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ΟΙΚΙΜΟΙ/ 

ΠΔΡΙΟΥΔ 

ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ΠΡΟΣΑΗ ΒΑΔΙ ΠΑΛΙΟΤ 

ΠΓ 23.2.1987 

(ΦΔΚ 166/Γ/87) 

ΝΔΑ ΠΡΟΣΑΗ ΒΑΔΙ ΝΔΟΤ 

ΠΓ 59 

(ΦΔΚ 114/2018) 

Μετόχι,Τράχθλοσ, 
Σφθνάρι,  
Καλουδιανά, Κόκκινο 
Μετόχι, τμιμα τθσ ΠΕ 1 
"Καςτζλι", ΠΕ 2 "Αγ. 
Αντϊνιοσ", ΠΕ 6 
"Καρφαλϊνασ", ΠΕ 7 
"Νωπιγεια"  
 
 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ (Άρθρο 3) 
 
Επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ: 
Κατοικία,  
Ξενοδοχεία μζχρι 100 κλινϊν και 
ξενϊνεσ,  
Εμπορικά καταςτιματα (με 
εξαίρεςθ τισ υπεραγορζσ και τα 
πολυκαταςτιματα).   
Γραφεία, τράπεηεσ, αςφάλειεσ, 
κοινωφελείσ οργανιςμοί, 
διοίκθςθ,  
Κτίρια εκπαίδευςθσ,  
Εςτιατόρια,  
Αναψυκτιρια,  
Θρθςκευτικοί χϊροι,  
Κτίρια κοινωνικισ  πρόνοιασ, 
Επαγγελματικά εργαςτιρια 
χαμθλισ όχλθςθσ,  
Πρατιρια βενηίνθσ, Ακλθτικζσ 
εγκαταςτάςεισ, Κτίρια, γιπεδα 
ςτάκμευςθσ, Πολιτιςτικά κτίρια 
(και εν γζνει πολιτιςτικζσ 
εγκαταςτάςεισ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ (Άρθρο 3)  
 
Επιτρζπομενεσ χριςεισ:   
(1) Κατοικία 
(2) Κοινωνικι πρόνοια. 
(3) Εκπαίδευςθ: Τα κτίρια 
ιδιωτικϊν εκπαιδευτθρίων 
και τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
πρζπει να ζχουν μζγιςτθ 
ςυνολικι επιφάνεια δόμθςθσ 
μζχρι 1.500 τμ. 
(4.1) Μικρζσ ακλθτικζσ 
εγκαταςτάςεισ. 
(5) Θρθςκευτικοί χϊροι. 
(6) Πολιτιςτικζσ εγκαταςτάςεισ 
μζχρι 1200τμ. ςυνολικισ 
επιφάνειασ δόμθςθσ. 
(7) Διοίκθςθ τοπικισ κλίμακασ. 
(8) Περίκαλψθ. 
Επιτρζπονται μόνο 
Πρωτοβάκμιεσ υπθρεςίεσ υγείασ 
χωρίσ νοςθλεία (8.1), ιδιωτικζσ 
κλινικζσ μζχρι 100 κλίνεσ (8.2.2), 
εξωνοςοκομειακζσ μονάδεσ 
ψυχικισ υγείασ (8.3), μονάδεσ 
πρόλθψθσ και καταπολζμθςθσ 
των εξαρτιςεων (8.4). 
(10) Εμπόριο και παροχι 
προςωπικϊν υπθρεςιϊν. 
Επιτρζπονται μόνο Εμπορικά 
καταςτιματα (10.1), 
Καταςτιματα παροχισ 
προςωπικϊν υπθρεςιϊν (10.2) 
και Υπεραγορζσ τροφίμων (10.3) 
οι οποίεσ πρζπει να ζχουν 
μζγιςτθ ςυνολικι επιφάνεια 
δόμθςθσ μζχρι 1.500 τμ. (ν. 
4315/2014). 
(11) Γραφεία/ Κζντρα 
Ζρευνασ/Θερμοκοιτίδεσ επιχει- 
ριςεων. Επιτρζπονται μόνο 
Γραφεία και Κζντρα ζρευνασ. 
(12) Εςτίαςθ μζχρι 300 τ.μ. 
ςυνολικισ επιφάνειασ δόμθςθσ. 
(13) Αναψυκτιρια μζχρι 200 τ.μ. 
ςυνολικισ επιφάνειασ δόμθςθσ. 
(15) Τουριςτικά καταλφματα 
μζχρι 150 κλίνεσ και λοιπζσ 
τουριςτικζσ επιχειριςεισ. 
(16.1) Στάκμευςθ (κτίρια-
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 γιπεδα) αυτοκινιτων μζχρι 
3,5 τόνουσ, κοινισ χριςθσ, 
μοτοςικλετϊν και 
μοτοποδθλάτων. 
(17) Πρατιρια παροχισ 
καυςίμων και ενζργειασ. Θ 
παροχι φυςικοφ αερίου γίνεται 
μόνο για τθν εξυπθρζτθςθ 
οχθμάτων. Θ εγκατάςταςθ νζων 
πρατθρίων υγρϊν καυςίμων ςε 
ςυνδυαςμό με χριςεισ ςτακμοφ 
αυτοκινιτων, πλυντθρίου και 
λιπαντθρίου αυτοκινιτων, 
αξεςουάρ αυτοκινιτου και μίνι 
μάρκετ για τθν εξυπθρζτθςθ των 
πελατϊν, επιτρζπεται μόνο 
εφόςον αποτελεί μοναδικι 
χριςθ του οικοπζδου. 
(18) Πλυντιρια - Λιπαντιρια 
αυτοκινιτων. 
(19.1) Συνεργεία επιςκευισ 
αυτοκινιτων - ςυνικων 
οχθμάτων (ςυμπεριλαμβάνονται 
οι μοτοςικλζτεσ και 
μοτοποδιλατα) μζχρι 3,5 τόνουσ 
μικτοφ φορτίου ι δυνατότθτα 
μεταφοράσ μζχρι 9 ατόμων εκτόσ 
φανοποιείων και βαφείων. 
(20) Αποκικεσ χαμθλισ όχλθςθσ 
μζχρι 400 τ.μ. ςυνολικισ 
επιφάνειασ.δόμθςθσ. Δεν 
επιτρζπονται οι αποκικεσ με 
κωδικό 20.1. Ειδικά για τισ 
φαρμακαποκικεσ, θ μζγιςτθ 
ςυνολικι επιφάνεια δόμθςθσ 
ανζρχεται ςε 1.500 τ.μ. 
(22) Επαγγελματικά εργαςτιρια 
μζχρι 400τ.μ. ςυνολικισ 
επιφάνειασ δόμθςθσ. 
(45) Χϊροι διεξαγωγισ τεχνικϊν-
ψυχαγωγικϊν και τυχερϊν 
παιγνίων. 
(46) Αςτικι γεωργία - 
λαχανόκθποι. 
 
Δθλαδι εξαιροφνται: 
 
(21) Εγκαταςτάςεισ Εφοδιαςτικισ 
(ν. 4302/2014). 
(26) Εγκαταςτάςεισ Μζςων 
Μαηικισ Μεταφοράσ 
(27) Κζντρα Τεχνικοφ Ελζγχου 
Οχθμάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. -Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.). 
(30) Γωνιζσ ανακφκλωςθσ και 
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πράςινα ςθμεία (μικρά, 
μεγάλα κοινι υπουργικι 
απόφαςθ 18485/26-4-2017 
ΦΕΚ Β’ 1412). 
(41) Εγκαταςτάςεισ προςωρινισ 
υποδοχισ και φιλοξενίασ 
μεταναςτϊν/προςφφγων και 
ευάλωτων ομάδων 
 
ΗΜΕΙΩΗ: Το Καςτζλι εξαιρείται 
του περιοριςμοφ τθσ χριςθσ (41) 
θ οποία επιτρζπεται.  

Κωςτογιάννθδεσ, Σθρικάρι, 
Σινενιανά, Κιολιανά, 
Κουκουναρά, Γραμβοφςα 
(Ακαναςιανά), 
Καλλεργιανά, Χορευτιανά,  
Χαρχαλιανά 
(Σκουλουδιανά), 
Μαρεδιανά, Βαρδιανά, 
Καρεφιλιανά 
(Μπαλαμπιανά), Δάφνθ, 
Άνω Κουνουπίτςα, Κάτω 
Κουνουπίτςα, Μεράδα, 
Μετόχι, Άνω Σφθνάρι, 
Κουτουφιανά, Ηερβιανά, 
Νζο Χωριό, Αγ. Γεϊργιοσ, 
Φουρνάδοσ και ςτθν Π.Ε. 5 
"Πλάτανοσ", Κολζνθ, 
Φαλελιαννά, Κοτςιανά, 
Κουρκιανά, Χαιρεκιανά, 
Ποταμίδα, Χαραυγι, 
Περβολάκια, 
Παπαγιαννάκθδεσ, 
Σφακοπθγάδι, 
Αρμενοχϊρι, Τριαλϊνια, 
Δερμιτηιανά, Βουλγάρω, 
Χουδαλιανά, Μακρϊνασ, 
Μουρί, Λατηιανά, 
Καψανιανά, Τοπόλια, Αθ 
Κυργιάννθσ, 
Τςουρουνιανά, 
Μαλάκυροσ, 
Κουτςοματάδοσ, Σάςαλοσ, 
Μανεριανά (Πφργοσ), 
Κουντουδιανά , οικιςμοί 
προ 23 
 
 
 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ 1 
 
Επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ: 
Κατοικία,  
Γραφεία, τράπεηεσ, αςφάλειεσ, 
κοινωφελείσ οργανιςμοί, 
διοίκθςθ, 
Κτίρια εκπαίδευςθσ, Εςτιατόρια,  
Αναψυκτιρια,  
Θρθςκευτικοί χϊροι,  
Κτίρια κοινωνικισ πρόνοιασ,  
Επαγγελματικά εργαςτιρια 
χαμθλισ όχλθςθσ, 
 Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ, 
Πολιτιςτικά κτίρια (και εν γζνει 
πολιτιςτικζσ εγκαταςτάςεισ) 
 

Επίςθσ επιτρζπονται με 
περιοριςμοφσ: 
ξενϊνεσ μζχρι 30 κλίνεσ και 
εμπορικά καταςτιματα, που 
εξυπθρετοφν τισ κακθμερινζσ 
ανάγκεσ των κατοίκων.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ (Άρθρο 3)  
 
Επιτρζπομενεσ χριςεισ:   
(1) Κατοικία 
(2) Κοινωνικι πρόνοια. 
(3) Εκπαίδευςθ: Τα κτίρια 
ιδιωτικϊν εκπαιδευτθρίων 
και τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
πρζπει να ζχουν μζγιςτθ 
ςυνολικι επιφάνεια δόμθςθσ 
μζχρι 1.500 τμ. 
(4.1) Μικρζσ ακλθτικζσ 
εγκαταςτάςεισ. 
(5) Θρθςκευτικοί χϊροι. 
(6) Πολιτιςτικζσ εγκαταςτάςεισ 
μζχρι 1200τμ. ςυνολικισ 
επιφάνειασ δόμθςθσ. 
(7) Διοίκθςθ τοπικισ κλίμακασ. 
(8) Περίκαλψθ. 
Επιτρζπονται μόνο 
Πρωτοβάκμιεσ υπθρεςίεσ υγείασ 
χωρίσ νοςθλεία (8.1), ιδιωτικζσ 
κλινικζσ μζχρι 100 κλίνεσ (8.2.2), 
εξωνοςοκομειακζσ μονάδεσ 
ψυχικισ υγείασ (8.3). 
(10) Εμπόριο και παροχι 
προςωπικϊν υπθρεςιϊν. 
Επιτρζπονται μόνο Εμπορικά 
καταςτιματα (10.1), 
Καταςτιματα παροχισ 
προςωπικϊν υπθρεςιϊν (10.2) 
(11) Γραφεία/ Κζντρα 
Ζρευνασ/Θερμοκοιτίδεσ επιχει- 
ριςεων. Επιτρζπονται μόνο 
Γραφεία και Κζντρα ζρευνασ. 
(12) Εςτίαςθ μζχρι 300 τ.μ. 
ςυνολικισ επιφάνειασ δόμθςθσ. 
(13) Αναψυκτιρια μζχρι 200 τ.μ. 
ςυνολικισ επιφάνειασ δόμθςθσ. 
(15) Τουριςτικά καταλφματα 
μζχρι 30 κλίνεσ. 



6 
 

 (16.1) Στάκμευςθ (κτίρια-
γιπεδα) αυτοκινιτων μζχρι 3,5 
τόνουσ, κοινισ χριςθσ, 
μοτοςικλετϊν, μοτοποδθλάτων. 
 (46) Αςτικι γεωργία, 
λαχανόκθποι. 
 
Δθλαδι εξαιροφνται: 
 
(8.4) Μονάδεσ πρόλθψθσ και 
καταπολζμθςθσ των εξαρτιςεων  
(10.3) Υπεραγορζσ τροφίμων  
(17) Πρατιρια παροχισ 
καυςίμων και ενζργειασ. 
(18) Πλυντιρια - Λιπαντιρια 
αυτοκινιτων 
(19.1) Συνεργεία επιςκευισ 
αυτοκινιτων - ςυνικων 
οχθμάτων (ςυμπεριλαμβάνονται 
οι μοτοςικλζτεσ και 
μοτοποδιλατα) 
(20) Αποκικεσ χαμθλισ όχλθςθσ 
μζχρι 400 τ.μ.  ςυνολικισ 
επιφάνειασ δόμθςθσ 
(21) Εγκαταςτάςεισ Εφοδιαςτικισ 
(ν. 4302/2014) 
(22) Επαγγελματικά εργαςτιρια 
μζχρι 400τ.μ. ςυνολικισ 
επιφάνειασ δόμθςθσ 
(26) Εγκαταςτάςεισ Μζςων 
Μαηικισ Μεταφοράσ με 
κακοριςμό κζςθσ από το 
εγκεκριμζνο ρυμοτομικό 
ςχζδιο 
(27) Κζντρα Τεχνικοφ Ελζγχου 
Οχθμάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. - Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) 
(30) Γωνιζσ ανακφκλωςθσ και 
πράςινα ςθμεία (μικρά, μεγάλα) 
(κυα 18485/26.4.2017 ΦΕΚ 
Β’1412). 
(41) Εγκαταςτάςεισ προςωρινισ 
υποδοχισ και φιλοξενίασ 
μεταναςτϊν/προςφφγων και 
ευάλωτων ομάδων 
(45) Χϊροι διεξαγωγισ τεχνικϊν - 
ψυχαγωγικϊν και τυχερϊν 
παιγνίων (ν. 4002/2011) 

 
 
Κατά μικοσ του παράκτιου 
μετϊπου τθσ Κιςςάμου 
(τμιμα τθσ Π.Ε. 1), Π.Ε. 3 
"Επεκτάςεισ Καςτελίου 
(Ι)", νζοσ  προσ 

 
ΣΟΤΡΙΜΟ - ΑΝΑΨΤΧΗ (Άρθρο 
8) 
 
Επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ: 
Ξενϊνεσ και ξενοδοχεία και 
λοιπζσ εγκαταςτάςεισ. 

 
ΣΟΤΡΙΜΟ - ΑΝΑΨΤΧΗ  
(Άρθρο 5) 
 
Επιτρζπομενεσ χριςεισ:   
(1) Κατοικία. 
(2) Κοινωνικι Πρόνοια. 
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πολεοδόμθςθ οικιςτικόσ 
υποδοχζασ ςτο παραλιακό 
μζτωπο τθσ Μθκφμνθσ, 
Π.Ε. 8α και 8β "Νζοσ 
οικιςτικόσ υποδοχζασ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατοικία. 
Εμπορικά καταςτιματα.     
Εςτιατόρια. 
Αναψυκτιρια. 
Κζντρα διαςκζδαςθσ - αναψυχισ 
Χϊροι ςυνάκροιςθσ κοινοφ. 
Πολιτιςτικά κτίρια και εν γζνει 
πολιτιςτικζσ  λειτουργίεσ. 
Κτίρια κοινωνικισ πρόνοιασ. 
Θρθςκευτικοί χϊροι.  
Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ.  
Τουριςτικοί Λιμζνεσ 

(4) Μικρζσ (4.1) και ειδικζσ (4.3) 
ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ. 
(5) Θρθςκευτικοί χϊροι. 
(6) Πολιτιςτικζσ εγκαταςτάςεισ. 
(8.1) Πρωτοβάκμιεσ υπθρεςίεσ 
υγείασ. 
(9) Χϊροι ςυνάκροιςθσ κοινοφ/ 
Συνεδριακά κζντρα. 
(10) Εμπόριο και παροχι 
προςωπικϊν υπθρεςιϊν. 
Επιτρζπονται μόνο εμπορικά 
καταςτιματα (10.1) και 
καταςτιματα παροχισ 
προςωπικϊν υπθρεςιϊν (10.2) 
και υπεραγορζσ και 
πολυκαταςτιματα (10.3 και 10.4) 
μζχρι 1.500 τ.μ. ςυνολικισ 
επιφάνειασ δόμθςθσ. 
(11) Γραφεία/Κζντρα 
ζρευνασ/Θερμοκοιτίδεσ 
επιχειριςεων. 
Επιτρζπονται μόνο Γραφεία. 
(12) Εςτίαςθ. 
(13) Αναψυκτιρια. 
(14) Αναψυχι. 
(15) Τουριςτικά καταλφματα, 
εγκαταςτάςεισ ειδικισ 
τουριςτικισ υποδομισ και λοιπζσ 
τουριςτικζσ επιχειριςεισ. 
(16) Στάκμευςθ (κτίριο - γιπεδο). 
Επιτρζπονται μόνο Στάκμευςθ 
(κτίρια-γιπεδα) αυτοκινιτων 
μζχρι 3,5 τόνουσ κοινισ χριςθσ, 
μοτοςικλετϊν και  
μοτοποδθλάτων (16.1) και 
Στάκμευςθ (κτίρια - γι- 
πεδα) ςκαφϊν και τουριςτικϊν 
λεωφορείων (16.2). 
(17) Πρατιρια παροχισ 
καυςίμων και ενζργειασ. Θ 
παροχι φυςικοφ αερίου γίνεται 
μόνο για τθν εξυπθ- 
ρζτθςθ οχθμάτων. 
(24.5) Πολυλειτουργικό 
αγρόκτθμα. 
(26) Εγκαταςτάςεισ Μζςων 
Μαηικισ Μεταφοράσ. 
(30) Γωνιζσ ανακφκλωςθσ και 
πράςινα ςθμεία (μικρά, μεγάλα 
κοινι υπουργικι απόφαςθ 
18485/26-4-2017 
ΦΕΚ Β’ 1412). 
Επιτρζπονται μόνο Γωνιζσ 
ανακφκλωςθσ και Μικρά 



8 
 

πράςινα ςθμεία. 
(32) Χϊροσ επεξεργαςίασ και 
διάκεςθσ λυμάτων με 
κακοριςμό κζςθσ από το 
εγκεκριμζνο ρυμοτομικό 
ςχζδιο (34) Εγκαταςτάςεισ ΑΠΕ. 
(44) Καηίνο. 
(45) Χϊροι διεξαγωγισ τεχνικϊν - 
ψυχαγωγικϊν και 
τυχερϊν παιγνίων. 
(46) Αςτικι γεωργία - 
λαχανόκθποι. 
(47) Καταςκθνϊςεισ - παιδικζσ 
εξοχζσ. 
 
Δθλαδι εξαιροφνται: 
 
(18) Πλυντιρια, λιπαντιρια 
αυτοκινιτων 

Τμιμα τθσ Π.Ε. 1 "Καςτζλι" 
παρά τθν ΠΕΟ που 
διζρχεται εντόσ τθσ 
Κιςςάμου και ςε βάκοσ 
ενόσ Οικοδομικοφ 
Τετραγϊνου. 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ 
(Άρθρο 4) 
 
Επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ: 
Κατοικία, Ξενϊνεσ ξενοδοχεία 
και λοιπζσ τουριςτικζσ 
εγκαταςτάςεισ,  
Εμπορικά καταςτιματα,   
Γραφεία τράπεηεσ αςφάλειεσ 
κοινωφελείσ οργανιςμοί,  
Διοίκθςθ (ςτα κζντρα γειτονιάσ 
επιτρζπονται μόνο κτίρια  
διοίκθςθσ επιπζδου γειτονιάσ), 
Εςτιατόρια,  
Αναψυκτιρια, Κζντρα 
διαςκζδαςθσ αναψυχισ,  
Χϊροι ςυνάκροιςθσ κοινοφ,   
Πολιτιςτικά κτίρια και εν γζνει 
πολιτιςτικζσ εγκαταςτάςεισ,  
Κτίρια εκπαίδευςθσ,   
Θρθςκευτικοί χϊροι,  
Κτίρια κοινωνικισ πρόνοιασ,   
Επαγγελματικά εργαςτιρια 
χαμθλισ όχλθςθσ,  
Κτίρια γιπεδα ςτάκμευςθσ,   
Πρατιρια βενηίνθσ,   
Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ,   
 Εγκαταςτάςεισ μζςων μαηικϊν 
μεταφορϊν 
 
 

 
 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ  
(Άρθρο 4) 
 
Επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ: 
(1) Κατοικία. 
(2) Κοινωνικι πρόνοια. 
(3) Εκπαίδευςθ (κακοριςμόσ 
κζςθσ από το εγκεκριμζνο 
ρυμοτομικό ςχζδιο). 
(4.1) Μικρζσ ακλθτικζσ 
εγκαταςτάςεισ (κατθγορίεσ Α1, 
Α2, Β1, Δ, Ε1). 
(5) Θρθςκευτικοί χϊροι. 
(6) Πολιτιςτικζσ εγκαταςτάςεισ. 
(7) Διοίκθςθ. 
(8) Περίκαλψθ. 
(9) Χϊροι ςυνάκροιςθσ κοινοφ/ 
Συνεδριακά κζντρα. 
(10) Εμπόριο και παροχι 
προςωπικϊν υπθρεςιϊν. 
(11) Γραφεία/ Κζντρα ζρευνασ/ 
Θερμοκοιτίδεσ επιχειριςεων. 
(12) Εςτίαςθ. 
(13) Αναψυκτιρια. 
(14) Αναψυχι - Κζντρα 
διαςκζδαςθσ. 
(15) Τουριςτικά καταλφματα, 
εγκαταςτάςεισ ειδικισ 
τουριςτικισ υποδομισ και λοιπζσ 
τουριςτικζσ επιχειριςεισ 
(16.1) Στάκμευςθ (κτίρια-
γιπεδα) αυτοκινιτων μζχρι 3,5 
τόνουσ κοινισ χριςθσ, 
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μοτοςικλετϊν και 
μοτοποδθλάτων. 
(22) Επαγγελματικά εργαςτιρια 
μζχρι 500 τ.μ. ςυνολικισ 
επιφάνειασ δόμθςθσ ανά γιπεδο 
ι οικόπεδο. 
(45) Χϊροι διεξαγωγισ τεχνικϊν-
ψυχαγωγικϊν και 
τυχερϊν παιγνίων. 
 
Δθλαδι εξαιροφνται: 
 
(20) Αποκικεσ χαμθλισ όχλθςθσ 
μζχρι 500 τ.μ. ςυνο- 
λικισ επιφάνειασ δόμθςθσ 
(26) Εγκαταςτάςεισ Μζςων 
Μαηικισ Μεταφοράσ. 
(27) Κζντρα Τεχνικοφ Ελζγχου 
Οχθμάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. - 
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.). 
(30) Γωνιζσ ανακφκλωςθσ και 
πράςινα ςθμεία (μικρά, 
μεγάλα κοινι υπουργικι 
απόφαςθ 18485/26-4-2017 
ΦΕΚ Β’ 1412). 

Πολεοδομικι Ενότθτα - 
Π.Ε. 4 "Επεκτάςεισ 
Κιςςάμου (ΙΙ)"  
 

 
"ΜΗ ΟΧΛΟΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-
ΒΙΟΣΕΧΝΙΑ-ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ-ΒΙΠΑ-
ΒΙΟΠΑ ΠΡΟ ΕΞΤΓΙΑΝΗ" 
(Άρθρο 5) 
 
Επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ: 
Βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ 
χαμθλισ και μζςθσ όχλθςθσ.  
Βιοτεχνικζσ εγκαταςτάςεισ 
χαμθλισ και μζςθσ όχλθςθσ.  
Επαγγελματικά εργαςτιρια 
χαμθλισ και μζςθσ όχλθςθσ.  
Κτίρια γιπεδα αποκικευςθσ.  
Κτίρια γιπεδα ςτάκμευςθσ.  
Πρατιρια βενηίνθσ υγραερίου.  
Κατοικία για προςωπικό 
αςφαλείασ 
Γραφεία.  
Εςτιατόρια.  
Αναψυκτιρια.  
Χϊροι ςυνάκροιςθσ κοινοφ.  
Κτίρια κοινωνικισ πρόνοιασ.  
Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ.  
Εγκαταςτάςεισ εμπορικϊν 
εκκζςεων, εκκεςιακά κζντρα 
Εγκαταςτάςεισ ΜΜΜ 

 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 
ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΟΧΛΗΗ  
(Άρθρο 8) 
 
(1) Κατοικία για προςωπικό 
αςφαλείασ των εγκαταςτάςεων. 
(2) Κοινωνικι πρόνοια. 
(4.1) Μικρζσ ακλθτικζσ 
εγκαταςτάςεισ (κατθγορίεσ Α1, 
Α2, Β1, Δ, Ε1). 
(10) Εμπόριο και παροχι 
προςωπικϊν υπθρεςιϊν. 
Επιτρζπονται μόνο Καταςτιματα 
παροχισ προςωπικϊν υπθρεςιϊν 
(10.2) Πολυκαταςτιματα (10.4), 
Εγκαταςτάςεισ εμπορικϊν 
εκκζςεων - εκκεςιακά κζντρα 
(10.6). 
(11) Γραφεία/ Κζντρα ζρευνασ/ 
Θερμοκοιτίδεσ επιχειριςεων. 
(12) Εςτίαςθ. 
(13) Αναψυκτιρια. 
(16) Στάκμευςθ (κτίρια - γιπεδα) 
χωρίσ περιοριςμό είδουσ και 
βάρουσ. 
(17) Πρατιρια παροχισ  
καυςίμων και ενζργειασ 
(18) Πλυντιρια-λιπαντιρια 
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αυτοκινιτων 
(19) Συνεργεία επιςκευισ και 
ςυντιρθςθσ οχθμάτων χωρίσ 
περιοριςμό είδουσ και βάρουσ, 
μθχανθμάτων ζργων (Σ.Ε.Μ.Ε.) 
και αγροτικϊν μθχανθμάτων. 
(20) Αποκικεσ (χαμθλισ και 
μζςθσ όχλθςθσ). 
(21) Εγκαταςτάςεισ 
εφοδιαςτικισ. 
(22) Επαγγελματικά εργαςτιρια. 
(23) Βιοτεχνικζσ και βιομθχανικζσ 
εγκαταςτάςεισ χαμθ λισ και 
μζςθσ όχλθςθσ. 
(26) Εγκαταςτάςεισ Μζςων 
Μαηικισ Μεταφοράσ. 
(27) Κζντρα τεχνικοφ ελζγχου 
οχθμάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. -Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) 
(29) Εγκαταςτάςεισ ανακφκλωςθσ 
ςυςκευαςιϊν και υλικϊν 
(30) Πράςινα Σθμεία. 
(32) Χϊροσ επεξεργαςίασ και 
διάκεςθσ λυμάτων  
(34) Εγκαταςτάςεισ ΑΠΕ. 
 
Δθλαδι εξαιροφνται: 
 
(37) Εγκαταςτάςεισ οχθμάτων 
τζλουσ κφκλου ηωισ 
(39) Κζντρα Αποτζφρωςθσ 
Νεκρϊν (Κ.Α.Ν.) και Οςτϊν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


