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Εισαγωγή 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση και τα συνοδευτικά της διαγράμματα εκπονήθηκαν από 

τους Ηλία Κυπαρισσία – Μηχανικό Πολεοδομίας Χωροταξίας & Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και Ρούσσο Ιωάννη – Τοπογράφο Μηχανικό Πολεοδόμο. 

 

Ιστορικό 

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του οικισμού Καρύστου του Δήμου Καρύστου 

εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 71863/3102/1986 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 

Δ΄ 1162). 

Οι προσδιοριζόμενες για τον οικισμό χρήσεις γης είναι: η διατήρηση της σημερινής 

μορφής γενικής κατοικίας σε όλο τον οικισμό και χωροθέτηση μικτής ζώνης 

τουρισμού και κατοικίας στην παραλία. (ΓΠΣ ‘ 86: 12285). 

Ακολούθως με δύο διατάγματα (ΠΔ της 22.3-6.4.1990 ΦΕΚ Δ΄ 188, και ΠΔ της 25.8-

8.9.1993, ΦΕΚ Δ΄ 1083) εγκρίθηκε τμηματικά η πολεοδομική μελέτη επέκτασης των 

πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 του οικισμού Καρύστου του Δήμου Καρύστου. 

Από άποψη χρήσεων γης ορίστηκαν δύο τομείς III και IV ως εξής: 

Τομέας ΙΙΙ: 

Καθορίστηκε η χρήση της γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 5 του 

Π.Δ/τος 81/80 (ΦΕΚ Α’ 27), με εξαίρεση τα εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια – 

αναψυκτήρια, χώρων συνάθροισης του κοινού και κέντρων διασκέδασης – 

ταβερνών. 

Δηλαδή στον Τομέα ΙΙΙ επιτρέπονται οι κάτωθι χρήσεις: 

- Κατοικίες και ξενώνες δυναμικού μικρότερου των 20 κλινών.  

- Πολιτιστικά κτίρια 

- Κτίρια εκπαίδευσης 

- Θρησκευτικοί χώροι 

- Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 

- Κτίρια στάθμευσης και γήπεδα στάθμευσης 

- Παιδικές χαρές 

 

Κατ’ εξαίρεση, εφόσον οι εγκαταστάσεις είναι μικρής κλίμακας, δύναται να 

επιτρέπονται: 
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- Γραφεία, διοίκηση 

- Ξενοδοχεία, λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις 

- Κτίρια περίθαλψης 

- Επαγγελματικά εργαστήρια 

- Πρατήρια βενζίνης 

- Αθλητικές εγκαταστάσεις 

 

Τομεάς IV: 

Καθορίστηκε η χρήση της γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 5 του 

Π.Δ/τος 81/80 (ΦΕΚ Α’ 27).  

Δηλαδή στον Τομέα IV επιτρέπονται οι κάτωθι χρήσεις: 

- Κατοικίες και ξενώνες δυναμικού μικρότερου των 20 κλινών 

- Εμπορικά καταστήματα  

- Εστιατόρια αναψυκτήρια 

- Χώροι συνάθροισης κοινού 

- Πολιτιστικά κτίρια 

- Κτίρια εκπαίδευσης 

- Θρησκευτικοί χώροι 

- Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 

- Κτίρια στάθμευσης και γήπεδα στάθμευσης 

- Παιδικές χαρές 

Κατ’ εξαίρεση, εφόσον οι εγκαταστάσεις είναι μικρής κλίμακας, δύναται να 

επιτρέπονται: 

- Γραφεία, διοίκηση 

- Κέντρα διασκέδασης, Ταβέρνες 

- Ξενοδοχεία, λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις 

- Κτίρια περίθαλψης 

- Επαγγελματικά εργαστήρια 

- Πρατήρια βενζίνης 

- Αθλητικές εγκαταστάσεις 

 

Ακολούθως, με το ΠΔ της 25.8-8.9.1993 (ΦΕΚ Δ΄ 1083) εγκρίθηκε το πολεοδομικό 

σχέδιο τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 του οικισμού Καρύστου (ΟΤ 

112, 235, 110, 109, 236, 236β, 237, 196, 234) και ορίσθηκε ότι «στους 
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οικοδομήσιμους χώρους των παραπάνω περιοχών καθορίζεται χρήση «γενικής 

κατοικίας», όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του Π.Δ/τος της 23.2.1987 (ΦΕΚ Δ΄ 

166) και ειδικότερα:  

κατοικία,  

ξενοδοχεία μέχρι 100 κλινών και ξενώνες  

γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες,  

κοινωφελείς οργανισμοί,  

κτίρια εκπαίδευσης,  

θρησκευτικοί χώροι,  

κτίρια κοινωνικής πρόνοιας,  

επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης,  

πρατήρια βενζίνης,  

αθλητικές εγκαταστάσεις,  

κτίρια, γήπεδα στάθμευσης,  

πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις». 

Με την απόφασή του υπ’ αρ. 13/1998 το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου αποφάσισε 

την τροποποίηση των χρήσεων στην επέκταση σχεδίου πόλεως Καρύστου και με την 

απόφασή του υπ’ αρ. 84/1999 ανέθεσε στο μελετητή Στ. Βασσάλο την εκπόνηση 

σχετικής μελέτης. 

Η εκπονηθείσα μελέτη διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ (νυν Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας - ΥΠΕΝ). Εν συνεχεία και αφού τηρήθηκαν όλες οι 

κατά το νόμο διαδικασίες (γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις, δημοσιότητα) το Σχέδιο του 

Π. Δ/τος της υπόψη τροποποίησης διαβιβάστηκε για επεξεργασία και γνωμοδότηση 

στο ΣτΕ.  

Τα βασικά, προτασιακού χαρακτήρα, σημεία της ως άνω μελέτης ήταν τα εξής: 

 

1/ η χωροθέτηση ζώνης αναψυχής και τουρισμού στην πρώτη σειρά των 

οικοδομικών τετραγώνων στο δυτικό τμήμα της επέκτασης της Καρύστου, με τις 

χρήσεις που περιέχονται στο άρθρο 8 του Π.Δ/τος 23-2-1987 (ΦΕΚ Δ’ 166), με 

εξαίρεση τα πρατήρια βενζίνης και τις εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών. 

Οι επιτρεπόμενες δηλαδή χρήσεις προτείνεται να είναι οι εξής: 

Κατοικία 

Ξενώνες , ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις,  
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Εμπορικά καταστήματα 

Εστιατόρια 

Αναψυκτήρια 

Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής 

Χώροι συνάθροισης κοινού 

Πολιτιστικά κέντρα και εν γένει πολιτιστικές λειτουργίες 

Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 

Θρησκευτικοί χώροι 

Κτίρια γήπεδα στάθμευσης 

Αθλητικές εγκαταστάσεις 

 

2/ στον τομέα ΙΙΙ προτάθηκε η χρήση της γενικής κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 3 

του Π.Δ/τος 23-2-1987 (ΦΕΚ Δ’ 166) με εξαίρεση ορισμένα επαγγελματικά 

εργαστήρια χαμηλής όχλησης και τα πρατήρια βενζίνης. Οι επιτρεπόμενες δηλαδή 

χρήσεις προτείνεται να είναι οι εξής: 

Κατοικία 

Ξενώνες και ξενοδοχεία μέχρι 100 κλινών  

Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα) 

Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί 

Κτίρια εκπαίδευσης 

Εστιατόρια 

Αναψυκτήρια 

Θρησκευτικοί χώροι 

Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 

Αθλητικές εγκαταστάσεις 

Κτίρια γήπεδα στάθμευσης 

Πολιτιστικά κέντρα και εν γένει πολιτιστικές λειτουργίες 

 

3/ στον τομέα ΙV προτάθηκε η χρήση της γενικής κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 3 

του Π.Δ/τος 23-2-1987 (ΦΕΚ Δ’ 166). Οι επιτρεπόμενες δηλαδή χρήσεις προτείνεται 

να είναι οι εξής: 
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Κατοικία 

Ξενώνες και ξενοδοχεία μέχρι 100 κλινών  

Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα) 

Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί 

Κτίρια εκπαίδευσης 

Εστιατόρια 

Αναψυκτήρια 

Θρησκευτικοί χώροι 

Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 

Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης  

Πρατήρια βενζίνης 

Αθλητικές εγκαταστάσεις 

Κτίρια γήπεδα στάθμευσης 

Πολιτιστικά κέντρα και εν γένει πολιτιστικές λειτουργίες 

 

Εν συνεχεία και αφού το Σχέδιο Π.Δ/τος εισήλθε για γνωμοδότηση στο ΣτΕ 

εκδόθηκε το υπ’ αρ. 183/2013 Πρακτικό Συνεδριάσεως και Γνωμοδότηση του ΣτΕ με 

θέμα : «Επεξεργασία σχεδίου  προεδρικού διατάγματος "Τροποποίηση των χρήσεων 

γης στη περιοχή του δήμου Καρύστου (ν. Ευβοίας) της οποίας το ρυμοτομικό σχέδιο 

εγκρίθηκε με τα από 22.3.1990 (Δ΄ 168) και 25.8.1993 (Δ΄ 1083) π.δ/τα“». 

Με το ως άνω πρακτικό κρίθηκαν τα εξής: 

Όπως αναφέρεται στην παρ. 6 του ΣΤΕ 183/2013, η πρόταση της μελέτης Βασάλου 

υπ. αρ 1/ (βλ σχετική περιγραφή ανωτέρω) προτείνεται νομίμως , συγκεκριμένα «Η 

ρύθμιση αυτή, που εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις του ισχύοντος ΓΠΣ και αφορά 

μικρό αριθμό παραλιακών οικοδομικών τετραγώνων, προτείνεται νομίμως».  

Η πρόταση της μελέτης Βασάλου υπ. αρ 2 (βλ σχετική περιγραφή ανωτέρω) δεν 

προτείνεται νομίμως (παρ. 7 του ΣΤΕ 183/2013,), συγκεκριμένα αναφέρεται: 

«…….Με την προτεινόμενη ρύθμιση σε όλα αδιακρίτως τα ΟΤ του τομέα ΙΙΙ 

επιτρέπεται το σύνολο των προβλεπομένων στο άρθρο 3 του π.δ. της 23.2-6.3.1987 

χρήσεων [με εξαίρεση τα πρατήρια βενζίνης και ορισμένα επαγγελματικά 

εργαστήρια χαμηλής οχλήσεως], επιτρέπονται δηλαδή και οι ανωτέρω 

απαγορευόμενες στο παρελθόν χρήσεις. Η ανωτέρω ουσιώδης επιβάρυνση των 

χρήσεων σε μια εκτεταμένη περιοχή, που αποτελεί περιοχή επεκτάσεως του 

παλαιού σχεδίου, χωρίς μάλιστα ποσοτικούς ή άλλους περιορισμούς, δεν 
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προτείνεται νομίμως». Και αναφέρεται μεν στη σχετική εισήγηση της ΔΠΣ προς το 

Κεντρικό ΣΧΟΠ ότι η προσθήκη κατηγοριών χρήσεων, όπως τα εμπορικά 

καταστήματα και τα εστιατόρια-αναψυκτήρια, αντισταθμίζεται με την απαγόρευση 

των πρατηρίων βενζίνης και των «μη επιθυμητών» επαγγελματικών εργαστηρίων 

χαμηλής οχλήσεως και συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής, σύμφωνα με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, τούτο, όμως, δεν αρκεί για να προσδώσει νόμιμο 

έρεισμα στην ουσιώδη, κατά τα προεκτεθέντα, επιβάρυνση των χρήσεων σε μια 

μεγάλη περιοχή, καθόσον ο τουριστικός και παραθεριστικός χαρακτήρας της 

Καρύστου ήταν ήδη γνωστός όταν εκδόθηκαν τα διατάγματα της 22.3-6.4.1990 και 

της 25.8-8.9.1993, τα οποία συνεκτιμώντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής 

προέκριναν την απαγόρευση των συγκεκριμένων χρήσεων……….» 

 

Η παρούσα πρόταση τροποποίησης έρχεται σε συνέχεια της ανωτέρω απορριπτικής 

κρίσης του ΣτΕ, με σκοπό την προσαρμογή σε αυτή λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως τα 

σύγχρονα χωρικά δεδομένα, τις ανάγκες της κοινωνίας και της πόλης αλλά και την 

καλή λειτουργία των επιπέδων του πολεοδομικού σχεδιασμού (σχέση ΓΠΣ με 

πολεοδομικές μελέτες), αλλά και της ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας που εισήχθη 

με το νέο π.δ. 59/2018 περί χρήσεων γης. 

Η παρούσα πρόταση συνεπώς, συνίσταται στην εναρμόνιση των χρήσεων γης που 

προβλέπουν τα προαναφερόμενα Π.Δ/τα με τις χρήσεις γης που έχουν θεσπιστεί με 

το ισχύον από το έτος 1986 για τον οικισμό Καρύστου Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

(ΦΕΚ/Δ΄/1162), και περαιτέρω, η ανωτέρω ρύθμιση θεωρείται επιβεβλημένη και για 

τον λόγο ότι με αυτήν θα εξομοιωθούν οι προβλέψεις χρήσεων γης και μεταξύ των 

δύο Π.Δ/των έγκρισης του σχεδίου (του αρχικού του 1990, το οποίο είχε καθορίσει 

χρήσεις γης με το ΠΔ 81/1980 και του μεταγενέστερου του 1993, το οποίο είχε 

καθορίσει χρήσεις γης με τις διατάξεις του Π.Δ/τος της 23.2.1987), με το ισχύον 

σήμερα π.δ. 59/2018 

Όλα τα ως άνω περιγραφόμενα, επιδιώκονται υπό το πρίσμα της εναρμόνισης με τις 

παρατηρήσεις και κατευθύνσεις του υπ. αρ. 183/2013 Πρακτικού Συνεδριάσεως του 

ΣτΕ με θέμα: «Επεξεργασία σχεδίου  προεδρικού διατάγματος "Τροποποίηση των 

χρήσεων γης στη περιοχή του δήμου Καρύστου (ν. Ευβοίας) της οποίας το 

ρυμοτομικό σχέδιο εγκρίθηκε με τα από 22.3.1990 (Δ΄ 168) και 25.8.1993 (Δ΄ 1083) 

π.δ/τα“». 
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Χωρικά και αναπτυξιακά δεδομένα της 

Καρύστου 

Διοικητικά & πληθυσμιακά δεδομένα 

Ο Δήμος Καρύστου είναι δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης.  

Με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής (ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011) ο μόνιμος 

πληθυσμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι 547.390 άτομα έναντι 558.144 

άτομα κατά την απογραφή ΕΣΥΕ 2001 και αντιπροσωπεύει το ~5% του πληθυσμού 

της χώρας. 

Η κατανομή χωρικά του πληθυσμού ανά Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε) είναι: 38,4% 

στη Π.Ε. της Εύβοιας, 21,5% στη Π.Ε. της Βοιωτίας, 3,7% στη Π.Ε. της Ευρυτανίας, 

28,9 % στη Π.Ε. της Φθιώτιδας και 7,4% στη Π.Ε. της Φωκίδας. 

Με την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτη ο Δήμος Καρύστου προέκυψε 

από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Καρύστου, Μαρμαρίου, Στυρέων και 

της κοινότητας Καφηρέως. 

Ο Δήμος υποδιαιρείται σε τέσσερις Δημοτικές Ενότητες (ΔΕ). Εδρα του είναι ο 

οικισμός της Καρύστου. Η έκτασή του σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ. ανέρχεται σε 

674,63 km2, ποσοστό ~ 16% της έκτασης  της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. 

Η Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) Καρύστου συγκροτείται επιμέρους από έξι Δημοτικές / 

Τοπικές Κοινότητες (ΔΚ/ΤΚ): ΔΚ Καρύστου, ΤΚ Αετού, ΤΚ Γραμπιάς, ΤΚ Καλυβίων, ΤΚ 

Μύλων, ΤΚ Πλατανιστού, στις οποίες σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011 ανήκουν 18 

οικισμοί.  

Η Δημοτική Κοινότητα (ΔΚ) Καρύστου περιλαμβάνει τους οικισμούς Καρύστου και 

Ζαρμπουταίικα. Η έκτασή της, (κατά ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ανέρχεται σε 34,28 km2, ποσοστό ~ 

20% του συνόλου της ΔΕ. 

Η Κάρυστος το 2011 είχε 5.112 μόνιμους κατοίκους. Ο μόνιμος πληθυσμός (2011) 

του Δήμου ανήλθε σε 6.752 κατ. . 
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  1991 2001 2011 

Μεταβολή 

1991-
2001 

2001-
2011 

ΧΩΡΑ 10.223.392 10.934.097 10.816.286 6,95% -1,08% 

ΠΕΡΙΦ. ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 548.101 558.144 547.390 1,83% -1,93% 

ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ 202.131 207.305 210.815 2,56% 1,69% 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 13.052 13.602 12.180 4,21% -10,45% 

ΔΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 6.770 6.854 6.752 1,24% -1,49% 

Κάρυστος, η 4.674 4.902 5.121 4,88% 4,47% 

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. Μόνιμος πληθυσμός 

Οπως φαίνεται και στον πίνακα, η Κάρυστος, παρουσιάζει θετικό ρυθμό μεταβολής 

του πληθυσμού, σε σύγκριση με τα υπερκείμενα γεωγραφικό-διοικητικά επίπεδα, 

κατά τις δύο προηγούμενες δεκαετίες. Ειδικά κατά την τελευταία δεκαετία είναι η 

μόνη που παρουσιάζει αύξηση πληθυσμού (μαζί με την ΠΕ).  

Σημειώνεται ότι στον παραπάνω μόνιμο πληθυσμό της πόλης, προστίθεται κατά του 

θερινούς μήνες και εποχιακός πληθυσμός, που αυξάνει σημαντικά το συνολικό 

πληθυσμό εξυπηρέτησης της Καρύστου. Ο εποχιακός πληθυσμός αφορά τουρίστες 

και κατοίκους β΄ κατοικίας (τόσο εντός του ίδιου του οικισμού όσο και εντός των 

γειτονικών οικισμών).  

Η Κάρυστος συνδέεται μόνιμα ακτοπλοϊκά με την Αττική.  

 

Οικονομικά δεδομένα -Χαρακτηριστικά της τομεακής 

διάρθρωσης της απασχόλησης / ανεργίας 

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει με όρους απασχόλησης την τομεακή διάρθρωση 

της οικονομικής βάσης για τα τελευταία δύο απογραφικά έτη. 

  2001 2011 %2001  %2011 Μεταβολή 
2001-2011 

ΠΕΡ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 198.114 175.972 100% 100% -11,18% 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 46.668 30.495 23,56% 17,33% -34,66% 

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 49.342 42.463 24,91% 24,13% -13,94% 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ 89.476 103.014 45,16% 58,54% 15,13% 

ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ 70.752 67.997 100% 100% -3,89% 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 11.437 8.377 16,16% 12,32% -26,76% 

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 20.707 18.228 29,27% 26,81% -11,97% 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ 34.643 41.392 48,96% 60,87% 19,48% 

Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 4.476 3.605 100% 100% -19,46% 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 1.470 759 32,84% 21,05% -48,37% 

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 942 815 21,05% 22,61% -13,48% 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ 1.747 2.031 39,03% 56,34% 16,26% 

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. , επεξεργασίες ομάδας μελέτης 
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Κατά τα τελευταία 10 χρόνια (2001-2011) η οικονομική βάση, τόσο της Περιφέρειας 

όσο και της ΠΕ Εύβοιας, παραμένει εμφανώς τριτογενής. Παρατηρείται διαχρονικά, 

υποχώρηση του πρωτογενή τομέα υπέρ του τριτογενή. 

Ο Δήμος Καρύστου ήταν ήδη από το 2001 προσανατολισμένος στον τριτογενή 

τομέα, με σημαντική παρουσία, ωστόσο, του πρωτογενή τομέα στη διάρθρωση της 

απασχόλησής του, η οποία όμως μειώθηκε διαχρονικά. Κατά την περίοδο που 

εξετάζουμε, ο τριτογενής ενισχύθηκε σημαντικά και υποχώρησαν σαφώς ο 

πρωτογενής και (λιγότερο) ο δευτερογενής.  

Η εικόνα του Δήμου σε επίπεδο τομέα, που απεικονίζεται στο επόμενο διάγραμμα, 

έχει ήδη σχολιαστεί: 

 

 

Η εικόνα του Δήμου όσον αφορά στη διάρθρωση απασχόλησης / ανεργίας, και τα 

προσδιοριστικά τους χαρακτηριστικά, κατά το 2011 αποτυπώνεται στον παρακάτω 

πίνακα. 
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Οικονομικά  
ενεργοί  Απασχολούμενοι Άνεργοι Άνεργοι "Νέοι" 

Οικονομικά  
μη ενεργοί 

1 2 2/1 3 3/1 4 4/1 5 

ΠΕΡ. ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 217.278 175.972 81,0% 41.306 19,0% 16.132 7,4% 330.112 

ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ 84.791 67.997 80,2% 16.801 19,8% 5.867 6,9% 126.024 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 4.358 3.605 82,7% 753 17,3% 255 5,9% 7.822 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασίες ομάδας μελέτης 

 

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

γεγονός ότι το ποσοστό ανεργίας του Δήμου Καρύστου (17,3%) καθώς και αυτό των 

«νέων» ανέργων (5,9%) είναι από τα χαμηλότερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα 

ποσοστά όλων των υπερκείμενων χωρικών επιπέδων. Αντίστοιχα το ποσοστό των 

απασχολούμενων στο Δήμο είναι το υψηλότερο. 

Δεδομένα τουρισμού 

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει στοιχεία διανυκτερεύσεων και πληρότητας κλινών 

στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) στο Δήμο Καρύστου, για τα 

τελευταία 4 έτη σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ.  

 

Διανυκτερεύσεις και Πληρότητα κλινών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου 

(πλην κάμπινγκ) 2014-2017 

  2017 2016 2015 2014 

  

Διανυκτερε
ύσεις 

Ποσοστό 
(%) 

πληρότητας 
κλινών 

Διανυκτερε
ύσεις 

Ποσοστό 
(%) 

πληρότητ
ας κλινών 

Διανυκτερε
ύσεις 

Ποσοστό 
(%) 

πληρότητας 
κλινών 

Διανυκτερε
ύσεις 

Ποσοστό 
(%) 

πληρότητ
ας κλινών 

ΠΕΡΙΦ. 
ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 

1.717.667 27,9 1.535.314 25,6 1.342.734 23,2 1.292.221 21,9 

ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ 976.836 30,7 885.554 28,8 687.973 24,1 688.385 22,6 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

90.821 27,1 64.510 19,9 54.102 17,3 58.114 10,1 

% σε Περιφέρεια 

ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ 56,9% - 57,7% - 51,2% - 53,3% - 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΡΥΣΤΟΥ 5,3% - 4,2% - 4,0% - 4,5% - 

% σε Περιφερειακή Ενότητα 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΡΥΣΤΟΥ 9,3% - 7,3% - 7,9% - 8,4% - 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασίες ομάδας μελέτης 

 



 
 

12 
 

Τα στοιχεία του πίνακα δείχνουν μια ανοδική πορεία των διανυκτερεύσεων και της 

πληρότητας των ξενοδοχειακών καταλυμάτων στο δήμο Καρύστου, κατά τα τελευταία 

χρόνια.   

Το συμπέρασμα είναι θετικό και καταδεικνύει την τάση και τη δυναμική του τουρισμού 

στην περιοχή.   

Δυστυχώς δεν είναι διαθέσιμα τα αντίστοιχα δεδομένα για τα ενοικιαζόμενα / επιπλωμένα 

δωμάτια και κυρίως για τις τουριστικές κατοικίες/βίλες, που υπολογίζεται ότι αποτελούν 

σημαντικό μέγεθος, και αυξάνουν το συνολικό πληθυσμό της πόλης (δηλαδή των μόνιμων 

κατοίκων και των προστιθέμενων επισκεπτών). 

Επιπρόσθετα στην περιοχή του όρμου Καρύστου υπάρχει σημαντική παραθεριστική / β΄ 

κατοικία που επίσης προστίθεται στο συνολικό πληθυσμό της πόλης. 

Σύμφωνα με τα προγραμματικά μεγέθη από τη μελέτη αναθεώρησης του ΓΠΣ της ΔΕ 

Καρύστου, ο μόνιμος πληθυσμός έτους 2025 για την περιοχή της ΔΕ εκτιμάτε σε 10.500 κατ. 

(έναντι 6.752 κατ. στην απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2011), ενώ η συνολική χωρητικότητα υποδοχέων 

α΄ και β΄ κατοικίας υπολογίζεται ~ 75.500 άτομα (ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Δ.Ε. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΝ ΟΨΕΙ ΓΠΣ Δ.Ε. ΚΑΡΥΣΤΟΥ Β’2 ΣΤΑΔΙΟ , ΟΚΤ. 2016, σελ. 21-24). 

Παρατίθεται στη συνέχεια ο σχετικός πίνακας χωρητικότητας οικιστικών υποδοχέων από τη 

μελέτη ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ.Ε. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΝ ΟΨΕΙ ΓΠΣ Δ.Ε. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

Β’2 ΣΤΑΔΙΟ, (:24) 
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Ισχύον θεσμικό πολεοδομικό πλαίσιο Καρύστου 

Το σύνολο της πόλης της Καρύστου καλύπτεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) 

του οικισμού Καρύστου του Δήμου Καρύστου, το οποίο εγκρίθηκε με την 71863/3102/1986 

απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1162 /Δ/1986. Οι 

προσδιοριζόμενες για τον οικισμό χρήσεις γης είναι: η διατήρηση της σημερινής μορφής 

γενικής κατοικίας σε όλο τον οικισμό και χωροθέτηση μικτής ζώνης τουρισμού και κατοικίας 

στην παραλία. (ΓΠΣ ‘ 86: 12285). 

Σε κατώτερο επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο πολεοδομικών μελετών και ρυμοτομικών 

σχεδίων ισχύουν τα εξής: 

- Το ρυμοτομικό σχέδιο του «παλαιού τμήματος» της πόλης το οποίο εγκρίθηκε με το 

ΒΔ Ρυμοτομίας 15-11-1899 και αναθεωρήθηκε με την με αρ. οικ. 2839/17-4-1989 απόφαση 

Νομάρχη Ευβοίας η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 260/Δ/1989.  

Συγκεκριμένα καθορίσθηκαν, κατά τομείς (Α και Β), όροι και περιορισμοί δόμησης και 

ορίσθηκε ότι στους οικοδομήσιμους χώρους των τομέων (Α΄ και Β΄) «επιτρέπεται η χρήση 

γενικής κατοικίας όπως ακριβώς καθορίζεται στο πδ/γμα 81/1980 (Α΄ 27),» το οποίο, κατ’ 

άρθρο 5 παρ. 1β΄-γ΄ και παρ. 2β΄, μεταξύ άλλων χρήσεων, επιτρέπει εμπορικά 

καταστήματα, εστιατόρια, αναψυκτήρια και εφόσον πρόκειται για εγκαταστάσεις μικρής 

κλίμακας, κέντρα διασκεδάσεως και ταβέρνες. 

- Οι Πολεοδομικές μελέτες της περιοχής της επέκτασης των πολεοδομικών ενοτήτων Ι 

και ΙΙ του οικισμού Καρύστου, οι οποίες εγκρίθηκαν με τα Π.Δ/τα της 22.3-6.4.1990 ΦΕΚ Δ΄ 

188, και της 25.8-8.9.1993 ΦΕΚ Δ΄ 1083).  

 

Σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας έχει ήδη παρουσιαστεί αναλυτικά το 

περιεχόμενο, από άποψη καθοριζόμενων χρήσεων γης, των ως άνω πολεοδομικών 

διαταγμάτων. Υπενθυμίζεται εδώ, ότι και τα δύο ισχύοντα ως άνω προεδρικά διατάγματα 

της 22.3-6.4.1990 (Δ΄ 188) και της 25.8-8.9.1993 (Δ΄ 1083) δεν επιτρέπουν στον Τομέα ΙΙΙ 

εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια - αναψυκτήρια, χώρους συνάθροισης κοινού και κέντρα 

διασκέδασης - ταβέρνες. 

Επαναλαμβάνεται ότι η παρούσα πρόταση τροποποίησης των δύο πολεοδομικών 

διαταγμάτων που ισχύουν για την περιοχή επέκτασης του σχεδίου Καρύστου (ΠΔ 22.3-

6.4.1990 ΦΕΚ Δ΄ 188 και ΠΔ25.8-8.9.1993 ΦΕΚ Δ΄ 1083), κρίνεται αναγκαία προκειμένου να 

εναρμονισθούν οι χρήσεις γης που προβλέπουν με τις χρήσεις γης που έχουν θεσπιστεί με 

το ισχύον από το έτος 1986 για τον Δήμο Καρύστου Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Δ΄  1162) 

και παράλληλα να αντιστοιχιστούν με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις περί χρήσεων του 
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νέου π.δ. 59/2018, ώστε να καλυφθούν οι τρέχουσες αλλά και μελλοντικές ανάγκες της 

πόλης. 

Σημειώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η τροποποίηση του ΓΠΣ Καρύστου. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία της πρότασης της μελέτης (Β2 στάδιο) διατηρείται η χρήση γενική κατοικία για την 

περιοχή της επέκτασης του οικισμού Καρύστου, ενώ προτείνεται και παραλιακή ζώνη 

τουρισμού  

 

Στοιχειοθέτηση πρότασης  
Με δεδομένα τα συμπεράσματα της παραπάνω ανάλυσης, παρατίθενται στη συνέχεια οι 

βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην παρούσα πρόταση τροποποίησης: 

1/ Ο μόνιμος πληθυσμός της Καρύστου δείχνει διαχρονικά μια ήπια αυξητική τάση, ενώ το 

οικονομικό της προφίλ παρουσιάζει στροφή στον τριτογενή τομέα (υπηρεσίες, τουρισμός 

κλπ). Η ύπαρξη πολλών οικοδομικών συνεταιρισμών, παραθεριστικής κατοικίας σε 

συνδυασμό με τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής, συντελούν σε σημαντική αύξηση 

του εξυπηρετούμενου πληθυσμού της πόλης της Καρύστου. Οι διαπιστώσεις αυτές οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι οι ανάγκες της πόλης για χρήσεις γης πέραν της κατοικίας είναι 

σημαντικές, με έμφαση σε αυτές που αποσκοπούν στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών 

των κατοίκων.  

2/ Η πολεοδομική εξέλιξη της πόλης της Καρύστου περιορίζεται χωρικά κατά κύριο λόγο 

στα εντός σχεδίου τμήματα αυτής, με κλιμάκωση της οικιστικής πύκνωσης από το κέντρο 

προς την περιφέρεια και κυρίως προς το δυτικό τμήμα της περιοχής επέκτασης. Η επέκταση 

του σχεδίου πόλης με τα Π.Δ. ‘90 και ‘93, πρόσθεσε ~ 800 στρέμματα οικιστικών περιοχών 

εντός των οποίων δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη βασικών ειδικών χρήσεων της γενικής 

κατοικίας, παρά μόνο σε κάποιους (μικρούς) θύλακες αυτής. Η πολεοδομική 

πραγματικότητα όμως δεν ακολούθησε το μοντέλο αυτό, αλλά εμφανίζει πιέσεις για 

εμπορικές χρήσεις κατά μήκος του άξονα της οδού Ελλήνων Αμερικής αλλά και στην 

περιοχή νοτίως αυτού κυρίως στο δυτικό τμήμα της επέκτασης, πλέον των χωρικά 

εντοπισμένων μικρών θυλάκων στα βόρεια και ανατολικά. Κρίνεται λοιπόν, ότι ο 

περιορισμός στη χωροθέτηση των εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των ανωτέρω τομέων, 

δεν ακολουθεί τις τάσεις και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. 

3/ Είναι σαφές ότι η χρήση γενικής κατοικίας, η οποία ανέκαθεν προκρίθηκε και 

θεσμοθετήθηκε για τον οικισμό Καρύστου, είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την 

εγκατάσταση και λειτουργία εμπορικών καταστημάτων (συμπεριλαμβανομένων των 

σούπερ μάρκετ), εστιατορίων, αναψυκτηρίων και ταβερνών, αφού οι εν λόγω χρήσεις 
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απευθύνονται προεχόντως στη μεγάλη πλειονότητα του γενικού πληθυσμού, της οποίας 

βασικές, καθημερινές και ζωτικής φύσεως ανάγκες είναι προορισμένες να καλύπτουν.  

Κάτι τέτοιο συνάγεται και από τη ρητή διατύπωση και των τριών (3) προεδρικών 

διαταγμάτων καθορισμού και περιεχομένου χρήσεων γης (πδ/γμα 81/1980, πδ/γμα της 

23.02-06.03.1987 και πδ/γμα 59/2018), τα οποία ίσχυσαν από την έγκριση του ΓΠΣ του 

οικισμού Καρύστου έως και σήμερα, και συμπεριλαμβάνουν και τα τρία ανεξαιρέτως και 

αδιαλείπτως, τις χρήσεις «εμπορικών καταστημάτων», «εστιατορίων», «αναψυκτηρίων» 

και «ταβερνών» στην εκάστοτε προβλεπόμενη κατηγορία της χρήσεως «γενικής κατοικίας», 

η οποία ισχύει για τον οικισμό Καρύστου, σύμφωνα και με όσα προεκτέθησαν. Να 

σημειωθεί ότι οι τεθέντες περιορισμοί του τομέα ΙΙΙ του π.δ. του 1990 , αν εξαιρεθούν οι 

παιδικές χαρές και τα γήπεδα στάθμευσης και προστεθεί η χρήση εμπορικών 

καταστημάτων με τους περιορισμούς που περιγράφονται στο Εγγρ-2781/05 ΥΠΕΝ, 

συνιστούν χρήσεις που επιτρέπονται από το αρθρο 2 του π.δ. 23-2-87 που αντικατέστησε το 

αρθρο 4 του π.δ. 81/1980, παραπέμπουν στην κατηγορία Αμιγούς κατοικίας και όχι της 

Γενικής κατοικίας που είναι η θεσμοθετημένη κατεύθυνση του ΓΠΣ.  

 

Συνεκτιμώντας τις ανάγκες των κατοίκων και της πόλης και τις τάσεις που διαμορφώνονται, 

τις κατευθύνσεις του ισχύοντος ΓΠΣ και τα προβλεπόμενα στη μελέτη τροποποίησής του, 

καθώς και τα πορίσματα του υπ. αρ. 183/2013 Πρακτικού Επεξεργασίας του ΣτΕ, 

διατυπώνεται, στη συνέχεια, η Πρόταση Τροποποίησης των χρήσεων γης στην περιοχή του 

Δήμου Καρύστου της οποίας το ρυμοτομικό σχέδιο εγκρίθηκε με τα από 22.3.1990 (Δ΄ 168) 

και 25.8.1993 (Δ΄ 1083) Π.Δ/τα. 

Πιστεύουμε ότι με την υπόψη πρόταση, διατηρείται ο γενικός πολεοδομικός χαρακτήρας 

της Καρύστου, όπως αυτός ήθελε να διαμορφωθεί από τα ρυμοτομικά σχέδια του 1990 και 

1993, και την ίδια στιγμή δημιουργείται ένα νέο πολεοδομικό καθεστώς που 

ανταποκρίνεται και προλαμβάνει τις ανάγκες της κοινωνίας και της εύρυθμης λειτουργίας 

της πόλης. Ουσιαστικά προτείνεται η αλλαγή της χρήσης γης στα ΟΤ εκατέρωθεν της οδού 

Ελλήνων Αμερικής και νοτίως αυτής στο δυτικό τμήμα της επέκτασης, καθώς και των 

μεμονωμένων ΟΤ βορείως και ανατολικά στα οποία χωροθετούνται οι πιο βεβαρυμμένες 

χρήσεις της γενικής κατοικίας και όχι σε όλα ανεξαιρέτως τα ΟΤ του Τομέα ΙΙΙ που πρότεινε 

η προηγούμενη μελέτη (Βασσάλου).  

Περαιτέρω με την πρόταση της τροποποίησης των χρήσεων γης που ακολουθεί, θα 

εξομοιωθούν οι προβλέψεις χρήσεων γης και μεταξύ των δύο ΠΔ/των έγκρισης του σχεδίου 

(του αρχικού του 1990, το οποίο είχε καθορίσει χρήσεις γης με το ΠΔ 81/1980 και του 

μεταγενέστερου του 1993, το οποίο είχε καθορίσει χρήσεις γης με τις διατάξεις του ΠΔ/τος 

της 23.2.1987). με αντιστοίχιση κατηγοριών και ειδικών χρήσεων που προβλέπονται 

σήμερα με το νέο Π.Δ. 59/2018 περί χρήσεων. 
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Προς τον σκοπό αυτό μελετήθηκαν και συντάχθηκαν οι ακόλουθοι πίνακες αντιστοίχισης 

χρήσεων κατατάσσοντας τις χρήσεις σε τέσσερεις υποκατηγορίες που εναρμονίζονται με τις 

κατευθύνσεις του εγκεκριμένου ΓΠΣ (ΦΕΚ/1162//Δ/1986) όπως ίσχυαν κατά τον χρόνο 

έγκρισής του. 

Προτείνονται δηλαδή  

Α. τρεις υποκατηγορίες της κατηγορίας Γενικής κατοικίας του άρθρου 3 του π.δ. 59/2018 με 

χαρακτηριστικά Γ, ΓΚ, και ΓΚ1, για κάθε μία δε τίθενται οι επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις με 

περιορισμούς και ποσοτικά μεγέθη όπου κρίνεται απαραίτητο και 

Β. Μια μικτή χρήση των άρθρων 3 και 5 του π.δ. 59/2018 κατ αντιστοιχία της 

θεσμοθετημένης με το ΓΠΣ 86 μικτής χρήσης τουρισμού και κατοικίας του π.δ. 81/1980. 

Παρατίθενται: 

1. Πίνακας του ισχύοντος καθεστώτος χρήσεων 

2. Πίνακας της πρότασης αναθεώρησης των περιοχών Γ, ΓΚ, και ΓΚ1 της κατηγορίας γενικής 

κατοικίας με τις προτεινόμενες αντιστοιχίσεις ειδικών χρήσεων και τις επιτρεπόμενες 

κατά είδος και ποσότητα και 

3. Πίνακας της πρότασης αναθεώρησης της περιοχής ΤΑ μικτής χρήσης τουρισμού και 

κατοικίας με τις αντιστοιχίσεις κατά ειδική χρήση των Π.Δ. 81/1980 (άρθρα 9 και 5) και 

59/2018 (άρθρα 3 και 5) και τις επιτρεπόμενες κατά είδος και ποσότητα 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

    
ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ   

      ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ   

          

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ Π.Δ. 81/80 

ΑΡΘΡΟΝ-5 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Π.Δ./ 
23-2-87/ ΑΡΘΡΟΝ-3 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΕ Π.Δ. της 22.3-
6.4.1990 (ΦΕΚ Δ΄ 188) 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.της 25.8-
8.9.1993 (ΦΕΚ Δ΄ 1083)  

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
 ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ - 
ΧΡΗΣΕΙΣ Π.Δ. 

81/1980 

ΤΟΜΕΑΣ IV - ΧΡΗΣΕΙΣ Π.Δ. 
81/1980 

 ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΙΙΙ - ΧΡΗΣΕΙΣ Π.Δ./23-2-
87 -ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ       

1. Αι περιοχαί γενικής 
κατοικίας επιτρέπεται 

να περιλαμβάνουν: 

Στις περιοχές γενικής κατοικίας 
επιτρέπονται μόνο: 

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

Αφορά τα   Ο.Τ. 112, 235, 110, 109, 236, 
236β, 237, 196, 234 

α) Κατοικίας και 
ξενώνας δυναμικού 
μικροτέρου των 20 
κλινών (1). 

1. Κατοικία. 

α) Κατοικίας και 
ξενώνας δυναμικού 
μικροτέρου των 20 
κλινών (1). 

α) Κατοικίας και ξενώνας 
δυναμικού μικροτέρου των 
20 κλινών (1). 

Κατοικία,  

β) Εμπορικά 
καταστήματα (2). 

3. Εμπορικά καταστήματα (με 
εξαίρεση τις υπεραγορές και τα 
πολυκαταστήματα) (***). 

  β) Εμπορικά καταστήματα (2).   

γ) Εστιατόρια, 
αναψυκτήρια (4). 

6. Εστιατόρια. 7. Αναψυκτήρια.   
γ) Εστιατόρια, αναψυκτήρια 
(4). 

  

δ) Χώρους 
συναθροίσεως του 
κοινού (7).   

  
δ) Χώρους συναθροίσεως του 
κοινού (7). 

  

ε) Πολιτιστικά κτίρια (8). 
14. Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει 
πολιτιστικές εγκαταστάσεις). 

ε) Πολιτιστικά κτίρια 
(8). 

ε) Πολιτιστικά κτίρια (8). 
14. Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει 
πολιτιστικές εγκαταστάσεις). 

στ) Κτίρια Εκπαιδεύσεως 
(9). 

5. Κτίρια εκπαίδευσης (*****). 
στ) Κτίρια 
Εκπαιδεύσεως (9). 

στ) Κτίρια Εκπαιδεύσεως (9). 5. Κτίρια εκπαίδευσης (*****). 

ζ) Θρησκευτικούς 
χώρους (10). 

8. Θρησκευτικοί χώροι. 
ζ) Θρησκευτικούς 
χώρους (10). 

ζ) Θρησκευτικούς χώρους 
(10). 

8. Θρησκευτικοί χώροι. 

η) Κτίρια κοινωνικής 
προνοίας (11). 

9. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 
(****). 

η) Κτίρια κοινωνικής 
προνοίας (11). 

η) Κτίρια κοινωνικής 
προνοίας (11). 

9. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας (****). 

ι) Κτίρια σταθμεύσεως 
και γήπεδα 
σταθμεύσεως (19). 

13. Κτίρια γήπεδα στάθμευσης. 

ι) Κτίρια 
σταθμεύσεως και 
γήπεδα 
σταθμεύσεως (19). 

ι) Κτίρια σταθμεύσεως και 
γήπεδα σταθμεύσεως (19). 

13. Κτίρια γήπεδα στάθμευσης. 

ια) Παιδικάς χαράς (28). 
  

ια) Παιδικάς χαράς 
(28). 

ια) Παιδικάς χαράς (28).   

2. Κατ' εξαίρεσιν, εφ' 
όσον αι εγκαταστάσεις 
είναι μικράς κλίμακος, 
δύναται να 
επιτρέπονται: 

  

2. Κατ' εξαίρεσιν, εφ' 
όσον αι 
εγκαταστάσεις είναι 
μικράς κλίμακος, 
δύναται να 
επιτρέπονται: 

2. Κατ' εξαίρεσιν, εφ' όσον αι 
εγκαταστάσεις είναι μικράς 
κλίμακος, δύναται να 
επιτρέπονται: 

  

α) Γραφεία, διοίκησις 4. Γραφεία τράπεζες ασφάλειες α) Γραφεία, α) Γραφεία, διοίκησις (3). 4. Γραφεία τράπεζες ασφάλειες 
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(3). κοινωφελείς οργανισμοί. διοίκησις (3). κοινωφελείς οργανισμοί. 

β) Κέντρα 
Διασκεδάσεως, 
Ταβέρναι (5).   

  
β) Κέντρα Διασκεδάσεως, 
Ταβέρναι (5). 

  

γ) Ξενοδοχεία, λοιπαί 
τουριστικαί 
εγκαταστάσεις (6). 

2. Ξενοδοχεία μέχρι 100 κλινών 
και ξενώνες. 

γ) Ξενοδοχεία, 
λοιπαί τουριστικαί 
εγκαταστάσεις (6). 

γ) Ξενοδοχεία, λοιπαί 
τουριστικαί εγκαταστάσεις 
(6). 

2. Ξενοδοχεία μέχρι 100 κλινών και 
ξενώνες. 

δ) Κτίρια περιθάλψεως 
(12).   

δ) Κτίρια 
περιθάλψεως (12). 

δ) Κτίρια περιθάλψεως (12).   

ε) Επαγγελματικά 
εργαστήρια (13). 

10. Επαγγελματικά εργαστήρια 
χαμηλής όχλησης. 

ε) Επαγγελματικά 
εργαστήρια (13). 

ε) Επαγγελματικά εργαστήρια 
(13). 

10. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής 
όχλησης. 

στ) Πρατήρια βενζίνης 
(20). 

11. Πρατήρια βενζίνης. 
στ) Πρατήρια 
βενζίνης (20). 

στ) Πρατήρια βενζίνης (20). 11. Πρατήρια βενζίνης. 

ζ) Αθλητικαί 
εγκαταστάσεις (26). 

12. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 
ζ) Αθλητικαί 
εγκαταστάσεις (26). 

ζ) Αθλητικαί εγκαταστάσεις 
(26). 

12. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 

  
"15. Διεξαγωγή τυχερών παιγνίων" 
(**).       
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Πρόταση αντιστοίχισης χρήσεων 
 

 

 

   
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

   

ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ   

   
ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ   

   

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕ 
ΠΕΡΙΟΡΙΡΙΣΜΟΥΣ 

  

   

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΚΑΤΕΞΑΙΡΕΣΗ - ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
  

     ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΓΠΣ ΜΕ ΤΟ  

Π.Δ. 81/1980 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ Π.Δ. 59/2018 

ΑΡΘΡΟ 3 Π.Δ. 59/2018 - Γενική Κατοικία Π.Δ. 81/1980 Π.Δ. 59/2018 

ΠΕΡΙΟΧΗ Γ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΚ1 ΑΡΘΡΟ 5 - Γενική κατοικία ΑΡΘΡΟΝ 3 - Γενική Κατοικία 

(1) Κατοικία. (1) Κατοικία. (1) Κατοικία. 
α) Κατοικίας και ξενώνας 
δυναμικού μικροτέρου των 
20 κλινών (1). 

(1) Κατοικία. 

(10) Εμπόριο και παροχή 
προσωπικών υπηρεσιών. 
Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά 
καταστήματα (10.1), Καταστήματα 
παροχής προσωπικών υπηρεσιών 
(10.2)  

(10) Εμπόριο και παροχή 
προσωπικών υπηρεσιών. 
Επιτρέπονται μόνο 
Εμπορικά καταστήματα 
(10.1), Καταστήματα 
παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών (10.2)  

(10) Εμπόριο και παροχή 
προσωπικών υπηρεσιών. 
Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά 
καταστήματα (10.1), Καταστήματα 
παροχής προσωπικών υπηρεσιών 
(10.2) και Υπεραγορές τροφίμων 
(10.3) οι οποίες πρέπει να έχουν 
μέγιστη συνολική επιφάνεια 
δόμησης μέχρι 1.500 τμ. ( Ν-
4315/14 ). 

β) Εμπορικά καταστήματα (2). 

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά 
καταστήματα (10.1), Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) και 
Υπεραγορές τροφίμων (10.3) οι οποίες πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική 
επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τμ. ( Ν-4315/14 ). 

  

(12) Εστίαση μέχρι 300 τ.μ. 
συνολικής επιφάνειας 
δόμησης.  (13) Αναψυκτήρια 
μέχρι 200 τ.μ. συνολικής 
επιφάνειας δόμησης. 

(12) Εστίαση μέχρι 300 τ.μ. 
συνολικής επιφάνειας δόμησης.  
(13) Αναψυκτήρια μέχρι 200 τ.μ. 
συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

γ) Εστιατόρια, αναψυκτήρια 
(4). 

(12) Εστίαση μέχρι 300 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.  (13) Αναψυκτήρια 
μέχρι 200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

      
δ) Χώρους συναθροίσεως του 
κοινού (7).   

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 
μέχρι 1200τμ. 400τμ συνολικής 
επιφάνειας δόμησης. 

(6) Πολιτιστικές 
εγκαταστάσεις μέχρι 
1200τμ. συνολικής 
επιφάνειας δόμησης. 

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 
μέχρι 1200τμ. συνολικής επιφάνειας 
δόμησης. 

ε) Πολιτιστικά κτίρια (8). (6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1200τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 
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(3) Εκπαίδευση: Επιτρέπονται 
μόνο πρωτοβάθμια (3.2.) και 
δευτεροβάθμια (3.3) για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών του 
Δήμου. 

(3) Εκπαίδευση: Τα κτίρια 
ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων 
και τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης πρέπει να 
έχουν μέγιστη συνολική 
επιφάνεια δόμησης μέχρι 
1.500 τμ. 

(3) Εκπαίδευση: Τα κτίρια ιδιωτικών 
εκπαιδευτηρίων και τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης πρέπει να έχουν 
μέγιστη συνολική επιφάνεια 
δόμησης μέχρι 1.500 τμ. 

στ) Κτίρια Εκπαιδεύσεως (9). 
(3) Εκπαίδευση: Τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 
τμ. 

(5) Θρησκευτικοί χώροι. (5) Θρησκευτικοί χώροι. (5) Θρησκευτικοί χώροι. 
ζ) Θρησκευτικούς χώρους 
(10). 

(5) Θρησκευτικοί χώροι. 

(2) Κοινωνική πρόνοια τοπικής 
κλίμακας. 

(2) Κοινωνική πρόνοια. (2) Κοινωνική πρόνοια. 
η) Κτίρια κοινωνικής 
προνοίας (11). 

(2) Κοινωνική πρόνοια. 

(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) 
αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους 
κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων. 

(16.1) Στάθμευση (κτίρια-
γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 
3,5 τόνους, κοινής χρήσης, 
μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων. -  

(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) 
αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους, 
κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων. - (26) 
Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς με καθορισμό θέσης 
από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό 
σχέδιο.. 

ι) Κτίρια σταθμεύσεως και 
γήπεδα σταθμεύσεως (19). 

(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους, κοινής χρήσης, 
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. - (26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς με καθορισμό θέσης από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.. 

      ια) Παιδικάς χαράς (28).   

      

2. Κατ' εξαίρεσιν, εφ' όσον αι 
εγκαταστάσεις είναι μικράς 
κλίμακος, δύναται να 
επιτρέπονται:   

(11) Γραφεία/ Κέντρα 
Έρευνας/Θερμοκοιτίδες 
επιχειρήσεων. (Επιτρέπονται μόνο 
Γραφεία και Κέντρα έρευνας.) - 

(11) Γραφεία/ Κέντρα 
Έρευνας/Θερμοκοιτίδες 
επιχειρήσεων. 
(Επιτρέπονται μόνο Γραφεία 
και Κέντρα έρευνας.) - (7) 
Διοίκηση τοπικής κλίμακας. 

(11) Γραφεία/ Κέντρα 
Έρευνας/Θερμοκοιτίδες 
επιχειρήσεων. (Επιτρέπονται μόνο 
Γραφεία και Κέντρα έρευνας.) - (7) 
Διοίκηση τοπικής κλίμακας. 

α) Γραφεία, διοίκησις (3). 
(11) Γραφεία/ Κέντρα Έρευνας/Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. (Επιτρέπονται μόνο 
Γραφεία και Κέντρα έρευνας.) - (7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας. 

      
β) Κέντρα Διασκεδάσεως, 
Ταβέρναι (5).   

(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 
150 30 κλίνες και λοιπές 
τουριστικές επιχειρήσεις. 

(15) Τουριστικά καταλύματα 
μέχρι 150 κλίνες και λοιπές 
τουριστικές επιχειρήσεις. 

(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 
150 κλίνες και λοιπές τουριστικές 
επιχειρήσεις. 

γ) Ξενοδοχεία, λοιπαί 
τουριστικαί εγκαταστάσεις 
(6). 

(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 κλίνες και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. 

(8) Περίθαλψη. - Επιτρέπονται 
μόνο Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες 
υγείας χωρίς νοσηλεία  

(8) Περίθαλψη. - 
Επιτρέπονται μόνο 
Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες 
υγείας χωρίς νοσηλεία (8.1), 
ιδιωτικές κλινικές μέχρι 100 
κλίνες (8.2.2), 
εξωνοσοκομειακές μονάδες 
ψυχικής υγείας (8.3), 
μονάδες πρόληψης και 
καταπολέμησης των 
εξαρτήσεων (8.4). 

(8) Περίθαλψη. - Επιτρέπονται μόνο 
Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας 
χωρίς νοσηλεία (8.1), ιδιωτικές 
κλινικές μέχρι 100 κλίνες (8.2.2), 
εξωνοσοκομειακές μονάδες 
ψυχικής υγείας (8.3), μονάδες 
πρόληψης και καταπολέμησης των 
εξαρτήσεων (8.4). 

δ) Κτίρια περιθάλψεως (12). 

(8) Περίθαλψη. - Επιτρέπονται μόνο Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς 
νοσηλεία (8.1), ιδιωτικές κλινικές μέχρι 100 κλίνες (8.2.2), εξωνοσοκομειακές 
μονάδες ψυχικής υγείας (8.3), μονάδες πρόληψης και καταπολέμησης των 
εξαρτήσεων (8.4). 

(22) Επαγγελματικά εργαστήρια 
μέχρι 400τ.μ. συνολικής 
επιφάνειας δόμησης. Χαμηλής 
όχλησης. Αναφέρονται στον 
συννημένο πίνακα. 

(22) Επαγγελματικά 
εργαστήρια μέχρι 400τ.μ. 
συνολικής επιφάνειας 
δόμησης. Χαμηλής 
όχλησης. Αναφέρονται 
στον συννημένο πίνακα. 

(22) Επαγγελματικά εργαστήρια 
μέχρι 400τ.μ. συνολικής επιφάνειας 
δόμησης. Χαμηλής όχλησης. 
Αναφέρονται στον συννημένο 
πίνακα. - (19.1) Συνεργεία 
επισκευής αυτοκινήτων - συνήθων 

ε) Επαγγελματικά εργαστήρια 
(13). 

(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 400τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 
(19.1) Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων - συνήθων οχημάτων 
(συμπεριλαμβάνονται οι μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) μέχρι 3,5 τόνους 
μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων εκτός φανοποιείων και 
βαφείων.  
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οχημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι 
μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) 
μέχρι 3,5 τόνους μικτού φορτίου ή 
δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 9 
ατόμων εκτός φανοποιείων και 
βαφείων.  

(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων 
και ενέργειας. Η παροχή φυσικού 
αερίου γίνεται μόνο για την 
εξυπηρέτηση οχημάτων.  

(17) Πρατήρια παροχής 
καυσίμων και ενέργειας. Η 
παροχή φυσικού αερίου 
γίνεται μόνο για την 
εξυπηρέτηση οχημάτων.  

(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων 
και ενέργειας. Η παροχή φυσικού 
αερίου γίνεται μόνο για την 
εξυπηρέτηση οχημάτων. Η 
εγκατάσταση νέων πρατηρίων 
υγρών καυσίμων σε συνδυασμό με 
χρήσεις σταθμού αυτοκινήτων, 
πλυντηρίου και λιπαντηρίου 
αυτοκινήτων, αξεσουάρ 
αυτοκινήτου και μίνι μάρκετ για την 
εξυπηρέτηση των πελατών, 
επιτρέπεται μόνο εφόσον αποτελεί 
μοναδική χρήση του οικοπέδου. 

στ) Πρατήρια βενζίνης (20). 

(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας. Η παροχή φυσικού αερίου 
γίνεται μόνο για την εξυπηρέτηση οχημάτων. Η εγκατάσταση νέων πρατηρίων 
υγρών καυσίμων σε συνδυασμό με χρήσεις σταθμού αυτοκινήτων, πλυντηρίου 
και λιπαντηρίου αυτοκινήτων, αξεσουάρ αυτοκινήτου και μίνι μάρκετ για την 
εξυπηρέτηση των πελατών, επιτρέπεται μόνο εφόσον αποτελεί μοναδική χρήση 
του οικοπέδου. 

(4.1) Μικρές αθλητικές 
εγκαταστάσεις. 

(4.1) Μικρές αθλητικές 
εγκαταστάσεις. 

(4.1) Μικρές αθλητικές 
εγκαταστάσεις. 

ζ) Αθλητικαί εγκαταστάσεις 
(26). 

(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις. 

        

ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΜΗ  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Π.Δ. 81/1980 
(Πλην της χρήσης 19.1 με περιορισμούς την οποία αντιστοιχίζουμε με την 13 του 

Π.Δ. 81/80) 

        (18) Πλυντήρια - Λιπαντήρια αυτοκινήτων. 

        

(19.1) Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων - συνήθων οχημάτων 
(συμπεριλαμβάνονται οι μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) μέχρι 3,5 τόνους 
μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων εκτός φανοποιείων και 
βαφείων. Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό οι χρήσεις φανοποιείων και βαφείων 
μπορεί να επιτραπούν κατ' εξαίρεση σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα είναι χαμηλής όχλησης και θα αποτελούν συνοδή χρήση του 
συνεργείου. 

        

(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 400 τμ συνολικής επιφάνειας.δόμησης. 
Δεν επιτρέπονται οι αποθήκες με κωδικό 20.1. Ειδικά για τις φαρμακαποθήκες, η 
μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης ανέρχεται σε 1.500 τμ. 

        (21) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής ( Ν-4302/14 ). Επιτρέπονται μόνο Αποθήκες 
χονδρικού εμπορίου χαμηλής όχλησης (21.3.) μέχρι 400 τμ συνολικής επιφάνειας 
δόμησης.         

        (27) Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ - ΙΚΤΕΟ). 

        (30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα κοινή υπουργική 
Αποφ-18485/26-4-17 ΦΕΚ-1412/Β/17). Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης 

και Μικρά πράσινα σημεία.         

        
(41) Εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών - 
προσφύγων και ευάλωτων ομάδων μέχρι 300 ατόμων. 

        (45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων. 

        (46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι. Με τον πολεοδομικό σχεδιασμό είναι δυνατό 
να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την πυκνότητα εγκατάστασης πλην των με 

κωδικό (1), (2), και (5) ανωτέρω χρήσεων (όπως μέγιστος αριθμός ανά 
ΟΤ/ΠΕ/οδικό άξονα ή κατά άλλο επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο).         
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ   

  

  
ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ      

  
ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ   

   

  
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ 
  

   

  

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΚΑΤΕΞΑΙΡΕΣΗ - ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
  

   

       ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗ  

 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ ΠΔ 81/1980 ΚΑΙ ΤΩΝ 5 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΠΔ 59/2018  

ΑΡΘΡΑ-5 ΚΑΙ 3 Π.Δ. 59/2018 
Τουρισμός - Aναψυχή και Γενική 

κατοικία 
  Π.Δ. 81/1980 Π.Δ. 59/2018   Π.Δ. 81/1980 Π.Δ. 59/2018 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑ   
ΑΡΘΡΟ - 9  Αναψυχή - 

Παραθεριστική κατοικία - 
Τουρισμός 

ΑΡΘΡΟΝ-5 Τουρισμός - Aναψυχή   
ΑΡΘΡΟ - 5 Γενική κατοικία-

ΠΔ 81/80 
ΑΡΘΡΟΝ-3 Γενική κατοικία ΠΔ 59/18 

(1) Κατοικία.   
α) Κατοικία, ξενώνες 
δυναμικού μικρότερου των 
20 κλινών (1). 

(1) Κατοικία.   
α) Κατοικίας και ξενώνας 
δυναμικού μικροτέρου των 
20 κλινών (1). 

(1) Κατοικία. 

    β) Παιδικαί χαραί (28).         

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών 
υπηρεσιών.Επιτρέπονται μόνο 
εμπορικά καταστήματα (10.1) και 
καταστήματα παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών (10.2)  

  
α) Εμπορικά καταστήματα 
(2). 

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών 
υπηρεσιών.Επιτρέπονται μόνο εμπορικά καταστήματα (10.1) 
και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) 
και υπεραγορές και πολυκαταστήματα (10.3 και 10.4) μέχρι 
1.500 τμ συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

  
β) Εμπορικά καταστήματα 
(2). 

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών 
υπηρεσιών. Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά 
καταστήματα (10.1), Καταστήματα παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών (10.2) και 
Υπεραγορές τροφίμων (10.3) οι οποίες πρέπει 
να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια 
δόμησης μέχρι 1.500 τμ. ( Ν-4315/14 ). 

(12) Εστίαση. (13) Αναψυκτήρια.   
β) Εστιατόρια, αναψυκτήρια 
(4). 

(12) Εστίαση. (13) Αναψυκτήρια.   
γ) Εστιατόρια, 
αναψυκτήρια (4). 

(12) Εστίαση μέχρι 300 τ.μ. συνολικής 
επιφάνειας δόμησης.  (13) Αναψυκτήρια μέχρι 
200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

    
β) Κέντρα Διασκεδάσεως, 
Ταβέρναι (5). 

14. Αναψυχή - κέντρα διασκέδασης    
β) Κέντρα Διασκεδάσεως, 
Ταβέρναι (5).   

(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 
κλίνες και λοιπές τουριστικές 
επιχειρήσεις. 

  
γ) Ξενοδοχεία, λοιπαί 
τουριστικαί εγκαταστάσεις 
(6). 

(15) Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής 
τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. 
(14) Αναψυχή. 

  
γ) Ξενοδοχεία, λοιπαί 
τουριστικαί εγκαταστάσεις 
(6). 

(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 κλίνες 
και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. 

(9) Χώροι συνάθροισης κοινού/ 
Συνεδριακά κέντρα. 

  
ε) Χώροι συναθροίσεως του 
κοινού (7). 

(9) Χώροι συνάθροισης κοινού/ Συνεδριακά κέντρα.   
δ) Χώρους συναθροίσεως 
του κοινού (7).   

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις.   στ) Πολιτιστικά κτίρια (8). (6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις.   ε) Πολιτιστικά κτίρια (8). 
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1200τμ. 
συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(5) Θρησκευτικοί χώροι.   ζ) Θρησκευτικοί χώροι (10). (5) Θρησκευτικοί χώροι.   
ζ) Θρησκευτικούς χώρους 
(10). 

(5) Θρησκευτικοί χώροι. 

(2) Κοινωνική Πρόνοια.   
η) Κτίρια κοινωνικής 
προνοίας (11). 

(2) Κοινωνική Πρόνοια.   
η) Κτίρια κοινωνικής 
προνοίας (11). 

(2) Κοινωνική πρόνοια. 
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(16) Στάθμευση (κτίριο - γήπεδο). 
Επιτρέπονται μόνο Στάθμευση (κτίρια-
γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους 
κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων (16.1) και Στάθμευση 
(κτίρια - γήπεδα) σκαφών και 
τουριστικών λεωφορείων (16.2). 

  
θ) Κτίρια και γήπεδα 
σταθμεύσεως (19). 

(16) Στάθμευση (κτίριο - γήπεδο). Επιτρέπονται μόνο 
Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους 
κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (16.1) και 
Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα) σκαφών και τουριστικών 
λεωφορείων (16.2). 

  
ι) Κτίρια σταθμεύσεως και 
γήπεδα σταθμεύσεως (19). 

(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) 
αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους, κοινής χρήσης, 
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. - (26) 
Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 
με καθορισμό θέσης από το εγκεκριμένο 
ρυμοτομικό σχέδιο.. 

    στ) Πρατήρια βενζίνης (20). 
(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας. Η παροχή 
φυσικού αερίου γίνεται μόνο για την εξυπηρέτηση 
οχημάτων. 

  στ) Πρατήρια βενζίνης (20). 

(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και 
ενέργειας. Η παροχή φυσικού αερίου γίνεται 
μόνο για την εξυπηρέτηση οχημάτων. Η 
εγκατάσταση νέων πρατηρίων υγρών 
καυσίμων σε συνδυασμό με χρήσεις σταθμού 
αυτοκινήτων, πλυντηρίου και λιπαντηρίου 
αυτοκινήτων, αξεσουάρ αυτοκινήτου και μίνι 
μάρκετ για την εξυπηρέτηση των πελατών, 
επιτρέπεται μόνο εφόσον αποτελεί μοναδική 
χρήση του οικοπέδου. 

(4) Μικρές (4.1) και ειδικές (4.3) 
αθλητικές εγκαταστάσεις. 

  
ζ) Αθλητικαί εγκαταστάσεις 
(26). 

(4) Μικρές (4.1) και ειδικές (4.3) αθλητικές εγκαταστάσεις.   
ζ) Αθλητικαί εγκαταστάσεις 
(26). 

(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις. 

    
ιβ) Κατασκηνώσεις - 
CAMPING (27). 

(47) Κατασκηνώσεις - παιδικές εξοχές.       

(11) Γραφεία/Κέντρα 
έρευνας/Θερμοκοιτίδες 
επιχειρήσεων.Επιτρέπονται μόνο 
Γραφεία. 

  

  

(11) Γραφεία/Κέντρα έρευνας/Θερμοκοιτίδες 
επιχειρήσεων.Επιτρέπονται μόνο Γραφεία. 

  α) Γραφεία, διοίκησις (3). 

(11) Γραφεία/ Κέντρα Έρευνας/Θερμοκοιτίδες 
επιχειρήσεων. (Επιτρέπονται μόνο Γραφεία 
και Κέντρα έρευνας.) - (7) Διοίκηση τοπικής 
κλίμακας. 

    

  

(8.1) Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας.   
δ) Κτίρια περιθάλψεως 
(12). 

(8) Περίθαλψη. - Επιτρέπονται μόνο 
Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς 
νοσηλεία (8.1), ιδιωτικές κλινικές μέχρι 100 
κλίνες (8.2.2), εξωνοσοκομειακές μονάδες 
ψυχικής υγείας (8.3), μονάδες πρόληψης και 
καταπολέμησης των εξαρτήσεων (8.4). 

          
ε) Επαγγελματικά 
εργαστήρια (13). 

(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 400τ.μ. 
συνολικής επιφάνειας δόμησης. (19.1) 
Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων - συνήθων 
οχημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι 
μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) μέχρι 3,5 
τόνους μικτού φορτίου ή δυνατότητα 
μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων εκτός 
φανοποιείων και βαφείων.  

          ια) Παιδικάς χαράς (28).   

          
στ) Κτίρια Εκπαιδεύσεως 
(9). 

(3) Εκπαίδευση: Τα κτίρια ιδιωτικών 
εκπαιδευτηρίων και τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης πρέπει να έχουν μέγιστη 
συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τμ. 

      
ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΜΗ  

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Π.Δ. 81/1980  
    

ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΜΗ  
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Π.Δ. 81/1980  

      (18) Πλυντήρια, λιπαντήρια αυτοκινήτων.     (18) Πλυντήρια - Λιπαντήρια αυτοκινήτων. 

      (24.5) Πολυλειτουργικό αγρόκτημα.     

(19.1) Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων - 
συνήθων οχημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι 
μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) μέχρι 3,5 
τόνους μικτού φορτίου ή δυνατότητα 
μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων εκτός 
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φανοποιείων και βαφείων. Κατά τον 
πολεοδομικό σχεδιασμό οι χρήσεις 
φανοποιείων και βαφείων μπορεί να 
επιτραπούν κατ' εξαίρεση σε περιοχές Γενικής 
Κατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι 
χαμηλής όχλησης και θα αποτελούν συνοδή 
χρήση του συνεργείου. 

      (26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.     

(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 400 τμ 
συνολικής επιφάνειας.δόμησης. Δεν 
επιτρέπονται οι αποθήκες με κωδικό 20.1. 
Ειδικά για τις φαρμακαποθήκες, η μέγιστη 
συνολική επιφάνεια δόμησης ανέρχεται σε 
1.500 τμ. 

      

(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, 
μεγάλα κοινή υπουργική Αποφ-18485/26-4-17 ΦΕΚ-
1412/Β/17). Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης και 
Μικρά πράσινα σημεία. 

    (21) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής ( Ν-4302/14 
). Επιτρέπονται μόνο Αποθήκες χονδρικού 
εμπορίου χαμηλής όχλησης (21.3.) μέχρι 400 
τμ συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

      
(32) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων με 
καθορισμό θέσης από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο 
(34) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ. 

    

      (44) Καζίνο.     
(27) Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 
(ΚΤΕΟ - ΙΚΤΕΟ). 

      
(45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών - ψυχαγωγικών και τυχερών 
παιγνίων. 

    
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία 

(μικρά, μεγάλα κοινή υπουργική Αποφ-
18485/26-4-17 ΦΕΚ-1412/Β/17). Επιτρέπονται 
μόνο Γωνιές ανακύκλωσης και Μικρά πράσινα 

σημεία. 

      (46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι.     

            
(41) Εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και 
φιλοξενίας μεταναστών - προσφύγων και 
ευάλωτων ομάδων μέχρι 300 ατόμων. 

            
(45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών 
και τυχερών παιγνίων. 

            

(46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι. Με τον 
πολεοδομικό σχεδιασμό είναι δυνατό να 
επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την 

πυκνότητα εγκατάστασης πλην των με κωδικό 
(1), (2), και (5) ανωτέρω χρήσεων (όπως 

μέγιστος αριθμός ανά ΟΤ/ΠΕ/οδικό άξονα ή 
κατά άλλο επιστημονικά τεκμηριωμένο 

τρόπο). 
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Πρόταση αναθεώρησης χρήσεων ανά οικοδομικό τετράγωνο 
 

ΑΡΘΡΑ-5 ΚΑΙ 3 Π.Δ. 59/2018 Τουρισμός - Aναψυχή 
και Γενική κατοικία 

ΑΡΘΡΟ 3 Π.Δ. 59/2018 - Γενική Κατοικία 

ΟΤ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΑ ΟΤ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ Γ ΟΤ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΓΚ ΟΤ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΓΚ1 

Περιλαμβάνονται τα Ο.Τ. Περιλαμβάνονται τα Ο.Τ. Περιλαμβάνονται τα Ο.Τ. Περιλαμβάνονται τα Ο.Τ. 

Ο.Τ. 110 109 236 236Β 237 107 

Ο.Τ. 143 144 145 150 150 151 152 154 155 156 159 161 
162 163 164 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 
176 177 178 179 180 181 182 184 185 187 188 189 190 
191 192 193 194 195 196 197 199 200 201 202 203 205 
206 207 208 209 210 211 214 215 216 220 221 222 223 
224 226 230 231 234 207Α 207Β 210Α 211Α 214Α 221Α 

222Α 223Α 224Α 231Α 

Ο.Τ. 212 213 218 157 158 149 146 147 

Ο.Τ. 135 134 133 132 126 127 128 125 
124 123 122 118 119 120 121 117 116 
115 114 112 235 130 129 136 232 233 

180 

Επιτρεπόμενες χρήσεις Επιτρεπόμενες χρήσεις Επιτρεπόμενες χρήσεις Επιτρεπόμενες χρήσεις 

(1) Κατοικία. (1) Κατοικία. (1) Κατοικία. (1) Κατοικία. 

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών 
υπηρεσιών.Επιτρέπονται μόνο εμπορικά 
καταστήματα (10.1) και καταστήματα παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών (10.2)  

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. 
Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα (10.1)  
Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2)  

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. 
Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα (10.1)  
Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2)  

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών 
υπηρεσιών. Επιτρέπονται μόνο 
Εμπορικά καταστήματα (10.1)  
Καταστήματα παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών (10.2) και Υπεραγορές 
τροφίμων (10.3) οι οποίες πρέπει να 
έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια 
δόμησης μέχρι 1.500 τμ. ( Ν-4315/14 ).  

(12) Εστίαση. (13) Αναψυκτήρια. 
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 400τμ συνολικής 
επιφάνειας δόμησης. 

(12) Εστίαση μέχρι 300 τ.μ. συνολικής επιφάνειας 
δόμησης.  (13) Αναψυκτήρια μέχρι 200 τ.μ. συνολικής 
επιφάνειας δόμησης. 

(12) Εστίαση μέχρι 300 τ.μ. συνολικής 
επιφάνειας δόμησης.  (13) 
Αναψυκτήρια μέχρι 200 τ.μ. συνολικής 
επιφάνειας δόμησης. 
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(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 κλίνες και 
λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. 

(3) Εκπαίδευση: Επιτρέπονται μόνο πρωτοβάθμια (3.2.) 
και δευτεροβάθμια (3.3) για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών του Δήμου. 

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1200τμ. 
συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 
1200τμ. συνολικής επιφάνειας 
δόμησης. 

(9) Χώροι συνάθροισης κοινού/ Συνεδριακά κέντρα. (5) Θρησκευτικοί χώροι. 
(3) Εκπαίδευση: Τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων 
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να έχουν 
μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τμ. 

(3) Εκπαίδευση: Τα κτίρια ιδιωτικών 
εκπαιδευτηρίων και τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης πρέπει να έχουν μέγιστη 
συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 
1.500 τμ. 

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις. (2) Κοινωνική πρόνοια τοπικής κλίμακας. (5) Θρησκευτικοί χώροι. (5) Θρησκευτικοί χώροι. 

(5) Θρησκευτικοί χώροι. 
(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3 
5 τόνους κοινής χρήσης  μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων. 

(2) Κοινωνική πρόνοια. (2) Κοινωνική πρόνοια. 

(2) Κοινωνική Πρόνοια. 
(11) Γραφεία/ Κέντρα Έρευνας/Θερμοκοιτίδες 
επιχειρήσεων. (Επιτρέπονται μόνο Γραφεία και Κέντρα 
έρευνας.) - 

(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 
3 5 τόνους  κοινής χρήσης  μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων. -  

(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) 
αυτοκινήτων μέχρι 3 5 τόνους  κοινής 
χρήσης  μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων. - (26) Εγκαταστάσεις 
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με 
καθορισμό θέσης από το εγκεκριμένο 
ρυμοτομικό σχέδιο.. 

(16) Στάθμευση (κτίριο - γήπεδο). Επιτρέπονται μόνο 
Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3 5 
τόνους κοινής χρήσης  μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων (16.1) και Στάθμευση (κτίρια - 
γήπεδα) σκαφών και τουριστικών λεωφορείων (16.2). 

(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 30 κλίνες και 
λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. 

(11) Γραφεία/ Κέντρα Έρευνας/Θερμοκοιτίδες 
επιχειρήσεων. (Επιτρέπονται μόνο Γραφεία και 
Κέντρα έρευνας.) - (7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας. 

(11) Γραφεία/ Κέντρα 
Έρευνας/Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. 
(Επιτρέπονται μόνο Γραφεία και Κέντρα 
έρευνας.) - (7) Διοίκηση τοπικής 
κλίμακας. 

(4) Μικρές (4.1) και ειδικές (4.3) αθλητικές 
εγκαταστάσεις. 

(8) Περίθαλψη. - Επιτρέπονται μόνο Πρωτοβάθμιες 
υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσηλεία  

(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 κλίνες και 
λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. 

(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 
κλίνες και λοιπές τουριστικές 
επιχειρήσεις. 

(11) Γραφεία/Κέντρα έρευνας/Θερμοκοιτίδες 
επιχειρήσεων.Επιτρέπονται μόνο Γραφεία. 

(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 400τ.μ. 
συνολικής επιφάνειας δόμησης. Χαμηλής όχλησης. 
Αναφέρονται στον συννημένο πίνακα. 

(8) Περίθαλψη. - Επιτρέπονται μόνο Πρωτοβάθμιες 
υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσηλεία (8.1)  ιδιωτικές 
κλινικές μέχρι 100 κλίνες (8.2.2)  εξωνοσοκομειακές 
μονάδες ψυχικής υγείας (8.3)  μονάδες πρόληψης και 
καταπολέμησης των εξαρτήσεων (8.4). 

(8) Περίθαλψη. - Επιτρέπονται μόνο 
Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς 
νοσηλεία (8.1)  ιδιωτικές κλινικές μέχρι 
100 κλίνες (8.2.2)  εξωνοσοκομειακές 
μονάδες ψυχικής υγείας (8.3)  μονάδες 
πρόληψης και καταπολέμησης των 
εξαρτήσεων (8.4). 
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(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας. Η 
παροχή φυσικού αερίου γίνεται μόνο για την 
εξυπηρέτηση οχημάτων.  

(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 400τ.μ. 
συνολικής επιφάνειας δόμησης. Χαμηλής όχλησης. 
Αναφέρονται στον συννημένο πίνακα. 

(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 
400τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 
Χαμηλής όχλησης. Αναφέρονται στον 
συννημένο πίνακα. - (19.1) Συνεργεία 
επισκευής αυτοκινήτων - συνήθων 
οχημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι 
μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) μέχρι 
3 5 τόνους μικτού φορτίου ή 
δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων 
εκτός φανοποιείων και βαφείων.  

  

(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις. 
(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας. Η 
παροχή φυσικού αερίου γίνεται μόνο για την 
εξυπηρέτηση οχημάτων.  

(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και 
ενέργειας. Η παροχή φυσικού αερίου 
γίνεται μόνο για την εξυπηρέτηση 
οχημάτων. Η εγκατάσταση νέων 
πρατηρίων υγρών καυσίμων σε 
συνδυασμό με χρήσεις σταθμού 
αυτοκινήτων  πλυντηρίου και 
λιπαντηρίου αυτοκινήτων  αξεσουάρ 
αυτοκινήτου και μίνι μάρκετ για την 
εξυπηρέτηση των πελατών  επιτρέπεται 
μόνο εφόσον αποτελεί μοναδική χρήση 
του οικοπέδου. 

    
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις. (4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις. 
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Πίνακας εργαστηρίων χαμηλής όχλησης που επιτρέπονται στα ΟΤ  Γ, ΓΚ και ΓΚ1 

Αρτοποιεία 

Ζαχαροπλαστική 

Παρασκευή αποφλοιωμένων καβουρδισμένων και αλμυρών ξηρών καρπών και σπόρων 

Επεξεργασία μέλιτος 

Παρασκευή φύλλων κρούστας και κανταΐφι  

Φρύξης και άλεσης καφέ 

Επισκευή υποδημάτων 

Ραπτική ανδρικών εξωτερικών ενδυμάτων 

Ραπτική γυναικείων και παιδικών εξωτερικών ενδυμάτων 

Ραπτική ειδών ειδικών εξωτερικών ενδυμάτων 

Ραπτική εσωρούχων 

Κατασκευή ορθοπεδικών ζωνών και επιδέσμων 

Πιλοποιία 

Κατασκευή εξαρτημάτων ενδυμασίας 

Ραπτική ειδών οικιακής χρήσεως 

Κατασκευή κεντημάτων επί υφάσματος 

Κατασκευή άλλων ειδών εξ υφάσματος 

Κατασκευή ειδών καλάμου λύγου άχυρου σπάρτου κλπ εκτός ειδών επιπλοποιίας 

Κατασκευή ειδών τορνευτικής και μικρών αντικειμένων αποκλειστικώς εκ ξύλου 

Κατασκευή ειδών ξύλου μόνο πινακίδες τοιχοδιαφημίσεως έως φορητές κλίμακες φέρετρα 

Κατασκευή πλεκτών επίπλων 

Ταπετσαρίες επίπλων 

Κατασκευή χάρτινων σάκων και χαρτοσακούλων 

Κατασκευή κουτιών και κιβωτίων και λοιπών ειδών συσκευασίας χάρτου και χαρτονιού 

Κατασκευή ειδών χάρτου και χαρτονιού 

Κατασκευή ειδών χάρτου και χαρτονιού εκτός κατασκευής χρωματιστού χάρτου παραφινομένου 

Έκδοση και εκτύπωση εφημερίδων και περιοδικών 

Έκδοση και εκτύπωση βιβλίων και φυλλαδίων 

Ειδικές εκτυπωτικές εργασίες 

Λοιπές εκτυπωτικές εργασίες 

Κατασκευή κλισέ 

Βιβλιοδεσία και χρυσοτυπία 

Κατεργασία γυάλινων αντικειμένων 

Αγγειοπλαστική κατασκευή ειδών πηλού πλην των δια οικοδομάς 

Μόνο ως προς τη διακόσμηση επί πορσελάνης 

Κατασκευή ειδών εκ γύψου 

Μόνο κοπή και συναρμολόγηση βενετικών παραπετασμάτων 

Επιμετάλλωση μικρών αντικειμένων μόνο κάτω των 50 KVA 
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Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Επισκευή μηχανών γραφείου 

Kατασκευή σφραγίδων επιγραφών σημάτων και διακριτικών εν γένει μόνο ως προς την αποτύπωση 

Κατασκευή ομπρελών 

Κατασκευή ποικίλων χάρτου σελοτέιπ 

Κατασκευή φωτεινών επιγραφών εκτός balast και σιδηροκατασκευής της Φωτεινής επιγραφής 

Κατασκευή ηλεκτρικών επιστημονικών και τεχνικών συσκευών και οργάνων 

Εργαστήρια επισκευής ηλεκτρικών συσκευών 

Κατασκευή ιατρό χειρουργικών εργαλείων και ορθοπεδικών οργάνων 

Κατασκευή οργάνων ακριβείας συσκευών μετρήσεων και ελέγχου 

Κατασκευή φωτογραφικών και οπτικών οργάνων 

Κατασκευή και λάξευση αντικειμένων πολύτιμων μετάλλων και λίθων 

Κατασκευή ψευδοκοσμημάτων 

Κατασκευή ωρολογίων και ανταλλακτικών αυτών 

Επισκευή ρολογιών 

Κατασκευή μουσικών οργάνων 

Κατασκευή τεχνητών οδόντων 

Πλυντήρια ρούχων 

Καθαριστήρια βαφεία σιδερωτήρια ρούχων 

Studio παραγωγής ήχων εργαστήρια εμφανίσεων και εκτύπωσης κινηματογραφικών και τηλεοπτικών 

ταινιών 

Εγκαταστάσεις αναμίξεως και συσκευασίας διαφόρων ειδών,( δεν περιλαμβάνονται εύφλεκτα τοξικά και 

εκρηκτικά υλικά και από την παραγωγική διαδικασία δεν δημιουργούνται απόβλητα). 
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Με την παρούσα πρόταση τροποποίησης δεν επηρεάζεται το ισχύον ρυμοτομικό ούτε 

το υφιστάμενο ισοζύγιο κοινωφελών και κοινοχρήστων χώρων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΡΤΩΝ 
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 Χάρτης Χρήσεων Γης σύμφωνα με Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ Δ΄ 1162/1986) 
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Χάρτης χρήσεων γης σύμφωνα με τις εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες επέκτασης (Π.Δ/τα της 22.3-6.4.1990 ΦΕΚ Δ΄ 188, και της 25.8-8.9.1993 ΦΕΚ Δ΄ 1083) 
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Χάρτης πρότασης Τροποποίησης των χρήσεων γης στην περιοχή του Δήμου Καρύστου της οποίας το ρυμοτομικό σχέδιο εγκρίθηκε με τα από 22.3.1990 (Δ΄ 168) 

και 25.8.1993 (Δ΄ 1083) π.δ/τα.», σε συνέχεια του υπ.αρ.183/2013 Πρακτικού επεξεργασίας του ΣτΕ
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Χάρτης πρότασης Τροποποίησης των χρήσεων γης στην περιοχή του Δήμου Καρύστου της οποίας το ρυμοτομικό σχέδιο εγκρίθηκε με τα από 22.3.1990 (Δ΄ 168) 

και 25.8.1993 (Δ΄ 1083) π.δ/τα.», σε συνέχεια του υπ.αρ.183/2013 Πρακτικού επεξεργασίας του ΣτΕ  ( Ορθοφωτοχάρτης ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.) 

 


