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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Το  προς  διαβούλευση  σχέδιο  Προεδρικού  Διατάγματος  με  τίτλο  «Κατηγορίες  και 

περιεχόμενο  χρήσεων  γης»  καταργεί  το  προσφάτως  θεσμοθετημένο  πλαίσιο  χρήσεων 

γης,  νόμος  4269/2014,   και  επαναφέρει  το  πολύ  παλιότερο  πλαίσιο  χρήσεων  γης  του 

Προεδρικού Διατάγματος της 23/2/1987 (Δ’ 166). 

 

Καθώς,  όμως,  το  παλιό  πλαίσιο    του  1987    δεν  ανταποκρίνεται  στα  σύγχρονα  μελετητικά  και 

επενδυτικά δεδομένα, γεγονός που το αναγνωρίζει και το παρόν ΠΔ,  ενδέχεται να δημιουργηθούν 

σημαντικά προβλήματα, τόσο σε υπό εξέλιξη χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες, όσο και σε 

προγραμματιζόμενα επενδυτικά σχέδια, καθώς οι σχετικές έννοιες και διαδικασίες πρέπει να 

διευκρινισθούν καλύτερα και δημιουργούνται εύλογες απορίες σχετικά με την υλοποίησή τους.  

 

Στο προτεινόμενο ΠΔ,  οι  εκκρεμείς  διαδικασίες  σχεδιασμού  χωροταξικού  –  πολεοδομικού 

επιπέδου,  οι  μελέτες  και  τα  σχέδια  που  εκπονήθηκαν  με  εφαρμογή  των  διατάξεων  του 

Κεφαλαίου  Β’  του  Ν.  4269/2014,  που  καταργούνται,    ολοκληρώνονται  σύμφωνα  με  τον 

προηγούμενο νόμο, εφόσον κατά τον χρόνο θέσης σε ισχύ της παρούσας διάταξης (ήτοι από 

27/05/2016), έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος στην αρμόδια υπηρεσία.  

 

Οι  ενδιαφερόμενοι  του  προηγούμενου  εδαφίου  με  αίτησή  τους  στην  αρμόδια  υπηρεσία 

μπορούν  να  εξαιρεθούν  από  την  εφαρμογή  της  παρούσας  μεταβατικής  διάταξης, 

διαδικασίες,  όμως,  που  πρέπει  να  εξειδικευθούν ώστε  να  γίνουν  εφαρμόσιμες,  δεδομένης 

της ελληνικής διοικητικής και πολεοδομικής γραφειοκρατίας.   

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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Α) Η πρώτη παρατήρηση είναι πως οι προτεινόμενες 15 νέες κατηγορίες χρήσεων γης δεν 

αντιστοιχούν στις 9 παλιότερες του ΠΔ του 1987, ενώ εισάγονται νέες, δίχως, όμως, να έχει 

υπάρξει σχετική ενημέρωση, συζήτηση και σύμφωνη γνώμη του ΤΕΕ  και της ΚΕΔΕ.  

Οι  περισσότερες  από  τις  προτεινόμενες  ειδικές  χρήσεις  γης δεν  έχουν διευκρινισθεί με 

μεγάλη  ακρίβεια,  π.χ.  ειδική  κατηγορία  8.2  (Καταστήματα  παροχής  προσωπικών 

υπηρεσιών),  ειδική  κατηγορία  12  (Χώροι  συνάθροισης  κοινού),  ειδική  κατηγορία  32 

(Πράσινα  σημεία  (μικρά,  μεγάλα)  –  Γωνίες  ανακύκλωσης),  ειδική  κατηγορία  37 

(Εγκαταστάσεις  Ανανεώσιμων Πηγών  Ενέργειας) να αναλυθούν  εκτενέστερα,  ενώ  στα 

άρθρα  για  τις  περιοχές  κατοικίας  δίνεται  η  δυνατότητα  ισχύος  ειδικών  διαταγμάτων  και 

ρυθμίσεων σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες του ΟΤΑ.  

Οι    διατυπώσεις  αυτές  αφήνουν  πολλά  περιθώρια  παρερμηνείας,  καθώς  ο  χρόνος  της 

διαβούλευσης ήταν εξαιρετικά σύντομος και πρέπει να διευρυνθεί. 

 

Β) Ειδικότερα, για δύο πρόσφατα κρίσιμα ζητήματα για τις τοπικές κοινωνίες, που σίγουρα 

πρέπει  να  συζητηθούν  ευρύτερα  με  σχετικούς  φορείς,  σε  τοπικό  και  κεντρικό  επίπεδο, 

δίχως να νομιμοποιηθούν αυθαίρετα, το ΠΔ αναφέρει τα εξής:  

α)  σχετικά  με  τη  λειτουργία  εγκαταστάσεων  φιλοξενίας  μεταναστών/προσφύγων 

αυτά  προβλέπονται  σε  περιοχές  γενικής  κατοικίας  για  κέντρα  με  δυναμικότητα  έως  300 

άτομα,  σε  περιοχές  οριοθετημένων  οικισμών  κάτω  των  2.000  κατοίκων  για  κέντρα 

δυναμικότητας  έως  100  άτομα,  καθώς  και  στις  περιοχές  ιδιαίτερων  χρήσεων  χωρίς 

περιορισμό στον πληθυσμό. 

β) Σε ό,τι αφορά τα Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών, αυτά μπορούν να εγκατασταθούν σε 

περιοχές  κοινωφελούς  λειτουργίας,  ιδιαίτερων  χρήσεων  και  περιοχές  παραγωγικών 

εγκαταστάσεων χαμηλής και μέσης όχλησης. 

 

 

Γ) Το νέο ΠΔ  περιέχει πολλές αλλαγές στις ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης που πρέπει να 

επισημανθούν και διερευνηθούν, όπως οι εξής: 

 

α)  Στα  πρώτα  άρθρα  κατοικίας,  απαιτείται  περαιτέρω  διερεύνηση,  σε  σχέση  με  την 

υπάρχουσα κατάσταση του τοπικού χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στον ελληνικό 

χώρο. 
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Στο άρθρο 2 γίνεται αναφορά στη νέα κατηγορία της αποκλειστικής κατοικίας, στη θέση 

της παλιότερης αμιγούς κατοικίας, που αφορούσε μόνο   υφιστάμενες περιοχές που έχουν 

ως  αποκλειστική  χρήση  την  κατοικία.  Το  προτεινόμενο ΠΔ  αφήνει  τη  δυνατότητα,  βάσει  

ειδικών διαταγμάτων που  διέπουν τις αστικές περιοχές, επί πλέον χρήσεων, δίχως όμως επί 

πλέον διευκρινήσεις.   

Ειδική  αναφορά  γίνεται  στις  εγκαταστάσεις  σταθμών  βάσεων  κινητής  τηλεφωνίας, 

που θεσμοθετούνται οριστικά. 

 

Στο  άρθρο  3,  στις  περιοχές  αμιγούς  κατοικίας  στις  επιτρεπόμενες  χρήσεις 

συγκαταλέγονται καταστήματα έως 100 τ.μ., πολιτιστικές εγκαταστάσεις,  καταλύματα έως 

30 κλίνες, φούρνους κλπ. Καλό θα ήταν στο άρθρο 3 να προστεθούν οι παρακάτω ειδικές 

κατηγορίες  χρήσεων  :  κατηγορία  8.3  (Δημοτικές  αγορές),  κατηγορία  9  (Γραφεία, 

Τράπεζες,  Ασφάλειες,  Επιχειρήσεις  κοινής  ωφέλειας),  κατηγορία  13(  Εστίαση), 

κατηγορία 14 (Αναψυκτήρια). Οι προαναφερόμενες ειδικές κατηγορίες είναι απαραίτητες 

για την σωστή λειτουργία της αμιγής κατοικίας. 

Επισημαίνεται, επίσης, στο προτεινόμενο ΠΔ, καλό είναι να συγκεντρώνονται οι χρήσεις  με 

κωδικό  (7),  (8.1 & 8.2),  (25)  και  (16) σε συγκεκριμένες  θέσεις  του  ρυμοτομικού σχεδίου, 

ώστε να αποφεύγεται η διασπορά τους, βάσει ενός επιθυμητού πολεοδομικού σχεδιασμού, 

δίχως περαιτέρω διευκρινήσεις. 

 

 

 

 

Στο άρθρο 4, μεταξύ των νέων χρήσεων στις περιοχές Γενικής κατοικίας περιλαμβάνονται, 

μεταξύ άλλων:  

1) τα  πράσινα  σημεία  και  οι  γωνιές  ανακύκλωσης  που  αποτελούν  βασικά  εργαλεία 

υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων,  

2) η αστική γεωργία – λαχανόκηποι που επιτρέπουν την καλλιέργεια στις πόλεις γεωργικών 

προϊόντων για ατομική κατανάλωση,  
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3) οι  εγκαταστάσεις  υποδοχής  και  φιλοξενίας  μεταναστών/  προσφύγων  ως  αναγκαίες 

δομές για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης,  

4) οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις ως βασική παραγωγική δραστηριότητα στην ύπαιθρο. 

Οι  παραπάνω  χρήσεις  απαιτούν  να  υπάρξει  σύμφωνη  γνώμη  ΚΕΔΕ  και 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ. 

 

Στο άρθρο 6, στη κατηγορία «Τουρισμός ‐ αναψυχή» το σχέδιο ΠΔ περιλαμβάνει την ειδική 

κατηγορία 1  (Κατοικία), καλό θα ήταν να την εξειδικεύσει ως παραθεριστική κατοικία, 

ώστε να δένει με τις σχετικές ρυθμίσεις που είχαν ήδη ψηφιστεί από το 2012  (ν. 4092).  

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις  απαιτούνται  περαιτέρω  διευκρινήσεις  για  τις 

προτεινόμενες χρήσεις γης και τον απαραίτητο τοπικό  πολεοδομικό σχεδιασμό. 

 

β)  Στο  άρθρο  11  στην  προώθηση  υποδοχέων  για  την  εγκατάσταση  παραγωγικών 

δραστηριοτήτων  αιχμής,  η  επικέντρωση  γίνεται  στα  Τεχνολογικά  Πάρκα,  στα  οποία 

περιλαμβάνονται  μια  σειρά  ακόμη  χρήσεων,  ενώ  και  στις  ειδικές  κατηγορίες,  23  και  24, 

γίνεται  αναφορά  σε  θερμοκοιτίδες  και  κέντρα  τεχνολογικής  υποστήριξης  επιχειρήσεων, 

έννοιες  και  διαδικασίες  που  πρέπει  να  συζητηθούν  αναλυτικότερα  με  την  ΚΕΔΕ  και  τα 

Επιμελητήρια,  καθώς  φαίνεται  πως  ο  σχεδιασμός  του  αποτελεί  κρίσιμη  αναπτυξιακή 

προτεραιότητα  σε κεντρικό επίπεδο.   

 

 

γ)  Στο άρθρο 13,  που αφορά τη συγκέντρωση αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας,  στο 

άρθρο 15 για τις περιοχές γεωργικής γης (Αγροτική χρήση) σε συνδυασμό με άλλες χρήσεις 

και  στο άρθρο 8 για τις περιοχές ελεύθερων χώρων και πρασίνου, οι σχετικές κατηγορίες 

πρέπει να διευκρινισθούν και  σε σχέση με  τις παρατηρήσεις  του  ίδιου  του ΠΔ, που δίνει 

δυνατότητες για συνοδές  χρήσεις ανάλογα με τον πολεοδομικό σχεδιασμό.   

 

δ) Στο άρθρο 14 του νέου ΠΔ, σχετικά με τις ιδιαίτερες χρήσεις, η διατύπωση αναφέρεται 

σε περιοχές  ιδιαίτερων  χρήσεων.  Αν  εδώ  γίνεται  αναφορά στην εκτός σχεδίου δόμηση, 

λείπει η χρήση για κατοικία, γεγονός με ιδιαίτερη σημασία για τον κλάδο των μηχανικών, 

μελετητών  και  κατασκευαστών,  ενώ  αλλάζει  δραστικά  το  καθεστώς  των  εννοιών  για  τα 

άρτια και οικοδομήσιμα εκτός σχεδίου οικόπεδα.  
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Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται μια εκτενής και ακριβέστερη διατύπωση του άρθρου 14.     

 

ε) Οι  ΑΠΕ, ιδιαίτερα τα Φωτοβολταϊκά, ενώ αναφέρονται σε κάποιες κατηγορίες χρήσεων 

λείπουν  από  τις  περιοχές  με  χρήσεις  γης  αμιγούς  κατοικίας  άρθρο  3,  γενικής  κατοικίας 

άρθρο  4,  πολεοδομικού  κέντρου  άρθρο  5,  κυρίως,  όμως,  στις  περιοχές  αγροτικής 

χρήσης  άρθρο  15.  Το  γεγονός  αυτό  θα  δημιουργήσει  σημαντικά  προβλήματα  και 

διαμαρτυρίες, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Αιτ/νια. Στην περίπτωση των Φωτοβολταϊκών 

απαιτείται η άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων και επενδυτών, ιδιαίτερα των 

μικρο‐επενδυτών,  καθώς  διαφαίνεται  η  περαιτέρω  υποβάθμισή  τους.  Πιθανά  το  ΠΔ  να 

υπονοεί πως οι ΑΠΕ έχουν κορεσθεί σα μορφή ενέργειας στην Ελλάδα ( πάνω του 20% της 

συνολικής παραγωγής)  

 

 

 

 

 

 

(στ)  Στο  άρθρο  16  σχετικά  με  τις  περιοχές  προστασίας  του  φυσικού  και  πολιτιστικού 

περιβάλλοντος (Περιοχές Προστασίας ΠΠ), αυτές περιορίζονται σε δύο, σε ΠΠ1, απόλυτης 

προστασίας και ΠΠ2, μερικής προστασίας, στις οποίες επιτρέπονται χρήσεις γης, μετά από 

ειδική πολεοδομική μελέτη. Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτούνται περαιτέρω διευκρινήσεις 

σχετικά με την κατεύθυνση των ειδικών μελετών για περιβαλλοντικούς και αναπτυξιακούς 

λόγους, αλλά και τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην όλη διαδικασία.  

     

(ζ)  Στο  άρθρο 17, που προφανώς  το προτεινόμενο ΠΔ,  κάνει  αναφορά στους Οικισμούς, 

καλό θα ήταν να διευκρινιστεί εάν οι χρήσεις του άρθρου αυτού αναφέρονται και στους 

οικισμούς προϋφιστάμενους του 1923. 

  

Δ) Τέλος, στο άρθρο 18, εισάγονται γενικές και μεταβατικές διατάξεις με τις οποίες:  
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1) διατηρείται η ευελιξία προσαρμογής, έγκρισης, περιοριστικών όρων ή απόρριψης, κατά 

τον  πολεοδομικό  σχεδιασμό,  του  περιεχομένου  των  ειδικών  κατηγοριών  χρήσεων  στις 

τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες, ακόμη και στο επίπεδο του οικοδομικού τετραγώνου ή 

του κτιρίου, με την εξαίρεση των εγκαταστάσεων κεραιών κινητής τηλεφωνίας.  

 

2) προβλέπονται  οι  όροι  εφαρμογής  των  περιορισμών  και  εξειδικεύσεων  στα 

προβλεπόμενα  μεγέθη  εκμετάλλευσης  των  ειδικών  κατηγοριών  χρήσεων,  βάσει  του  ΠΔ 

1987, πλην των περιπτώσεων της έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών σε αδόμητα οικόπεδα. 

 

3) προβλέπονται  οι  διαδικασίες  έγκρισης,  αναθεώρησης  και  τροποποίησης  εγκεκριμένων 

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ  ως  προς  τον  καθορισμό  χρήσεων  γης,  βάσει  εισηγήσεων  του  αρμόδιου 

ΣΥΠΟΘΑ. 

 

 

 

4)  Το  ΠΔ  δίνει  τη  δυνατότητα  στους  Δήμους  κατά  την  αναθεώρηση  των  Γενικών 

Πολεοδομικών  Σχεδίων  να  απαγορεύουν  ή  να  επιτρέπουν  υπό  όρους  και  προϋποθέσεις 

ορισμένες από τις ειδικές χρήσεις γης, με σύμφωνη γνώμη του ΣΥΠΟΘΑ. 

 

Οι διατυπώσεις στο προαναφερόμενο άρθρο είναι ασαφείς και χρήζουν περαιτέρω 

επεξήγηση, ιδίως στην παράγραφο 3 και 4. 


