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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
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Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π∆ 23-2-87 (ΦΕΚ 166 ∆ 6-3-87)
'Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ-15 παρ.1 αυτού.
2. Την υπ' αρ.Γνωµ-36/87 του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων:
Αποφασίζουµε:
ΑΡΘΡΟΝ-1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟΝ-2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΑΡΘΡΟΝ-3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΑΡΘΡΟΝ-4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΗΣ,
ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ, ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΑΡΘΡΟΝ-5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΗ ΟΧΛΟΥΣΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ ΠΡΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
ΑΡΘΡΟΝ-6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΧΛΟΥΣΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΑΡΘΡΟΝ-7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΡΘΡΟΝ-8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΑΡΘΡΟΝ-9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡΘΡΟΝ-10.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟΝ-11.ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟΝ-12.ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΑΡΘΡΟΝ-13.ΙΣΧΥΣ

ΑΡΘΡΟΝ-1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ
Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδοµικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως
ακολούθως:
Α) Σύµφωνα µε τη γενική πολεοδοµική λειτουργία τους:
1. Αµιγής κατοικία.
2. Γενική κατοικία.
3. Πολεοδοµικά κέντρα - κεντρικές λειτουργίες πόλης - τοπικό κέντρο συνοικίας - γειτονιάς. "Βιοµηχανικό
Πάρκο (ΒΙΠΑ) - Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) προς εξυγίανση".
(Σ.Σ. Τα εντός "..." προσετέθησαν µε το Π∆/8-12-90 (ΦΕΚ-706/∆/19-12-90).

5. Οχλούσα βιοµηχανία - βιοτεχνία (υψηλή όχληση).
6. Χονδρεµπόριο.
7. Τουρισµός - αναψυχή.
8. Ελεύθεροι χώροι - αστικό πράσινο.
9. Κοινωφελείς εξυπηρετήσεις.
Β) Σύµφωνα µε την ειδική πολεοδοµική λειτουργία τους:
1. Κατοικία.
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται χώροι κτιρίων κατοικίας για άσκηση επαγγέλµατος
συµβιβαστού προς την κυρία χρήση του κτιρίου (ιατρεία, δικηγορικά γραφεία κλπ.).
2. Ξενώνες µικρού δυναµικού (περί τις 20 κλίνες).
3. Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών.
4. Γραφεία, Τράπεζα, Ασφάλειες, Κοινωφελείς οργανισµοί.
5. ∆ιοίκηση.
6. Εστιατόρια.
7. Αναψυκτήρια.
8. Κέντρα διασκέδασης αναψυχής.
9. Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις.
10. Χώροι συνάθροισης κοινού (θέατρα κινηµατογράφοι αίθουσες συγκέντρωσης κλπ.).
11. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκες, αίθουσες εκθέσεων κλπ.).
12. Κτίρια εκπαίδευσης.
- πρωτοβάθµιας.
- δευτεροβάθµιας.
- τριτοβάθµιας.
- ειδικής εκπαίδευσης.
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13. Θρησκευτικοί χώροι.
14. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας (Υγειονοµικά κέντρα παιδικοί σταθµοί οίκοι ευγηρίας κλπ.).
15. Κτίρια περίθαλψης (νοσοκοµεία κλινικές).
16. Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις (χαµηλής µέσης υψηλής όχλησης).
17. α) Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις (χαµηλής µέσης υψηλής όχλησης), β) Επαγγελµατικά εργαστήρια (χαµηλής
µέσης υψηλής όχλησης).
18. Κτίρια γήπεδα αποθήκευσης.
19. Κτίρια γήπεδα στάθµευσης.
20. Πρατήρια βενζίνης υγραερίου.
21. Εγκαταστάσεις χονδρικού εµπορίου.
22. Εγκαταστάσεις γεωργικών δασικών κτηνοτροφικών αλιευτικών και λοιπών αγροτικών εκµεταλλεύσεων.
"23. εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων, εκθεσιακά κέντρα"
(Σ.Σ Η περίπτωση 23 της παρ.Β τίθεται ως αντικατεστάθη µε την παρ.1 Αρθ-6 του Ν-3139/03 ΦΕΚ-100/Α/30-4-03)

24. Αθλητικές εγκαταστάσεις.
25. Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι (πλατείες πάρκα άλση οδοί παιδικές χαρές κλπ.).
26. Εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφορών.
27. 'Αλλες ειδικές χρήσεις (στρατιωτικές εγκαταστάσεις, νεκροταφεία κλπ.).

ΑΡΘΡΟΝ-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Στις περιοχές αµιγούς κατοικίας επιτρέπονται µόνο:
1. Κατοικία.
2. Ξενώνες µικρού δυναµικού (περί τις 20 κλίνες).
3. Εµπορικά καταστήµατα που εξυπηρετούν τις καθηµερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής
(παντοπωλεία, φαρµακεία, χαρτοπωλεία κλπ.).
4. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.
5. Κτίρια πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
6. Αθλητικές εγκαταστάσεις.
7. Θρησκευτικοί χώροι.
8. Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις).

ΑΡΘΡΟΝ-3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Στις περιοχές γενικής κατοικίας επιτρέπονται µόνο:
1. Κατοικία.
2. Ξενοδοχεία µέχρι 100 κλινών και ξενώνες.
3. Εµπορικά καταστήµατα (µε εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήµατα).
4. Γραφεία τράπεζες ασφάλειες κοινωφελείς οργανισµοί.
5. Κτίρια εκπαίδευσης.
6. Εστιατόρια.
7. Αναψυκτήρια.
8. Θρησκευτικοί χώροι.
9. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.
10. Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης.
11. Πρατήρια βενζίνης.
12. Αθλητικές εγκαταστάσεις.
13. Κτίρια γήπεδα στάθµευσης.
14. Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις).

ΑΡΘΡΟΝ-4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΗΣ - ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ - ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
Στις περιοχές της κατηγορίας αυτής επιτρέπονται µόνο:
1. Κατοικία.
2. Ξενώνες ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις.
3. Εµπορικά καταστήµατα.
4. Γραφεία τράπεζες ασφάλειες κοινωφελείς οργανισµοί.
5. ∆ιοίκηση (στα κέντρα γειτονιάς επιτρέπονται µόνο κτίρια διοίκησης επιπέδου γειτονιάς).
6. Εστιατόρια.
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7. Αναψυκτήρια.
8. Κέντρα διασκέδασης αναψυχής.
9. Χώροι συνάθροισης κοινού.
10. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις.
11. Κτίρια εκπαίδευσης.
12. Θρησκευτικοί χώροι.
13. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.
14. Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης.
15. Κτίρια γήπεδα στάθµευσης.
16. Πρατήρια βενζίνης.
17. Αθλητικές εγκαταστάσεις.
"18. εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων, εκθεσιακά κέντρα"
(Σ.Σ Η περίπτωση 18 του Αρθ-4 τίθεται ως αντικατεστάθη µε την παρ.1 Αρθ-6 του Ν-3139/03 ΦΕΚ-100/Α/30-4-03)

19. Εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφορών.

ΑΡΘΡΟΝ-5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΗ ΟΧΛΟΥΣΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ - ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ ΠΡΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
Στις περιοχές µη οχλούσας βιοµηχανίας - βιοτεχνίας επιτρέπονται µόνο:
1. Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις χαµηλής και µέσης όχλησης.
2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαµηλής και µέσης όχλησης.
3. Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής και µέσης όχλησης.
4. Κτίρια γήπεδα αποθήκευσης.
5. Κτίρια γήπεδα στάθµευσης.
6. Πρατήρια βενζίνης υγραερίου.
7. Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας.
8. Γραφεία.
9. Εστιατόρια.
10. Αναψυκτήρια.
11. Χώροι συνάθροισης κοινού.
12. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.
13. Αθλητικές εγκαταστάσεις.
"14. εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων, εκθεσιακά κέντρα"
(Σ.Σ Η περίπτωση 14 του Αρθ-5 τίθεται ως αντικατεστάθη µε την παρ.1 Αρθ-6 του Ν-3139/03 ΦΕΚ-100/Α/30-4-03)

15. Εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφορών.
Οι πιο πάνω υπ' αρ.9 έως 15 χρήσεις επιτρέπονται µόνο µε την προϋπόθεση ότι αποτελούν τµήµα των
βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζοµένων σ' αυτές.
"Κατ' εξαίρεση σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο της ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ προς
εξυγίανση επιτρέπεται ο καθορισµός κατηγοριών χρήσεων της ενότητας Β του Αρθ-1 του παρόντος ανάλογα µε
τον επιδιωκόµενο ρυθµό εξυγίανσης της περιοχής".
(Σ.Σ. Το εντός "..." εδαφ. προσετέθη µε το Π∆/8-12-90 ΦΕΚ-706/∆/19-12-90).
(Σ.Σ. Η εισφορά σε γη για τις χρήσεις που αναφέρονται στα Αρθ-5, Αρθ-6 και Αρθ-7 καθορίζεται µε το Αρθ-23 παρ.3β του Ν2300/95. Βλέπε και Εγκ-∆ΤΕ/β/10888/405/04 Εγκ-31/04 Οδηγίες και Καταγραφή των ισχυουσών διατάξεων που αφορούν τις
Εισφορές σε Χρήµα, τα ποσοστά που εφαρµόζονται και η διαδικασία υπολογισµού και είσπραξης).

ΑΡΘΡΟΝ-6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΧΛΟΥΣΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ
Στις περιοχές οχλούσας βιοµηχανίας - βιοτεχνίας επιτρέπονται µόνο:
1. Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις.
2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.
3. Επαγγελµατικά εργαστήρια.
4. Κτίρια γήπεδα αποθήκευσης.
5. Κτίρια γήπεδα στάθµευσης.
6. Πρατήρια βενζίνης υγραερίου.
7. Εγκαταστάσεις γεωργικών δασικών κτηνοτροφικών αλιευτικών και λοιπών αγροτικών εκµεταλλεύσεων.
8. Κατοικία για το προσωπικό ασφαλείας.
9. Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι.
10. Γραφεία.
11. Εστιατόρια.
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12. Αναψυκτήρια.
13. Χώροι συνάθροισης κοινού.
14. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.
15. Αθλητικές εγκαταστάσεις.
"16. εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων, εκθεσιακά κέντρα"
(Σ.Σ Η περίπτωση 16 του Αρθ-6 τίθεται ως αντικατεστάθη µε την παρ.1 Αρθ-6 του Ν-3139/03 ΦΕΚ-100/Α/30-4-03)

17. Εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφορών.
Οι πιο πάνω υπ'αρ.10 έως και 15 ειδικές χρήσεις επιτρέπονται µόνο υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν
τµήµα των βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζοµένων σ' αυτές.
(ΣΧΕΤ-ΝΟΜΑρθ-6 Ν-1337/83, Π∆/8-12-90, Ν-1892/90, Αρθ-28 Αρθ-29 Ν-1947/91, Αποφ-71076/7351/91
(ΣΗΜ-ΣΥΝΤ: Το παρόν ∆ιάταγµα κοινοποιήθηκε µε την Εγκ-20453/3379/45/20-4-87 (Εγκ-45/87) Εγκ-24493/10080/36/5-1102 Εγκ-36/02 Ε-36/02
Εγκαταστάσεις πρακτορείων µεταφορών και εµπορευµατικοί διαµετακοµιστικοί σταθµοί αυτοκινήτων.
Με αφορµή ερωτήµατα σχετικά µε τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων πρακτορείων µεταφορών (για φορτηγά) και
εµπορευµατικών διαµετακοµιστικών σταθµών αυτοκινήτων, διευκρινίζουµε ότι επιτρέπονται εκεί όπου από το Π∆/23-2-87 περί
"χρήσεων γης" (ΦΕΚ-166/∆/87) προβλέπονται αθροιστικά οι ειδικές χρήσεις κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης και κτίρια, γήπεδα
στάθµευσης, δηλαδή στις περιοχές όπου επιτρέπονται οι χρήσεις των Αρθ-5, Αρθ-6 και Αρθ-7 (ΒΙΠΑ, ΠΙΟΠΑ, Χονδρεµπόριο)
του ως άνω Προεδρικού ∆ιατάγµατος.

ΑΡΘΡΟΝ-7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ
Στις περιοχές χονδρεµπορίου επιτρέπονται µόνο:
1. Εγκαταστάσεις χονδρικού εµπορίου.
"2. εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων, εκθεσιακά κέντρα"
(Σ.Σ Η περίπτωση 2 του Αρθ-7 τίθεται ως αντικατεστάθη µε την παρ.1 Αρθ-6 του Ν-3139/03 ΦΕΚ-100/Α/30-4-03)

3. Κτίρια γήπεδα αποθήκευσης.
4. Κτίρια γήπεδα στάθµευσης.
5. Πρατήρια βενζίνης υγραερίου.
6. Γραφεία.
7. Εστιατόρια.
8. Αναψυκτήρια.
Οι πιο πάνω υπ' αρ.6 έως και 8 χρήσεις επιτρέπονται µόνο µε την προϋπόθεση ότι αποτελούν τµήµα των
εγκαταστάσεων χονδρικού εµπορίου ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζοµένων σ' αυτές.
(Σ.Σ Σύµφωνα µε την Αποφ-5978/11-2-05, επιτρέπεται η λειτουργία συνεργείου αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών και ποδηλάτων,
όταν αυτή αποτελεί υποστηρικτικό τµήµα της κύριας εµπορικής δραστηριότητας, στις περιοχές µε χρήση του Αρθ-7
(χονδρεµπόριο) και ειδικότερα στις εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων της παρ.23 του Αρθ-1 του ίδιου Πδ/τος)
(Σ.Σ. Η εισφορά σε γη για τις χρήσεις που αναφέρονται στα Αρθ-5, Αρθ-6 και Αρθ-7 καθορίζεται µε το Αρθ-23 παρ.3β του Ν2300/95. Βλέπε και Εγκ-∆ΤΕ/β/10888/405/04 Εγκ-31/04 Οδηγίες και Καταγραφή των ισχυουσών διατάξεων που αφορούν τις
Εισφορές σε Χρήµα, τα ποσοστά που εφαρµόζονται και η διαδικασία υπολογισµού και είσπραξης).

ΑΡΘΡΟΝ-8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Στις περιοχές τουρισµού - αναψυχής επιτρέπονται µόνο:
1. Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές εγκαταστάσεις.
2. Κατοικία.
3. Εµπορικά καταστήµατα.
4. Εστιατόρια.
5. Αναψυκτήρια.
6. Κέντρα διασκέδασης αναψυχής.
7. Χώροι συνάθροισης κοινού.
8. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές λειτουργίες.
9. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.
10. Θρησκευτικοί χώροι.
11. Κτίρια γήπεδα στάθµευσης.
12. Πρατήρια βενζίνης.
13. Αθλητικές εγκαταστάσεις.
14. Εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφορών.
15. Συνεδριακά κέντρα.
16. Ελικοδρόµια.
17. Καζίνα.
18. Γήπεδα Γκολφ.
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19. Τουριστικοί Λιµένες.
(Σ.Σ. Προσετέθησαν µε το Αρθ-6 του Ν-2160/93 ΦΕΚ-118/Α/19-7-93)

"20. εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων, εκθεσιακά κέντρα"
(Σ.Σ Η περίπτωση 20 προσετέθη µε την παρ.2 Αρθ-6 του Ν-3139/03 ΦΕΚ-100/Α/30-4-03)

ΑΡΘΡΟΝ-9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Στις περιοχές της κατηγορίας αυτής επιτρέπονται µόνο:
1. Αναψυκτήρια.
2. Αθλητικές εγκαταστάσεις.
3. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις.
4. Χώροι συνάθροισης κοινού.
(ΣΧΕΤ-ΝΟΜ Αρθ-6 Ν-1337/83, Ν-1892/90, Αρθ-28 Αρθ-29 Ν-1947/91, Αποφ-71076/7351/91, Ν-2160/93

ΑΡΘΡΟΝ-10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ
Στις περιοχές κοινωνικών εξυπηρετήσεων επιτρέπονται µόνο:
1. Κτίρια εκπαίδευσης.
2. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.
3. Κτίρια περίθαλψης.
4. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις.
5. Αθλητικές εγκαταστάσεις.
Στις περιοχές στις οποίες καθορίζεται µία µόνο ή και περισσότερες από τις πιο πάνω (υπ' αρ.1 έως και 5)
χρήσεις επιτρέπονται µόνο οι κατά περίπτωση καθοριζόµενες χρήσεις.

ΑΡΘΡΟΝ-11 ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Από την πολεοδοµική µελέτη είναι δυνατόν ορισµένες από τις χρήσεις γης που επιτρέπονται σύµφωνα µε
τα πιο πάνω άρθρα να απαγορεύονται ή να επιτρέπονται µε όρους και προϋποθέσεις ή να αφορούν τµήµατα
οικοδοµικών τετραγώνων ή οικοπέδων ή και ορόφους κτιρίων.
2. Για τις ευρύτερες περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης όπως τα γεωγραφικά όρια αυτών καθορίζονται µε το
Αρθ-1 των υπ' αρ.Ν-1515/85 (ΦΕΚ-18/Α) και Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) αντίστοιχα είναι δυνατόν επίσης να
επιτρέπονται και άλλες χρήσεις εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο διάταγµα αυτό εφόσον οι χρήσεις αυτές
είναι απαραίτητες για την πραγµατοποίηση των στόχων των Ρυθµιστικών σχεδίων και των προγραµµάτων
προστασίας περιβάλλοντος των περιοχών αυτών.

ΑΡΘΡΟΝ-12
1. Από της ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις αυτού.
2. Χρήσεις γης που έχουν καθοριστεί µε εγκεκριµένα πολεοδοµικά σχέδια πριν από την ισχύ του παρόντος
βάσει των διατάξεων του Π∆-81/80 (ΦΕΚ-27/Α) εξακολουθούν να ισχύουν όπως καθορίστηκαν.

ΑΡΘΡΟΝ-13
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση
του παρόντος διατάγµατος.
Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 1987
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