη
επηηφπνπ ζπλζάθεο ην επηβΪιινπλ ά/θαη εθφζνλ ππΪξρεη εηδηθά ξχζκηζε
γηα ηε ζπγθεθξηκΫλε ρξάζε.
Ννεέηαη πεξαηηΫξσ φηη ζηηο πεξηπηψζεηο επηζπκεηάο αιιαγάο ρξάζεο
πθηζηΪκελσλ παξαδνζηαθψλ θαη δηαηεξεηΫσλ ά θαη Ϊιισλ πθηζηακΫλσλ
νηθνδνκψλ, ε Πνιενδνκηθά Αξρά δελ ζα εθαξκφδεη ηελ πξφλνηα ηεο
παξνχζαο παξαγξΪθνπ.

4.8

Με
εμαέξεζε
ηηο
θαζνξηζκΫλεο
ΠεξηνρΫο
Πξνζηαζέαο
ηεο
Φχζεο/Πξνζηαηεπφκελα Σνπέα θαη ηηο πεξηνρΫο πνπ εκπέπηνπλ ζην δέθηπν
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Natura 2000, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν ζπληειεζηάο δφκεζεο πνπ πξνλνεέηαη
ζην Σνπηθφ ρΫδην εέλαη 0,01:1 ά 0,005:1 θαη επεξεΪδεη ηδησηηθΪ ηεκΪρηα
γεο κΫζα ζε Όξηα Τδαηνπξνκάζεηαο, ν ζπληειεζηάο δφκεζεο θαη ην
πνζνζηφ θΪιπςεο ζα απμΪλνληαη ζε 0,10:1. Γηα ηδησηηθΪ ηεκΪρηα εθηφο
Οξέσλ Τδαηνπξνκάζεηαο, ν ζπληειεζηάο δφκεζεο θαη ην πνζνζηφ
θΪιπςεο απμΪλνληαη ζε 0,05:1.
4.9

ε πεξέπησζε αέηεζεο πνπ αθνξΪ εληαέα θαη νξγαλσκΫλε νηθηζηηθά
αλΪπηπμε ζε νηθφπεδν ά ππφ δεκηνπξγέα νηθφπεδν, κε ειΪρηζην εκβαδφλ
ηεο ηΪμεο ησλ 5.000 η.κ., ε Πνιενδνκηθά Αξρά δχλαηαη λα απμάζεη ηνλ
ζπληειεζηά δφκεζεο πνπ θαζνξέδεηαη ζηελ πεξηνρά θαηΪ πνζνζηφ 5% ηνπ
ζπληειεζηά απηνχ. Ννεέηαη φηη ε πξφλνηα απηά εθαξκφδεηαη κε ηε
ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηεπζπληά Σκάκαηνο Πνιενδνκέαο θαη Οηθάζεσο.

4.10 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αθέλεηε ηδηνθηεζέα πεξηιακβΪλεηαη ζε δχν ά
πεξηζζφηεξεο Εψλεο κε δηαθνξεηηθφ ζπληειεζηά δφκεζεο θαη πνζνζηφ
θΪιπςεο, κπνξεέ γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηνπ ζπληειεζηά δφκεζεο θαη
ηνπ πνζνζηνχ θΪιπςεο ηεο νηθνδνκάο λα ιακβΪλεηαη ν «κΫζνο
ζπληειεζηάο δφκεζεο» θαη ην «κΫζν πνζνζηφ θΪιπςεο» ηνπ ηεκαρένπ,
αλεμΪξηεηα απφ ηε ζΫζε ηεο νηθνδνκάο κΫζα ζην ηεκΪρην.
Ννεέηαη φηη ε πξφλνηα απηά εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ θαηΪ ηελ
Ϊπνςε ηεο Πνιενδνκηθάο Αξράο επηηπγρΪλεηαη πξαγκαηηθΪ θαιχηεξε
αξρηηεθηνληθά ιχζε (απφ Ϊπνςε ιεηηνπξγηθά, νγθνκεηξηθά θαη
πεξηβαιινληηθά), δελ επεξεΪδνληαη νη αλΫζεηο γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ θαη
ρξάζεσλ θαη λννπκΫλνπ φηη δελ δεκηνπξγνχληαη λνκηθΪ θσιχκαηα ά
ζχγθξνπζε κε ηηο ππφινηπεο πξφλνηεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδένπ.
Ννεέηαη επέζεο φηη ζε πεξηπηψζεηο επεξεαζκνχ ηεκαρένπ απφ δψλε
πξνζηαζέαο πνηακνχ ά παξαιέαο, ην κΫξνο ηεο ηδηνθηεζέαο πνπ εκπέπηεη
εληφο ηεο πεξηνράο πξνζηαζέαο κπνξεέ λα ζπκκεηΫρεη ζηνλ ππνινγηζκφ
ηνπ κΫζνπ ζπληειεζηά δφκεζεο θαη κΫζνπ πνζνζηνχ θΪιπςεο, δεδνκΫλνπ
φηη δελ δεκηνπξγνχληαη ζπλζάθεο ππεξαλΪπηπμεο.
4.11 ε πεξηπηψζεηο πθηζηΪκελσλ αλαπηχμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ κε
βΪζε Ϊδεηα νηθνδνκάο ά πνιενδνκηθά Ϊδεηα, ά ζε πεξηπηψζεηο
αλαπηχμεσλ γηα ηηο νπνέεο ρνξεγάζεθε θαη εμαθνινπζεέ λα ηζρχεη Ϊδεηα
νηθνδνκάο ά πνιενδνκηθά Ϊδεηα, θαη φηαλ νη αλαπηχμεηο απηΫο βξέζθνληαη
ζε πεξηνρΫο φπνπ ν ζπληειεζηάο δφκεζεο κεηψζεθε ζε ζρΫζε κε απηφ
πνπ έζρπε θαηΪ ηελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο ηεο ζρεηηθάο Ϊδεηαο, ε
Πνιενδνκηθά Αξρά δχλαηαη λα επηηξΫςεη ηξνπνπνηάζεηο ά
δηαθνξνπνηάζεηο ζηηο πην πΪλσ αλαπηχμεηο κε ηηο αθφινπζεο
πξνυπνζΫζεηο:
(α)

Σν ζπλνιηθφ νηθνδνκάζηκν εκβαδφλ ηεο αλΪπηπμεο, φπσο απηφ
ππνινγέζζεθε θαη εγθξέζεθε κε ηελ ηζρχνπζα Ϊδεηα, δελ απμΪλεηαη.

(β)

Οη πην πΪλσ ηξνπνπνηάζεηο ά δηαθνξνπνηάζεηο δελ κεηαβΪιινπλ
νπζησδψο ηνλ ηχπν ά ηελ Ϋληαζε ηεο αλΪπηπμεο θαη δελ
επεξεΪδνπλ αξλεηηθΪ ηηο αλΫζεηο ηεο πεξηνράο ά ηελ αλΪπηπμε απφ
ιεηηνπξγηθά θαη αηζζεηηθά Ϊπνςε.

(γ)

Σεξνχληαη ζην βαζκφ πνπ εέλαη δπλαηφ, φιεο oη ππφινηπεο πξφλνηεο
πνπ ηζρχνπλ θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ρνξάγεζεο ηεο λΫαο
Πνιενδνκηθάο 'Άδεηαο.

47

Γηα ηνπξηζηηθΫο αλαπηχμεηο, αληέ ηεο πην πΪλσ πξφλνηαο, ζα ηζρχεη
αληέζηνηρε πξφλνηα πνπ πεξηγξΪθεηαη ζην νηθεέν ΚεθΪιαην ηνπ Σνπηθνχ
ρεδένπ.
4.12 ε πεξέπησζε αλΫγεξζεο θαηνηθέαο ζε νηθφπεδν κε εκβαδφλ κηθξφηεξν
ησλ 500 η.κ. ην νπνέν απνηειεέ κΫξνο ζρεδένπ δηαρσξηζκνχ νηθνπΫδσλ
γηα νηθνγΫλεηεο κε ρακειΪ εηζνδάκαηα θαη εκπέπηεη ζε Οηθηζηηθά Εψλε
ζηελ νπνέα θαζνξέδεηαη ζπληειεζηάο δφκεζεο κηθξφηεξνο ηνπ 0,60:1, ζα
ηζρχεη ζπληειεζηάο δφκεζεο 0,60:1, πνζνζηφ θΪιπςεο 0,35:1, αξηζκφο
νξφθσλ δχν θαη επηηξεπφκελν χςνο νηθνδνκάο 10,00κ., κε ζηφρν ηελ
επαξθά ηθαλνπνέεζε ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ησλ δηθαηνχρσλ.
4.13 ΠξνθεηκΫλνπ γηα αλΫγεξζε θαηνηθέαο ζε νηθφπεδν πνπ απνηειεέ κΫξνο
ζρεδένπ απηνζηΫγαζεο εθηνπηζζΫλησλ θαη εκπέπηεη ζε Πνιενδνκηθά Εψλε
κε ζπληειεζηά δφκεζεο κηθξφηεξν ηνπ 0,60:1, ζα ηζρχεη ζπληειεζηάο
δφκεζεο 0,60:1, πνζνζηφ θΪιπςεο 0,35:1, αλψηαηνο αξηζκφο νξφθσλ
δχν θαη επηηξεπφκελν χςνο νηθνδνκάο 10,00κ.
4.14 Ζ Πνιενδνκηθά Αξρά ζα κπνξεέ λα επηηξΫπεη αλαπηχμεηο κε ζπληειεζηά
δφκεζεο πΫξαλ ηνπ θαζνξηδνκΫλνπ ζε πεξηπηψζεηο κεηαθνξΪο
ζπληειεζηά δφκεζεο απφ δηαηεξεηΫεο νηθνδνκΫο ζχκθσλα κε ηηο
πξνυπνζΫζεηο θαη θξηηάξηα πνπ θαζνξέδνληαη ζηνλ πεξέ Παξνράο
Κηλάηξσλ ζε Ηδηνθηάηεο ΓηαηεξεηΫσλ Οηθνδνκψλ θαη ζπλαθά κε ηε
δηαηάξεζε ζΫκαηα Νφκν θαη ζηα ζρεηηθΪ ΓηαηΪγκαηα, θαζψο θαη ζηα
εθΪζηνηε ηζρχνληα Κέλεηξα γηα Υψξνπο ηΪζκεπζεο γηα Γεκφζηα Υξάζε
ά/θαη γηα Ϊιια ζΫκαηα ηα νπνέα ξπζκέδνληαη κε Ϊιιεο λνκνζεζέεο.
4.15 Πξνο επέηεπμε ηεο αλαβέσζεο θαη ελέζρπζεο ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ
ησλ ππθλνθαηνηθεκΫλσλ ππξάλσλ ησλ νηθηζκψλ, ε Πνιενδνκηθά Αξρά
εέλαη δπλαηφ λα επηηξΫπεη ζπληειεζηά δφκεζεο κεγαιχηεξν ηνπ
θαζνξηδφκελνπ, κΫρξη θαη 1,40:1, γηα ηελ αλΫγεξζε κέαο θαηνηθέαο κε
σθΫιηκν εκβαδφ κΫρξη 150 η.κ., ζε πεξηπηψζεηο κηθξψλ νηθνπΫδσλ ά
ηεκαρέσλ γεο, ηα νπνέα δελ ππνδηαηξνχληαη ά πξνΫθπςαλ απφ
ππνδηαέξεζε κεηΪ ηελ δεκνζέεπζε ηεο παξνχζαο ηξνπνπνέεζεο ηνπ
Σνπηθνχ ρεδένπ, αθνχ εμαζθαιέζεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Σνπηθάο
Αξράο.
Ζ παξνχζα πξφλνηα δελ ζα ηζρχεη γηα αλαπηχμεηο πνπ αθνξνχλ
ζπλνιηθΪ ά κεξηθΪ αλΪπηπμε Ϊιιε απφ ηελ νηθηζηηθά, ηε δηαέξεζε κέαο
θαηνηθέαο ζε δχν κνλΪδεο θαηνηθέαο θαη ζε πεξέπησζε πνπ ππΪξρεη Ϊιιε
θαηνηθέα ά νπνηαδάπνηε Ϊιιε αλΪπηπμε ζην ηεκΪρην.
4.16 ε πεξέπησζε πνπ ζην γάπεδν λφκηκα πθηζηΪκελεο αλΪπηπμεο
πξνζηεζεέ λΫν ηκάκα γεο, εέλαη δπλαηφ λα επηηξαπεέ ε αλΫγεξζε
νηθνδνκάο ά ε πξνζζάθε ζε πθηζηΪκελε νηθνδνκά κε εκβαδφλ πνπ
αληηζηνηρεέ κε ην πνζνζηφ θΪιπςεο θαη ην ζπληειεζηά δφκεζεο ηνπ λΫνπ
ηκάκαηνο πνπ πξνζηέζεηαη, λννπκΫλνπ φηη δελ επεξεΪδνληαη νη αλΫζεηο
ηεο πεξηνράο. Απηφ ηζρχεη ζηελ πεξέπησζε πνπ ε πθηζηΪκελε νηθνδνκά
ππεξβαέλεη ηνλ επηηξεπφκελν ζπληειεζηά δφκεζεο ά/θαη ην πνζνζηφ
θΪιπςεο.
4.17 ΑλεμΪξηεηα απφ ηηο ππφινηπεο πξφλνηεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδένπ, ε
Πνιενδνκηθά Αξρά κπνξεέ λα ρνξεγάζεη πνιενδνκηθά Ϊδεηα γηα αιιαγά
ρξάζεο πθηζηΪκελεο εγθεθξηκΫλεο νηθνδνκάο ζε νηθηζηηθά ρσξέο λα
ππνινγέζεη ην εκβαδφλ κεζνπαηψκαηνο ζην ζπληειεζηά δφκεζεο, φηαλ
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ε αιιαγά ρξάζεο εέλαη πνιενδνκηθΪ επηζπκεηά. Ννεέηαη φηη ηπρφλ
κεζνπΪησκα ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεέ σο θχξην/α δσκΪηην/α ζε
ζρΫζε κε ην ηζφγεην, ρσξέο ην/α εκβαδφλ/α ηνπ/ηνπο λα ινγέδεηαη/νληαη
ζηνλ ζπληειεζηά δφκεζεο θαη ζηνλ αξηζκφ νξφθσλ. ΔπηπιΫνλ, ε
Πνιενδνκηθά Αξρά θαηΪ ηελ θξέζε ηεο κπνξεέ λα απνδερζεέ κεησκΫλν
χςνο.
4.18 ε πεξηπηψζεηο αλΫγεξζεο λΫαο κνλΪδαο θαηνηθέαο, ζε ηεκΪρην ην νπνέν
βξέζθεηαη εληφο Πεξηνράο ΑλΪπηπμεο θαη ην νπνέν θαηΪ ηελ εκεξνκελέα
ηεο κεέσζεο ησλ ζπληειεζηψλ αλΪπηπμεο ζηελ πεξηνρά, αλάθε θαη
εμαθνινπζεέ λα αλάθεη κε ηα έδηα κεξέδηα ζε πΫξαλ ηνπ ελφο ηδηνθηάηεο,
θαη ζε απηφ πθέζηαληαη νηθνδνκΫο εγγεγξακκΫλεο ζηνλ ηέηιν ηδηνθηεζέαο ά
γηα ηηο νπνέεο Ϋρεη εθδνζεέ Ϊδεηα νηθνδνκάο κε βΪζε ην πξνεγνχκελν
θαζεζηψο πνπ πξνΫβιεπε ςειφηεξνπο ζπληειεζηΫο, ε Πνιενδνκηθά
Αξρά, δχλαηαη λα ππνινγέζεη ηνπο ζπληειεζηΫο αλΪπηπμεο ηεο λΫαο
κνλΪδαο θαηνηθέαο ζην αληέζηνηρν εκβαδφλ ηνπ κεξηδένπ, κε
ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο πθηζηΪκελεο νηθνδνκΫο Ϊιισλ ζπληδηνθηεηψλ.
Ννεέηαη φηη ε λΫα κνλΪδα ζα πξννξέδεηαη γηα ηδηνθαηνέθεζε ηνπ
ζπληδηνθηάηε ά κειψλ ηεο νηθνγΫλεηαο ηνπ. Ο πεξηνξηζκφο γηα
ηδηνθαηνέθεζε δελ ηζρχεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ηδηνθηεζέα βξέζθεηαη ζε
ππθλνθαηνηθεκΫλε πεξηνρά ππξάλα. Ζ πξφλνηα απηά δπλαηφ λα
ιακβΪλεηαη ππφςε θαη ζε πεξέπησζε δηαέξεζεο γεο θαη ησλ αληέζηνηρσλ
νηθνδνκψλ.
4.19 ε πεξηπηψζεηο ηνπξηζηηθψλ κνλΪδσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
θέλεηξα γηα εκπινπηηζηηθΪ Ϋξγα πνπ αθνξνχλ αχμεζε ηνπ δνκάζηκνπ
εκβαδνχ ηεο αλΪπηπμεο, φπσο πεξηγξΪθεηαη ζην νηθεέν ΚεθΪιαην ηνπ
Σνπηθνχ ρεδένπ.
4.20 Γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηνπ ζπληειεζηά δφκεζεο νηθνδνκάο δελ ζα
ππνινγέδνληαη ζην εκβαδφλ ηνπ θαιπκκΫλνπ ρψξνπ ηνπ νξφθνπ ά
νξφθσλ νηθνδνκάο ηα εκβαδΪ νξηζκΫλσλ βνεζεηηθψλ ά Ϊιισλ ρψξσλ
πνπ ζεσξνχληαη απαξαέηεηνη γηα ηελ εχξπζκε ά επηζπκεηά ιεηηνπξγέα ηεο
νηθνδνκάο, ά γηα ζθνπνχο παξνράο θηλάηξσλ γηα δεκηνπξγέα δεκφζησλ
ρψξσλ ζηΪζκεπζεο, ά ρψξσλ ζηΪζκεπζεο γηα δεκφζηα ρξάζε, ά/θαη γηα
ηελ θαιχηεξε αηζζεηηθά αληηκεηψπηζε ηεο νηθνδνκάο ζηνλ πεξηβΪιινληα
ρψξν ηεο, ά/θαη ηελ ελζΪξξπλζε παξνράο επηζπκεηψλ Ϋξγσλ ππνδνκάο.
4.21

Οη πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 4.20 πην πΪλσ ζα θαζνξέδνληαη κε
εηδηθΫο ΔληνιΫο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, ηηο νπνέεο ν Τπνπξγφο
Δζσηεξηθψλ ζα εθδέδεη αθνχ ιΪβεη ππφςελ ηνπ ηε γλψκε ηνπ
Πνιενδνκηθνχ πκβνπιένπ θαη Ϊιισλ, ζρεηηθψλ θαηΪ ηε θξέζε ηνπ,
θνξΫσλ.
Οη πην πΪλσ ΔληνιΫο δπλαηφλ λα πξνλννχλ γηα ηε δηελΫξγεηα
δηαβνπιεχζεσλ, αλΪ πεξέπησζε, ηεο Πνιενδνκηθάο Αξράο κε Ϊιια
πξφζσπα, Σκάκαηα ά Τπεξεζέεο, ζψκαηα ά/θαη θνξεέο, ά/θαη γηα ηελ εθ
ησλ πξνηΫξσλ εμαζθΪιηζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηνπο.

5.

ΠΟΟΣΟ ΚΑΛΤΦΖ

5.1

Σν πνζνζηφ θΪιπςεο πνπ θαζνξέδεηαη ζην Σνπηθφ ρΫδην ζα ππνινγέδεηαη
θαηΪ θαλφλα κε βΪζε ην θαζαξφ εκβαδφλ ηεο πξνο αλΪπηπμε ηδηνθηεζέαο,
φπσο απηφ ζα πξνθχςεη κεηΪ απφ ηηο παξαρσξάζεηο ηκεκΪησλ ηεο γηα
ζθνπνχο ξχζκηζεο ηεο αλΪπηπμεο ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3.
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5.2

ε πεξηπηψζεηο ππνινγηζκνχ ηνπ «κΫζνπ πνζνζηνχ θΪιπςεο» ζα
ιακβΪλνληαη ππφςε νη πξφλνηεο ηεο παξαγξΪθνπ 4.10 πην πΪλσ.

5.3

ε θαηΪιιειεο πεξηπηψζεηο εέλαη δπλαηφλ λα εμαηξνχληαη απφ ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ θΪιπςεο δηΪθνξνη ρψξνη νη νπνένη
ζπκβΪιινπλ ζηελ επέηεπμε θαιχηεξνπ ιεηηνπξγηθνχ ά/θαη αηζζεηηθνχ
απνηειΫζκαηνο ζηηο νηθνδνκΫο ά/θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ επέιπζε εηδηθψλ
πξνβιεκΪησλ ζε ζρΫζε κε ηελ αλΪπηπμε ά/θαη ηπρφλ ηδηαέηεξα
ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ ρξεζηψλ, ά/θαη ηελ παξνρά ππνδνκάο ηφζν ζηελ έδηα
ηελ αλΪπηπμε φζν θαη ζηελ πεξηνρά.
Οη αλσηΫξσ πεξηπηψζεηο ζα θαζνξέδνληαη κε εηδηθΫο ΔληνιΫο ηνπ
Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ηηο νπνέεο ν Τπνπξγφο ζα εθδέδεη αθνχ ιΪβεη
ππφςελ ηνπ ηε γλψκε ηνπ Πνιενδνκηθνχ πκβνπιένπ θαη Ϊιισλ ζρεηηθψλ
θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ θνξΫσλ.
Οη πην πΪλσ ΔληνιΫο δπλαηφλ λα πξνλννχλ γηα ηε δηελΫξγεηα
δηαβνπιεχζεσλ, αλΪ πεξέπησζε, ηεο Πνιενδνκηθάο Αξράο κε Ϊιια
πξφζσπα, Σκάκαηα ά Τπεξεζέεο, ζψκαηα ά/θαη θνξεέο, ά/θαη γηα ηελ εθ
ησλ πξνηΫξσλ εμαζθΪιηζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηνπο.
Σα πην πΪλσ ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγέα θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε
Πνιενδνκηθά Αξρά θξέλεη φηη ην πνζνζηφ θΪιπςεο νηθνδνκάο ζα πξΫπεη
λα κεησζεέ πΫξαλ ηνπ θαζνξηδφκελνπ αλψηαηνπ επηηξεπφκελνπ.

6.

ΑΡΗΘΜΟ ΟΡΟΦΧΝ ΚΑΗ ΤΦΟ ΟΗΚΟΓΟΜΧΝ

6.1

Δθφζνλ δελ επεξεΪδνληαη δπζκελψο νη αλΫζεηο ηεο πεξηνράο, ζηνλ
κεηξνχκελν αξηζκφ νξφθσλ νηθνδνκάο (ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθά εξκελεέα
ζην ΠαξΪξηεκα Α) δελ ζπλππνινγέδνληαη ην ππφγεην, ην κεζνπΪησκα, ν
ππφζηεγνο ρψξνο ζηΪζκεπζεο θαη Ϊιινη ρψξνη πνπ επηηξΫπεηαη λα
ελζσκαησζνχλ ζε απηφ κε βΪζε ζρεηηθά Δληνιά ηνπ Τπνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ ε νπνέα εθδέδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 4.20 πην
πΪλσ θαη Ϊιινο ππφζηεγνο βνεζεηηθφο ρψξνο κε χςνο κΫρξη 2,50 κ.,
νπνηνζδάπνηε θαιπκκΫλνο φξνθνο κε χςνο κηθξφηεξν ησλ 2,40 κ. πνπ
ρξεζηκνπνηεέηαη απνθιεηζηηθΪ γηα ειεθηξνκεραλνινγηθΫο θαη πδξαπιηθΫο
εγθαηαζηΪζεηο αλαγθαέεο ζε ζρΫζε κε ηελ νηθνδνκά, ππφζηεγνο ρψξνο κε
θαζαξφ χςνο κΫρξη 2,20 κ. εθφζνλ πξνθχπηεη ιφγσ Ϋληνλσλ
πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ ηνπ ηεκαρένπ, δελ ηέζεηαη ζε νπνηαδάπνηε ρξάζε
θαη δελ ελνριεέ αηζζεηηθΪ, θαη ην ηκάκα ηεο νηθνδνκάο πνπ δηαρσξέδεηαη
απφ ην/α αλψηαην/α νξηδφληην/α δΪπεδν/α θαη επέπεδν ά επέπεδα
επηθιηλνχο ζηΫγεο, αλ ην κΫζν χςνο απηνχ δελ ππεξβαέλεη ηα 1,85 κ.
(ζνθέηα).

6.2

Γηα ζθνπνχο πξαγκαηνπνέεζεο εηδηθψλ ζηφρσλ θαη πξνγξακκΪησλ
αλΪπηπμεο ά/θαη ζρεηηθψλ απνθΪζεσλ ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιένπ ά/θαη
επέηεπμεο θαιχηεξνπ ιεηηνπξγηθνχ απνηειΫζκαηνο ά/θαη γηα ζθνπνχο
επέιπζεο εηδηθψλ πξνβιεκΪησλ ζε ζρΫζε κε αλΪπηπμε ά ηνπο ρξάζηεο
ηεο αλΪπηπμεο ά ησλ αλαγθψλ παξνράο ηεο αλαγθαέαο ππνδνκάο θ.ι.π.,
ε Πνιενδνκηθά Αξρά εέλαη δπλαηφ λα αλαπξνζαξκφδεη ην επηηξεπφκελν
χςνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ νξφθσλ κΫρξη 2 πΫξαλ ησλ θαζνξηδνκΫλσλ φηαλ
θξέλεη φηη απηφ εέλαη απαξαέηεην ά/θαη επηζπκεηφ, λννπκΫλνπ φηη δελ
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επεξεΪδνληαη νη αλΫζεηο ηεο πεξηνράο, παξαθεέκελσλ ηδηνθηεζηψλ θαη
ρξάζεσλ, θαη εθηφο αλ γηα ηα έδηα ζΫκαηα ηζρχνπλ εηδηθφηεξεο πνιηηηθΫο.
6.3

Γηα αξηζκφ νξφθσλ πΫξαλ ησλ δχν, ζα πξΫπεη λα εμαζθαιέδεηαη ε
ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηεπζπληά Σκάκαηνο Πνιενδνκέαο θαη Οηθάζεσο θαη
ηεο Σνπηθάο Αξράο φηαλ απηά δελ εέλαη Πνιενδνκηθά Αξρά. ΓεληθΪ ζε
ηΫηνηεο πεξηπηψζεηο ζα ιακβΪλνληαη ππφςε ηα πην θΪησ:
(α) Ζ Ϋληαμε ηνπ θηηξένπ ζηελ θιέκαθα, ζην ρψξν θαη ηελ ηνπνγξαθέα ηεο
επξχηεξεο πεξηνράο πνπ ην πεξηβΪιιεη.
(β) Σπρφλ δπζαξκνλέα κε ηδηαέηεξα ζηνηρεέα ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ
ηνπένπ θαη ηνπ ηζηνχ ηεο πεξηνράο θαη ηδηαέηεξα κε θχξηα ζεκεέα αλαθνξΪο.
(γ) ΓηαζθΪιηζε ησλ αλΫζεσλ ηεο πεξηνράο θαη νπηηθψλ θπγψλ κε αλΪινγε
κεέσζε ηεο αλψηαηεο επηηξεπφκελεο θΪιπςεο θαη αλΪινγε αχμεζε ησλ
απνζηΪζεσλ απφ ηα ζχλνξα ηνπ ηεκαρένπ θαη ην νδηθφ ζχλνξν.
(δ) Ζ επέηεπμε αλΪινγεο ηνπηνηΫρλεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ ηνπ
ηεκαρένπ.
(ε) Σν επέπεδν πνηφηεηαο αηζζεηηθνχ ζρεδηαζκνχ.

6.4

Οη πεξηπηψζεηο εθαξκνγάο ησλ πξνλνηψλ ησλ παξαγξΪθσλ 6.2 θαη 6.3
θαη νπνηνλδάπνηε Ϊιισλ πξνλνηψλ ηνπ Σνπηθνχ ρεδένπ πνπ
αλαθΫξνληαη ζε αξηζκφ νξφθσλ θαη χςνο νηθνδνκψλ δπλαηφλ λα
θαζνξέδνληαη κε εηδηθΫο ΔληνιΫο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ηηο νπνέεο ν
Τπνπξγφο ζα εθδέδεη αθνχ ιΪβεη ππφςελ ηνπ ηε γλψκε ηνπ Πνιενδνκηθνχ
πκβνπιένπ θαη Ϊιισλ ζρεηηθψλ θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ θνξΫσλ.
Οη πην πΪλσ ΔληνιΫο δπλαηφλ λα πξνλννχλ γηα ηε δηελΫξγεηα
δηαβνπιεχζεσλ, αλΪ πεξέπησζε, ηεο Πνιενδνκηθάο Αξράο κε Ϊιια
πξφζσπα, Σκάκαηα ά Τπεξεζέεο, ζψκαηα ά/θαη θνξεέο, ά/θαη γηα ηελ εθ
ησλ πξνηΫξσλ εμαζθΪιηζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηΫηνησλ πξνζψπσλ,
ΣκεκΪησλ ά Τπεξεζηψλ, ζσκΪησλ ά/θαη θνξΫσλ.
Σα πην πΪλσ ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγέα θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε
Πνιενδνκηθά Αξρά θξέλεη φηη ην χςνο ηεο νηθνδνκάο ζα πξΫπεη λα κεησζεέ
πΫξαλ ηνπ θαζνξηδφκελνπ αλψηαηνπ επηηξεπφκελνπ.

6.5

Οη πξφλνηεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδένπ πνπ αθνξνχλ κΫγηζην επηηξεπφκελν
χςνο θαη αξηζκφ νξφθσλ δελ εθαξκφδνληαη ζηελ πεξέπησζε ρνξάγεζεο
πνιενδνκηθάο Ϊδεηαο γηα νηθνδνκΫο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο
δεκφζηνο ρψξνο ζξεζθεπηηθάο ιαηξεέαο, λννπκΫλνπ φηη δελ επεξεΪδνληαη
νη αλΫζεηο ηεο πεξηνράο.

7.

ΑΛΛΑΓΖ
ΥΡΖΖ
ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ

7.1

Ζ Πνιενδνκηθά Αξρά κπνξεέ λα επηηξΫςεη αιιαγά ρξάζεο νπνηαζδάπνηε
λφκηκεο νηθνδνκάο ά Ϊιιεο αθέλεηεο ηδηνθηεζέαο, λννπκΫλνπ φηη:
(α)

ΟΗΚΟΓΟΜΖ

Ζ

ΑΛΛΖ

ΑΚΗΝΖΣΖ

Ζ λΫα ρξάζε επηηξΫπεηαη απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδένπ,
ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηάζεηο γηα ζπληειεζηά δφκεζεο θαη ρψξνπο
ζηΪζκεπζεο γηα ηε λΫα ρξάζε θαη Ϊιιεο ηπρφλ πξνυπνζΫζεηο πνπ
πεξηιακβΪλνληαη ζην Σνπηθφ ρΫδην.
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(β)

7.2

7.3

Σεξνχληαη νη πξφλνηεο, ηα θξηηάξηα θαη νη πξνυπνζΫζεηο ηεο
αληέζηνηρεο Πνιηηηθάο ηνπ Σνπηθνχ ρεδένπ γηα ηε λΫα ρξάζε, πνπ
αθνξνχλ ην πνζνζηφ θΪιπςεο, ην χςνο, ηνλ αξηζκφ ησλ νξφθσλ
θαη ηελ απφζηαζε ηεο νηθνδνκάο απφ ηα ζχλνξα. ε πεξέπησζε
πνπ απηΪ δελ εέλαη δπλαηφ λα ηεξεζνχλ, ε Πνιενδνκηθά Αξρά ζα
εμεηΪδεη γεληθΪ θαηΪ πφζν ε λΫα ρξάζε εέλαη πην επηζπκεηά απφ ηελ
πξνεγνπκΫλε ά/θαη πνιενδνκηθΪ ζθφπηκε θαη δπλαηφλ λα απνδερζεέ
ηα πθηζηΪκελα λφκηκα πην πΪλσ κεγΫζε, ιακβΪλνληαο ππφςε ηνλ
επεξεαζκφ ησλ αλΫζεσλ ηεο πεξηνράο θαη γεληθΪ ηηο ζρεηηθΫο
επηπηψζεηο ζηηο πξννπηηθΫο κειινληηθάο αλΪπηπμεο ηεο πεξηνράο.

Δπηπξφζζεηα απφ ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξΪθνπ 7.1, ζε πεξηπηψζεηο
φπνπ ε λΫα ρξάζε εέλαη επηηξεπφκελε θαη παξαηεξεέηαη ππΫξβαζε ηνπ
αλψηαηνπ επηηξεπφκελνπ ζπληειεζηά δφκεζεο ά/θαη ζε πεξέπησζε
φπνπ ηφζν ε πθηζηΪκελε, αιιΪ εγθεθξηκΫλε (κε βΪζε παιαηφηεξα
δεδνκΫλα) ρξάζε, φζν θαη ε πξνηεηλφκελε λΫα ρξάζε δελ επηηξΫπνληαη
κε βΪζε ηηο ηζρχνπζεο πξφλνηεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδένπ, ε Πνιενδνκηθά
Αξρά εέλαη δπλαηφ λα επηηξΫςεη ηε λΫα ρξάζε κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο
Σνπηθάο Αξράο φηαλ απηά δελ εέλαη Πνιενδνκηθά Αξρά θαη ηνπ Γηεπζπληά
Σκάκαηνο Πνιενδνκέαο θαη Οηθάζεσο, λννπκΫλνπ φηη:
(α)

Γελ ππΪξρνπλ Ϊιιεο επεθηΪζεηο ά ηξνπνπνηάζεηο πνπ απμΪλνπλ
ηνλ ζπληειεζηά δφκεζεο πΫξαλ ηνπ ζρεηηθνχ εκβαδνχ πνπ Ϋρεη
εγθξηζεέ, κε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ πνπ έζρπε θαηΪ ηελ Ϋθδνζε
ηεο αξρηθάο Ϊδεηαο.

(β)

Ζ λΫα απηά ρξάζε θξέλεηαη πνιενδνκηθΪ ζθφπηκε ά πην επηζπκεηά
απφ ηελ πθηζηΪκελε εγθεθξηκΫλε ρξάζε.

(γ)

Θα παξΫρνληαη νη απαξαέηεηνη ρψξνη ζηΪζκεπζεο γηα ηε λΫα
ρξάζε ά ζε πεξέπησζε πνπ απηφ δελ εέλαη εθηθηφ ζα εμαγνξΪδεηαη
ε δηαθνξΪ κεηαμχ ησλ παξερνκΫλσλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ
ρψξσλ.

ε πεξέπησζε ππνβνιάο αέηεζεο γηα αιιαγά ρξάζεο παξαδνζηαθάο
βηνκεραληθάο/απνζεθεπηηθάο νηθνδνκάο, ζε ρξάζε ε νπνέα ζα ζπκβΪιεη
ζηελ αλαβΪζκηζε ηνπ επξχηεξνπ πεξηβΪιινληνο, ζα εέλαη πην επηζπκεηά
απφ ηελ εγθεθξηκΫλε ά πθηζηΪκελε ρξάζε, θαη δελ ζα δεκηνπξγάζεη
νπνηεζδάπνηε αξλεηηθΫο επηπηψζεηο ζηε θηινμελνχζα πεξηνρά, φπσο
π.ρ. πνιηηηζηηθφ θΫληξν, άπηα αλΪπηπμε αλαςπράο ά ςπραγσγέαο,
αζιεηηθΫο δηεπθνιχλζεηο, θ.ν.θ., ε Πνιενδνκηθά Αξρά κε ηε ζχκθσλε
γλψκε ηεο Σνπηθάο Αξράο φηαλ απηά δελ εέλαη Πνιενδνκηθά Αξρά, εέλαη
δπλαηφ λα επηηξΫςεη ηε λΫα ρξάζε, αλεμΪξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ηεο
Πνιενδνκηθάο Εψλεο ζηελ νπνέα εκπέπηεη ε ππφ αλΪπηπμε ηδηνθηεζέα,
θαη αλεμΪξηεηα απφ ηηο ππφινηπεο πξφλνηεο ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ
θαη ηεο παξαγξΪθνπ 8 πην θΪησ, κε ηηο αθφινπζεο πξνυπνζΫζεηο:
(α)

Ζ ρξάζε ζα πεξηνξέδεηαη ζην θΫιπθνο ηεο πθηζηΪκελεο νηθνδνκάο,
κε κηθξΫο επεθηΪζεηο πνπ δελ ζα ππεξβαέλνπλ ην 10% ηεο θπβηθάο
ρσξεηηθφηεηαο ηεο νηθνδνκάο.

(β)

Θα ηεξνχληαη νη πξφλνηεο ησλ Καηεπζπληεξέσλ Γξακκψλ ζρεηηθΪ
κε ηελ αηζζεηηθά θαη πνηνηηθά βειηέσζε ηνπ δνκεκΫλνπ
πεξηβΪιινληνο.
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(γ)

Γελ ζα επεξεΪδνληαη νη πξννπηηθΫο κειινληηθάο αλΪπηπμεο ηεο
πεξηνράο.

7.4

Γηα φια ηα πην πΪλσ, φπνπ ηζρχεη εηδηθΪ νπνηαδάπνηε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγηθνχ πκβνπιένπ ζε ζρΫζε κε παξνρά εηδηθψλ θηλάηξσλ πξνο
επέηεπμε γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθάο ηεο ΚπβΫξλεζεο, ζα εθαξκφδνληαη νη
πξφλνηεο ηεο απφθαζεο απηάο.

8.

ΠΡΟΘΖΚΔ ΚΑΗ ΜΔΣΑΣΡΟΠΔ Δ ΤΦΗΣΑΜΔΝΔ ΑΝΑΠΣΤΞΔΗ

8.1

ε πεξέπησζε νηθνδνκάο πνπ πθέζηαηαη λφκηκα θαηΪ ηελ εκεξνκελέα
δεκνζέεπζεο ηνπ ηζρχνληνο Σνπηθνχ ρεδένπ θαη ηεο νπνέαο ε ρξάζε
ζπγθξνχεηαη κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδένπ, ε Πνιενδνκηθά Αξρά
εέλαη δπλαηφ λα ρνξεγάζεη πνιενδνκηθά Ϊδεηα γηα πξνζζάθε ά κεηαηξνπά
ζηελ νηθνδνκά απηά, εθφζνλ ηεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζΫζεηο, θαη
εθφζνλ δελ πθέζηαληαη εηδηθφηεξεο πξφλνηεο.
(α)

Ζ πξνζζάθε ά κεηαηξνπά δελ ζα ζπλεπΪγεηαη αχμεζε ηνπ χςνπο
ά/θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ νξφθσλ ηεο πθηζηΪκελεο νηθνδνκάο, εθηφο
φπνπ επηηξΫπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο Εψλεο φζνλ αθνξΪ ηελ
επηθξαηνχζα ρξάζε.

(β)

Ζ πξνζζάθε ά κεηαηξνπά δελ ζα επεξεΪζεη δπζκελψο ά
παξαβιΪςεη ηηο αλΫζεηο ά ηελ εχινγε ρξάζε παξαθεέκελεο
ηδηνθηεζέαο ά ηεο πεξηνράο σο ζπλφινπ.

(γ)

Ζ νιηθά θπβηθά ρσξεηηθφηεηα φισλ ησλ πξνζζεθψλ ά κεηαηξνπψλ
ζηελ νηθνδνκά, πνπ γέλνληαη κεηΪ ηελ εκεξνκελέα δεκνζέεπζεο ηνπ
Σνπηθνχ ρεδένπ, δελ ππεξβαέλεη ην 10% ηεο θπβηθάο
ρσξεηηθφηεηαο ηελ νπνέα ε νηθνδνκά απηά εέρε θαηΪ ηελ εκεξνκελέα
ρνξάγεζεο ηεο Ϊδεηαο νηθνδνκάο/πνιενδνκηθάο Ϊδεηαο, εθηφο αλ ην
πην πΪλσ πνζνζηφ εμαληιάζεθε πξνεγνπκΫλσο.

(δ)

Ο ζπληειεζηάο δφκεζεο θαη ην πνζνζηφ θΪιπςεο ηεο νηθνδνκάο
δελ ζα ππεξβαέλνπλ ηα αληέζηνηρα κΫγηζηα πνπ επηηξΫπνληαλ γηα ηε
ζπγθεθξηκΫλε απηά ρξάζε κε βΪζε ην λνκηθφ θαζεζηψο πνπ έζρπε
ηελ
εκεξνκελέα
Ϋθδνζεο
ηεο
ηειεπηαέαο
αδεέαο
νηθνδνκάο/πνιενδνκηθάο Ϊδεηαο ά ην κΫγηζην ζπληειεζηά δφκεζεο
θαη ην πνζνζηφ θΪιπςεο πνπ ηζρχεη κε βΪζε ην Σνπηθφ ρΫδην γηα
ηελ θπξηαξρνχζα ρξάζε ζηελ πεξηνρά, νπνηνδάπνηε απφ ηα δχν
εέλαη κηθξφηεξν. Γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηνπ ζπληειεζηά δφκεζεο
θαη ηνπ πνζνζηνχ θΪιπςεο ζα ιακβΪλεηαη ππφςε ην ηεκΪρην πΪλσ
ζην νπνέν βξέζθεηαη ε νηθνδνκά, φπσο απηφ άηαλ εγγεγξακκΫλν ζηα
βηβιέα ηνπ Σκάκαηνο Κηεκαηνινγένπ θαη Υσξνκεηξέαο θαηΪ ηελ
εκεξνκελέα
ρνξάγεζεο
ηεο
ηειεπηαέαο
Ϊδεηαο
νηθνδνκάο/πνιενδνκηθάο Ϊδεηαο.

(ε)

Έρνπλ παξαρσξεζεέ ζην δεκφζην φιεο νη δεζκεχζεηο πνπ
επηβιάζεθαλ κε βΪζε ηηο Ϊδεηεο κε ηηο νπνέεο πινπνηάζεθε ε
πθηζηΪκελε αλΪπηπμε.

Γηα ηνπξηζηηθΫο αλαπηχμεηο αληέ ηεο πην πΪλσ πξφλνηαο ζα ηζρχεη
αληέζηνηρε πξφλνηα πνπ πεξηγξΪθεηαη ζην νηθεέν ΚεθΪιαην ηνπ Σνπηθνχ
ρεδένπ.
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8.2

ε πεξηπηψζεηο πθηζηΪκελσλ αλαπηχμεσλ γηα ηηο νπνέεο Ϋρεη εθδνζεέ
Ϊδεηα νηθνδνκάο κε βΪζε ηνλ πεξέ Ρπζκέζεσο Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκν
θαη Ϋρνπλ πινπνηεζεέ ηξνπνπνηάζεηο/δηαθνξνπνηάζεηο, δηαξθνχζεο ηεο
αδεέαο, εέλαη δπλαηφ λα ρνξεγεζεέ Πνιενδνκηθά Άδεηα γηα ηηο
ηξνπνπνηάζεηο απηΫο, αλεμΪξηεηα απφ ηα ηπρφλ δεδνκΫλα ηνπ λΫνπ
πνιενδνκηθνχ θαζεζηψηνο, λννπκΫλνπ φηη ην ζπλνιηθφ νηθνδνκάζηκν
εκβαδφλ, φπσο απηφ εγθξέζεθε κε ηελ Ϊδεηα νηθνδνκάο δελ απμΪλεηαη, ά
δελ παξαηεξεέηαη ππΫξβαζε ζηνλ επηηξεπφκελν γηα ηελ πεξηνρά
ζπληειεζηά δφκεζεο, ε ρξάζε δελ δηαθνξνπνηεέηαη νπζησδψο, ά ζε
πεξέπησζε δηαθνξνπνηεκΫλεο ρξάζεο απηά εέλαη πνιενδνκηθΪ πην
επηζπκεηά, θαη ηεξνχληαη ζηνλ κΫγηζην δπλαηφ βαζκφ νη ππφινηπεο
πξφλνηεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδένπ, αθνχ εμαζθαιηζζεέ ε ζχκθσλε γλψκε
ηεο Σνπηθάο Αξράο.

8.3

ηηο πεξηπηψζεηο πθηζηΪκελσλ θηελνηξνθηθψλ αλαπηχμεσλ ε
Πνιενδνκηθά Αξρά κπνξεέ λα επηηξΫςεη ηελ αλΫγεξζε νηθνδνκψλ ά/θαη
ηελ εγθαηΪζηαζε ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα αθνξνχλ βειηέσζε
ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγέαο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ αλεμΪξηεηα αλ ζην ηεκΪρην πθέζηαληαη αλαπηχμεηο πνπ
κεξηθψο δελ θαιχπηνληαη κε Ϊδεηα, ά/θαη πθηζηΪκελε ρξάζε ζπγθξνχεηαη
κε ηελ επηηξεπφκελε ρξάζε θαη δελ ζπληξΫρνπλ νη πξνυπνζΫζεηο ησλ
παξαγξΪθσλ 8.1 θαη 8.2 πην πΪλσ.

9.

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΔΧΝ ΟΗΚΟΠΔΓΧΝ

9.1

ε πεξηνρΫο πνπ ηζρχνπλ ζπληειεζηΫο δφκεζεο ρακειφηεξνη ηνπ 0,60:1, ε
Πνιενδνκηθά Αξρά ζα απαηηεέ γηα λΫα νηθφπεδα, ειΪρηζην εκβαδφλ ηεο
ηΪμεσο ησλ 600 η.κ. θαη αληέζηνηρε αχμεζε ησλ δηαζηΪζεσλ πνπ ηζρχνπλ
γηα νηθφπεδα ζπλάζνπο εκβαδνχ, αλΪινγα κε ηνπο ζπληειεζηΫο
αλΪπηπμεο πνπ ηζρχνπλ ζε θΪζε πεξέπησζε, κε ζηφρν ηε δηαζθΪιηζε ηεο
δπλαηφηεηαο αλΫγεξζεο νηθνδνκψλ ηθαλνπνηεηηθνχ κεγΫζνπο ηνπ
επηηξεπφκελνπ ηχπνπ (ελδεηθηηθΪ αλαθΫξεηαη φηη γηα θαηνηθέα ζεσξεέηαη σο
ηθαλνπνηεηηθφ ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηεο ηΪμεο ησλ 300 η.κ., εμαηξνπκΫλσλ
ησλ ππφγεησλ ρψξσλ θαη Ϊιισλ ρψξσλ νη νπνένη δελ ππνινγέδνληαη ζην
ζπληειεζηά δφκεζεο).
Ννεέηαη γεληθΪ φηη αλΪπηπμε πνπ αθνξΪ ην δηαρσξηζκφ γεο ζε νηθφπεδα,
γηα ρξάζεηο πνπ επηηξΫπνληαη απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδένπ, ζα
επηηξΫπεηαη εθφζνλ ην εκβαδφλ ησλ δεκηνπξγνχκελσλ νηθνπΫδσλ εέλαη
αλΪινγν κε ηελ επηηξεπφκελε ρξάζε, ην ζπληειεζηά δφκεζεο θαη ην
πνζνζηφ θΪιπςεο ζε θΪζε πεξηνρά.

9.2

ε πεξέπησζε πνπ ην ηεκΪρην θαηαιακβΪλεηαη εμ' νινθιάξνπ απφ
πθηζηΪκελεο εγθξηκΫλεο νηθνδνκΫο γηα ηηο νπνέεο φηαλ εθδφζεθε ε Ϊδεηα
έζρπαλ κεγαιχηεξνο ζπληειεζηάο δφκεζεο θαη πνζνζηφ θΪιπςεο απφ
απηΪ πνπ ηζρχνπλ ζάκεξα, ζα κπνξεέ λα επηηξαπεέ ν δηαρσξηζκφο ηνπ
ηεκαρένπ θαη ησλ νηθνδνκψλ ζε μερσξηζηΪ νηθφπεδα/ηκάκαηα κε βΪζε ηα
πνζνζηΪ κε ηα νπνέα εθδφζεθε ε Ϊδεηα νηθνδνκάο.

9.3

Ζ Πνιενδνκηθά Αξρά κπνξεέ λα επηηξΫπεη ηε δεκηνπξγέα αξηζκνχ
νηθνπΫδσλ κε εκβαδφλ κηθξφηεξν, ηεο ηΪμεο ηνπ 80%, απφ ην ειΪρηζην
εκβαδφλ νηθνπΫδνπ κε βΪζε ηνπο πεξέ Ρπζκέζεσο Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ
Καλνληζκνχο, ρσξέο ν αξηζκφο απηφο λα ππεξβαέλεη ην 10% ηνπ
ζπλνιηθνχ εκβαδνχ ησλ νηθνπΫδσλ.
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10.

ΗΓΗΧΣΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ ΠΡΑΗΝΟΤ
Ζ Πνιενδνκηθά Αξρά κπνξεέ θαηΪ ηελ Ϋθδνζε πνιενδνκηθάο Ϊδεηαο γηα
αλΪπηπμε λα ζΫηεη φξνπο ζρεηηθΪ κε ηε δελδξνθχηεπζε (ςειφ πξΪζηλν θαη
δΫλδξα) θαη ηελ ηνπηνηΫρλεζε κΫξνπο ηνπ ηεκαρένπ, φπνπ εέλαη εθηθηφ, Ϋηζη
ψζηε λα επηηεπρζεέ ν εκπινπηηζκφο ηνπ πξαζέλνπ θαη ε αλαβΪζκηζε ησλ
αλΫζεσλ ηεο πεξηνράο θαη λα απνθεπρζεέ ε επηθξΪηεζε ζθιεξψλ
επηθαλεηψλ. Ο ρψξνο ηνπ ςεινχ πξαζέλνπ πξΫπεη λα δεέρλεηαη ζηα
ζρΫδηα πνπ ππνβΪιινληαη γηα εμαζθΪιηζε πνιενδνκηθάο Ϊδεηαο. ηελ
πεξέπησζε πνπ ππΪξρεη ππφγεην θαη ε θχηεπζε εέλαη δχζθνιε, ε
Πνιενδνκηθά Αξρά δχλαηαη λα ζΫηεη φξνπο ψζηε λα ελζαξξχλεηαη ε ρξάζε
ησλ ηαξαηζψλ κε θάπνπο θαη πΫξγνιεο γηα θαιχηεξν βηνθιηκαηηθφ
ζρεδηαζκφ θαη κεέσζε ηεο ζεξκνθξαζέαο πεξηβΪιινληνο.

11.

ΑΠΟΣΑΔΗ ΟΗΚΟΓΟΜΧΝ ΑΠΟ ΟΡΗΑ ΣΔΜΑΥΗΧΝ/ΟΗΚΟΠΔΓΧΝ

11.1 ΚαηΪ θαλφλα νη θπξέσο νηθνδνκΫο ζα ηεξνχλ ηηο πην θΪησ απνζηΪζεηο
απφ ηα ζχλνξα ηνπ ηεκαρένπ ά απφ ηα ηπρφλ λΫα ζχλνξα ηνπ ηεκαρένπ ηα
νπνέα δεκηνπξγνχληαη σο απνηΫιεζκα ησλ παξαρσξάζεσλ πνπ
επηβΪιινληαη κε βΪζε ηηο παξαγξΪθνπο 3.1, 3.2 θαη 3.3 πην πΪλσ:
(α) Γηα βηνκεραληθΫο νηθνδνκΫο θαη απνζάθεο ε απφζηαζε ηεο θχξηαο
νηθνδνκάο απφ ηα ζχλνξα ηνπ ηεκαρένπ ζα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ 6,00 κ.
(β) Γηα βηνηερληθΫο νηθνδνκΫο ε απφζηαζε απφ
νηθνπΫδνπ/ηεκαρένπ ζα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ 4,50 κ.

ηα

φξηα

ηνπ

(γ) Γηα θηελνηξνθηθΪ ππνζηαηηθΪ ε απφζηαζε απφ ηα ζχλνξα ηνπ
ηεκαρένπ ζα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ 4,50 κ.
(δ) Γηα μελνδνρεέα θαη ηνπξηζηηθΪ θαηαιχκαηα νη νηθνδνκΫο ζα Ϋρνπλ
γεληθΪ απφζηαζε ηνπιΪρηζηνλ 6,00 κ. απφ ηα ζχλνξα
νηθνπΫδνπ/ηεκαρένπ.
(ε) ΓεληθΪ, γηα φιεο ηηο ππφινηπεο νηθνδνκΫο ε θπξέσο νηθνδνκά ζα
απΫρεη ηνπιΪρηζηνλ 3,00 κΫηξα απφ ην/α νδηθφ/Ϊ ζχλνξν/α (δεκφζηα
νδφο, πεδφδξνκνο, δεκφζηα πιαηεέα, αλνηθηφο δεκφζηνο ρψξνο θιπ.)
θαη ηνπιΪρηζηνλ ηηο αθφινπζεο απνζηΪζεηο απφ ηα ππφινηπα ζχλνξα
ηνπ νηθνπΫδνπ/ηεκαρένπ:
(η)

3,00 κ. κΫρξη θαη ηνλ 3ν φξνθν νηθνδνκάο,

(ηη)

4,00 κ. γηα ηνλ 4ν φξνθν νηθνδνκάο, θαη

(ηηη)

5,00 κ. γηα ηνπο ππεξθεέκελνπο ηνπ 4νπ νξφθνπ, νξφθνπο.

(ζη) ε πεξηπηψζεηο δχν ά πεξηζζφηεξσλ νηθνδνκψλ νη νπνέεο αλεγεέξνληαη
εληφο ηνπ ηδένπ ηεκαρένπ γεο κε ην παληαρφζελ ειεχζεξν ζχζηεκα δφκεζεο
πξΫπεη λα δηαζθαιέδεηαη ειΪρηζηε απφζηαζε 6,00 κ. κεηαμχ ηνπο, κε
εμαέξεζε ηα ΣνπξηζηηθΪ Καηαιχκαηα θαη ηηο βηνκεραληθΫο νηθνδνκΫο, φπνπ
ζα απαηηεέηαη ειΪρηζηε απφζηαζε 12,00 κ. κεηαμχ ηνπο, θαη ηηο βηνηερλέεο,
φπνπ ζα απαηηεέηαη απφζηαζε ηνπιΪρηζηνλ 9,00 κ. κεηαμχ ηνπο.
11.2 Όιεο νη πηo πΪλσ απνζηΪζεηο (11.1 (α) κΫρξη (ε)) απμΪλνληαη ζε 15,00 κ.
ηνπιΪρηζηνλ απφ ην φξην ππεξαζηηθάο νδνχ ά απηνθηλεηνδξφκνπ. ΔηδηθΪ
γηα ηελ πεξέπησζε αλαπηχμεσλ ζε ηεκΪρηα πνπ εθΪπηνληαη
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απηνθηλεηνδξφκνπ, ε Πνιενδνκηθά Αξρά κπνξεέ λα απαηηάζεη ηελ αχμεζε
ηεο απφζηαζεο πΫξαλ ησλ 15,00 κ. γηα ηε δηαθχιαμε ηφζν ησλ αλΫζεσλ
ηεο πξνηεηλφκελεο αλΪπηπμεο φζν θαη ηε δηαζθΪιηζε ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ
απηνθηλεηφδξνκνπ.
11.3 ε ΠεξηνρΫο Δηδηθνχ Υαξαθηάξα ά/θαη ζε ππξάλεο πξναζηέσλ ε Πνιενδνκηθά
Αξρά ζα απαηηεέ ηελ εθαξκνγά ηνπ ζπζηάκαηνο ζπλερνχο δφκεζεο, εθηφο ζε
πεξηπηψζεηο φπνπ ην ζχζηεκα απηφ δελ ραξαθηεξέδεη Ϋλα δξφκν ά ηελ
επξχηεξε πεξηνρά σο ζχλνιν.
Ννεέηαη φηη θαη ζε πεξηνρΫο Ϊιιεο απφ ηηο πην πΪλσ φπνπ επηθξαηεέ ην
ζπλερΫο ά κεηθηφ ζχζηεκα δφκεζεο ε Πνιενδνκηθά Αξρά κπνξεέ λα
απαηηάζεη ά λα επηηξΫςεη φπσο νη νηθνδνκΫο πνπ αλεγεέξνληαη εθΪπηνληαη
ησλ ζπλφξσλ ησλ ηεκαρέσλ ά νηθνπΫδσλ, γηα ζθνπνχο δηαηάξεζεο ά
πξνζαξκνγάο ζην ραξαθηάξα θαη ηε θπζηνγλσκέα ηεο πεξηνράο.
11.4 ΚαλΫλα κΫξνο δαπΫδνπ ηζφγεηαο ππαέζξηαο βεξΪληαο ά απιάο ζα Ϋρεη
χςνο κεγαιχηεξν ησλ 1,20 κ. απφ ην ζπλερφκελν θπζηθφ Ϋδαθνο, φηαλ
βξέζθεηαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 3,00 κ. απφ ηα ζχλνξα ηνπ
ηεκαρένπ ηεο αλΪπηπμεο.
11.5 ε πεξηπηψζεηο φπνπ ηζρχνπλ εηδηθφηεξεο πξφλνηεο ζα απαηηνχληαη
κεγαιχηεξεο απνζηΪζεηο ά/θαη ζα ηεξνχληαη νη απνζηΪζεηο πνπ ζα
αλαθΫξνληαη ζε απηΫο.
11.6 ΑλεμΪξηεηα απφ ηα αλσηΫξσ, ε Πνιενδνκηθά Αξρά κπνξεέ λα
απαηηεέ/επηηξΫπεη, φπσο νη νηθνδνκΫο αλεγεέξνληαη ζε απφζηαζε
κεγαιχηεξε ά/θαη κηθξφηεξε φισλ ησλ απνζηΪζεσλ πνπ θαζνξέδνληαη πην
πΪλσ αλ θαηΪ ηελ θξέζε ηεο απηφ δηθαηνινγεέηαη ά επηβΪιιεηαη γηα
πνιενδνκηθνχο ά Ϊιινπο εηδηθνχο ιφγνπο, ά/θαη γηα ηελ επέηεπμε ζπλερνχο
δφκεζεο ζηηο πεξηνρΫο φπνπ επηθξαηεέ ην ζχζηεκα ζπλερνχο δφκεζεο.
11.7 Οη πεξηπηψζεηο εθαξκνγάο ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξΪθνπ 11.6 πην
πΪλσ θαη νπνηνλδάπνηε Ϊιισλ πξνλνηψλ ηνπ Σνπηθνχ ρεδένπ πνπ
αλαθΫξνληαη ζε απνζηΪζεηο δπλαηφλ λα θαζνξέδνληαη κε εηδηθΫο ΔληνιΫο
ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ηηο νπνέεο ν Τπνπξγφο ζα εθδέδεη αθνχ ιΪβεη
ππφςελ ηνπ ηε γλψκε ηνπ Πνιενδνκηθνχ πκβνπιένπ θαη Ϊιισλ ζρεηηθψλ
θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ θνξΫσλ.
Οη πην πΪλσ ΔληνιΫο δπλαηφλ λα πξνλννχλ γηα ηε δηελΫξγεηα
δηαβνπιεχζεσλ, αλΪ πεξέπησζε, ηεο Πνιενδνκηθάο Αξράο κε Ϊιια
πξφζσπα, Σκάκαηα ά Τπεξεζέεο, ζψκαηα ά/θαη θνξεέο, ά/θαη γηα ηελ εθ
ησλ πξνηΫξσλ εμαζθΪιηζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηΫηνησλ πξνζψπσλ,
ΣκεκΪησλ ά Τπεξεζηψλ, ζσκΪησλ ά/θαη θνξΫσλ.
12.

ΒΟΖΘΖΣΗΚΔ
ΟΗΚΟΓΟΜΔ
ΟΗ
ΟΠΟΗΔ
ΓΤΝΑΣΟΝ
ΔΦΑΠΣΟΝΣΑΗ ΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ Ζ ΣΔΜΑΥΗΟΤ

ΝΑ

12.1 Ζ Πνιενδνκηθά Αξρά κπνξεέ λα επηηξΫςεη ηελ αλΫγεξζε βνεζεηηθψλ
νηθνδνκψλ, εμαηξνπκΫλσλ κεραλνζηαζέσλ, ιεβεηνζηαζέσλ, Ϊιινπ
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ςεζηαξηψλ θαη θνχξλσλ, νη νπνέεο
ζα εθΪπηνληαη ηνπ νξένπ ά ησλ νξέσλ ηνπ ππφ αλΪπηπμε
ηεκαρένπ/νηθνπΫδνπ (κε εμαέξεζε ην φξην κε δεκφζην εγγεγξακκΫλν
δξφκν, φπνπ ζα ηζρχεη ε απφζηαζε πνπ θαζνξέδεηαη γηα θχξηεο
νηθνδνκΫο), ππφ ζρεηηθΫο πξνυπνζΫζεηο νη νπνέεο ζα αλαθΫξνληαη ζε
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Δληνιά ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ γηα ηελ νπνέα γέλεηαη αλαθνξΪ ζηελ
παξΪγξαθν 11.6 πην πΪλσ.
13. ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ ΟΗΚΗΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΠΟΤ ΓΔΗΣΝΗΑΕΟΤΝ ΜΔ
ΗΣΟΡΗΚΟΤ ΠΤΡΖΝΔ ΣΧΝ ΠΡΟΑΣΔΗΧΝ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ
ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΟΥΔ
13.1 ε πεξέπησζε ππνβνιάο αέηεζεο γηα αλΪπηπμε ζε ηδηνθηεζέα πνπ
εκπέπηεη ζε πεξηνρά πνπ γεηηληΪδεη κε παξαδνζηαθφ αζηηθφ ππξάλα ά
Ϊιιε πεξηνρά ε νπνέα θαηΪ ηελ θξέζε ηεο Πνιενδνκηθάο Αξράο, αθνχ
ζπκβνπιεπζεέ θαη ηελ αξκφδηα Σνπηθά Αξρά, δηαζΫηεη ηδηαέηεξα
ραξαθηεξηζηηθΪ ππθλφηεηαο ρξάζεο (κνλΪδα θαηνηθέαο αλΪ νηθφπεδν ά
ηζφπνζν νηθφπεδν), ε Πνιενδνκηθά Αξρά εέλαη δπλαηφ λα απαηηάζεη
κεηαμχ Ϊιισλ:
(η)

κεέσζε ηνπ αλψηαηνπ επηηξεπφκελνπ αξηζκνχ νξφθσλ θαη ηνπ
χςνπο ηεο νηθνδνκάο,

(ηη) αχμεζε ηνπ ειΪρηζηνπ σθΫιηκνπ εκβαδνχ νηθηζηηθάο κνλΪδαο,
(ηηη) ηε ζπκπεξέιεςε ζηελ αλΪπηπμε κνλΪδσλ δηαθφξσλ ηχπσλ,
(ηλ) πξνζαξκνγά ησλ φγθσλ, ηεο θιέκαθαο, ηεο κνξθνινγέαο θαη ηνπ
ζπλερνχο κεηψπνπ ηεο αλΪπηπμεο (νξηδφληηα δηΪηαμε), θαζψο θαη
ηεο ηπρφλ θαηαζθεπάο κνλΪδσλ ζε ππνζηπιψκαηα, ζηνλ
παξαδνζηαθφ ά γεληθΪ ηνλ επηθξαηνχληα πθηζηΪκελν ραξαθηάξα ηεο
πεξηνράο, θαη
(λ) φπσο ε αλΪπηπμε πεξηνξηζζεέ ζε κΫρξη ηΫζζεξηο κνλΪδεο θαηνηθέαο
ζε νηθφπεδν θαλνληθνχ εκβαδνχ, ά ζε ηεκΪρην αλΪινγνπ εκβαδνχ,
κε ζηφρν ηε δηαζθΪιηζε ηνπ ραξαθηάξα θαη ηεο θπζηνγλσκέαο,
θαζψο θαη ησλ αλΫζεσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνράο.
13.2 ε πεξέπησζε ελνπνέεζεο ηεκαρέσλ ά εληαέαο αλΪπηπμεο ζε πεξηνρΫο
ππξάλσλ ά ΠεξηνρΫο Δηδηθνχ Υαξαθηάξα, ην κΫγεζνο, ν φγθνο θαη ε
θιέκαθα ηεο αλΪπηπμεο ζα πξνζαξκφδνληαη αλΪινγα κε ην ραξαθηάξα
πνπ επηθξαηεέ ζηελ πεξηνρά.
14.

ΠΡΟΝΟΗΔ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ
Ζ Πνιενδνκηθά Αξρά ζα πξΫπεη λα δηαζθαιέδεη ηηο Ϊλεηεο θαη αζθαιεέο
ζπλζάθεο πξφζβαζεο αηφκσλ κε εηδηθΫο αλΪγθεο ζε δεκφζηα ά Ϊιια
θηέξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην επξχ θνηλφ (δεκφζηα θηέξηα, θηέξηα
γξαθεέσλ, θηλεκαηνγξΪθνη θαη ζΫαηξα, θΫληξα αλαςπράο, πνιηηηζηηθΪ
θΫληξα, ρψξνη δεκφζηαο ιαηξεέαο, μελνδνρεέα, θ.ιπ.).

15.

ΕΧΝΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΠΑΡΑΛΗΑ
ΜΫζα ζηε Εψλε Πξνζηαζέαο ηεο Παξαιέαο πνπ θαζνξέζζεθε ζχκθσλα κε
ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξέ Πξνζηαζέαο ηεο Παξαιέαο Νφκνπ δελ ζα
επηηξΫπεηαη νπνηαδάπνηε αλΪπηπμε, εθηφο αλ Ϋρεη πξνεγνπκΫλσο
δηαζθαιηζηεέ φηη κπνξεέ λα επηηξαπεέ κε βΪζε ηηο ζρεηηθΫο πξφλνηεο ηνπ
έδηνπ Νφκνπ.
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Ννεέηαη φηη ζηε Εψλε Πξνζηαζέαο ηεο Παξαιέαο εέλαη δπλαηφ λα
επηηξαπνχλ κηθξάο θιέκαθαο θαηαζθεπΫο (πιαθφζηξσηα, θιέκαθεο, κηθξνέ
ηνέρνη αληηζηάξημεο, πεδφδξνκνη, αλαβαζκέδεο, θ.Ϊ.), εθφζνλ ηα Ϋξγα απηΪ
θξέλνληαη απαξαέηεηα γηα ηε ιεηηνπξγέα ηεο αλΪπηπμεο θαη ηεο πεξηνράο
ζαλ ζχλνιν, εκπινπηέδνπλ/βειηηψλνπλ ην παξαιηαθφ πεξηβΪιινλ θαη δελ
επεξεΪδνπλ αξλεηηθΪ ηηο αλΫζεηο ηνπ θνηλνχ ζηελ παξαιέα.
16.

ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ
Οη δηΪθνξεο πξφλνηεο πνπ πεξηΫρνληαη ζην Σνπηθφ ρΫδην δελ εέλαη
δηαδεπθηηθΫο αιιΪ αζξνηζηηθΫο θαη σο εθ ηνχηνπ εέλαη απαξαέηεην φπσο
θΪζε αλΪπηπμε ηθαλνπνηεέ φιεο ηηο πξφλνηεο θΪζε Πνιηηηθάο πνπ
ζρεηέδνληαη κε ηελ πξνηεηλνκΫλε αλΪπηπμε.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ
ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΓΡΑΜΜΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ
ΣΖΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΒΔΛΣΗΧΖ
ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ
ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΓΡΑΜΜΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ
ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
1. ΔΗΑΓΧΓΖ
1.1

ηηο αζηηθΫο πεξηνρΫο φπνπ εθαξκφδνληαη ηα δεκνζηεπκΫλα ΣνπηθΪ ρΫδηα,
ππΪξρνπλ αξθεηΫο πεξηπηψζεηο ελνριεηηθΪ αθαιαέζζεησλ θαη αθαηΪζηαησλ
θηηζκΪησλ ά επεκβΪζεσλ ζε νηθνδνκΫο, πνπ δεκηνπξγνχλ ζνβαξά αηζζεηηθά
ξχπαλζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην Σνπηθφ ρΫδην πξνλνεέ γηα ηε ξχζκηζε ηεο
αηζζεηηθάο πηπράο ηεο αλΪπηπμεο απφ ηελ Πνιενδνκηθά Αξρά, κε βΪζε ηηο
παξνχζεο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο.

1.2

Ο ζθνπφο ηεο ξχζκηζεο ηεο αηζζεηηθάο πηπράο ηεο αλΪπηπμεο εέλαη λα
πξνζηαηεπζνχλ νη επαέζζεηεο πεξηβαιινληηθΪ πεξηνρΫο ζηηο νπνέεο ζα
εθαξκφδνληαη κε απζηεξφηεηα νη παξνχζεο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο, ελψ ζηηο
ππφινηπεο πεξηνρΫο ν ζηφρνο εέλαη ε απνηξνπά εθεέλσλ ησλ αλαπηχμεσλ ά
ησλ ηξνπνπνηάζεσλ ζε πθηζηΪκελεο αλαπηχμεηο πνπ πξνζβΪιινπλ ην Ϊκεζν
ά επξχηεξν θπζηθφ ά δνκεκΫλν πεξηβΪιινλ, φπσο γηα παξΪδεηγκα νηθνδνκΫο
κε αιφγηζηε ρξάζε δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρεέσλ, ςεπδνιατθψλ ζηνηρεέσλ θαη
μελφθεξησλ κνξθνινγηθψλ ζηνηρεέσλ, ά νηθνδνκΫο πνπ ιαλζαζκΫλα
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο παξακΫηξνπο πνπ ζπλζΫηνπλ ηε ζπγθεθξηκΫλε αλΪπηπμε
(π.ρ. κε πξνζαξκνγά ζηελ ηνπνγξαθέα ηνπ εδΪθνπο θ.ιπ.).

1.3

Ζ πην πΪλσ αλαθεξφκελε ξχζκηζε ζα εθαξκφδεηαη κε ηε κνξθά
Αηζζεηηθνχ ΔιΫγρνπ, πνπ νξέδεηαη σο ν Ϋιεγρνο ν νπνένο αζθεέηαη ζε
παξακΫηξνπο ηεο αλΪπηπμεο νη νπνέεο θαζνξέδνπλ ηελ Ϋληαμε ηεο
αξρηηεθηνληθάο κνξθάο ζην θπζηθφ θαη δνκεκΫλν πεξηβΪιινλ. Οη παξΪκεηξνη
δηαθξέλνληαη ζε επηκεηξάζηκεο θαη κε πνπ ζπλδπαζκΫλα ζπλζΫηνπλ κέα
αλΪπηπμε. Οη επηκεηξάζηκεο παξΪκεηξνη αθνξνχλ ζΫκαηα φπσο ε
ρσξνζΫηεζε, ην χςνο, ε δφκεζε, ε θΪιπςε, ε πξνζαξκνγά ζην θπζηθφ
Ϋδαθνο, ε βηνθιηκαηηθά αληαπφθξηζε ηεο νηθνδνκάο, ην κΫγεζνο θαη ν ηξφπνο
δηαρσξηζκνχ νηθνπΫδσλ, θαζψο θαη ε ηνπνζΫηεζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθέδσλ
θαη κεραλνινγηθψλ ά Ϊιισλ εγθαηαζηΪζεσλ ζηηο φςεηο ηεο νηθνδνκάο. Οη κε
επηκεηξάζηκεο παξΪκεηξνη αθνξνχλ ζΫκαηα ηνπ χθνπο θαη ραξαθηάξα ηεο
αλΪπηπμεο, πνπ εθηηκψληαη κε βΪζε ηηο αξρΫο ηεο αξρηηεθηνληθάο σο ηΫρλεο.

2. ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
ΓεληθΪ, ν αηζζεηηθφο Ϋιεγρνο ζα αζθεέηαη ζε φιεο ηηο πεξηνρΫο ηεο Κχπξνπ, σο
αθνινχζσο:
2.1 Πεξηβαιινληηθά Δπαίζζεηεο Πεξηνρέο
ηηο ΠεξηβαιινληηθΪ Δπαέζζεηεο ΠεξηνρΫο ζα δέδεηαη κεγΪιε ζεκαζέα θαη ζα
αζθεέηαη απζηεξφο αηζζεηηθφο Ϋιεγρνο. ηηο πεξηνρΫο απηΫο ε αλΪπηπμε ζα
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πξΫπεη λα ζρεδηΪδεηαη σο κΫξνο ηνπ ζπλφινπ θαη φρη σο μερσξηζηά κνλΪδα
πνπ ζα κπνξνχζε λα βξέζθεηαη ζε νπνηνδάπνηε κΫξνο ηεο Κχπξνπ ά ηνπ
εμσηεξηθνχ. πγθεθξηκΫλα, νη νηθνδνκΫο ζα πξΫπεη λα εληΪζζνληαη νξζΪ ζηηο
πην πΪλσ ΠεξηνρΫο φζνλ αθνξΪ ηε ρσξνζΫηεζε, ηε κνξθνινγέα, ηελ θιέκαθα
θαη ηνλ φγθν, ιακβΪλνληαο ππφςε φιεο ηηο επηκεηξάζηκεο ά κε επηκεηξάζηκεο
παξακΫηξνπο. Ηδηαέηεξα, ηα πιηθΪ θαηαζθεπάο, ηα ρξψκαηα, ε ζρΫζε
πιάξσλ/θελψλ ζηνηρεέσλ, ε ζρΫζε θαιπκκΫλνπ, εκηθαιπκκΫλνπ θαη
αθΪιππηνπ ρψξνπ, νη αλαινγέεο ησλ αλνηγκΪησλ ζηηο φςεηο, θαη ην εέδνο
ζηΫγαζεο, ζα πξΫπεη λα ζΫβνληαη θαη λα ελαξκνλέδνληαη κε ηνλ ραξαθηάξα ηεο
πεξηνράο. Ζ αληηγξαθά/κέκεζε ησλ ζηνηρεέσλ ηνπ παξειζφληνο ζε παιηΫο ά
λΫεο νηθνδνκΫο δελ ελδεέθλπηαη, ηδηαέηεξα φηαλ απηΫο ιεηηνπξγνχλ πξνζβιεηηθΪ
πξνο ηελ απζεληηθά αξρηηεθηνληθά.
Ννεέηαη φηη:
(α) Ζ Πνιενδνκηθά Αξρά ζα δηαζθαιέδεη φηη αλαπηχμεηο ζε ηδηνθηεζέεο
εθαπηφκελεο ησλ επαέζζεησλ πεξηβαιινληηθΪ πεξηνρψλ ελαξκνλέδνληαη
κε απηΫο.
(β) Γηα ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Παξαξηάκαηνο, Δπαέζζεηεο ΠεξηβαιινληηθΪ
ΠεξηνρΫο εέλαη νη ηζηνξηθΫο/παξαδνζηαθΫο πεξηνρΫο (δειαδά νη «ΠεξηνρΫο
Δηδηθνχ Υαξαθηάξα» (ΠΔΥ) θαη ΟΗ «Διεγρφκελεο ΠεξηνρΫο» κε βΪζε ηνλ
πεξέ Αξραηνηάησλ Νφκν), ηα πξνζηαηεπφκελα ηνπέα θαη νη αθηΫο θαη
πεξηνρΫο πξνζηαζέαο ηεο θχζεο.
2.2 Όιεο νη Τπόινηπεο Πεξηνρέο
ηηο πεξηνρΫο απηΫο ζηφρνο εέλαη λα απνθεχγνληαη νη αθξφηεηεο θαη λα
πξνσζεέηαη ν πνηνηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ ζχγρξνλνπ αξρηηεθηνληθνχ
πξνζψπνπ ηεο Κχπξνπ.
3. ΔΗΓΗΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΑΚΖΖ ΑΗΘΖΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
3.1

Ζ Πνιενδνκηθά Αξρά ζα ζπκβνπιεχεηαη ηελ Δηδηθά Δπηηξνπά Άζθεζεο
Αηζζεηηθνχ ΔιΫγρνπ. Ζ αλαθεξφκελε Δπηηξνπά ζα αζθεέ ηα θαζάθνληα ηεο
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο ρεδένπ.

3.2

Ζ αλσηΫξσ Δπηηξνπά ζα ζπκβνπιεχεη ηελ Πνιενδνκηθά Αξρά ζηηο
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
(α) Γηα φιεο ηηο αηηάζεηο πνπ αθνξνχλ αλαπηχμεηο ζε ΠεξηνρΫο Δηδηθνχ
Υαξαθηάξα.
(β) Γηα νπνηαδάπνηε αέηεζε ά ζΫκα, νπνηαζδάπνηε πεξηνράο, επηζπκεέ ε
Πνιενδνκηθά Αξρά λα εμαζθαιέζεη απφςεηο πΪλσ ζηηο αηζζεηηθΫο πηπρΫο
ηεο αλΪπηπμεο.
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(γ) Γηα νπνηαδάπνηε αέηεζε γηα ηελ νπνέα επάιζε δηαθσλέα κεηαμχ ηεο
Πνιενδνκηθάο Αξράο θαη ηνπ κειεηεηά, πΪλσ ζηηο αηζζεηηθΫο πηπρΫο ηεο
αλΪπηπμεο.
(δ) Γηα νπνηαδάπνηε αέηεζε Ϋρεη ππνβιεζεέ Ηεξαξρηθά Πξνζθπγά, πνπ
αλαθΫξεηαη θαη ζε αηζζεηηθΪ ζΫκαηα, θαη ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ
επηζπκεέ λα Ϋρεη ηηο απφςεηο ηεο Δπηηξνπάο.
3.3 Ζ ζχλζεζε θαη ε ιεηηνπξγέα ησλ πην πΪλσ Δηδηθψλ Δπηηξνπψλ Άζθεζεο
Αηζζεηηθνχ ΔιΫγρνπ, θαζνξέδνληαη κε Δληνιά ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ.
4. ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ
4.1

Ζ Ϊζθεζε ειΫγρνπ πΪλσ ζηηο αηζζεηηθΫο πηπρΫο ηεο αλΪπηπμεο δελ
απνηειεέ απηνζθνπφ, θαη ζηφρνο εέλαη ε εμΫηαζε αέηεζεο γηα ζπγθεθξηκΫλε
αλΪπηπμε απφ ηελ Πνιενδνκηθά Αξρά ζηα πιαέζηα κηαο νινθιεξσκΫλεο
πνιενδνκηθάο ζεψξεζεο.

4.2

Οη βαζηθΫο αξρΫο ηεο αξρηηεθηνληθάο γεληθΪ, θαη εηδηθφηεξα ηεο θππξηαθάο
παξαδνζηαθάο αξρηηεθηνληθάο, φπσο ε θιέκαθα, ε απιφηεηα θαη ε θαζαξφηεηα
ησλ φγθσλ, ησλ αμφλσλ θαη ησλ κνξθψλ, ε απζεληηθά ρξάζε ησλ πιηθψλ, ε
νξζά Ϋληαμε ηεο νηθνδνκάο κΫζα ζην ζχλνιν ηνπ ηνπηθνχ ραξαθηάξα, ε
αξκνληθά πξνζαξκνγά κε ην θπζηθφ ηνπέν θαη ηηο θιηκαηνινγηθΫο ζπλζάθεο,
θαζψο θαη νη ζχγρξνλεο ηΪζεηο θαη αμέεο ζηελ αξρηηεθηνληθά, ζα πξΫπεη λα
απνηεινχλ ηε βΪζε πΪλσ ζηελ νπνέα λα ζηεξέδεηαη κηα επΫκβαζε ζε
πθηζηΪκελε νηθνδνκά ά ν ζρεδηαζκφο κηαο ζχγρξνλεο αλΪπηπμεο.

4.3

Οη Πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Παξαξηάκαηνο δελ Ϋρνπλ σο ζηφρν ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο αξρηηεθηνληθάο δεκηνπξγηθφηεηαο, αιιΪ αληέζεηα ζηνρεχνπλ
ζηελ παξνρά κηαο βΪζεο κε δηεπξπκΫλα θξηηάξηα ησλ αληηθεηκεληθψλ θαη
ππνθεηκεληθψλ παξακΫηξσλ ηεο αλΪπηπμεο, ψζηε λα απνηξαπνχλ
ελδερφκελεο αξρηηεθηνληθΫο επεκβΪζεηο, πνπ εέλαη αζπκβέβαζηεο κε ηνλ
πεξηβΪιινληα ρψξν ά θαη κε ηνλ επξχηεξν θππξηαθφ ρψξν.

4.4

Ζ Πνιενδνκηθά Αξρά ζα αληηκεησπέδεη ζεηηθΪ πξνηΪζεηο λΫσλ θηηζκΪησλ
πνπ εθ πξνζΫζεσο απνηεινχλ πξσηφηππεο θαη ζχγρξνλεο επεκβΪζεηο ζηνλ
ρψξν, εέηε ηδησηηθψλ, εέηε δεκφζησλ θηηξέσλ/θηηξέσλ κε θνηλφρξεζηεο
ιεηηνπξγέεο πνπ απφ ηε θχζε ηνπο απαηηνχλ Ϊιιεο πξνζεγγέζεηο, αλεμΪξηεηα
απφ ηελ εθαξκνγά ησλ πην θΪησ θαηεπζπληάξησλ γξακκψλ, λννπκΫλνπ φηη
ζπγθξνηνχλ εκπεξηζηαησκΫλε ελαιιαθηηθά πξφηαζε, ε νπνέα ζα εληΪζζεηαη
ζηηο ηδηνκνξθέεο ηεο θΪζε πεξηνράο.

5. ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΓΡΑΜΜΔ
5.1 Αλαπηύμεηο ζε Ηζηνξηθέο/Παξαδνζηαθέο Πεξηνρέο
5.1.1 πλερήο δόκεζε
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Ζ ζπλεράο δφκεζε ζηηο πεξηπηψζεηο ηζηνξηθψλ/παξαδνζηαθψλ πεξηνρψλ ηνπ
Σνπηθνχ ρεδένπ απνηειεέ νπζηψδε παξΪκεηξν ηεο δηαηάξεζεο ηνπ
ραξαθηάξα ηνπο, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα απαηηεέηαη απφ ηελ Πνιενδνκηθά
Αξρά ε εθαξκνγά ηεο, Ϋηζη ψζηε λα απνηξαπεέ ν δπζκελάο επεξεαζκφο ηεο
πθηζηΪκελεο αμηφινγεο ζπλνράο ζηε δνκά ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Ννεέηαη φηη ζε
πεξηνρΫο πνπ ηζηνξηθΪ αλαπηχρζεθαλ κε ην παληαρφζελ ειεχζεξν ζχζηεκα
δφκεζεο, δελ ζα ηζρχεη ε παξνχζα πξφλνηα αιιΪ ζα ηεξνχληαη νη θνηλΫο
ζπληζηακΫλεο ηεο ζρΫζεο ησλ νηθνδνκψλ κε ηνλ πεξηβΪιινληα ρψξν, ηελ απιά
θαη ηα ζχλνξα ηνπ ηεκαρένπ, φπσο π.ρ. ηε λνεηά νηθνδνκηθά γξακκά.
5.1.2 Γεκηνπξγία ηζνϋςώλ ηζνγείσλ θαη νξόθσλ
Γηα ιφγνπο κνξθνινγηθάο ζπλΫπεηαο θαη ζπλΫρεηαο, ηα χςε φισλ ησλ ηζνγεέσλ
θαη νξφθσλ νηθνδνκψλ θαηΪ κάθνο ελφο δξφκνπ φπνπ εθαξκφδεηαη ην
ζπλερΫο ζχζηεκα δφκεζεο, πεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ παηαξηψλ ά κε, πξΫπεη
λα βξέζθνληαη ζηελ έδηα πεξέπνπ γξακκά ά λα ζπζρεηέδνληαη κε απηά, φζν εέλαη
δπλαηφ. Ηδηαέηεξε πξνζνρά ζα πξΫπεη λα δέλεηαη ζηε ζπκκφξθσζε κε ηα χςε
ησλ γεηηνληθψλ δηαηεξεηΫσλ ά αμηφινγσλ παξαδνζηαθψλ νηθνδνκψλ.
πλεπψο ζηηο αλαθεξφκελεο πεξηνρΫο, ε θαηαζθεπά ζα εέλαη απνδεθηά κφλν
φηαλ απηΪ εέλαη δπλαηφ λα ελζσκαησζνχλ νξζΪ ζηα παξαδνζηαθΪ χςε ησλ
νηθνδνκψλ.
5.1.3 Έληαμε ζην πεξηβάιινλ (θιίκαθα νηθνδνκώλ)
Θα απνδέδεηαη ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζηε ζσζηά ρσξνδηΪηαμε λΫσλ νηθνδνκψλ
κΫζα ζην ηεκΪρην ηεο αλΪπηπμεο θαη ζηε δηαηάξεζε ηεο επηζπκεηάο
νηθνδνκηθάο θιέκαθαο, Ϋηζη ψζηε λα επηηπγρΪλεηαη ε βΫιηηζηε δπλαηά
πξνζαξκνγά ηνπο ζηνλ ρψξν θαη ζηα ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ. Οη φγθνη
ηεο λΫαο νηθνδνκάο πξΫπεη λα δηακνξθψλνληαη ζηελ φιε ζχλζεζε κε
νινθιεξσκΫλα θαη ζαθά ζράκαηα. ε πεξέπησζε ελνπνέεζεο ηεκαρέσλ, ε
ζχλζεζε ησλ θηηξηαθψλ φγθσλ ζα εθθξΪδεη ηελ παξαδνζηαθά θιέκαθα ησλ
αξρηθψλ ηεκαρέσλ, φπνπ απηά απνηειεέ νπζηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ. Ζ
Πνιενδνκηθά Αξρά εέλαη δπλαηφ:
(α) Να κελ επηηξΫπεη νηθνδνκΫο πνπ δελ αθνινπζνχλ ηελ θιέκαθα ηνπ ρψξνπ.
(β) Να επηηξΫπεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ θΪιπςεο ζε ζπλδπαζκφ κε κηθξφηεξν
χςνο ά ιηγφηεξν φγθν ζηνλ φξνθν ησλ νηθνδνκψλ ά ην αληέζεην,
λννπκΫλνπ φηη δελ ζα επεξεΪδνληαη νη αλΫζεηο θαη ε θιέκαθα ηεο γχξσ
πεξηνράο.
(γ)

Να κελ επηηξΫπεη ηελ αλΫγεξζε λΫσλ νηθνδνκψλ ζε πεξέπησζε πνπ
απηΫο δελ πξνζαξκφδνληαη ζηνλ ρψξν θαη ζηα ηδηαέηεξα ηνπ
ραξαθηεξηζηηθΪ πεξηιακβαλνκΫλεο θαη ηεο δηαθχιαμεο νπηηθψλ θπγψλ
θαη δηαδξφκσλ ζΫαο πξνο αμηφινγα θηέζκαηα ά θπζηθΪ γλσξέζκαηα ηεο
πεξηνράο απφ δεκφζηνπο ρψξνπο. Να κελ επηηξΫπεη επέζεο ηελ αλΫγεξζε
νηθνδνκψλ εθηφο ηνπ Οξένπ ΑλΪπηπμεο πνπ ηνπνζεηνχληαη πΪλσ ζε
θνξπθνγξακκά ιφθνπ ά βνπλνχ, ά μεπεξλνχλ ζε χςνο ηελ νπνηαδάπνηε
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Ϊκεζα αληέζηνηρε εθαπηφκελε θνξπθνγξακκά βνπλνχ ά ιφθνπ ηεο
πεξηνράο, εμαηξνπκΫλσλ ηπρφλ αλαγθαέσλ δεκφζησλ Ϋξγσλ ππνδνκάο θαη
δηεπθνιχλζεσλ. Γηα πεξηπηψζεηο νηθνδνκψλ εθηφο ηνπ Οξένπ ΑλΪπηπμεο,
ζα θαηαβΪιιεηαη θΪζε δπλαηά πξνζπΪζεηα γηα πξνζαξκνγά ηνπο ζηα
θπζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ θνξπθνγξακκψλ ά ινθνγξακκψλ.
5.1.4 Πξνζαξκνγή νηθνδνκώλ ζηε θπζηθή θιίζε ηνπ εδάθνπο
Ζ πξνζηαζέα ηεο θπζηθάο θιέζεο ηνπ εδΪθνπο θαη ε πξνζαξκνγά ηεο
νηθνδνκάο ζε απηά ζα απνηειεέ βαζηθφ θξηηάξην θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ηεο
αλΪπηπμεο. Οη νηθνδνκηθνέ φγθνη ζα πξΫπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηε θπζηθά
θιέζε ηνπ εδΪθνπο θαη λα ζΫβνληαη ηηο ηδηνκνξθέεο ηνπ ηνπένπ (δηαηάξεζε
πθηζηΪκελσλ αμηφινγσλ δΫληξσλ, εδαθνινγηθψλ αμηφινγσλ κνξθσκΪησλ
θ.ιπ.). Ζ ζρΫζε ηνπ πθηζηΪκελνπ εδΪθνπο, ηφζν κε ηα γεηηνληθΪ ηεκΪρηα φζν
θαη κε ηελ νηθνδνκά, πξΫπεη λα εέλαη φζν ην δπλαηφ ζπλεράο, δειαδά θαλΫλα
ζεκεέν ηνπ νηθνπΫδνπ/ηεκαρένπ κΫζα ζηελ ειΪρηζηε απαηηνχκελε απφζηαζε
απφ ηα ζχλνξα ηνπ ηεκαρένπ/νηθνπΫδνπ ζην νπνέν δηελεξγεέηαη αλΪπηπμε, δελ
ζα δηαθνξνπνηεέηαη απφ ην πθηζηΪκελν Ϋδαθνο πΫξαλ ηνπ 1,20κ. φζνλ αθνξΪ
επηρσκαηψζεηο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ θξέλεηαη απαξαέηεηε γηα ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγέα ππφγεηνπ ρψξνπ.
ΠΫξαλ ηεο ειΪρηζηεο απαηηνχκελεο απφζηαζεο απφ ηα φξηα ηνπ
ηεκαρένπ/νηθνπΫδνπ ζα επηδηψθεηαη ε δηαηάξεζε ηεο θπζηθάο θιέζεο ηνπ
εδΪθνπο κε κΫγηζηεο εθζθαθΫο/επηρσκαηψζεηο ηεο ηΪμεο ηνπ 1,50κ.
Δμαέξεζε απφ ηα πην πΪλσ απνηεινχλ νη πεξηπηψζεηο νηθνπΫδσλ φπσο
πεξηγξΪθνληαη ζηελ επηθχιαμε ηνπ νξηζκνχ «χςνο» ηνπ Παξαξηάκαηνο Α,
φζνλ αθνξΪ ηηο επηρσκαηψζεηο, δειαδά νηθφπεδν κε κεγΪιν «ινχθθσκα».
ε πεξηπηψζεηο πθηζηΪκελσλ πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ, νη ηνέρνη αληηζηάξημεο
ζα θαηαζθεπΪδνληαη κε θιηκαθσηά κνξθά (ηχπνπ δφκεο), κε πεξηνξηζκΫλν
χςνο θαηΪ ην δπλαηφ, πνπ δελ ζα μεπεξλΪ ηα 2,00κ. αλΪ βαζκέδα. ε
εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο πνπ πξνηεέλνληαη ηνέρνη αληηζηάξημεο κε κεγαιχηεξν
χςνο, νη νπνένη θξέλνληαη απαξαέηεηνη ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ (π.ρ. κεγΪιε
πςνκεηξηθά δηαθνξΪ θαη κηθξφ κΫγεζνο ηεκαρένπ), ε Πνιενδνκηθά Αξρά πξηλ
ηε ιάςε ζρεηηθάο απφθαζεο ζα ζπκβνπιεχεηαη ηελ Δηδηθά Δπηηξνπά Άζθεζεο
Αηζζεηηθνχ ΔιΫγρνπ.
5.1.5 Οηθνδνκέο πάλσ ζε ππνζηπιώκαηα, κε αλνηθηό ηζόγεην (pilotis)
Ζ αλαθεξφκελε κνξθά δελ ζα γέλεηαη απνδεθηά ζηηο ηζηνξηθΫο/παξαδνζηαθΫο
πεξηνρΫο.
5.1.6 ηέγαζε Οηθνδνκώλ
Θα πξΫπεη λα γέλεηαη κε ηδηαέηεξε πξνζνρά φζνλ αθνξΪ ηε κνξθά, ηα πιηθΪ θαη
ηε ιεπηνκΫξεηα ησλ ηειεησκΪησλ. Ζ αληηπξνζσπεπηηθά παξαδνζηαθά ζηΫγε
ζηελ Κχπξν ραξαθηεξέδεηαη απφ επέπεδεο ζηΫγεο κε θξνδψκαηα θαη
θεθιηκΫλεο ζηΫγεο κε κηθξΫο θιέζεηο, εληαέα επέπεδα θαη απιφηεηα ζηελ
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Ϋθθξαζε, ηα νπνέα ζα πξΫπεη λα απνηειΫζνπλ ζηνηρεέα αλαθνξΪο γηα ηηο λΫεο
αλαπηχμεηο. Ζ κνξθά ζηΫγαζεο ηεο λΫαο αλΪπηπμεο ζα εληΪζζεηαη ζηα εέδε
ζηΫγαζεο πνπ ραξαθηεξέδνπλ ηελ πεξηνρά. Να απνθεχγνληαη ηα ππεξβνιηθΪ
ζε κΫγεζνο θαη αξηζκφ θεθιηκΫλα επέπεδα. Ζ ζηΫγαζε ζα πξΫπεη λα θαέλεηαη
νινθιεξσκΫλε/ζπκπιεξσκΫλε, αλεμΪξηεηα αλ ππΪξρεη πξφλνηα γηα
πξφζζεηνπο νξφθνπο.
5.1.7 Τιηθά
Οη δηΪθνξνη ηχπνη πιηθψλ πξΫπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε θξηηάξην ηηο θπζηθΫο
ηνπο ηδηφηεηεο θαη ηελ ηερληθά ηνπνζΫηεζεο, εθαξκνγάο θαη δφκεζάο ηνπο. Ζ
έδηα αξρά ζα εθαξκφδεηαη θαη ζηελ επηδηφξζσζε ά θαηαζθεπά δξφκσλ θαη
πεδνδξνκέσλ. Να πξνηηκνχληαη πιηθΪ πνπ πξνβΪιινπλ θαη ζπλερέδνπλ ηελ
πθά θαη ηνλ ραξαθηάξα ηεο θΪζε πεξηνράο, ελψ νη ελαιιαθηηθνέ ηξφπνη
θαηαζθεπάο πνπ ζα πξνηεέλνληαη κε ζχγρξνλα πιηθΪ ζα πξΫπεη λα δηΫπνληαη
απφ ζπλζεηηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά ζπλΫπεηα. Ζ ρξάζε ηνπ εκθαλνχο κπεηφλ,
ηνπ κεηΪιινπ, ηνπ μχινπ ά Ϊιινπ πιηθνχ, δελ ζα πξΫπεη λα εέλαη ηπραέα, αιιΪ
ζα ιακβΪλεη ππφςε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θΪζε πιηθνχ, θαη ζα ζρεηέδεηαη κε ηε
κνξθά πνπ παέξλεη ε νηθνδνκά αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πιηθνχ.
Γεληθφηεξα, ε ρξάζε ησλ πιηθψλ (επηθΪλεηεο θΪιπςεο) ζα γέλεηαη κε πξνζνρά,
ψζηε λα απνθεχγνληαη πνιχπινθνη ζπλδπαζκνέ θαη ζηνηρεέα πνπ δελ
ζπλΪδνπλ κε ην ραξαθηάξα ηεο πεξηνράο.
5.1.8 Υξήζε ςεπδνπαξαδνζηαθώλ ζηνηρείσλ
Ζ ιαλζαζκΫλε απφδνζε παξαδνζηαθψλ κνξθνινγηθψλ ζηνηρεέσλ αιιΪ θαη ε
πηζηά αληηγξαθά θαη αηαέξηαζηε ρξάζε ηνπο ζε λΫεο νηθνδνκΫο, Ϋρνπλ
ζπκβΪιεη ζεκαληηθΪ ζηε δηακφξθσζε ηεο θαθάο ςεπδνιατθάο εηθφλαο πνπ
ζπρλΪ παξνπζηΪδνπλ νη λΫεο νηθνδνκΫο, ηδηαέηεξα ζηνπο παξαδνζηαθνχο
ππξάλεο. Χο εθ ηνχηνπ, ζηνηρεέα φπσο, δηαθνζκεηηθΪ πΫηξηλα πιαέζηα ά
γσληφιηζνη πνπ πιαηζηψλνπλ ηπραέσλ αλαινγηψλ θνπθψκαηα ζηηο πξνζφςεηο
ησλ νηθνδνκψλ, πιεηΪδα «παξαδνζηαθψλ» θνπθσκΪησλ ζε ιαλζαζκΫλεο
αλαινγέεο θαη ζΫζεηο, πιεζψξα θακΪξσλ, αεησκΪησλ, θηφλσλ ζηηο φςεηο
θ.ιπ., δελ ζα γέλνληαη απνδεθηΪ.
5.1.9 Καηάξγεζε
ζρεδίσλ
δηεύξπλζεο
ηζηνξηθέο/παξαδνζηαθέο πεξηνρέο

ησλ

δξόκσλ

ζηηο

Ζ δηεχξπλζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ε επηβνιά ζρεδένπ ξπκνηνκέαο, θαηΪ
θαλφλα, δελ ζπκβηβΪδνληαη κε ηε δηαηάξεζε ηεο δνκάο θαη ηνπ ραξαθηάξα ησλ
ηζηνξηθψλ/παξαδνζηαθψλ πεξηνρψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε Πνιενδνκηθά Αξρά
δελ ζα επηβΪιιεη δηεπξχλζεηο ά θαη ζα αλαθαιεέ πηζαλΫο πθηζηΪκελεο
δεζκεχζεηο ξπκνηνκηψλ, εθηφο απφ πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ βαζηθφ δξφκν
ά ηκάκαηα δξφκνπ (π.ρ. ζηξνθΫο) ηνπ ππξάλα πνπ δελ επεξεΪδνπλ αμηφινγε
παξαδνζηαθά νηθνδνκά ά ην γεληθφ ραξαθηάξα ηνπ νηθηζκνχ.
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5.1.10 Γηαρσξηζκνί νηθνπέδσλ ή λένπ δξόκνπ κέζα ζε ηζηνξηθέο θαη
παξαδνζηαθέο πεξηνρέο ή ζε επαθή κε απηέο θαη γεληθά ζε
πεξηβαιινληηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο
Σα ζρΫδηα δηαρσξηζκνχ νηθνπΫδσλ θαη νη λΫνη δξφκνη πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε
ηΫηνηεο πεξηνρΫο πξΫπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηελ παξαδνζηαθά ά ηνπηθά
ρσξνδνκά, ζηελ ηνπνγξαθέα ηνπ εδΪθνπο θαη ζηελ θιέκαθα, ηε ιεηηνπξγέα θαη
ηηο αλΪγθεο ηεο πεξηνράο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπο πξΫπεη λα ζΫβεηαη απφιπηα ηνλ
ραξαθηάξα θαη ηε κνξθά ηεο πθηζηΪκελεο δνκάο θαη ηα θπζηθΪ ζηνηρεέα ηνπ
πεξηβΪιινληνο.
5.1.11 Πεξηηεηρίζκαηα, ζεκηληήξηα θαη πεξηθξάμεηο
ε ηζηνξηθΫο/παξαδνζηαθΫο πεξηνρΫο εέλαη δπλαηφ λα επηβΪιινληαη ζηα νδηθΪ
φξηα ηνπ ηεκαρένπ ηεο αλΪπηπμεο πεξηηεηρέζκαηα ά ζεκηληάξηα ά πεξέθξαμε κε
χςνο ηεο ηΪμεο ησλ 2,50 κΫηξσλ απφ ην θπζηθφ Ϋδαθνο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ
ε Πνιενδνκηθά Αξρά θξέλεη φηη απηφ επηβΪιιεηαη, γηα ηε δηαηάξεζε ηνπ
ραξαθηάξα ηεο γεηηνληΪο ά ηεο πεξηνράο. ε νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο
αλΪπηπμεο ζηηο ππφ αλαθνξΪ πεξηνρΫο, ε Πνιενδνκηθά Αξρά εέλαη δπλαηφ λα
επηβΪιιεη πεξηηεηρέζκαηα ά ζεκηληάξηα κε χςνο ρακειφηεξν απφ απηφ πνπ
αλαθΫξεηαη πην πΪλσ, γηα ζθνπνχο δηαηάξεζεο ηεο θιέκαθαο θαη ηεο
θπζηνγλσκέαο ηεο πεξηνράο, θαη ησλ αλΫζεσλ ησλ πεξηνέθσλ.
5.2 Αλαπηύμεηο ζε όιεο ηηο Πεξηνρέο ησλ Σνπηθώλ ρεδίσλ
5.2.1 ηηο πεξηνρΫο εθηφο ησλ ηζηνξηθψλ/παξαδνζηαθψλ πεξηνρψλ, ζα ηζρχνπλ
νη παξΪγξαθνη 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7 θαη 5.1.8 ηνπ θεθαιαένπ 5.1 πην πΪλσ.
5.2.2

Οηθνδνκέο πάλσ ζε ππνζηπιώκαηα, κε αλνηθηό ηζόγεην (pilotis)

Δέλαη δπλαηφ λα επηηξΫπνληαη κφλν ζε πεδηλΪ κΫξε, εθηφο ησλ
Ηζηνξηθψλ/Παξαδνζηαθψλ Πεξηνρψλ, θαη κφλν ζε πεξέπησζε πνπ γέλεηαη
εηδηθφο ζρεδηαζκφο κε ηδηαέηεξε πξνζνρά ζηε ζρΫζε/αλαινγέα ηεο pilotis κε ην
κΫγεζνο ηεο νηθνδνκάο, θαζψο θαη ζηε ζρΫζε ησλ ηπθιψλ επηθαλεηψλ
(ηνέρσλ) κε ηα θελΪ ηνπ ηζνγεένπ. Ο ρψξνο πνπ δεκηνπξγεέηαη θΪησ απφ ηελ
pilotis πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη Ϊλεηε δηακφξθσζε εηζφδνπ, ρψξνπο πξαζέλνπ
θαη ρψξνπο ζηΪζκεπζεο.
5.2.3 Πεξηηεηρίζκαηα θαη Πεξηθξάμεηο
Ζ Πνιενδνκηθά Αξρά εέλαη δπλαηφ λα επηηξΫπεη πεξηηεηρέζκαηα θαη πεξηθξΪμεηο
χςνπο κΫρξη θαη 2,00 κ. πΪλσ ζε νδηθφ ζχλνξν, λννπκΫλνπ φηη απηΫο δελ
επεξεΪδνπλ ηηο αλΫζεηο ησλ γεηηνληθψλ νηθνδνκψλ, ηελ αηζζεηηθά εηθφλα ηεο
πεξηνράο ά ηελ νδηθά αζθΪιεηα γεληθΪ, λννπκΫλνπ φηη ζεσξνχληαη αλαγθαέεο
γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο ηδησηηθφηεηαο δηαθφξσλ εηδηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ζηελ
απιά ηεο νηθνδνκάο (πρ θνιπκβεηηθά δεμακελά θ.ιπ.). ΔπηπιΫνλ, ε
Πνιενδνκηθά Αξρά εέλαη δπλαηφλ λα επηηξΫςεη πεξέθξαμε χςνπο ηεο ηΪμεο
ησλ 2,50κ., εθφζνλ δεκηνπξγνχληαη ζΫκαηα αζθΪιεηαο (π.ρ. ζε μΫλεο
πξεζβεέεο ά ζε ρψξνπο εηδηθψλ δξαζηεξηνηάησλ). ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηα

67

πιηθΪ θαηαζθεπάο θαη ην χςνο ηνπ πεξηηεηρέζκαηνο ά ηεο πεξέθξαμεο πξΫπεη
λα ελαξκνλέδνληαη κε ην Ϊκεζν δνκεκΫλν θαη θπζηθφ πεξηβΪιινλ, θαζψο θαη
κε ηελ θιέκαθα ηεο αξρηηεθηνληθάο ζχλζεζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο αλΪπηπμεο.
5.2.4 Μεραλνινγηθέο θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο ζε νηθνδνκέο
Οη κεραλνινγηθΫο θαη Ϊιιεο εγθαηαζηΪζεηο πνπ επεξεΪδνπλ ηελ εμσηεξηθά
εκθΪληζε ησλ νηθνδνκψλ ζα δεέρλνληαη ζηα ζρΫδηα πνπ ππνβΪιινληαη γηα
εμαζθΪιηζε
πνιενδνκηθάο
Ϊδεηαο.
ε
πεξέπησζε
εμεηδηθεπκΫλσλ
κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ κεγΪιεο θιέκαθαο, απηΫο εέλαη δπλαηφ λα κελ
δεέρλνληαη ζηα ζρΫδηα, αιιΪ ε Πνιενδνκηθά Αξρά ζα κπνξεέ λα ζΫζεη σο
δηαθπιαρζΫλ ζΫκα ζηελ Πνιενδνκηθά Άδεηα ηελ ππνβνιά επηπξφζζεησλ
ζρεηηθψλ ζρεδέσλ. Πξφζζεηα, ε Πνιενδνκηθά Αξρά εέλαη δπλαηφ λα απαηηάζεη
ηα αθφινπζα:
(α) Σελ ηνπνζΫηεζε κεραλνινγηθψλ ά Ϊιισλ εγθαηαζηΪζεσλ φπσο ηα
ληεπφδηηα λεξνχ, ηα θνπγΪξα, νη ζπζθεπΫο θιηκαηηζκνχ (ζα απαηηεέηαη
εηδηθφο ζρεδηαζκφο γηα θηέξηα γξαθεέσλ, θαηαζηεκΪησλ θαη ηνπξηζηηθΫο
αλαπηχμεηο), νη αληΫλεο θαη νη δέζθνη γηα ηειενπηηθΫο εθπνκπΫο, θ.ιπ.
ΣΫηνηα ζηνηρεέα δελ ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ηπραέεο ζΫζεηο ζηελ πξφζνςε ά
ηηο νξνθΫο ησλ νηθνδνκψλ, αιιΪ ζα εληΪζζνληαη ζηελ αηζζεηηθά εηθφλα
ηνπ ζπλφινπ ηεο αλΪπηπμεο. Ηδηαέηεξε ζεκαζέα ζα δέλεηαη ζηα ρξψκαηα ά
ηηο επηγξαθΫο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ.
(β) Σελ ηνπνζΫηεζε ειηαθψλ ζεξκνζέθσλσλ νη νπνένη πξΫπεη λα ζρεδηΪδνληαη
σο αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο νηθνδνκάο, λα εέλαη πιάξσο ελαξκνληζκΫλνη
κε ηα πιηθΪ θαη ηε κνξθά ηεο θαη λα απνηεινχλ εληαέν ζχλνιν κε απηά.
ΛεπηνκεξΫζηεξεο νδεγέεο δέλνληαη ζην ηΫινο ηνπ παξφληνο
Παξαξηάκαηνο.
5.2.5 Γηαθεκηζηηθέο Πηλαθίδεο
Ζ ζΫζε, ην κΫγεζνο θαη ε κνξθά ησλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθέδσλ ζα δεέρλνληαη
ζηα ζρΫδηα πνπ ππνβΪιινληαη γηα εμαζθΪιηζε Πνιενδνκηθάο Άδεηαο ζε ζρΫζε
κε αλΫγεξζε, επηδηφξζσζε, πξνζζάθε ά αιιαγά ρξάζεο νηθνδνκάο, φηαλ ζηελ
αλΪπηπμε πεξηιακβΪλεηαη θαη ε ηνπνζΫηεζε ηΫηνηαο πηλαθέδαο. Ζ Πνιενδνκηθά
Αξρά, θαηΪ ηελ εμΫηαζε ηεο αέηεζεο, ζα ιακβΪλεη ππφςε θαη ηα αθφινπζα
θξηηάξηα:
(α)

Οπνηαδάπνηε δηαθεκηζηηθά πηλαθέδα πξΫπεη λα ηνπνζεηεέηαη δηαθξηηηθΪ
ζηελ νηθνδνκά θαη λα απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο, ρσξέο λα
επεξεΪδεη αξλεηηθΪ ηα αξρηηεθηνληθΪ ά κνξθνινγηθΪ ηεο ζηνηρεέα. Σν
κΫγεζνο ηεο πηλαθέδαο ζα πξΫπεη λα ζπζρεηέδεηαη κε ηα αλνέγκαηα ηεο
νηθνδνκάο ζε πιΪηνο θαη χςνο.

(β) ΚακηΪ δηαθεκηζηηθά πηλαθέδα δελ ζα ηνπνζεηεέηαη ζηελ νξνθά, ζηΫγε ά
Ϊιιν ζεκεέν πΫξαλ απφ ηελ πξφζνςε νηθνδνκάο, εθηφο αλ γέλεη γηα ηνλ
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ζθνπφ απηφ εηδηθφο ζρεδηαζκφο πνπ ζα εγθξηζεέ απφ ηελ Πνιενδνκηθά
Αξρά.
(γ) ΚακηΪ δηαθεκηζηηθά πηλαθέδα δελ ζα ηνπνζεηεέηαη ζηνλ ειεχζεξν ρψξν
γχξσ απφ ηελ νηθνδνκά, εθηφο αλ γέλεη εηδηθφο ζρεδηαζκφο θαη
εμαζθαιηζζεέ Ϊδεηα κε βΪζε ηε ζρεηηθά λνκνζεζέα.
(δ) ηηο ηζηνξηθΫο/παξαδνζηαθΫο πεξηνρΫο απαγνξεχνληαη νη θσηεηλΫο ά
αληαλαθιαζηηθΫο πηλαθέδεο, ά πηλαθέδεο κε θηλνχκελα γξΪκκαηα.
ηελ πεξέπησζε πνπ ππΪξρνπλ ελ ηζρχεη θαλνληζκνέ πνπ αλαθΫξνληαη ζε
δηαθεκηζηηθΫο πηλαθέδεο, ηφηε νη θαλνληζκνέ απηνέ ππεξηζρχνπλ ησλ παξφλησλ
πξνλνηψλ.
5.2.6 Γηακόξθσζε πξνζόςεσλ θαηαζηεκάησλ
Ζ δηακφξθσζε θαη ηπρφλ ηΫληεο ά Ϊιιεο θαηαζθεπΫο γηα ειηνπξνζηαζέα
πξΫπεη λα ζρεδηΪδνληαη πξνζεθηηθΪ θαη λα δεέρλνληαη ζηα ζρΫδηα πνπ
ππνβΪιινληαη γηα πνιενδνκηθά Ϊδεηα. Βαζηθφ θξηηάξην ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο
ζα εέλαη ε απφδνζε ζε Ϋλα δξφκν ά ζε ζεηξΪ νηθνδνκψλ, αηζζεηηθΪ
ηθαλνπνηεηηθνχ ραξαθηάξα.
5.2.7 θπβαιαπνζήθεο θαη ζθπβαινδνρεία
ε πεξέπησζε ηνπνζΫηεζεο ηνπο ζα γέλεηαη εηδηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε ζΫζε
ηνπο ζα εγθξέλεηαη απφ ηελ Πνιενδνκηθά Αξρά. ΣΫηνηεο θαηαζθεπΫο πξΫπεη λα
απνθξχβνληαη ά λα εληΪζζνληαη δηαθξηηηθΪ ζηελ νηθνδνκά ά ζε Ϊιιν ρψξν. Ζ
πξφλνηα αθνξΪ ηφζν ηα κεκνλσκΫλα φζν θαη ηα θνηλφρξεζηα ζθπβαινδνρεέα
(δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ).
5.2.8 Ζκηηειείο νηθνδνκέο
Οη νηθνδνκΫο πξΫπεη λα παξνπζηΪδνληαη ζπκπιεξσκΫλεο ζε θΪζε θΪζε ηεο
ιεηηνπξγέαο ηνπο. Ηδηαέηεξε πξνζνρά ζα δέλεηαη ζηα αθφινπζα:
(α) έδεξα νπιηζκνχ πνπ πξνεμΫρνπλ γηα κειινληηθά θαηαθφξπθε ά νξηδφληηα
επΫθηαζε δελ πξΫπεη λα παξακΫλνπλ νξαηΪ, αιιΪ λα ελζσκαηψλνληαη ζε
πξνζσξηλά θαηαζθεπά πνπ ζα απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο
νηθνδνκάο (πρ. πεξηκεηξηθφ ζηεζαέν).
(β) ε πεξέπησζε πνπ αλαπφθεπθηα ε νηθνδνκά παξακΫλεη εκηηειάο κε κφλν
ηελ εθζθαθά ζεκειέσλ ά ηνλ θΫξνληα νξγαληζκφ κΫξνπο ά ηνπ ζπλφινπ
ηεο, ν ρψξνο ηνπ ηεκαρένπ ζα θαζαξέδεηαη απφ φια ηα Ϊρξεζηα
νηθνδνκηθΪ πιηθΪ θαη ζα πεξηθξΪζζεηαη, κε πεξέθξαμε πνπ ζα
εμαζθαιέζεη ζρεηηθά Ϋγθξηζε Ϋηζη ψζηε λα δηαζθαιέδνληαη νη αλΫζεηο ηεο
πεξηνράο θαη λα πεξηνξέδνληαη νη θέλδπλνη γηα ηελ αζθΪιεηα ησλ
πεξένηθσλ.
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(γ) ΚαηΪ ην ζηΪδην ηεο θαηαζθεπάο, ην εξγνηΪμην πξΫπεη λα πεξηνξέδεηαη ζην
γάπεδν ηεο νηθνδνκάο, ην νπνέν ζα πεξηθξΪζζεηαη θαηΪιιεια γηα λα κελ
παξελνριεέ αηζζεηηθΪ ά κε Ϊιιν ηξφπν ηα δηπιαλΪ ηεκΪρηα ά ρξάζεηο ά ηε
ιεηηνπξγέα ηνπ δξφκνπ.
5.2.9 Γεκόζηνη θαη Ηδησηηθνί Υώξνη ηάζκεπζεο
Ζ Ϋληαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ρψξσλ ζηΪζκεπζεο ζηνλ ηζηφ εέηε ζπλερνχο
εέηε κε ην παληαρφζελ ειεχζεξν ζχζηεκα δφκεζεο, ζα πξΫπεη λα ιακβΪλεη
ππφςε (θαηΪ ην δπλαηφ) ηελ αλΪγθε νπηηθάο απνκφλσζεο ηνπ ρψξνπ απηνχ
απφ ηνλ πεξέγπξφ ηνπ, θαζψο θαη ηελ αλΪγθε ηνπηνηΫρλεζάο ηνπ.
5.2.10 Κπβεξλεηηθέο/δεκόζηεο αλαπηύμεηο
Ζ αλΪγθε γηα αηζζεηηθά θαη πνηνηηθά βειηέσζε ηνπ δνκεκΫλνπ πεξηβΪιινληνο
πξΫπεη λα πηνζεηεέηαη θαη απφ ηνπο θξαηηθνχο θαη εκηθξαηηθνχο θνξεέο, αιιΪ
θαη ηνπηθΫο αξρΫο πνπ ζρεδηΪδνπλ θαη εθηεινχλ νηθνδνκηθΪ Ϋξγα (δεκφζηα
θηέξηα, δξφκνπο, γεθχξηα, ειεθηξηθΫο ά Ϊιιεο εγθαηαζηΪζεηο, θ.ιπ.), ά Ϊιια
Ϋξγα ππνδνκάο (ρψξνπο ζηΪζκεπζεο, δηακφξθσζε ρψξσλ πξαζέλνπ θαη
αλαςπράο, θ.ιπ.). Ο νδηθφο εμνπιηζκφο θαη ε επέπισζε αλνηθηνχ ρψξνπ
(παγθΪθηα, πΪζζαινη, ηειεθσληθνέ ζΪιακνη, νδηθά ζεκαηνδφηεζε θ.ιπ.) ζα
πξΫπεη λα εέλαη ςειάο αηζζεηηθάο ζηΪζκεο θαη ζα πξνζαξκφδνληαη ζε
επηζπκεηφ βαζκφ ζην ραξαθηάξα ηεο πεξηνράο.
5.3 Άιιεο Πξόλνηεο Αηζζεηηθνύ Διέγρνπ
Γηα ηελ Ϊζθεζε νινθιεξσκΫλνπ αηζζεηηθνχ ειΫγρνπ, ηζρχνπλ επηπιΫνλ φιεο νη
ζρεηηθΫο πξφλνηεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδένπ, φπσο θαη νη ζρεηηθΫο ΔληνιΫο ηνπ
Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ (πρ. γηα Ξχιηλεο θαη ΠξνθαηαζθεπαζκΫλεο ΟηθνδνκΫο,
αληΫλεο ηειεπηθνηλσληψλ, θ.ιπ.).
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑ -ΖΛΗΑΚΟΗ ΘΔΡΜΟΗΦΧΝΔ
1. Γεληθέο πξόλνηεο
(α) Ζ δεμακελά ηνπ θξχνπ λεξνχ, ε νπνέα ζεσξεέηαη απφ ηα πιΫνλ ελνριεηηθΪ
ζηνηρεέα απφ αηζζεηηθά Ϊπνςε, ζα πξΫπεη λα απνθξχπηεηαη ά λα
εληΪζζεηαη αξρηηεθηνληθΪ ζε ζηΫγεο ά ζε Ϊιια εηδηθΪ ζρεδηαζκΫλα
ζηνηρεέα ηεο νηθνδνκάο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρΫο ηεο Κχπξνπ δελ
κπνξεέ λα απνθεπρζεέ ε ρξάζε ηεο δεμακελάο ιφγσ ηεο δηαθνπηφκελεο
παξνράο λεξνχ.
(β)

Οη ειηαθνέ ζπιιΫθηεο θαη ν θχιηλδξνο δεζηνχ λεξνχ φηαλ εέλαη νξαηνέ
πξΫπεη λα ηνπνζεηνχληαη κε βΪζε ηε κεγΪιε ηνπο πιεπξΪ θαη φρη φξζηνη,
κεηψλνληαο ζην ειΪρηζην ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ ζπζηάκαηνο.

(γ) Οη ειηαθνέ ζπιιΫθηεο ζα πξΫπεη λα ηνπνζεηνχληαη Ϋηζη ψζηε λα
αθνινπζνχλ, φζν εέλαη δπλαηφ, ηελ θιέζε ηεο νξνθάο/ζηΫγεο. Ζ ζχγρξνλε
ηερλνινγέα Ϋρεη απνδεέμεη φηη εέλαη δπλαηφ λα εθαξκφδνληαη θιέζεηο
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κηθξφηεξεο απφ ηηο ζπλάζεηο, ρσξέο νπζηψδε επεξεαζκφ ηεο απφδνζεο
ηνπ ζπζηάκαηνο.
(δ) ΚακηΪ δηαθάκηζε δελ πξΫπεη λα αλαγξΪθεηαη ζην ζχζηεκα.
(ε) Σα ειηαθΪ ζπζηάκαηα ζΫξκαλζεο λεξνχ πξΫπεη λα δεέρλνληαη ζηα ζρΫδηα
πνπ ππνβΪιινληαη γηα πνιενδνκηθά Ϊδεηα, ηφζν ζηα αξρηηεθηνληθΪ ζρΫδηα
(φςεηο, θαηφςεηο, ηνκΫο), φζν θαη ζε ζρεηηθφ ιεπηνκεξΫο ζρΫδην.
2. Πξόλνηεο γηα νηθνδνκέο ζε πεξηβαιινληηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο
(ηζηνξηθέο/ παξαδνζηαθέο πεξηνρέο, ειεγρόκελεο πεξηνρέο, Πεξηνρέο
Δηδηθνύ Υαξαθηήξα, πξνζηαηεπκέλα ηνπία θαη αθηέο θαη πεξηνρέο
πξνζηαζίαο ηεο θύζεο, θ.ιπ.)
Δθηφο απφ ηε δεμακελά θξχνπ λεξνχ, ζα πξΫπεη λα απνθξχπηεηαη ζε
αξρηηεθηνληθΪ ζηνηρεέα ηεο νηθνδνκάο θαη ν θχιηλδξνο δεζηνχ λεξνχ, Ϋηζη ψζηε
λα κελ εέλαη νξαηφο εμσηεξηθΪ.
3. Πξόλνηεο γηα δηαηεξεηέεο νηθνδνκέο θαη αξραία κλεκεία
ΔπηβΪιιεηαη
ε
πιάξεο
απφθξπςε
ηνπ
ειηαθνχ
ζπζηάκαηνο
ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ, νη νπνένη πξΫπεη λα
ηνπνζεηνχληαη ζε ηΫηνηα ζΫζε ψζηε λα κελ εέλαη νξαηΪ απφ δεκφζην δξφκν.
4. Πξόλνηεο γηα πνιπθαηνηθίεο, ςειά θηίξηα ή νηθνδνκέο ζε νξγαλσκέλε
θαη εληαία κνξθή
ΔπηβΪιιεηαη ε πηνζΫηεζε θνηλνχ ζπζηάκαηνο, ά ε ζπγθΫληξσζε ησλ
αλεμΪξηεησλ ζπζηεκΪησλ ζε εηδηθΪ ζρεδηαζκΫλνπο ρψξνπο ηεο νξνθάο.
πζηάλεηαη φπσο νη ζσιάλεο εμαεξηζκνχ ηνπ δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ κελ
αθάλνληαη κεηΫσξεο, αιιΪ λα αθνινπζνχλ ζηνηρεέα ηεο νηθνδνκάο.
5. Δηδηθέο πεξηπηώζεηο
Οπνηεζδάπνηε δηαθνξνπνηάζεηο απφ ηηο πην πΪλσ αξρΫο/πξφλνηεο, ά ε
πηνζΫηεζε Ϊιισλ ειηαθψλ ζπζηεκΪησλ ζΫξκαλζεο ηνπ λεξνχ, εέλαη δπλαηφ λα
εμεηΪδνληαη μερσξηζηΪ απφ ηελ Πνιενδνκηθά Αξρά κΫζα ζηα πιαέζηα κηαο
νινθιεξσκΫλεο αηζζεηηθάο αληηκεηψπηζεο ηεο ζπγθεθξηκΫλεο νηθνδνκάο,
λννπκΫλνπ φηη επηηπγρΪλεηαη νξζά Ϋληαμε ηνπ ζπζηάκαηνο, ηφζν ζε ζρΫζε κε
ηελ νηθνδνκά, φζν θαη κε ην επξχηεξν πεξηβΪιινλ ηεο. ε πεξηπηψζεηο
εγθαηαζηΪζεσλ κεγΪιεο Ϋθηαζεο, νη κειεηεηΫο ζα ελζαξξχλνληαη λα ηηο
ρσξνζεηνχλ ζε μερσξηζηφ επέπεδν ρψξν.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ

ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ
ΗΓΡΤΜΑΣΑ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ
ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ
ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΗΑ ΥΧΡΟΤ ΑΘΛΟΠΑΗΓΗΧΝ Δ ΥΟΛΔΗΑ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΒΑΘΜΗΓΧΝ
1.

Γεκνηηθά ρνιεία

Ο ειΪρηζηνο απαηηνχκελνο ρψξνο γηα αζινπαηδηΫο ζε δεκνηηθΪ ζρνιεέα εέλαη 8.000
η.κ. θαη πεξηιακβΪλεη κηθξφ γάπεδν πνδνζθαέξνπ θαη Ϋλα γάπεδν θαιαζφζθαηξαο.
Ννεέηαη φηη ζε εηδηθΫο πεξηπηψζεηο ζρνιεέσλ ε Πνιενδνκηθά Αξρά, ζε ζπλελλφεζε
κε ην Τπνπξγεέν Παηδεέαο θαη Πνιηηηζκνχ, κπνξεέ λα επηηξΫςεη κεησκΫλν ρψξν
αζινπαηδηψλ, σο αθνινχζσο:
α) ε ΠεξηνρΫο ΑλΪπηπμεο κε ζπληειεζηά δφκεζεο κεγαιχηεξν ηνπ 1,00:1 εέλαη
δπλαηφ λα επηηξαπεέ κεέσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρψξνπ αζινπαηδηψλ κΫρξη θαη θαηΪ
75%. ηνπ θαζνξηδφκελνπ. Σν ειΪρηζην, εκβαδφλ πνπ ζα απαηηεέηαη ζε ηΫηνηεο
πεξηπηψζεηο ζα εέλαη 3.000 η.κ.
β) ε ΠεξηνρΫο ΑλΪπηπμεο κε ζπληειεζηά δφκεζεο έζν ά κηθξφηεξν ηνπ 1,00:1 εέλαη
δπλαηφ λα επηηξαπεέ κεέσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρψξνπ αζινπαηδηψλ κΫρξη θαη θαηΪ
50% ηνπ θαζνξηδφκελνπ. Σν ειΪρηζην εκβαδφλ πνπ ζα απαηηεέηαη ζε ηΫηνηεο
πεξηπηψζεηο ζα εέλαη 6.000 η.κ.
2.

Γπκλάζηα θαη Λύθεηα θαη Σερληθέο ρνιέο

Ο ειΪρηζηνο απαηηνχκελνο ρψξνο γηα αζινπαηδηΫο ζε ζρνιεέα ΜΫζεο Δθπαέδεπζεο,
θαζνξέδεηαη σο αθνινχζσο:
α) Γηα ΓπκλΪζηα ζα απαηηνχληαη·13.000 η.κ. Ο ρψξνο ησλ αζινπαηδηψλ ζα
πεξηιακβΪλεη ζηέβν ησλ 300 κΫηξσλ, ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα γάπεδν θαιαζφζθαηξαο θαη
Ϋλα γάπεδν πεηφζθαηξαο.
β) Γηα Λχθεηα ζα απαηηνχληαη 16.000 η.κ. Ο ρψξνο αζινπαηδηψλ ζα πεξηιακβΪλεη
ζηέβν ησλ 350 κΫηξσλ, ηνπιΪρηζηνλ δχν γάπεδα θαιαζφζθαηξαο θαη δχν γάπεδα
πεηφζθαηξαο.
γ) ηηο πεξηπηψζεηο ζρνιψλ ΜΫζεο Δθπαέδεπζεο πνπ δελ δηαρσξέδνληαη ζε
ΓπκλΪζην θαη Λχθεην, ν απαηηνχκελνο ρψξνο γηα αζινπαηδηΫο ζα εέλαη φπσο ηα
Λχθεηα.
Ννεέηαη φηη ζε εηδηθΫο πεξηπηψζεηο ζρνιεέσλ ΜΫζεο Δθπαέδεπζεο ε Πνιενδνκηθά
Αξρά, ζε ζπλελλφεζε κε ην Τπνπξγεέν Παηδεέαο θαη Πνιηηηζκνχ, κπνξεέ λα
επηηξΫςεη, κεησκΫλν ρψξν αζινπαηδηψλ, σο αθνινχζσο:
α) ε ΠεξηνρΫο ΑλΪπηπμεο κε ζπληειεζηά δφκεζεο κεγαιχηεξν ηνπ 1,00:1 εέλαη
δπλαηφ λα επηηξαπεέ κεέσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρψξνπ αζινπαηδηψλ κΫρξη θαη θαηΪ
75% ηνπ θαζνξηδφκελνπ. ε πεξέπησζε ηδησηηθνχ ζρνιεένπ, ην ειΪρηζην εκβαδφλ
πνπ ζα απαηηεέηαη ζα εέλαη 4.630 η.κ., δεδνκΫλνπ φηη ζπλάζσο ε ηδησηηθά ΜΫζε
Δθπαέδεπζε θαιχπηεη ηαπηφρξνλα ηφζν ην γπκλαζηαθφ φζν θαη ην ιπθεηαθφ επέπεδν.
β) ε ΠεξηνρΫο ΑλΪπηπμεο κε ζπληειεζηά δφκεζεο έζν ά κηθξφηεξν ηνπ 1,00:1 εέλαη
δπλαηφ επηηξαπεέ κεέσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρψξνπ αζινπαηδηψλ κΫρξη θαη θαηΪ
50% ηνπ θαζνξηδφκελνπ. ε πεξέπησζε ηδησηηθνχ ζρνιεένπ, ην ειΪρηζην εκβαδφλ
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πνπ ζα απαηηεέηαη ζα εέλαη 9.250 η.κ., δεδνκΫλνπ φηη ζπλάζσο ε ηδησηηθά ΜΫζε
Δθπαέδεπζε θαιχπηεη ηαπηφρξνλα ηφζν ην γπκλαζηαθφ φζν θαη ην ιπθεηαθφ επέπεδν.
3.

ρνιέο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Ο ειΪρηζηνο απαηηνχκελνο ρψξνο γηα αζινπαηδηΫο ζε ζρνιΫο ΣξηηνβΪζκηαο
Δθπαέδεπζεο, θαζνξέδεηαη ζε 20.000 η.κ. θαη πεξηιακβΪλεη ζηέβν ησλ 400 κΫηξσλ
θαη ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα γάπεδν θαιαζφζθαηξαο θαη Ϋλα γάπεδν πεηφζθαηξαο.
Ννεέηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ηδησηηθψλ ΣξηηνβΪζκησλ ρνιψλ, ε Πνιενδνκηθά Αξρά,
ζε ζπλελλφεζε κε ην Τπνπξγεέν Παηδεέαο θαη Πνιηηηζκνχ, κπνξεέ λα επηηξΫςεη
κεησκΫλν ρψξν αζινπαηδηψλ, αλΪινγα κε ην κΫγεζνο ηεο ρνιάο θαη ηε ζΫζε ηεο
κΫζα ζηελ Πεξηνρά ΑλΪπηπμεο, φπσο θαζνξέδεηαη πην θΪησ:
α) Γηα ΣξηηνβΪζκηεο ηδησηηθΫο ζρνιΫο κε αλψηαην αξηζκφ θνηηεηψλ κΫρξη 300 πνπ
αλεγεέξνληαη ζε ΠεξηνρΫο ΑλΪπηπμεο κε ζπληειεζηά δφκεζεο κεγαιχηεξν ηνπ 1,00:1
ζα απαηηνχληαη:
Μηα θιεηζηά αέζνπζα πνιιαπιψλ ρξάζεσλ εκβαδνχ ηνπιΪρηζηνλ 600 η.κ., θαη
ειΪρηζηε επηθΪλεηα αλνηθηνχ ρψξνπ Ϊζιεζεο 2000 η.κ.
β) Γηα ΣξηηνβΪζκηεο ηδησηηθΫο ζρνιΫο κε αλψηαην αξηζκφ θνηηεηψλ κΫρξη 300 πνπ
αλεγεέξνληαη ζε ΠεξηνρΫο ΑλΪπηπμεο κε ζπληειεζηά δφκεζεο έζν ά κηθξφηεξν ηνπ
1.00:1 ζα απαηηνχληαη:
Μηα θιεηζηά αέζνπζα πνιιαπιψλ ρξάζεσλ εκβαδνχ ηνπιΪρηζηνλ 600 η.κ., θαη
ειΪρηζηε επηθΪλεηα αλνηθηνχ ρψξνπ Ϊζιεζεο 3000 η.κ.
Ννεέηαη, φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ηδησηηθψλ ρνιψλ ΣξηηνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο κε
κεγαιχηεξν αξηζκφ θνηηεηψλ, ν απαηηνχκελνο ρψξνο γηα αζινπαηδηΫο ζα απμΪλεηαη
θαηΪ 100 η.κ. γηα θΪζε 10 πξφζζεηνπο θνηηεηΫο πΫξαλ ησλ 300.
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ΠΗΝΑΚΑ 1
ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ΓΗΑ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΑ
Αξηζκόο καζεηώλ αλά ηκήκα

25

25

25

Αξηζκόο Σκεκάησλ

1

2

3

Δπηζπκεηό κέγεζνο ζρνιείνπ (καζεηέο)

25

50

75

2,2 ηκ.

2,2 ηκ.

2,2 ηκ.

8 ηκ.
(200 ηκ.)

6 ηκ
(300 ηκ.)

5 ηκ.
(400 ηκ.)

Διάρηζην εκβαδόλ εληαίνπ αλνηθηνύ ρώξνπ
10 ηκ.
(*)πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά (300 ηκ.)
ζαλ παηγληδόηνπνο
πλνιηθόο αθάιππηνο ρώξνο θήπνπ αλά
8 ηκ.
καζεηή
(200 ηκ.)

8 ηκ.
(400 ηκ)

6 ηκ.
(500 ηκ.)

6 ηκ.
(300 ηκ.)

5 ηκ.
(400 ηκ.)

Διάρηζηε επηθάλεηα θαιπκκέλνπ θαη
10 ηκ.
αθάιππηνπ ρώξνπ γηα αζινπαηδηέο αλά
(250 ηκ.)
καζεηή

8ηκ.
(400 ηκ.)

6 ηκ.
(500 ηκ.)

Διάρηζηνο απαηηνύκελνο νιηθόο ρώξνο
ζρνιείνπ (**)

1400 ηκ.

1800 ηκ.

Διάρηζην
εκβαδόλ
δξαζηεξηνηήησλ αλά καζεηή

αίζνπζαο

πλνιηθόο θαιπκκέλνο ρώξνο αλά καζεηή

950 ηκ

* ην ρψξν απηφ δελ πεξηιακβΪλνληαη νη ρψξνη ζηΪζκεπζεο θαη δηαθέλεζεο
νρεκΪησλ θαη αλνηθηνέ ρψξνη µε πιΪηνο κηθξφηεξν ησλ 4,00 µ. Ννεέηαη φηη ζε
εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο ε Πνιενδνκηθά Αξρά ζα κπνξνχζε λα απνδερζεέ φπσο
πνζνζηφ κΫρξη 10% ηνπ απαηηνχκελνπ ρψξνπ Ϋρεη πιΪηνο κεηαμχ 3,00 θαη 4,00 µ.
** ε πεξηπηψζεηο ηδησηηθψλ λεπηαγσγεέσλ ζε ΠεξηνρΫο ΑλΪπηπμεο µε ζπληειεζηά
δφκεζεο κηθξφηεξν ηνπ 1,00:1 ε Πνιενδνκηθά Αξρά, ζε ζπλελλφεζε µε ην αξκφδην
Τπνπξγεέν Παηδεέαο θαη Πνιηηηζκνχ, κπνξεέ λα απαηηάζεη αχμεζε ηνπ ειΪρηζηνπ
απαηηνχκελνπ νιηθνχ ρψξνπ κΫρξη θαη θαηΪ 15% ηνπ θαζνξηδφκελνπ.
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ΠΗΝΑΚΑ 2
ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ΓΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΥΟΛΔΗΑ
Αξηζκόο καζεηώλ αλά ηκήκα

25

Αξηζκόο Σκεκάησλ

12

Δπηζπκεηό κέγεζνο ζρνιείνπ (καζεηέο)

300

Διάρηζην Δκβαδόλ αίζνπζαο δηδαζθαιίαο αλά καζεηή
(Δμαηξείηαη ν ρώξνο πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα ζηαζεξά έπηπια)
πλνιηθόο θαιπκκέλνο ρώξνο αλά καζεηή

2,0 ηκ.
12,0 ηκ.·

πλνιηθόο θαιπκκέλνο ρώξνο αλά καζεηή πνπ δπλαηό λα
απαηηείηαη ζην ηζόγεην (2/3 ζπλνιηθνύ θαιπκκέλνπ ρώξνπ)

8 ηκ.

πλνιηθόο αθάιππηνο ρώξνο ζρνιηθήο απιήο θήπνπ, θαη
ζηάζκεπζεο (εθηόο αζινπαηδηώλ) αλά καζεηή .

20 ηκ.

Διάρηζηε επηθάλεηα θαιπκκέλνπ θαη αθάιππηνπ ρώξνπ αλά
καζεηή (εθηόο αζινπαηδηώλ)

28 ηκ.

Διάρηζην απαηηνύκελν εκβαδόλ ζρνιηθνύ ρώξνπ (εθηόο
αζινπαηδηώλ)

8400 ηκ.

Διάρηζην απαηηνύκελν εκβαδόλ ρώξνπ αζινπαηδηώλ

8000 ηκ.

Διάρηζηνο απαηηνύκελνο νιηθόο ρώξνο ζρνιείνπ

16400 ηκ.
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ΠΗΝΑΚΑ 3
ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ΓΗΑ ΥΟΛΔΗΑ ΜΔΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γπµλάζηα

Λύθεηα θαη Σερληθέο
ρνιέο

Αξηζµόο µαζεηώλ αλά ηµήµα

25

25

Αξηζµόο Σµεµάησλ

20

28

Δπηζπµεηό µέγεζνο ζρνιείνπ (µαζεηέο)

500

700

Διάρηζην
εµβαδόλ
αίζνπζαο
δηδαζθαιίαο
αλά
µαζεηή
(Γελ
πεξηιακβάλεη
ην
ρώξν
πνπ
θαηαιακβάλνπλ ηα ζηαζεξά έπηπια)

1,8η.µ.

1,6 η.µ.

πλνιηθόο
µαζεηή

15 η.µ.

14 η.µ.

πλνιηθόο θαιπµµέλνο ρώξνο αλά
µαζεηή πνπ δπλαηό λα απαηηείηαη ζην
ηζόγεην (60% ζπλνιηθνύ θαιπµµέλνπ
ρώξνπ)

9,00 η.µ.

8,50 η.µ.

πλνιηθόο
αθάιππηνο
ρώξνο
ζρνιηθήο απιήο θαη θήπνπ (εθηόο
αζινπαηδηώλ) αλά µαζεηή

20,00η.µ.

20,00 η.µ.

Διάρηζηε επηθάλεηα θαιπµµέλνπ θαη
αθάιππηνπ ρώξνπ αλά µαζεηή (εθηόο
αζινπαηδηώλ)

29, 00 η.µ.

28,50 η.µ.

Διάρηζην
απαηηνύµελν
εµβαδόλ
ζρνιηθνύ ρώξνπ (εθηόο αζινπαηδηώλ)

14000 η.µ.

20000 η.µ.

Διάρηζην
απαηηνύµελν
ρώξνπ αζιoπαηδηώv

13000 η.µ.

16000 η.µ.

27000 η.µ.

36000 η.µ.

θαιπµµέλνο

ρώξνο

Eιάρηζηνο
απαηηνύµελνο
ρώξνο ζρνιείνπ

αλά

εµβαδόλ
νιηθόο
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ΠΗΝΑΚΑ 4
ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ΓΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΑ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΥΟΛΔΗΑ
Αξηζκόο Μαζεηώλ

120

180

360

6 η.µ.

6 η.µ.

6 η.µ.

4 η.µ.

4 η.µ.

4 η. µ.

πλνιηθόο αθάιππηνο ρώξνο
ζρνιηθήο απιήο θαη θήπνπ (εθηόο
αζινπαηδηώλ) αλά καζεηή

20 η.µ.

20 η.µ.

20 η.µ.

Διάρηζηε επηθάλεηα θαιπκκέλνπ
θαη αθάιππηνπ ρώξνπ αλά καζεηή

24 η.µ.

24 η. µ.

24 η.µ.

2880 η.µ.

4320 η.µ.

8640 η.µ.

α) ε πεξηνρέο µε ∆> 1,00:1

3000 η.µ.

3000 η.µ.

3000 η.µ.

β) ε πεξηνρέο µε ∆≤1,00:1

6000 η.µ.

6000 η.µ.

6000 η.µ.

α) ε πεξηνρέο µε ∆> 1,00:1

5880 η.µ.

7320 η.µ.

11640 η.µ.

β) ε πεξηνρέο µε ∆≤1,00:1

8.880 η.µ.

10320 η.µ.

14640 η.µ.

πλνιηθόο θαιπκκέλνο ρώξνο αλά
καζεηή
πλνιηθόο θαιπκκέλνο ρώξνο αλά
καζεηή πνπ δπλαηό λα απαηηείηαη
ζην ηζόγεην (2/3 ζπλνιηθνύ
θαιπκκέλνπ ρώξνπ)

Διάρηζην απαηηνύκελν εκβαδόλ
ζρνιηθνύ ρώξνπ (εθηόο
αζινπαηδηώλ)
Διάρηζην απαηηνύκελν εκβαδόλ
ρώξνπ αζινπαηδηώλ

Διάρηζηνο απαηηνύκελνο ρώξνο
ζρνιείνπ
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ΠΗΝΑΚΑ 5
ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ΓΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΑ ΥΟΛΔΗΑ ΜΔΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
(ΓΤΜΝΑΗΑ ΚΑΗ ΛΤΚΔΗΑ)
Αξηζκόο Μαζεηώλ

120

180

300

πλνιηθόο θαιπκκέλνο ρώξνο αλά
καζεηή

10,5 η.µ.

10,5 η.µ.

10,5 η.µ.

πλνιηθόο θαιπκκέλνο ρώξνο αλά
καζεηή πνπ δπλαηό λα απαηηείηαη
ζην ηζόγεην (2/3 ζπλνιηθνύ
θαιπκκέλνπ ρώξνπ)

7 η.µ.

7 η.µ.

7 η.µ.

πλνιηθόο αθάιππηνο ρώξνο
ζρνιηθήο απιήο θαη θήπνπ (εθηόο
αζινπαηδηώλ) αλά καζεηή

21 η.µ.

21 η.µ.

21 η.µ.

Διάρηζηε επηθάλεηα θαιπκκέλνπ
θαη αθάιππηνπ ρώξνπ αλά καζεηή

28 η.µ.

28 η.µ.

28 η. µ.

3360 η.µ.

5040 η.µ.

8400 η.µ.

α) ε πεξηνρέο µε ∆> 1,00:1

4630 η.µ.

4630 η.µ.

4630 η.µ.

β) ε πεξηνρέο µε ∆≤1,00:1

9250 η.µ.

9250 η.µ.

9250 η.µ.

α) ε πεξηνρέο µε ∆> 1,00:1

7990 η.µ.

9670 η.µ.

13030 η.µ.

β) ε πεξηνρέο µε ∆≤1,00:1

12610 η.µ.

14290 η.µ.

17650 η.µ.

Διάρηζην απαηηνύκελν εκβαδόλ
ζρνιηθνύ ρώξνπ (εθηόο
αζινπαηδηώλ)
Διάρηζην απαηηνύκελν εκβαδόλ
ρώξνπ αζινπαηδηώλ

Διάρηζηνο απαηηνύκελνο ρώξνο
ζρνιείνπ
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ΠΗΝΑΚΑ 6
ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ ΓΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΥΟΛΔ
Αξηζκόο Μαζεηώλ

120

180

300

πλνιηθόο θαιπκκέλνο ρώξνο αλά
καζεηή

13 η.µ.

13 η.µ.

13 η.µ.

πλνιηθόο θαιπκκέλνο ρώξνο αλά
καζεηή πνπ δπλαηό λα απαηηείηαη
ζην ηζόγεην (2/3 ζπλνιηθνύ
θαιπκκέλνπ ρώξνπ)

8,7 η.µ.

8,7 η.µ.

8,7 η.µ.

πλνιηθόο αθάιππηνο ρώξνο
ζρνιηθήο απιήο θαη θήπνπ (εθηόο
αζινπαηδηώλ) αλά καζεηή

20 η. µ.

20 η.µ.

20 η. µ.

Διάρηζηε επηθάλεηα θαιπκκέλνπ
θαη αθάιππηνπ ρώξνπ αλά καζεηή

28,7

28,7 η. µ.

28,7 η.µ.

3440 η.µ.

5170 η.µ.

8610 η.µ.

α) ε πεξηνρέο µε ∆> 1,00:1

5000 η.µ.

5000 η.µ.

5000 η.µ.

β) ε πεξηνρέο µε ∆≤1,00:1

10000 η.µ.

10000 η.µ.

10000 η.µ.

α) ε πεξηνρέο µε ∆> 1,00:1

8440 η. µ.

10170 η.µ.

13610 η.µ.

β) ε πεξηνρέο µε ∆≤1,00:1

13440 η.µ

15170 η.µ.

18610 η.µ.

Διάρηζην απαηηνύκελν εκβαδόλ
ζρνιηθνύ ρώξνπ (εθηόο
αζινπαηδηώλ)
Διάρηζην απαηηνύκελν εκβαδόλ
ρώξνπ αζινπαηδηώλ

Διάρηζηνο απαηηνύκελνο ρώξνο
ζρνιείνπ
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