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Σο <Σοπικό χϋδιο Σςερύου 2021> εύναι αναρτημϋνο ςτην ιςτοςελύδα του Τπουργεύου 

Εςωτερικών με την ηλεκτρονικό διεύθυνςη www.moi.gov.cy, καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα του 

Σμόματοσ Πολεοδομύασ και Οικόςεωσ με την ηλεκτρονικό διεύθυνςη www.moi.gov.cy/tph. 

 

 

 

Σο <Σοπικό χϋδιο Σςερύου 2021> εύναι χϋδιο Ανϊπτυξησ όπωσ ορύζεται ςτον περύ Πολεοδομύασ 

και Χωροταξύασ Νόμο (Νόμοσ) και αποτελεύ νϋο χϋδιο, ςύμφωνα με το ϊρθρο 15, εδϊφιο (2) του 

Νόμου. 

 

Σο <Σοπικό χϋδιο Σςερύου 2021> ετοιμϊςτηκε αφότου επανεξετϊςτηκε από το Πολεοδομικό 

υμβούλιο, μετϊ την ακύρωςό του Σοπικού χεδύου Σςερύου 2015 από το Διοικητικό Δικαςτόριο 

ςτισ 23 Ιουλύου 2019, ςύμφωνα με τισ πρόνοιεσ των ϊρθρων 10 και 11 του Νόμου, αφού λόφθηκαν 

υπόψη, μεταξύ ϊλλων, οι απόψεισ του Κοινού υμβουλύου που ςυςτϊθηκε με βϊςη τισ πρόνοιεσ 

των ϊρθρων 12Α και 12Β του Νόμου, οι γραπτϋσ απόψεισ και ειςηγόςεισ από οποιοδόποτε 

πρόςωπο, ςώμα ό αρχό που υποβλόθηκαν με βϊςη τισ πρόνοιεσ του ϊρθρου 12Γ του Νόμου και 

τα ςυμπερϊςματα από τη Δημόςια Ακρόαςη που διενεργόθηκε με βϊςη τισ πρόνοιεσ του ϊρθρου 

12Δ του Νόμου. 

 

Σο <Σοπικό χϋδιο Σςερύου 2021> δημοςιεύεται με βϊςη τισ πρόνοιεσ του ϊρθρου 18, εδϊφια (2) 

και (3) του Νόμου. 
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1. ΕΙΑΓΨΓΗ 

1.1 Γενικϊ 

1.1.1 Ο καθοριςμόσ και προγραμματιςμόσ ςτόχων αναπτυξιακόσ πολιτικόσ και μϋτρων 
και προνοιών για την υλοπούηςό τουσ αποτελούν τη βϊςη για την ορθολογικό 
πολεοδομικό ανϊπτυξη τησ Δημοτικόσ περιοχόσ Σςερύου και την ευημερύα του 
πληθυςμού. Η πολεοδομικό και χωροταξικό νομοθεςύα ςτην Κύπρο, ο περύ 
Πολεοδομύασ και Φωροταξύασ Νόμοσ (Νόμοσ), θεςπύςτηκε το 1972, με ςτόχο τη 
διαςφϊλιςη ορθολογικόσ οργϊνωςησ και προγραμματιςμού τησ ανϊπτυξησ και 
επαρκό προςταςύα του περιβϊλλοντοσ και τησ φυςικόσ και πολιτιςτικόσ 
κληρονομιϊσ. Εκ των πραγμϊτων, ο Νόμοσ τϋθηκε ςε πλόρη εφαρμογό την 1η 

Δεκεμβρύου 1990, και οι μεταγενϋςτερεσ τροποποιόςεισ του ςτοχεύουν ςτη 
βελτύωςό του και ςτην προςαρμογό και ανταπόκριςη ςε νϋα δεδομϋνα, ώςτε να 
αποτελϋςει μια ςύγχρονη και ευϋλικτη νομοθεςύα, εναρμονιςμϋνη με τισ 
κατευθύνςεισ και διαδικαςύεσ που προωθούνται ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη. 

1.1.2 Σο Σοπικό χϋδιο Σςερύου εκπονόθηκε ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ πρόνοιεσ του 
Νόμου και δημοςιεύεται για πρώτη φορϊ. Η ανϊγκη για εκπόνηςη Σοπικού 
χεδύου προϋκυψε από τισ αλληλοεπιδρϊςεισ και τισ ςυνϋργειεσ που προκύπτουν 
από τη γειτνύαςη τησ Δημοτικόσ περιοχόσ Σςερύου με το αςτικό ςυγκρότημα 
Λευκωςύασ, αλλϊ και από τουσ γοργούσ ρυθμούσ ανϊπτυξησ του Σςερύου, που 
κατϋςτηςαν αναγκαύο ϋνα λεπτομερϋςτερο πολεοδομικό ςχεδιαςμό. 

1.1.3 το Σοπικό χϋδιο προδιαγρϊφονται οι γενικϋσ αρχϋσ με βϊςη τισ οπούεσ θα 
προϊγεται, ελϋγχεται και ρυθμύζεται η ανϊπτυξη ςτη Δημοτικό περιοχό Σςερύου. 
Αναμϋνεται ότι με την εφαρμογό των προνοιών του Σοπικού χεδύου θα 
επιτευχθεύ ςταδιακϊ ιςόρροπη και βιώςιμη ανϊπτυξη και πολεοδομικό εξυγύανςη 
τησ Δημοτικόσ περιοχόσ. 

1.1.4 Σο Σοπικό χϋδιο αποδύδει ϋμφαςη ςτην ποιοτικό βελτύωςη των χωροθετικών 
πολιτικών για ανϊπτυξη, ώςτε να ςυνϊδουν με τισ ςύγχρονεσ και αναγνωριςμϋνεσ 
τϊςεισ πολεοδομικού προγραμματιςμού και ςχεδιαςμού, με τισ κατευθύνςεισ τησ 
Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ και τισ ανϊγκεσ και τισ τϊςεισ τησ αγορϊσ. το Σοπικό 

χϋδιο καθορύζεται διευρυμϋνο χωροθετικό πλαύςιο και ειςϊγονται ευϋλικτεσ 
πολιτικϋσ ςε ςχϋςη με νϋουσ τύπουσ αναπτύξεων για ϋγκαιρη ανταπόκριςη ςτισ 
ανϊγκεσ και τϊςεισ τησ αγορϊσ, ενώ παρϊλληλα καθορύζεται το ευρύτερο πλαύςιο 
για ϋργα του δημόςιου τομϋα και οι γενικϋσ πολιτικϋσ για ανϊπτυξη. 

1.1.5 Σα βαςικϊ ςχϋδια του Σοπικού χεδύου [Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) και Αρ. 6 
(Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ)] δημοςιεύονται ςε βϊςη κτηματικών ςχεδύων, γεγονόσ που 
διευκολύνει τον ϊμεςο εντοπιςμό των πολεοδομικών δεδομϋνων για κϊθε τεμϊχιο 
(χρόςη γησ, πολεοδομικό ζώνη, επηρεαςμόσ από δρόμουσ πρωταρχικόσ ςημαςύασ 
και από βαςικϊ δευτερεύοντα οδικϊ δύκτυα κλπ.). 

1.2 Περιοχό Σοπικού χεδύου 

1.2.1 Η Δημοτικό περιοχό Σςερύου εμπύπτει ςτην επαρχύα Λευκωςύασ, βρύςκεται 8 
περύπου χιλιόμετρα νότια του κϋντρου τησ πόλησ τησ Λευκωςύασ και επηρεϊζεται 
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ϊμεςα από τον τρόπο λειτουργύασ και ανϊπτυξησ του αςτικού ςυγκροτόματοσ τησ 
πρωτεύουςασ, ςτο οπούο εφϊπτεται. Σο Σςϋρι αποτελεύ τμόμα του δακτύλιου των 
περιαςτικών δόμων και κοινοτότων του αςτικού ςυγκροτόματοσ Λευκωςύασ. 

1.2.2 Η περιοχό του Σοπικού χεδύου περιλαμβϊνει το ςύνολο τησ Δημοτικόσ περιοχόσ 
Σςερύου και ςυνορεύει ςτα βόρεια και ςτα ανατολικϊ με το ςύμπλεγμα του 
Σοπικού χεδύου Λευκωςύασ (Δόμοι Λακατϊμειασ και Λατςιών, αντύςτοιχα), ςτα 
νότια με τισ διοικητικϋσ περιοχϋσ Μαργύ και Αγύασ Βαρβϊρασ (η τελευταύα 
αποτελεύ κοινότητα του Σοπικού χεδύου για την Περιοχό Νότια τησ Λευκωςύασ) 
ςτα ανατολικϊ με το ςύμπλεγμα του Σοπικού χεδύου για την Περιοχό Νότια τησ 
Λευκωςύασ και ειδικότερα με τισ διοικητικϋσ περιοχϋσ Νόςου και Πϋρα Φωρύου 

Νόςου και ςτα δυτικϊ με τισ διοικητικϋσ περιοχϋσ Κϊτω Δευτερϊσ, Πϊνω 
Δευτερϊσ, Χιμολόφου και Πϋρα. 

1.2.3 Η Δημοτικό περιοχό Σςερύου διαδραματύζει υποςτηρικτικό ρόλο προσ το αςτικό 
ςυγκρότημα Λευκωςύασ, ωσ χώροσ μόνιμησ διαμονόσ πολλών εργαζομϋνων τησ 
πρωτεύουςασ. Παρϊλληλα, παρατηρεύται ςοβαρό εξϊρτηςη τησ Δημοτικόσ 
περιοχόσ από το αςτικό ςυγκρότημα όςον αφορϊ τισ υπηρεςύεσ και την 
απαςχόληςη. Βαςικό επιδύωξη του πολεοδομικού ςχεδιαςμού ςτη ςυγκεκριμϋνη 
περύπτωςη εύναι αφ΄ ενόσ η ενύςχυςη αυτόσ τησ αμφύδρομησ ςχϋςησ προσ όφελοσ 
τησ περιοχόσ του Σοπικού χεδύου Σςερύου, και αφ΄ ετϋρου η ενδυνϊμωςη τησ 
αυτοτϋλειασ τησ περιοχόσ, αναδεικνύοντασ και αξιοποιώντασ τα δικϊ τησ 

χαρακτηριςτικϊ ςτη βϊςη τησ τοπικόσ ανϊπτυξησ. 

1.3 Ιςτορικό Αναδρομό 

1.3.1 Σο Σςϋρι εύναι ϋνασ νϋοσ οικιςμόσ ηλικύασ όχι μεγαλύτερησ των 250 χρόνων, ο 
οπούοσ ιδρύθηκε κατϊ την περύοδο τησ ύςτερησ τουρκοκρατύασ ςτην Κύπρο. 
Παρϊ το γεγονόσ ότι κϊποιοι ιςτορικού των μεςαιωνικών χρόνων, όπωσ ο Μασ ντε 
Λατρύσ και ο Υλώριοσ Βουςτρώνιοσ κϊνουν αναφορϊ του τοπωνυμύου Σςϋρι, ο 
πρώτοσ ότι υπόρχε από το 1190 και ο δεύτεροσ ότι ςτα μϋςα του δϋκατου πϋμπτου 
αιώνα δόθηκε ωσ φϋουδο ςτον Ιωϊννη ντε Λόδρο, ο οικιςμόσ δεν ςημειώνεται ςε 
παλιούσ χϊρτεσ τησ Κύπρου, ούτε γύνονται αναφορϋσ του ςε μεςαιωνικϋσ πηγϋσ. 

1.3.2 ύμφωνα με τη Μεγϊλη Κυπριακό Εγκυκλοπαύδεια (ϋκδοςη 1989), το Σςϋρι πόρε 
το όνομϊ του από τη λϋξη ¨τζιερύν¨ (κερύ) λόγω των πολλών μελιςςιών που 
παρόγαγαν μϋλι και κερύ. Ωλλεσ εκδοχϋσ υποδηλούν ότι το όνομα προόλθε από το 
τοπωνύμιο ¨Ξϋρι¨, το οπούο προηγόθηκε τησ ονομαςύασ ¨Σςϋρι¨ και πιςτεύεται ότι 
προόλθε από την ϋλλειψη υδϊτινων πόρων που χαρακτόριζε ανϋκαθεν την 
περιοχό. Οι δυο τελευταύεσ ονομαςύεσ αναφϋρονται ςε επύςημα ϋγγραφα ςε 
διϊφορουσ περιόδουσ. Η ονομαςύα ¨Ξϋρι¨ ςυναντϊται τόςο ςε πιςτοποιητικϊ 
γϋννηςησ και τύτλουσ ιδιοκτηςύασ μϋχρι τη δεκαετύα του 1960, όςο και ςε 
ςημερινούσ τοπογραφικούσ χϊρτεσ. Η ονομαςύα ¨Σςϋρι¨ ςυναντϊται ςε ϋγγραφα 
τησ Ιερϊσ Αρχιεπιςκοπόσ Κύπρου του 1820. 

1.3.3 Η ιςτορύα του οικιςμού εύναι περιςςότερο γνωςτό κατϊ τουσ δυο τελευταύουσ 
αιώνεσ, όπωσ αυτό μαρτυρεύται μϋςα από ϋγγραφα τησ Ιερϊσ Αρχιεπιςκοπόσ, του 
κρατικού αρχεύου και τα αρχεύων βιβλιοθηκών. Από τα πρώτα χρόνια τησ 
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δημιουργύασ του ο οικιςμόσ κατοικόθηκε από Ϊλληνεσ, ενώ γύρω ςτο 1861, 
εγκαταςτϊθηκαν και μερικού Σούρκοι, αλλϊ για μικρό περύοδο. 

1.3.4 Οι πρώτοι κϊτοικοι όταν οριςμϋνοι βοςκού, οι οπούοι αρχικϊ ϋκτιςαν τισ μϊντρεσ 
τουσ, γύρω ςτο 1750 μ.Φ. Για την προϋλευςη των πρώτων κατούκων υπϊρχουν δυο 
εκδοχϋσ. Η πρώτη αναφϋρει πωσ αυτού προϋρχονταν από το γειτονικό χωριό 
Καμπιϊ, ενώ η δεύτερη αναφϋρει πωσ ο οικιςμόσ κατοικόθηκε από τουσ 
τελευταύουσ κατούκουσ του χωριού Σρυπύ, το οπούο βριςκόταν ςτη νότια πλευρϊ 
του Σςερύου, κϊπου ενϊμιςι χιλιόμετρο από αυτόν. Σο Σρυπύ ςημειώνεται ςε 
παλιούσ χϊρτεσ τησ Κύπρου των χρονολογιών 1573 και 1650 μ.Φ. ε μικρό 
απόςταςη από το Σρυπύ όταν κτιςμϋνοσ μεςαιωνικόσ οικιςμόσ ςτην τοποθεςύα 

¨Λυςατζιϊ¨, πρϊγμα που μαρτυρεύται από αρχαιολογικϊ ευρόματα του Σμόματοσ 
Αρχαιοτότων Κύπρου. 

1.3.5 Για μεγϊλεσ χρονικϋσ περιόδουσ, η ελαιοκαλλιϋργεια, αποτελούςε μια από τισ 
κύριεσ αςχολύεσ των κατούκων. Ο κυριότεροσ λόγοσ που φϋρεται να ώθηςε τουσ 
κατούκουσ ςτην καλλιϋργεια τησ ελιϊσ, όταν η ύπαρξη μιασ φραγκοελιϊσ ςτην 
νοτιοανατολικό μεριϊ του οικιςμού. Οι κϊτοικοι αποφϊςιςαν και φύτεψαν λύγα 
ελαιόδενδρα, αφού αυτϊ ευδοκιμούςαν ςτον τόπο. Ϊφεραν ϊγρια ελαιόδενδρα 
από το γειτονικό δϊςοσ του Μαχαιρϊ και φύτεψαν ςτην αρχό γύρω ςτα εύκοςι. 
Σον επόμενο χρόνο τα ελαιόδενδρα ϋγιναν ςαρϊντα, τον τρύτο χρόνο εκατό και 
ϋτςι ςε μια δεκαετύα δεν ϋμεινε ούτε ϋνασ κϊτοικοσ που δεν φύτεψε ελαιόδενδρα. 

Ακόμα και οι βοςκού που δεν όθελαν να βλϋπουν δϋνδρα μπροςτϊ τουσ, με την 
πϊροδο του χρόνου δημιούργηςαν τουσ δικούσ τουσ ελαιώνεσ. 

1.3.6 Η ουςιαςτικό ανϊπτυξη του οικιςμού τοποθετεύται μετϊ το 1976, χρονικό περύοδο 
κατϊ την οπούα δημιουργόθηκαν Οικιςμού Αυτοςτϋγαςησ εκτοπιςθϋντων και 
ϊρχιςαν να γύνονται εμφανεύσ οι επιπτώςεισ λόγω τησ γειτνύαςησ τησ Δημοτικόσ 
περιοχόσ Σςερύου με το αςτικό ςυγκρότημα Λευκωςύασ. Περαιτϋρω, μικρού 
περιαςτικού οικιςμού και περιοχϋσ τησ υπαύθρου που περιβϊλλουν την περιοχό του 
Σοπικού χεδύου Λευκωςύασ, οι οπούεσ παρϋμεναν ςτϊςιμεσ ό παρουςύαζαν 
χαμηλούσ ρυθμούσ ανϊπτυξησ για αρκετϊ χρόνια, ςόμερα παρουςιϊζουν 
ςημαντικϋσ δυνατότητεσ για ανϊπτυξη και αποτελούν πόλουσ ϋλξησ για την 
ανϋγερςη μόνιμησ κατοικύασ. 

1.3.7 Παρϊ το γεγονόσ ότι οι μικρού περιαςτικού δόμοι και κοινότητεσ που βρύςκονται 
ςτην περιφϋρεια των μεγϊλων αςτικών ςυγκροτημϊτων δεν παρϋχουν επαρκεύσ 
δυνατότητεσ απαςχόληςησ ςτον τοπικό πληθυςμό, εντούτοισ πολλϋσ οικογϋνειεσ 
αντιςταθμύζουν το δεδομϋνο αυτό με τα ςαφό πλεονεκτόματα που παρουςιϊζουν 
οι ςυνθόκεσ διαβύωςησ. Σα πλεονεκτόματα εύναι το ςυγκριτικϊ χαμηλότερο 
κόςτοσ απόκτηςησ ςτϋγησ, οι αςτικοαγροτικϋσ ςυνθόκεσ διαβύωςησ και η ϊμεςη 
ςυςχϋτιςό τουσ με το φυςικό περιβϊλλον, η ατμόςφαιρα μικρόσ και κοινωνικϊ 
δεμϋνησ κοινότητασ, κ.ο.κ. Σα δεδομϋνα αυτϊ δημιουργούν ςημαντικϋσ 
δυνατότητεσ ςτην περαιτϋρω ανϊπτυξη/εξϋλιξη τησ Δημοτικόσ περιοχόσ Σςερύου. 
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2. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ-
ΑΓΟΡΑ ΓΗ 

2.1 Δομό τησ Περιοχόσ του Σοπικού χεδύου 

2.1.1 Υυςικϊ Φαρακτηριςτικϊ 

2.1.1.1 Η περιοχό του Σοπικού χεδύου Σςερύου ςυγκρινόμενη με ϊλλεσ περιοχϋσ τησ 
Κύπρου παρουςιϊζει κϊποιεσ ιδιαιτερότητεσ. Φαρακτηριςτικό του παραδοςιακού 
οικιςμού και των οικιςτικών περιοχών που τον περιβϊλλουν εύναι η αμφιθεατρικό 
προβολό και οι ανοικτοςύνη τουσ, αφού ξεκινούν από υψώματα και 
εξαπλώνονται ςε πλαγιϋσ διαφόρων λόφων. 

2.1.1.2 Η τοπογραφύα τησ περιοχόσ του Σοπικού χεδύου διαφοροποιεύται ςημαντικϊ ςτο 
ανατολικό και ςτο νοτιοδυτικό τμόμα τησ, όπου ςημαντικϋσ εκτϊςεισ γησ εύναι 
χϋρςεσ με τοπογραφικϋσ εξϊρςεισ και υψώματα. 

2.1.2 Οικιςμόσ 

2.1.2.1 Η οικιςτικό περιοχό Σςερύου εύναι ςχεδόν κυκλικό και αναπτύςςεται κυρύωσ 
γύρω από τον παραδοςιακό οικιςμό, ενώ προβϊλλεται αμφιθεατρικϊ προσ όλεσ 
τισ πλευρϋσ. Η ςταδιακό χωροθϋτηςη Οικιςμών Αυτοςτϋγαςησ Εκτοπιςθϋντων 
μεταξύ των ετών 1976 και 1987, ςτα ανατολικϊ και βόρεια του παραδοςιακού 

πυρόνα ςυνϋβαλε ςτη διαμόρφωςη τησ ςημερινόσ ςυμπαγούσ ωσ επύ το πλεύςτον 
μορφόσ του οικιςμού, και εκτιμϊται για τουσ λόγουσ αυτούσ πωσ οι ςχετικϋσ 
επιλογϋσ όςαν μϊλλον επιτυχεύσ. 

2.1.2.2 Η κατϊ κύριο λόγο ενιαύα αυτό δομό τησ οικιςτικόσ περιοχόσ ςτηρύζεται ςτο 
μικρό μϋγεθοσ τησ περιοχόσ του Σοπικού χεδύου, ςτη ςυγκϋντρωςη όλησ ςχεδόν 
τησ ανϊπτυξησ ςτον ύδιο χώρο και ςτη ςυνϋχεια των περιβϊλλουςων Οικιςτικών 
Ζωνών κατϊ τρόπο που να διαμορφώνουν μια ςυμπαγό ενότητα. Ουςιαςτικϊ 
ςτοιχεύα λειτουργικόσ ςυνοχόσ και αναφορϊσ του οικιςμού αποτελούν το 
παραδοςιακό κϋντρο, οι θρηςκευτικϋσ, εκπαιδευτικϋσ και ϊλλεσ διευκολύνςεισ 
(εκκληςύεσ, πλατεύα, ςχολεύα, Δημοτικϊ γραφεύα κ.ο.κ.), η εμπορικό 

δραςτηριότητα και οι διευκολύνςεισ αναψυχόσ και ψυχαγωγύασ που εύναι 
χωροθετημϋνεσ κυρύωσ κατϊ μόκοσ του κύριου δρόμου Σςερύου-
Λακατϊμειασ/τροβόλου και ςε μικρότερο βαθμό κατϊ μόκοσ του κύριου δρόμου 
Σςερύου-Κϊτω Δευτερϊσ (εντόσ Περιοχόσ Ανϊπτυξησ). 

2.1.2.3 Αναγνωρύζεται ότι ςτισ υφιςτϊμενεσ οικιςτικϋσ περιοχϋσ αντιμετωπύζονται 
προβλόματα οργϊνωςησ και λειτουργύασ που ϋχουν ςυςςωρευτεύ λόγω τησ 
γοργόσ οικοδομικόσ ανϊπτυξησ των τελευταύων χρόνων. Μερικϊ από τα 
προβλόματα αυτϊ, τα οπούα ςυναντώνται γενικϊ ςε όλεσ τισ 
νεότερεσ/περιμετρικϋσ Περιοχϋσ Ανϊπτυξησ των οικιςμών, εύναι η αςυνϋχεια τησ 
ανϊπτυξησ (παρεμβολό πολύ αραιϊ δομημϋνων ό αναξιοπούητων 

εκτϊςεων/θυλϊκων γησ, αςυμπλόρωτο οδικό δύκτυο κ.ο.κ.), τα μεμονωμϋνα, 
ανεπαρκό και αποςπαςματικϊ ςτοιχεύα βαςικόσ δημόςιασ υποδομόσ (πεζοδρόμια, 
πεζόδρομοι, χώροι πρϊςινου κ.ο.κ.) και η εκϊςτοτε ςυνύπαρξη λειτουργικϊ μη 
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ςυμβατών μεταξύ τουσ χρόςεων, ιδιαύτερα ςτισ παλαιότερεσ οικιςτικϋσ περιοχϋσ, 
με όλα τα γνωςτϊ αρνητικϊ επακόλουθα. 

2.1.3 Οδικό Δύκτυο 

2.1.3.1 Η ανϊπτυξη του οδικού δικτύου ακολουθεύ, κατϊ κύριο λόγο, το ακτινωτό 
ςύςτημα, το οπούο ςυγκλύνει ςτο κϋντρο του οικιςμού. Αυτό ςυνύςταται βαςικϊ 
από τουσ κύριουσ δρόμουσ Σςερύου-Λακατϊμειασ/τροβόλου, Σςερύου-
Μαργύ/Αναλιόντα, Σςερύου-Κϊτω Δευτερϊσ και Σςερύου προσ τον 
Αυτοκινητόδρομο Λευκωςύασ-Λεμεςού. Σο ακτινωτό αυτό ςύςτημα καθώσ και η 
ϋλλειψη κυκλοφοριακόσ διαχεύριςησ/ύφεςησ (μονοδρομόςεισ, οδικό ςόμανςη, 
χώροι ςτϊθμευςησ, πεζοδρομόςεισ κλπ.) ςυμβϊλλουν ςτη διαμπερό κυκλοφορύα, 

ςτην επιβϊρυνςη του παραδοςιακού πυρόνα του οικιςμού και ςτη μη 
ικανοποιητικό ςύνδεςη υποπεριοχών του Σοπικού χεδύου μεταξύ τουσ. Εξαύρεςη 
ςτο ακτινωτό ςύςτημα αποτελεύ ο ανατολικόσ παρακαμπτόριοσ Σςερύου (δόθηκε 
ςτην κυκλοφορύα το 2005), ο οπούοσ παρακϊμπτει τον οικιςμό και ςυνδϋει τον 
δρόμο Σςερύου-Λακατϊμειασ/τροβόλου με τον δρόμο προσ τον 
Αυτοκινητόδρομο Λευκωςύασ-Λεμεςού. 

2.1.3.2 Η ορθολογικό οργϊνωςη του κυκλοφοριακού δικτύου ςτην περιοχό του Σοπικού 
χεδύου, ώςτε να ικανοποιούνται οι ςύγχρονεσ ανϊγκεσ διακύνηςησ, αποτελεύ μια 
από τισ βαςικϋσ παραμϋτρουσ ςχεδιαςμού ςτην περιοχό. Η ςημαςύα τησ 
παραμϋτρου αυτόσ προκύπτει από τη θϋςη τησ περιοχόσ ςε ςχϋςη με το αςτικό 

ςυγκρότημα τησ Λευκωςύασ, τον Αυτοκινητόδρομο Λευκωςύασ-Λεμεςού και τον 
υπό καταςκευό Περιμετρικό Αυτοκινητόδρομο Λευκωςύασ καθώσ και με αριθμό 
περιβϊλλουςων κοινοτότων. Ο τρόποσ λοιπόν ανϊπτυξησ τησ περιοχόσ ςτο 
μϋλλον εξαρτϊται ςε μεγϊλο βαθμό από την κυκλοφοριακό οργϊνωςη που 
υιοθετεύται και τισ ρυθμύςεισ και τα ϋργα που ςυνεπϊγονται. Η αναβϊθμιςη του 
οδικού δικτύου και τησ προςπελαςιμότητασ θα βοηθόςει ςτην προςϋλκυςη 
αναπτύξεων υπερτοπικόσ ςημαςύασ, ςύμφωνα και με τον αναπτυξιακό ρόλο που 
αποδύδεται ςτη Δημοτικό περιοχό. 

2.1.3.3 Μϋςα από το Σοπικό χϋδιο επιδιώκεται η διαφοροπούηςη τησ μϋχρι τώρα 
ακτινωτόσ δομόσ του κύριου οδικού δικτύου ςε μια πιο ςυμπαγό, κυρύωσ με τον 

ςχεδιαςμό και την υλοπούηςη του Περιμετρικού Δακτύλιου Σςερύου, ο οπούοσ 
αποτελεύ ςύςτημα δρόμων πρωταρχικόσ ςημαςύασ και περιβϊλλει τον οικιςμό. 
Κατϊ τον τρόπο αυτό η ανϊπτυξη τησ περιοχόσ θα ςτηριχθεύ πλϋον ςτην 
οργϊνωςη και ςτον εξοπλιςμό των επιμϋρουσ χωροδομικών και λειτουργικών 
ενοτότων, που προκύπτουν μϋςα από το πλϋγμα των βαςικών αυτών οδικών 
αρτηριών. 

2.1.4 τοιχεύα Αναφορϊσ και Αναγνωςιμότητασ του Φώρου 

2.1.4.1 Σα μνημεύα του δομημϋνου περιβϊλλοντοσ, όπωσ και τα ςτοιχεύα του φυςικού 
περιβϊλλοντοσ, προςδιορύζουν την ταυτότητα κϊθε περιοχόσ και λειτουργούν ωσ 

η κοινό μνόμη των κατούκων και ιςχυρόσ δεςμόσ με τον χώρο. Σϋτοια ςτοιχεύα 
ςυμβϊλλουν ςτην αναγνώριςη και αναγνωςιμότητα του χώρου και τα πλεύςτα 
ςυνδϋονται με την πολιτιςτικό κληρονομιϊ. τη Δημοτικό περιοχό υπϊρχουν οι 
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εκκληςύεσ των Αγύων Ανδρονύκου και Αθαναςύασ και Κωνςταντύνου και Ελϋνησ, 
το παρεκκλόςι τησ Αγύασ Αικατερύνησ ςτο παλαιό κοιμητόριο, το Μουςεύο Λαώκόσ 
Παρϊδοςησ, το παλαιό υδραγωγεύο που αποτελεύ τμόμα του αρδευτικού ϋργου, το 
πρώτο δημοτικό ςχολεύο (Ρούςειον), το παλαιό δημοτικό ςχολεύο (Ελϋνειον) και 
διατηρητϋεσ οικοδομϋσ. 

2.1.4.2 Η τοπογραφύα τησ περιοχόσ με τισ επιμϋρουσ εξϊρςεισ του εδϊφουσ και τα 
υψώματα και με την ανϊπτυξη του οικιςμού ςε αμφιθεατρικό μορφό, αποτελεύ 
ϋνα δεύτερο ςτοιχεύο αναγνωςιμότητασ του χώρου. Φαρακτηριςτικϊ 
παραδεύγματα τϋτοιων υψωμϊτων αποτελούν οι λόφοι που βρύςκονται οι 
εγκαταςτϊςεισ υδροδότηςησ και τα παλαιϊ δημοτικϊ ςχολεύα Ρούςειον και 

Ελϋνειον, τα υψώματα του Ολυμπιακού κοπευτηρύου, μεμονωμϋνεσ εξϊρςεισ του 
εδϊφουσ κυρύωσ ςτο νοτιοδυτικό τμόμα τησ περιοχόσ του Σοπικού χεδύου κλπ. 

2.2 Προβλόματα 

Σα κυριότερα αναπτυξιακϊ προβλόματα τησ περιοχόσ του Σοπικού χεδύου εύναι 
τα ακόλουθα: 

(α) Εξϊρτηςη από το αςτικό ςυγκρότημα Λευκωςύασ: Η Δημοτικό περιοχό 
βρύςκεται ςτη ςφαύρα επιρροόσ του αςτικού ςυγκροτόματοσ Λευκωςύασ 
(περιοχό Σοπικού χεδύου Λευκωςύασ). Βαςικϋσ τϋτοιεσ εξαρτόςεισ εύναι ςε 
επύπεδο απαςχόληςησ, εμπορικόσ και γραφειακόσ ανϊπτυξησ, 

χωροθϋτηςησ υπηρεςιών, όπωσ δημόςιων υπηρεςιών, εκπαιδευτηρύων 
μϋςησ εκπαύδευςησ, ιατρικών κϋντρων/νοςηλευτηρύων, υποδομών κλπ. 

(β) Ανεπϊρκεια υποδομόσ και υπηρεςιών: Σο υφιςτϊμενο ακτινωτό οδικό 
δύκτυο δεν μπορεύ να εξυπηρετόςει την κυκλοφορύα περιφερειακόσ 
ςημαςύασ, ενώ επιβαρύνει την κεντρικό περιοχό του οικιςμού με ϊςκοπεσ 
διαμπερεύσ κινόςεισ. Παρϊλληλα οι κοινωνικϋσ, πολιτιςτικϋσ και ϊλλεσ 
κοινοτικϋσ διευκολύνςεισ, όπωσ οργανωμϋνοι χώροι πρϊςινου, παιδότοποι 
κλπ., εύναι ανεπαρκεύσ και δεν ςυμβϊλλουν ςε επιθυμητό βαθμό ςτην 
εξυπηρϋτηςη του πληθυςμού. 

(γ) Ανϊμειξη χρόςεων: Αναγνωρύζεται ότι ςτισ υφιςτϊμενεσ οικιςτικϋσ 
περιοχϋσ αντιμετωπύζονται προβλόματα οργϊνωςησ και λειτουργύασ που 
ϋχουν ςυςςωρευτεύ λόγω τησ γοργόσ οικοδομικόσ ανϊπτυξησ των 
τελευταύων χρόνων. Ϊνα από τα προβλόματα αυτϊ εύναι η εκϊςτοτε 
ςυνύπαρξη λειτουργικϊ μη ςυμβατών μεταξύ τουσ χρόςεων, ιδιαύτερα ςτισ 
παλαιότερεσ οικιςτικϋσ περιοχϋσ, με όλα τα γνωςτϊ αρνητικϊ επακόλουθα. 
Σο φαινόμενο αυτό επηρεϊζει αρνητικϊ την ποιότητα του περιβϊλλοντοσ 
κατοικύασ, εργαςύασ και αναψυχόσ και δημιουργεύ προβλόματα αςφϊλειασ, 
υγεύασ και ανϋςεων. Συπικό παρϊδειγμα αποτελεύ η ύπαρξη βιοτεχνιών 
(εργαςτηρύων και γκαρϊζ) ςτην παλαιότερη κεντρικό οικιςτικό περιοχό. 

(δ) Αρχιτεκτονικό ανομοιογϋνεια: Αυτό εύναι αποτϋλεςμα τησ μϋχρι 
πρόςφατα αδυναμύασ ρύθμιςησ θεμϊτων αιςθητικόσ και περιβαλλοντικόσ 
ϋνταξησ των οικοδομών ςτο χώρο, και τησ φθορϊσ και καταςτροφόσ 
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αξιόλογων παραδοςιακών οικοδομών. Κατϊ τον τρόπο αυτό υποβαθμύζεται 
η ποιότητα του δομημϋνου περιβϊλλοντοσ και διακόπτεται η ιςτορικό 
ςυνϋχεια. 

(ε) Ελλειπόσ προβολό του οικιςμού: Η μη ικανοποιητικό αξιοπούηςη 
ςημαντικών χώρων αναφορϊσ τησ Δημοτικόσ περιοχόσ, όπωσ εύναι το 
παραδοςιακό κϋντρο, τα χαρακτηριςτικϊ υψώματα και οι εξϊρςεισ του 
εδϊφουσ κλπ., περιορύζει τη δυνατότητα διατόρηςησ και προβολόσ τησ 
φυςιογνωμύασ τησ περιοχόσ και αξιοπούηςησ των αναπτυξιακών τησ 
δυνατοτότων. 

(ςτ) υςςώρευςη περιοριςτικών παραγόντων ςτην ανϊπτυξη: Η 

επιβϊρυνςη τησ Δημοτικόσ περιοχόσ με αριθμό ςημαντικών δημόςιων 
υποδομών και οχλουςών αναπτύξεων, καθώσ και η ανϊγκη προςταςύασ 
αξιόλογων περιβαλλοντικϊ χώρων, αποτελούν ϊθροιςμα περιοριςτικών 
παραγόντων που θα πρϋπει να ληφθούν υπόψη. 

2.3 Περιοριςτικού Παρϊγοντεσ 

 Διϊφοροι παρϊγοντεσ περιορύζουν τισ δυνατότητεσ ουςιαςτικόσ αναδιοργϊνωςησ 
τησ Δημοτικόσ περιοχόσ και ςυνεπώσ, το εύροσ των δυνατών επιλογών ανϊμεςα 
ςε εναλλακτικϋσ μορφϋσ και μϋτρα πολεοδομικόσ παρϋμβαςησ. Οι παρϊγοντεσ 
αυτού ςυνοψύζονται παρακϊτω: 

(α) Ο τρόποσ λειτουργύασ των μηχανιςμών τησ αγορϊσ γησ ϋχει αποδεύξει τισ 
ςημαντικϋσ ατϋλειεσ τησ ελεύθερησ αγορϊσ όπωσ εύναι η κερδοςκοπύα και η 
κατακρϊτηςη τησ ιδιοκτηςύασ, που επηρεϊζουν την οργϊνωςη και τη 
ςυνεκτικότητα τησ δομόσ τησ Δημοτικόσ περιοχόσ. 

(β) Σο υψηλό οικονομικό κόςτοσ που αναμϋνεται ότι θα προκαλϋςουν πιθανϋσ 
αποζημιώςεισ ςε ατομικϋσ ιδιοκτηςύεσ αποτελεύ ϋνα ςημαντικό παρϊγοντα, 
που αποθαρρύνει τον ορθολογικό προγραμματιςμό και την εφαρμογό 
μϋτρων πολεοδομικόσ πολιτικόσ και κυρύωσ την παροχό υπηρεςιών και 
υποδομών. 

(γ) την περιοχό του Σοπικού χεδύου ϋχουν ςυςςωρευτεύ διαχρονικϊ 
ςημαντικϋσ δεςμεύςεισ, ςε ότι αφορϊ τη δομό και τισ δυνατότητεσ τησ 
ανϊπτυξησ, την κατανομό των χρόςεων γησ και το κύριο οδικό δύκτυο. 
Αυτϋσ οι δεςμεύςεισ δεν μπορούν να αγνοηθούν και περιορύζουν ουςιωδώσ, 
τη δυνατότητα αποτελεςματικόσ παρϋμβαςησ για αναβϊθμιςη τησ δομόσ 
και λειτουργύασ τησ Δημοτικόσ περιοχόσ. 

(δ) Οι υψηλϋσ τιμϋσ και το ςύςτημα διακατοχόσ τησ γησ που χαρακτηρύζεται 
από τον κατακερματιςμό του τοπικού κλόρου και την πολυιδιοκτηςύα, ςε 
ςυνδυαςμό με τη μακρόχρονη κατακρϊτηςη μεγϊλου ποςοςτού γησ, με 

ϊμεςη δυνατότητα ανϊπτυξησ, υπονομεύουν την προςπϊθεια για 
ενθϊρρυνςη ςυμπαγών και ενιαύα ςχεδιαςμϋνων αναπτύξεων. 
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(ε) Η ύπαρξη τησ Κτηνοτροφικόσ Περιοχόσ ςτα βορειοανατολικϊ του οικιςμού 
και η αιςθητικό ακαταςταςύα που ςυνδϋεται με τισ κτηνοτροφικϋσ 
αναπτύξεισ που εύναι εγκατεςτημϋνεσ ςε αυτό, δημιουργούν ςημαντικό 
περιβαλλοντικό υποβϊθμιςη τησ γειτνιϊζουςασ οικιςτικόσ περιοχόσ και του 
ευρύτερου χώρου γενικότερα. 

(ςτ) Οι διϊφορεσ εγκαταςτϊςεισ, χώροι και αμυντικϊ ϋργα τησ Εθνικόσ 
Υρουρϊσ, λόγω των θϋςεών τουσ, εύτε παρεμποδύζουν την ορθολογικό 
ανϊπτυξη των περιβϊλλουςων περιοχών, εύτε περιορύζουν ςε κϊποιο βαθμό 
τισ προοπτικϋσ επϋκταςησ των Περιοχών Ανϊπτυξησ ςε πολεοδομικϊ 
κατϊλληλουσ χώρουσ. 

(ζ) Η δομό τησ περιοχόσ του Σοπικού χεδύου επηρεϊςτηκε καθοριςτικϊ και 
από ϊλλουσ περιοριςτικούσ παρϊγοντεσ που επιβλόθηκαν διαχρονικϊ. Ψσ 
τϋτοιοι εύναι ο ηλεκτρικόσ υποςταθμόσ μεταφορϊσ Σςϋρι-132kV, οι εναϋριεσ 
γραμμϋσ μεταφορϊσ υψηλόσ τϊςησ-132kV, η Ειδικό Βιομηχανικό Ζώνη 
αυξημϋνου βαθμού οχληρύασ (Κατηγορύασ Α), οι δυο περιοχϋσ του Δικτύου 
Natura 2000, τμόμα του προγραμματιζόμενου Περιμετρικού 
Αυτοκινητόδρομου Λευκωςύασ κλπ. 

2.4 Προοπτικϋσ Ανϊπτυξησ και Επιδιωκόμενη Δομό τησ Περιοχόσ του Σοπικού 
χεδύου 

2.4.1 Παρϊ την ύπαρξη των ανωτϋρω προβλημϊτων ςτην περιοχό του Σοπικού χεδύου 
ςυνεχύζουν να υπϊρχουν ςημαντικϋσ προοπτικϋσ βελτύωςησ και ορθολογικόσ 
μελλοντικόσ ανϊπτυξησ, νοουμϋνου ότι θα αξιοποιηθούν ϋγκαιρα οι δυνατότητεσ 
που προκύπτουν από την εφαρμογό κατϊλληλου πολεοδομικού, οικονομικού και 
χωροταξικού προγραμματιςμού. Τπογραμμύζεται όμωσ πωσ τα οποιαδόποτε 
μϋτρα φυςικού ςχεδιαςμού τησ μελλοντικόσ ανϊπτυξησ, θα πρϋπει να 
υποςτηρύζονται από την εφαρμογό δϋςμησ οικονομικών και ϊλλων μϋτρων, που 
θα αντιμετωπύζουν τισ υφιςτϊμενεσ αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ από τισ διεργαςύεσ τησ 
αγορϊσ γησ και κατοικύασ. 

2.4.2 Για να ανταποκριθεύ θετικϊ η Δημοτικό περιοχό ςτισ ςύγχρονεσ ανϊγκεσ ζωόσ και 

ςτην πολλαπλότητα των λειτουργιών και δραςτηριοτότων που χαρακτηρύζουν 
τουσ ςύγχρονουσ οικιςμούσ, χρειϊζεται να ειςαχθούν μϋτρα για να επιτευχθεύ: 

(α) Προςαρμογό τησ λειτουργύασ τησ αγορϊσ γησ και κατοικύασ ςύμφωνα με 
τουσ νόμουσ τησ πραγματικόσ ζότηςησ και προςφορϊσ. 

(β) Αποδοτικότερη οργϊνωςη των βαςικών λειτουργιών και των ςχϋςεων 
μεταξύ τουσ, όπωσ και προγραμματιςμϋνη χωροδιϊταξη διϊφορων 
οικονομικών δραςτηριοτότων. 

(γ) ταδιακό αντιμετώπιςη των περιοριςτικών παραγόντων ςτην ανϊπτυξη τησ 

περιοχόσ, με ςωςτό προγραμματιςμό και επαναξιολόγηςη των δημόςιων 
υποδομών και τησ χωροθϋτηςησ οχλουςών αναπτύξεων. 
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(δ) Πιο ϊνετεσ ςυνθόκεσ ζωόσ ςε καλϊ οργανωμϋνεσ περιοχϋσ κατοικύασ, 
εξοπλιςμϋνεσ με τισ αναγκαύεσ κοινοτικϋσ λειτουργύεσ και υπηρεςύεσ. 

(ε) Ορθολογικό οργϊνωςη τησ κυκλοφορύασ και των δημόςιων ςυγκοινωνιών. 

(ςτ) Αποδοτικό ςύςτημα ελεύθερων χώρων πρϊςινου. 

(ζ) Προςταςύα και αναβϊθμιςη του φυςικού και του δομημϋνου περιβϊλλοντοσ 
τησ περιοχόσ του χεδύου ϋτςι ώςτε, να επιτυγχϊνονται οι ςτόχοι τησ 
ςύγχρονησ ςτρατηγικόσ περύ ¨βιώςιμησ¨ ανϊπτυξησ. 

2.4.3 ε παραδοςιακϋσ γειτονιϋσ τησ περιοχόσ του Σοπικού χεδύου η εφαρμογό 

προγραμμϊτων αναβύωςησ και ανϊπλαςησ ςτοχεύει ςτα ακόλουθα: 

(α) Προςταςύα και αναβϊθμιςη τησ ποιότητασ ζωόσ των τωρινών κατούκων και 
ςτην ενθϊρρυνςη νϋων οικογενειών να εγκαταςταθούν ς' αυτϋσ, μϋςω τησ 
παροχόσ νϋων και επαρκών διευκολύνςεων και υπηρεςιών. 

(β) Βελτύωςη τησ ποιότητασ του περιβϊλλοντοσ. 

(γ) υντόρηςη και διατόρηςη αξιόλογων δειγμϊτων λαώκόσ/παραδοςιακόσ 
αρχιτεκτονικόσ. 

(δ) Ειςαγωγό νϋων ό/και προςταςύα υφιςτϊμενων χρόςεων και 

δραςτηριοτότων που ςυνϊδουν με τον παραδοςιακό τουσ χαρακτόρα, με 
ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτισ ανϊγκεσ των κατούκων τησ περιοχόσ. 

2.4.4 Με την ενθϊρρυνςη ςυγκϋντρωςησ τησ ανϊπτυξησ μϋςα ςε καθοριςμϋνεσ 
περιοχϋσ, ςε ςωςτϋσ πυκνότητεσ και με την ιςόρροπη ανϊπτυξη και τον 
ορθολογιςτικό ςχεδιαςμό του μελλοντικού οδικού δικτύου, αναμϋνεται να 
επιτευχθεύ μια πιο ορθολογικό διαχεύριςη του δομημϋνου και φυςικού 
περιβϊλλοντοσ, ςυμβϊλλοντασ ςτην οργϊνωςη και ςτην αναβϊθμιςη τησ 
φυςιογνωμύασ τησ περιοχόσ. 

2.4.5 Σο χϋδιο με Αρ. 2 (Γενικό Φωροταξικό χϋδιο) καθώσ και το χϋδιο με Αρ. 5 

(Φρόςη Γησ) του Σοπικού χεδύου εκφρϊζουν ςε ευρύτερη και πιο λεπτομερό 
μορφό, αντύςτοιχα, την επιδιωκόμενη δομό τησ Δημοτικόσ περιοχόσ με βϊςη τισ 
πιο πϊνω αρχϋσ. 

2.4.6 Οι βαςικϋσ επιδιώξεισ του Σοπικού χεδύου για τουσ διϊφορουσ επιμϋρουσ τομεύσ 
ανϊπτυξησ εύναι: 

(α) Η βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ του τοπικού πληθυςμού και η διαςφϊλιςη 
ορθολογικόσ παραπϋρα ανϊπτυξησ που θα ςτηρύζεται ςτην παροχό 
αςφαλούσ, λειτουργικού και καλϊ ςχεδιαςμϋνου δικτύου δημόςιων 
ανοικτών χώρων/πλατειών, ςτη διατόρηςη του χαρακτόρα και ςτην 

ανϊδειξη του παραδοςιακού κϋντρου του οικιςμού, ςτην ϋγκαιρη 
διαςφϊλιςη και παροχό βαςικών υπηρεςιών και ϋργων δημόςιασ υποδομόσ 
και ςτην προςταςύα του φυςικού περιβϊλλοντοσ (π.χ. τοπογραφύα, 
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χαρακτηριςτικϊ υψώματα/εξϊρςεισ, βλϊςτηςη), που αποτελεύ ϋνα από τα 
κύρια πλεονεκτόματα τησ περιοχόσ που θα πρϋπει να ληφθεύ υπόψη ςτον 
πολεοδομικό ςχεδιαςμό. 

(β) Ο ςεβαςμόσ, η διατόρηςη και η κατϊλληλη προβολό των χαρακτηριςτικών 
ςτοιχεύων του φυςικού και του ανθρωποπούητου περιβϊλλοντοσ, ώςτε να 
ςυνεχύςουν να διαδραματύζουν τον ςημαντικό ρόλο τουσ ςτη διαμόρφωςη 
ενόσ περιβϊλλοντοσ οικεύου, φιλικού και ελκυςτικού, τόςο για τον μόνιμο 
πληθυςμό όςο και για τουσ επιςκϋπτεσ. την προςπϊθεια αυτό 
περιλαμβϊνεται και ο καθοριςμόσ Περιοχόσ Ειδικού Φαρακτόρα που 
καλύπτει πλεύςτεσ οικοδομϋσ ό ϊλλα ανθρωποπούητα ςτοιχεύα κοινωνικού, 

ιςτορικού, αρχαιολογικού, αρχιτεκτονικού, πολεοδομικού ό ϊλλου 
ενδιαφϋροντοσ ςτην κεντρικό περιοχό του οικιςμού. 

(γ) Η οργϊνωςη των οικιςτικών περιοχών, η εξυπηρϋτηςό τουσ με τισ 
απαραύτητεσ διευκολύνςεισ και υποδομϋσ τοπικόσ εμβϋλειασ και η ποιοτικό 
τουσ αναβϊθμιςη (περιβϊλλον και οικοδομϋσ). 

(δ) Η διεύρυνςη των ευκαιριών απόκτηςησ ςτϋγησ από όλεσ τισ ομϊδεσ του 
πληθυςμού με ϋμφαςη ςτα χαμηλϊ ειςοδηματικϊ κοινωνικϊ ςτρώματα και 
η δυνατότητα αύξηςησ των πυκνοτότων και του αριθμού ορόφων ςε 
επιλεγμϋνα ςημεύα του Σοπικού χεδύου για ςκοπούσ καλύτερησ 
οργϊνωςησ και ανϊπτυξησ τησ περιοχόσ. 

(ε) Η εξαςφϊλιςη ενόσ ςύγχρονου και αςφαλούσ οδικού δικτύου, που να 
εξυπηρετεύ τόςο τισ τοπικϋσ όςο και τισ περιφερειακϋσ ανϊγκεσ, και η λόψη 
των κατϊλληλων μϋτρων διαχεύριςησ και ύφεςησ που να προςτατεύουν και 
να αναδεικνύουν ευαύςθητεσ περιοχϋσ με τισ ελϊχιςτεσ δυνατϋσ επεμβϊςεισ.  

(ςτ) Η δυνατότητα ςύνδεςησ βαςικών δρόμων του αςτικού ςυγκροτόματοσ 
Λευκωςύασ με το εθνικό και περιφερειακό οδικό δύκτυο, μϋςω τησ περιοχόσ 
του Σοπικού χεδύου. 

(ζ) Η απόδοςη νϋου ρόλου ςτην περιοχό, ωσ ευρύτερου κϋντρου εμπορικόσ και 

γραφειακόσ ανϊπτυξησ και παροχόσ υπηρεςιών νότια τησ Λευκωςύασ και 
προσ εξυπηρϋτηςη των περιβϊλλουςων κοινοτότων. 

(η) Η αιςθητικό και περιβαλλοντικό αναβϊθμιςη τησ Ειδικόσ Βιομηχανικόσ 
Ζώνησ αυξημϋνου βαθμού οχληρύασ (Κατηγορύασ Α) και η εξυπηρϋτηςό τησ 
με βαςικϋσ υποδομϋσ και υπηρεςύεσ, με ςτόχο την προςϋλκυςη νϋων 
επιχειρόςεων και τη βελτύωςη των ςυνθηκών απαςχόληςησ. 

(θ) Η ςυμπλόρωςη τησ εκπαιδευτικόσ υποδομόσ εκεύ όπου χρειϊζεται και 
δικαιολογεύται και η μϋγιςτη αποδοτικότητα των δημόςιων επενδύςεων με 
την πολλαπλό χρόςη των εγκαταςτϊςεων των ςχολεύων, ιδιαύτερα των 

αθλητικών, από το ςύνολο του τοπικού πληθυςμού. 
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(ι) Η επαναξιολόγηςη των αναγκών τησ Δημοτικόσ περιοχόσ για υποδομϋσ 
κοινωνικόσ μϋριμνασ και δημόςιων υπηρεςιών, ώςτε να διαςφαλιςτεύ ςτο 
μϋτρο του δυνατού, και εκεύ όπου απαιτεύται, εξυπηρϋτηςη κοντϊ ςτον 
πολύτη. 

(ια) Η διεύρυνςη τησ δυνατότητασ δημιουργύασ αθλητικών διευκολύνςεων 
υπερτοπικόσ ςημαςύασ που δεν θα ικανοποιούν μόνο τισ ανϊγκεσ του 
τοπικού πληθυςμού. 

(ιβ) Οι αναπτύξεισ αναψυχόσ και ψυχαγωγύασ να εμφανύζονται ςτην περιοχό του 
Σοπικού χεδύου ςε ευρεύα ποικιλύα ςε διϊφορουσ κατϊλληλουσ χώρουσ 
κατϊ τρόπο που να αποκτόςει η περιοχό τϋτοιο περιεχόμενο προσ 

εξυπηρϋτηςη και ϊλλων γειτονικών κοινοτότων ό/και περιαςτικών 
περιοχών. 

(ιγ) Η επαναξιολόγηςη των αναγκών τησ Δημοτικόσ περιοχόσ για υποδομϋσ, 
ώςτε να διαςφαλιςτεύ ςτο μϋτρο του δυνατού, και εκεύ όπου απαιτεύται, 
καλύτερη εξυπηρϋτηςη, εξϊλειψη των ςοβαρών κινδύνων για τη δημόςια 
υγεύα και αςφϊλεια και αιςθητικό αναβϊθμιςη. 

(ιδ) Η ςταδιακό διαχεύριςη ό/και περιοριςμόσ των περιοχών ενθϊρρυνςησ τησ 
κτηνοτροφικόσ ανϊπτυξησ που περιβϊλλουν τον οικιςμό για ςκοπούσ 
ευρύτερου αναπτυξιακού προγραμματιςμού. 

2.5 Αγορϊ Γησ και Ακινότων 

2.5.1 Η κυπριακό αγορϊ γησ και ακινότων, πϋραν του κύριου ρόλου που καλεύται να 
διαδραματύζει ςτη ςτϋγαςη των διαφόρων ανθρώπινων δραςτηριοτότων και 
πρωτύςτωσ των ςτεγαςτικών αναγκών των πολιτών, αποτελεύ παρϊλληλα την 
παραδοςιακό μορφό επϋνδυςησ, η οπούα φαύνεται μϋχρι ςόμερα να αποδύδει 
ςημαντικό αύξηςη του κεφαλαύου που επενδύεται. 

2.5.2 Σα τελευταύα χρόνια παρατηρόθηκε αύξηςη των τιμών ακινότων, η οπούα 
φαύνεται να ςυνδϋεται με την αύξηςη τησ αξύασ τησ γησ και των υπόλοιπων 

ςυντελεςτών που ςυντεύνουν ςτην παραγωγό και πώληςη οικοδομών, ενώ 
πρόςφατα διαφαύνονται επιπτώςεισ από την οικονομικό κρύςη. 

2.5.3 Εύναι γενικϊ παραδεκτό πωσ ςε ςυνθόκεσ ελεύθερησ αγορϊσ που υπϊρχουν και 
ςτην Κύπρο, όταν παρατηρεύται αύξηςη τησ ζότηςησ ό και μεύωςη τησ 
προςφορϊσ, αυξϊνονται οι τιμϋσ των προώόντων, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των 
ακινότων. 

2.5.4 ημειώνεται πωσ επικρατεύ η ϊποψη πωσ ο πληθυςμόσ ωθεύται ςτο να αναζητεύ 
γη ςε περιοχϋσ εκτόσ των Περιοχών Ανϊπτυξησ λόγω μη επϊρκειασ γησ ςτισ 
καθοριςμϋνεσ Περιοχϋσ Ανϊπτυξησ των οικιςμών και ςυνεπώσ επιβϊλλεται η 
επϋκταςη των Οικιςτικών Ζωνών, η οπούα κρύνεται ωσ ανακριβόσ. Οι 

καθοριςμϋνεσ Περιοχϋσ Ανϊπτυξησ ϋχουν όδη πολλαπλϊςιεσ δυνατότητεσ από 
αυτϋσ που δικαιολογούν οι πραγματικϋσ ανϊγκεσ κϊθε περιοχόσ. Σο πραγματικό 



 

13 Σ Ο Π Ι Κ Ο    Χ Ε Δ Ι Ο   Σ  Ε Ρ Ι Ο Τ   2021` 
 

πρόβλημα δεν εύναι η ¨επϊρκεια¨ αλλϊ η ¨διαθεςιμότητα¨. ημειώνεται επύςησ ότι 
η εμπειρύα απϋδειξε ότι δεν ϋχει παρατηρηθεύ πτώςη των τιμών τησ γησ εκεύ όπου 
ϋχουν διευρυνθεύ οι Οικιςτικϋσ Ζώνεσ. 

2.5.5 Μακροχρόνια, ο υπερβολικϊ μεγϊλοσ αριθμόσ ώριμων μη αξιοποιημϋνων 
οικοπϋδων και τεμαχύων γησ εντόσ των αςτικών και των περιαςτικών περιοχών 
που θα μπορούςαν να οικοπεδοποιηθούν καθώσ και η τϊςη για μακρόχρονη 
κατακρϊτηςη τησ γησ, μειώνει την προςφορϊ εντόσ των Περιοχών Ανϊπτυξησ και 
οδηγεύ αναπόφευκτα ςτην αύξηςη των τιμών τησ γησ. 

2.5.6 Οι παρϊπλευρεσ πολεοδομικϋσ, περιβαλλοντικϋσ, ενεργειακϋσ και 
κοινωνικοοικονομικϋσ επιπτώςεισ (περιλαμβανομϋνησ και τησ ανϊγκησ για 

παροχό των απαραύτητων υποδομών, και τησ αδυναμύασ λειτουργύασ δικτύων 
δημοςύων μϋςων μεταφορών και εναλλακτικών μϋςων διακινόςεων) που 
δημιουργούνται από τη διαχρονικό διεύρυνςη των Περιοχών Ανϊπτυξησ, τη μη 
ςυνεκτικότητα των οικιςμών και τισ χαμηλϋσ πυκνότητεσ ςε οριςμϋνεσ περιοχϋσ, 
εύναι αποτρεπτικϋσ και δεν ςυνϊδουν με τη λογικό των ςυνεχών επεκτϊςεων των 
Περιοχών Ανϊπτυξησ. Παρϊλληλα, διαφαύνεται ότι τα πραγματικϊ κύνητρα των 
πιϋςεων για διεύρυνςη των οικιςτικών περιοχών εύναι η πρόςκαιρη κερδοςκοπύα, 
ωσ επύ το πλεύςτον, χωρύσ να επιτυγχϊνεται μεγαλύτερη πραγματικό 
διαθεςιμότητα γησ προσ αξιοπούηςη, με βϊςη τουσ παρϊγοντεσ που αναλύθηκαν 
πιο πϊνω. 

2.5.7 Βαςικόσ πρωταρχικόσ ςτόχοσ θα πρϋπει να εύναι, ςτα πλαύςια των πολεοδομικών 
παραμϋτρων, η ενεργοπούηςη τησ αδρανούςασ γησ και η αύξηςη τησ δυνατότητασ 
προςφορϊσ ςτϋγησ και ειδικότερα, προσ τισ αςθενϋςτερεσ ομϊδεσ του 
πληθυςμού. Παρϊλληλα, η αντικειμενικό αδυναμύα των χαμηλών και μεςαύων 
ειςοδηματικών ςτρωμϊτων του πληθυςμού, προσ απόκτηςη ιδιόκτητησ ςτϋγησ, 
θα πρϋπει να αντιμετωπιςθεύ ςτα πλαύςια μιασ δϋςμησ μϋτρων προςφορϊσ 
οικονομικϊ προςιτόσ ςτϋγησ. 

2.5.8 Για επύτευξη τησ Γενικόσ τρατηγικόσ του Σοπικού χεδύου για οργανωμϋνη και 
ενοποιημϋνη ανϊπτυξη, κρύνεται πωσ απαιτεύται η εφαρμογό ενόσ πολυδιϊςτατου 
πλαιςύου πολιτικών, κινότρων και αντικινότρων, το οπούο θα πρϋπει να ςτοχεύει 

ςτην αύξηςη τησ προςφορϊσ κατοικιών και το οπούο να περιλαμβϊνει: 

(α) Φωροθετικό πολιτικό με θετικϊ κύνητρα για την προώθηςη τησ οικιςτικόσ 
ανϊπτυξησ εντόσ των καθοριςμϋνων Περιοχών Ανϊπτυξησ (ωσ και οι 
ςχετικϋσ κατευθυντόριεσ αρχϋσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ) και ταυτόχρονα 
εφαρμογό αποθαρρυντικόσ πολιτικόσ με αντικύνητρα για ανϊπτυξη εκτόσ 
των Περιοχών Ανϊπτυξησ, ώςτε να αυξηθεύ η πραγματικό διϊθεςη τησ γησ. 
[Λεπτομερϋςτερα μϋτρα αναπτύςςονται ςτο Κεφϊλαιο 11 (Περιοχϋσ 
Κατοικύασ και τϋγαςη)]. 

(β) Ειςαγωγό μϋτρων πολεοδομικόσ παρϋμβαςησ, ςτοχεύοντασ ςτην 

απελευθϋρωςη και ενεργοπούηςη αποθεμϊτων αδρανούςασ γησ εντόσ των 
Περιοχών Ανϊπτυξησ, με την, μεταξύ ϊλλων: 
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(i) Προώθηςη δϋςμησ κινότρων ώςτε να αποτρϋπεται η κατακρϊτηςη 
αδρανούςασ γησ, κυρύωσ όςον αφορϊ τισ αςτικϋσ και τισ περιαςτικϋσ 
περιοχϋσ, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ιδιαιτερότητεσ και ευαιςθηςύεσ τησ 
Κυπριακόσ κοινωνύασ, περιλαμβανομϋνησ και τησ κατϊλληλησ 
διαχεύριςησ των πυκνοτότων ανϊλογα με τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ 
τησ κϊθε περιοχόσ. 

(ii) Προώθηςη ςχεδιαςμού ό/και μϋτρων καταςκευόσ οδικού δικτύου ςε 
περύκλειςτεσ περιοχϋσ εντόσ των Περιοχών Ανϊπτυξησ. 

(iii) Εφαρμογό του αςτικού αναδαςμού (θα ιςχύςει με την εφαρμογό 
ςχετικόσ Νομοθεςύασ). 

(γ) Προώθηςη του μηχανιςμού Μεταφορϊσ Αναπτυξιακών Δικαιωμϊτων, που 
θα τεθεύ ςε εφαρμογό με ςχετικό Νομοθεςύα. 

(δ) Ενύςχυςη και διεύρυνςη των διαφόρων δραςτηριοτότων που αποςκοπούν 
ςτην εξαςφϊλιςη προςιτόσ ςτϋγησ από ςτοχευμϋνεσ ομϊδεσ του 
πληθυςμού. 

(ε) Προώθηςη λεπτομερϋςτερου ςχεδιαςμού προσ αναζωογόνηςη τησ 
παραδοςιακόσ κεντρικόσ οικιςτικόσ περιοχόσ/πυρόνα. 

(ςτ) Βελτύωςη τησ οδικόσ ςύνδεςησ των αςτικών και των περιαςτικών περιοχών 
και υπαύθρου, με ςτόχο τον περιοριςμό τησ τϊςησ εςωτερικόσ 
μετανϊςτευςησ προσ τισ πόλεισ και τισ περιαςτικϋσ περιοχϋσ, την 
αναζωογόνηςη τησ υπαύθρου και την μεύωςη τησ πύεςησ για εξεύρεςη 
ςτϋγησ ςτισ πόλεισ και ςτισ περιαςτικϋσ περιοχϋσ. 

2.6 Ειςαγωγό Σϋλουσ Πολεοδομικόσ Αναβϊθμιςησ (ΣΠΑ) ςε Ιδιοκτηςύεσ που 
Ευεργετούνται από την Εκπόνηςη του Σοπικού χεδύου 

2.6.1 Η ϋνταξη νϋων εκτϊςεων γησ ςε καθοριςμϋνη Περιοχό Ανϊπτυξησ ό η 
αναβϊθμιςη όδη καθοριςμϋνων ςυντελεςτών ανϊπτυξησ ςε ιδιοκτηςύεσ που 
εμπύπτουν εντόσ Περιοχόσ Ανϊπτυξησ ό η διεύρυνςη των επιτρεπόμενων χρόςεων 

γησ, ςτα πλαύςια τησ εκπόνηςησ του Σοπικού χεδύου, που γύνεται με βϊςη τισ 
πρόνοιεσ του περύ Πολεοδομύασ και Φωροταξύασ Νόμου, υλοποιεύται με 
αποφϊςεισ τησ διούκηςησ που απολόγουν κατϊ κανόνα ςε αύξηςη των αξιών τησ 
γησ, η οπούα ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ εύναι ιδιαύτερα ςημαντικό. Με τισ εν λόγω 
αποφϊςεισ, ωςτόςο, εύναι δυνατό να προκύψει και αρνητικόσ επηρεαςμόσ των 
αξιών γησ, κυρύωσ ςε περιπτώςεισ που ιδιοκτηςύεσ περιλαμβϊνονται ςε Ζώνεσ 
Προςταςύασ, που δεν ϋχουν προςωρινό χαρακτόρα. 

2.6.2 Σαυτόχρονα, με τισ αποφϊςεισ αυτϋσ δημιουργούνται υποχρεώςεισ για το Κρϊτοσ 
ςε ότι αφορϊ την παροχό ό την ενύςχυςη ενόσ ευρύτατου φϊςματοσ υποδομών 
και υπηρεςιών, ώςτε η ιδιωτικό ιδιοκτηςύα που αποκτϊ υπεραξύα αυτόματα μετϊ 

τη λόψη τησ διοικητικόσ απόφαςησ για την εκπόνηςη χεδύου Ανϊπτυξησ να εύναι 
δυνατό να αξιοποιηθεύ ςύμφωνα με τισ αναπτυξιακϋσ δυνατότητεσ που 



 

15 Σ Ο Π Ι Κ Ο    Χ Ε Δ Ι Ο   Σ  Ε Ρ Ι Ο Τ   2021` 
 

αποδύδονται ςε αυτό. Προκύπτουν επύςησ ανϊγκεσ για θετικϋσ ενϋργειεσ για ϋργα 
βελτύωςησ, ανϊπλαςησ ό δημιουργύασ ζωτικών χώρων οι οπούεσ υλοποιούν 
βαςικϋσ πτυχϋσ των ςτόχων του Σοπικού χεδύου. 

2.6.3 Για τη χρηματοδότηςη τησ υλοπούηςησ των ανωτϋρω υποχρεώςεων, το Κρϊτοσ 
δαπανϊ ςημαντικϊ κονδύλια ετόςια, ενώ τόςο από τισ αποφϊςεισ αναφορικϊ με 
τισ πολεοδομικϋσ ρυθμύςεισ, όςο και από τισ επενδύςεισ κρατικών πόρων ςε 
υποδομϋσ και υπηρεςύεσ, επωφελεύται ςυνολικϊ και αποκλειςτικϊ μϋχρι ςόμερα ο 
ιδιώτησ ιδιοκτότησ. Κατϊ ςυνϋπεια, το δημόςιο νομιμοποιεύται να επιδιώξει την 
επιςτροφό οριςμϋνου μϋρουσ τησ υπεραξύασ που το ύδιο δημιουργεύ με αποφϊςεισ 
του προσ όφελοσ ιδιωτικών ιδιοκτηςιών. 

2.6.4 Σο ςύςτημα που πρϋπει να διαμορφωθεύ για την επύτευξη του ανωτϋρω ςκοπού 
πρϋπει να εύναι κοινωνικϊ δύκαιο, αλλϊ ταυτόχρονα λειτουργικό και 
αποτελεςματικό, ώςτε η επιςτροφό μϋρουσ των υπεραξιών υπό μορφό Σϋλουσ 
Πολεοδομικόσ Αναβϊθμιςησ (ΣΠΑ) να επιτυγχϊνεται με διαδικαςύεσ ςχετικϊ 
απλϋσ και ςύντομεσ. 

2.6.5 Η ανωτϋρω προοπτικό ϋχει ςυζητηθεύ κατ΄ επανϊληψη χωρύσ ουςιαςτικό 
αποτϋλεςμα μϋχρι ςόμερα, αλλϊ επανϋρχεται ςτην επικαιρότητα ςε χρονικϋσ 
ςτιγμϋσ που η απόδοςη αυτών των υπεραξιών ςε ιδιωτικϋσ ιδιοκτηςύεσ εύναι 
περιςςότερο εμφανόσ. 

2.6.6 Για την επιβολό του ΣΠΑ, το οπούο θα ςυςχετύζεται με ποςοςτό των 
δημιουργούμενων από αποφϊςεισ που ςυναρτούνται με την εκπόνηςη του 
Σοπικού χεδύου υπεραξιών χρειϊζεται να ςχεδιαςθούν διαδικαςύεσ, μηχανιςμού, 
αρμόδια όργανα, και πιθανϋσ εξαιρϋςεισ και ελαφρύνςεισ, που θα ςυμβϊλλουν 
ςτον ταχύ, απλό και χωρύσ ιδιαύτερεσ περιπλοκϋσ υπολογιςμό του ΣΠΑ που θα 
καταβληθεύ ςτο δημόςιο, ϋναντι του οφϋλουσ από τισ πολεοδομικϋσ ρυθμύςεισ. 

2.6.7 Μεταξύ των ςημαντικότερων θεμϊτων που πρϋπει να αποφαςιςθούν και 
υιοθετηθούν μϋςω τησ ψόφιςησ ειδικόσ Νομοθεςύασ, μπορούν να 
περιλαμβϊνονται και τα ακόλουθα: 

(α) Ο προςδιοριςμόσ του ποςοςτού τησ υπεραξύασ που αποδύδεται ςε 
ιδιοκτηςύεσ μϋςω των αποφϊςεων πολεοδομικού ςχεδιαςμού, που θα 
επιβαρύνει κϊθε επωφελούμενη ιδιοκτηςύα ωσ ΣΠΑ. Σο ποςοςτό αυτό 
πρϋπει να εύναι επαρκϋσ και αποδοτικό για τα δημόςια ταμεύα, ώςτε να 
ςυμβϊλλει ουςιαςτικϊ ςτη χρηματοδότηςη ϋργων υποδομόσ και παροχόσ 
υπηρεςιών, χωρύσ να αφαιρεύ από τον ιδιώτη ιδιοκτότη το κύνητρο για 
ανϊληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών επύ τησ ακύνητησ ιδιοκτηςύασ. Σο 
ποςοςτό αυτό τησ υπεραξύασ μπορεύ να υπολογύζεται κατϊ γενικό τρόπο, 
κατϊ καθοριζόμενη Πολεοδομικό Ζώνη και κατϊ χρόςη. 

(β) Η ειςαγωγό του ΣΠΑ μπορεύ να αποκτόςει πρόςθετη δυναμικό και 

πολεοδομικό χρηςιμότητα, εφόςον ςυνδυαςθεύ με την παροχό κινότρων, 
υπό τη μορφό μειώςεων του ΣΠΑ, που θα υπολογύζεται με βϊςη την 
ανωτϋρω προςϋγγιςη, ανϊλογα με την ταχύτητα με την οπούα θα 
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αξιοποιεύται η ιδιοκτηςύα που αποκτϊ υπεραξύα λόγω αποφϊςεων 
πολεοδομικού ςχεδιαςμού. 

(γ) Σο ςύςτημα καθοριςμού και καταβολόσ του ΣΠΑ πρϋπει να εύναι απλό και 
αποτελεςματικό και να μην επιδϋχεται αμφιςβητόςεισ. 

(δ) Ο καθοριςμόσ του χρόνου καταβολόσ του ΣΠΑ ενϋχει ιδιαύτερη ςημαςύα, 
γιατύ δεν πρϋπει να επιτρϋπεται η διαιώνιςη των οφειλών ιδιοκτητών, αλλϊ 
ούτε και η οικονομικό επιβϊρυνςη των ιδιοκτητών, προτού πραγματικϊ 
επωφεληθούν τησ αναβϊθμιςησ των αναπτυξιακών δυνατοτότων μϋςω 
αποφϊςεων πολεοδομικού ςχεδιαςμού. Εκτιμϊται ότι το ΣΠΑ εύναι 
δικαιολογημϋνο να καταβϊλλεται ςυνολικϊ εύτε κατϊ την πώληςη τησ 

ιδιοκτηςύασ ό μϋρουσ τησ ό κατϊ την ϋκδοςη τησ ϊδειασ οικοδομόσ για την 
αξιοπούηςη του ςυνόλου των αναπτυξιακών δυνατοτότων ό, εναλλακτικϊ, 
να καταβϊλλεται εν μϋρει, ανϊλογα με το ποςοςτό των αναπτυξιακών 
δυνατοτότων που αξιοποιούνται ςε κϊθε επενδυτικό φϊςη. 

(ε) Σο ςύςτημα καταβολόσ του ΣΠΑ εύναι δυνατό να προνοεύ ςυγκεκριμϋνα, 
αλλϊ με απλό τρόπο, τισ ρυθμύςεισ που θα εφαρμόζονται ςε περιπτώςεισ 
ςυνιδιοκτηςιών. 

(ςτ) την ανωτϋρω προςϋγγιςη του θϋματοσ, μπορούν να αξιολογηθούν πιθανϋσ 
εξαιρϋςεισ από την υποχρϋωςη καταβολόσ ΣΠΑ (π.χ. ιδιοκατούκηςη 

ιδιοκτότη). 

(ζ) Σο ΣΠΑ εύναι ςκόπιμο να καταβϊλλεται εφϊπαξ, ςύμφωνα με τισ ανωτϋρω 
αρχϋσ. ε περιπτώςεισ περαιτϋρω διαδοχικών αναβαθμύςεων των 
αναπτυξιακών προοπτικών, θα υπολογύζεται και το αναλογούν πρόςθετο 
ΣΠΑ. 

(η) Ενόψει των ςημαντικών επεκτϊςεων των καθοριςμϋνων Περιοχών 
Ανϊπτυξησ και αναβϊθμιςησ αναπτυξιακών δυνατοτότων που 
δημοςιεύονται με την παρούςα εκπόνηςη του Σοπικού χεδύου, και το 
μϋγεθοσ τησ προκύπτουςασ οικονομικόσ επιβϊρυνςησ για το δημόςιο, 

θεωρεύται ςκόπιμο οποιαδόποτε νομοθετικό ρύθμιςη να προνοεύ για την 
καταβολό ΣΠΑ και για τισ υπεραξύεσ που θα δημιουργηθούν από την 
παρούςα εκπόνηςη του χεδύου. 

2.6.8 Οι ανωτϋρω αρχϋσ περιγρϊφουν με γενικό τρόπο την προςϋγγιςη που μπορεύ να 
υιοθετηθεύ ςε ςχϋςη με το ΣΠΑ και δεν εύναι δεςμευτικϋσ για οποιαδόποτε 
νομοθετικό ρύθμιςη του θϋματοσ. 
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3. ΒΑΙΚΟΙ ΣΟΦΟΙ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

3.1 Γενικϊ 

Σο Σοπικό χϋδιο Σςερύου αποςκοπεύ ςτον καθοριςμό και ςτην εφαρμογό του 
κατϊλληλου πλαιςύου μακροπρόθεςμησ πολεοδομικόσ πολιτικόσ που θα 
επιτρϋψει την ορθολογικό ανϊπτυξη τησ Δημοτικόσ περιοχόσ Σςερύου μϋχρι το 
2026 και πϋραν αυτού, το οπούο καθορύζεται ωσ το ϋτοσ ορύζοντασ του Σοπικού 
χεδύου. 

3.2 Βαςικού τόχοι του Σοπικού χεδύου 

Οι βαςικού ςτόχοι του Σοπικού χεδύου εύναι ςυνοπτικϊ οι ακόλουθοι: 

(α) Η διαςφϊλιςη αποδοτικότερησ οργϊνωςησ των βαςικών λειτουργιών και η 
ορθολογικό κατανομό των χρόςεων γησ, με τρόπο που να διαςφαλύζεται η 
βϋλτιςτη οικονομικό και λειτουργικό οργϊνωςη τησ Δημοτικόσ περιοχόσ 
και η προαγωγό οργανωμϋνησ και ενοποιημϋνησ ανϊπτυξησ, μϋςω τησ 
εφαρμογόσ δϋςμησ προνοιών και τησ υιοθϋτηςησ κινότρων για ενθϊρρυνςη 
τησ ςτισ καθοριςμϋνεσ Περιοχϋσ Ανϊπτυξησ. 

(β) Η εξοικονόμηςη των φυςικών πόρων και η διαφύλαξη του φυςικού 

περιβϊλλοντοσ τησ περιοχόσ του Σοπικού χεδύου, προσ όφελοσ του 
ςημερινού και μελλοντικού πληθυςμού, ςύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ 
βιώςιμησ ανϊπτυξησ, και η δημιουργύα ολοκληρωμϋνου και ιεραρχημϋνου 
ςυςτόματοσ ελεύθερων χώρων πρϊςινου. 

(γ) Η διαςφϊλιςη ιςόρροπησ ποικιλύασ ςυμβατών χρόςεων, όπου αυτό εύναι 
επιθυμητό, και ο διαχωριςμόσ, όςο εύναι δυνατόν, μη ςυμβατών χρόςεων, 
καθώσ επύςησ και η επύλυςη των προβλημϊτων που προκαλούνται από 
ςυγκρουόμενεσ χρόςεισ. 

(δ) Η ςταδιακό αναβϊθμιςη των ανϋςεων, τησ ποιότητασ ζωόσ και του 
επιπϋδου εξυπηρϋτηςησ του ςυνόλου του πληθυςμού, και η υιοθϋτηςη 

μϋτρων που θα ςυμβϊλουν ςε ςταδιακό αλλϊ ουςιαςτικό επύλυςη των 
λειτουργικών ό ϊλλων προβλημϊτων που αντιμετωπύζονται ςε επιμϋρουσ 
περιοχϋσ. 

(ε) Η ορθολογικό οργϊνωςη των περιοχών κατοικύασ με τρόπο που να 
επιτυγχϊνεται η λειτουργικό ςυςχϋτιςη τησ κατανομόσ του πληθυςμού με 
τισ ευκαιρύεσ απαςχόληςησ και τισ υπηρεςύεσ, όπωσ και η δημιουργύα 
κατϊλληλων ςυνθηκών για την υλοπούηςη οικιςτικών αναπτύξεων για 
ικανοπούηςη των αναγκών και δυνατοτότων όλων των ειςοδηματικών 
ςτρωμϊτων του πληθυςμού μϋςα ςτισ καθοριςμϋνεσ Περιοχϋσ Ανϊπτυξησ. 

(ςτ) Η εφαρμογό μιασ ςύγχρονησ πολυδιϊςτατησ κυκλοφοριακόσ πολιτικόσ που 
θα απευθύνεται ιςόρροπα ςτισ ςημερινϋσ και μελλοντικϋσ ανϊγκεσ 
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λειτουργύασ του ςυνόλου τησ Δημοτικόσ περιοχόσ και όλων των 
ειςοδηματικών ςτρωμϊτων του πληθυςμού. 

(ζ) Η εφαρμογό μϋτρων πολιτικόσ που θα ςυμβϊλουν ςτην ιςόρροπη 
κατανομό των εμπορικών, γραφειακών και ϊλλων ςυναφών 
δραςτηριοτότων και χρόςεων ςε ςτρατηγικϊ ςημεύα τησ Δημοτικόσ 
περιοχόσ. 

(η) Η διαφύλαξη ςτοιχεύων και περιοχών ειδικού, ιςτορικού, πολιτιςτικού και 
αρχιτεκτονικού ενδιαφϋροντοσ, και η υιοθϋτηςη προγρϊμματοσ 
προςταςύασ, διατόρηςησ, ανϊπλαςησ και αναζωογόνηςησ του ιςτορικού 
πυρόνα, ϋτςι ώςτε οι περιοχϋσ αυτϋσ να αναβαθμιςτούν ςε ελκυςτικϋσ 

περιοχϋσ κατοικύασ, εργαςύασ και πολιτιςτικών δραςτηριοτότων. 

3.3 Γενικό τρατηγικό Ανϊπτυξησ 

3.3.1 Για την επύτευξη των ανωτϋρω βαςικών ςτόχων και επιδιώξεων, μετϊ από 
αξιολόγηςη διαφόρων εναλλακτικών επιλογών, επιλϋγηκε η ακόλουθη Γενικό 
τρατηγικό Ανϊπτυξησ και οι επιμϋρουσ πρόνοιεσ πολεοδομικόσ πολιτικόσ, με 
γνώμονα την ουςιαςτικό οργϊνωςη και ενοπούηςη τησ ανϊπτυξησ και τη 
χρηςιμοπούηςη των πόρων με μϋτρο, ώςτε να ςυνεχύςουν να παρϊγουν και να 
προςφϋρονται για τισ μελλοντικϋσ γενιϋσ. Η τρατηγικό αυτό εύναι ςύμφωνη με 
τουσ προςανατολιςμούσ και τη φιλοςοφύα που προωθούνται από την Ευρωπαώκό 

Ϊνωςη αναφορικϊ με την οργϊνωςη των αςτικών ςυγκροτημϊτων και των 
περιαςτικών περιοχών. 

3.3.2 Η Γενικό τρατηγικό Ανϊπτυξησ του Σοπικού χεδύου καθορύζεται ωσ η 
οργανωμϋνη και ενοποιημϋνη ανϊπτυξη τησ Δημοτικόσ περιοχόσ ςτο πνεύμα του 
ςυμπαγούσ οικιςμού, διαςφαλύζοντασ παρϊλληλα τον αςτικο-αγροτικό τησ 
χαρακτόρα, με την αποθϊρρυνςη τησ διαςπορϊσ των διαφόρων τύπων ανϊπτυξησ 
ςε περιοχϋσ ϊλλεσ από τισ καθοριςμϋνεσ για παροχό ευκαιριών για κατοικύα, 
εργαςύα και αναψυχό του πληθυςμού με ςυνετό διαχεύριςη των πόρων και η 
διαφύλαξη τησ ποιότητασ του περιβϊλλοντοσ. Η Γενικό τρατηγικό Ανϊπτυξησ 
εύναι αποφαςιςτικόσ ςημαςύασ για την ποιότητα, την ορθολογικό οργϊνωςη και 

τη λειτουργύα του τοπικού περιβϊλλοντοσ, μεςοπρόθεςμα και μακροπρόθεςμα. 
τη τρατηγικό αυτό εδρϊζονται οι επιμϋρουσ πρόνοιεσ πολιτικόσ που 
αναφϋρονται εξειδικευμϋνα ςε διϊφορουσ τομεύσ ανϊπτυξησ και θεματικϋσ 
ενότητεσ, όπωσ για παρϊδειγμα η οικιςτικό και εμπορικό ανϊπτυξη, η 
κυκλοφοριακό πολιτικό, κ.ϊ. 

3.3.3 Βαςικού ςκοπού τησ Γενικόσ τρατηγικόσ Ανϊπτυξησ εύναι οι ακόλουθοι: 

(α) Η επύτευξη τησ ¨αειφόρου ανϊπτυξησ¨, που μϋςα ςτην πολυδιϊςτατό τησ 
ϋννοια περιλαμβϊνει και το ςτοιχεύο τησ οργανωμϋνησ και κατϊ το δυνατόν 
ςυμπαγούσ ανϊπτυξησ. Βαςικό αρχό τησ ¨αειφόρου ανϊπτυξησ¨ εύναι η 

διαφύλαξη και ορθολογικό διαχεύριςη των φυςικών πόρων, ώςτε να εύναι 
δυνατό να υποςτηρύξουν τισ μϋλλουςεσ γενιϋσ. 
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(β) Η ουςιαςτικό αναβϊθμιςη τησ ποιότητασ ζωόσ των πολιτών ςε όλεσ τισ 
περιοχϋσ του Σοπικού χεδύου. 

(γ) Η υιοθϋτηςη ευϋλικτων πολιτικών, για προώθηςη και ενθϊρρυνςη 
εναλλακτικών μορφών ανϊπτυξησ από τον ιδιωτικό τομϋα, και για 
περαιτϋρω ενεργό εμπλοκό του δημόςιου τομϋα μϋςω ρυθμιςτικών μϋτρων 
ςτη διαδικαςύα παροχόσ ςτϋγησ, κυρύωσ για κοινωνικϋσ ομϊδεσ χαμηλών 
και μϋςων ειςοδημϊτων. 

3.3.4 Μϋςω τησ ςταδιακόσ εφαρμογόσ τησ Γενικόσ τρατηγικόσ Ανϊπτυξησ 
ικανοποιούνται οι γενικότεροι κεντρικού ςτόχοι τησ εξοικονόμηςησ των φυςικών 
πόρων και διατόρηςησ του φυςικού περιβϊλλοντοσ, τησ βελτιςτοπούηςησ των 

ωφελημϊτων από τισ δημόςιεσ επενδύςεισ ςε υπηρεςύεσ και υποδομϋσ, τησ 
ςταδιακόσ οργϊνωςησ τησ Δημοτικόσ περιοχόσ, τησ αναβϊθμιςησ των ανϋςεων, 
των ςυνθηκών ζωόσ και του επιπϋδου εξυπηρϋτηςησ του πληθυςμού, και του 
προγραμματιςμού των Περιοχών Ανϊπτυξησ με βϊςη τισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ. 
τισ Περιοχϋσ Ανϊπτυξησ επιδιώκεται η ςυγκϋντρωςη του μϋγιςτου ποςοςτού τησ 
ανϊπτυξησ που θα πραγματοποιηθεύ μϋχρι το ϋτοσ 2026, αλλϊ και πϋραν αυτού, 
ενώ η ενεργοπούηςη των αποθεμϊτων γησ που εμπύπτουν ςτισ περιοχϋσ αυτϋσ με 
την εφαρμογό των κατϊλληλων μϋτρων και κινότρων/αντικινότρων για ανϊπτυξη 
τησ αδρανούςασ γησ και την αποφυγό των φαινομϋνων διαςπορϊσ, εύναι ϋμμεςα 
ςυναρτημϋνη με την επύτευξη τησ Γενικόσ τρατηγικόσ Ανϊπτυξησ. 

3.3.5 ημειώνεται ότι οι πλεύςτεσ περιοχϋσ εκτόσ των Περιοχών Ανϊπτυξησ του 
Σοπικού χεδύου αποτελούν ουςιαςτικϊ τα ςτρατηγικϊ αποθϋματα γησ που θα 
χρηςιμοποιούνται μακροπρόθεςμα για τισ κατϊ φϊςεισ πιθανϋσ επεκτϊςεισ, 
ανϊλογα με την εξϋλιξη των ςχετικών αναγκών και τα χαρακτηριςτικϊ τησ κϊθε 
περιοχόσ, πϊνω ςε ςυςτηματικό, οργανωμϋνη και ορθολογικό βϊςη. 
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21 Σ Ο Π Ι Κ Ο    Χ Ε Δ Ι Ο   Σ  Ε Ρ Ι Ο Τ   2021` 
 

4. ΠΛΗΘΤΜΟ 

4.1 Οι πληθυςμιακϋσ εξελύξεισ αποτελούν μια από τισ ουςιωδϋςτερεσ παραμϋτρουσ 
που λαμβϊνονται υπόψη για τον προγραμματιςμό και ςχεδιαςμό τησ 
πολεοδομικόσ οργϊνωςησ κϊθε επιμϋρουσ περιοχόσ. Η θεμελιώδησ ςημαςύα τησ 
παραμϋτρου αυτόσ προκύπτει από το γεγονόσ ότι πολλϋσ από τισ ςημαντικότερεσ 
πρόνοιεσ του Σοπικού χεδύου Σςερύου, (π.χ. αριθμόσ και χωροθϋτηςη 
εκπαιδευτικών ιδρυμϊτων, κύριο οδικό δύκτυο, μϋτρα ενθϊρρυνςησ ό 
αποθϊρρυνςησ τϊςεων κατανομόσ του πληθυςμού), εδρϊζονται ςε προγνώςεισ 
και παραδοχϋσ αναφορικϊ με τα πληθυςμιακϊ μεγϋθη και χαρακτηριςτικϊ. 

4.2 ύμφωνα με την απογραφό πληθυςμού 2011, ο πληθυςμόσ τησ Δημοτικόσ 

περιοχόσ Σςερύου ανερχόταν ςε 7.012 ϊτομα. 

4.3 Οι ςταθερϊ αυξητικϋσ τϊςεισ που παρατηρούνται ςτην περιοχό του Σοπικού 
χεδύου αποτελούν βαςικό ςυςτατικό τησ προόδου και οικονομικόσ ανϊπτυξησ. 
Ενώ μϋχρι το 1973, η αύξηςη του πληθυςμού ακολουθούςε ςε γενικϋσ γραμμϋσ τον 
μϋςο ετόςιο ρυθμό αύξηςησ τησ Επαρχύασ Λευκωςύασ (1,06%), από το 1973 μϋχρι 
το 2011 ςημειώθηκε εντυπωςιακό αύξηςη και ο πληθυςμόσ ανόλθε από τα 940 
ςτα 7.012 ϊτομα. 

4.4 Η πρόβλεψη του πληθυςμού για το ϋτοσ 2026, το οπούο καθορύζεται ωσ το ϋτοσ 
ορύζοντασ του Σοπικού χεδύου, αποτελεύ το ενδεικτικό πληθυςμιακό μϋγεθοσ με 

βϊςη το οπούο προγραμματύζεται η πολεοδομικό οργϊνωςη τησ περιοχόσ του 
Σοπικού χεδύου. Η πρόβλεψη και η πληθυςμιακό εξϋλιξη θα παρακολουθούνται 
ώςτε, τα μϋτρα πολιτικόσ να αναπροςαρμόζονται ςε περύπτωςη ςοβαρόσ 
απόκλιςησ. Οι απογραφϋσ πληθυςμού και οι πληθυςμιακϋσ μεταβολϋσ 1960-2011, 
καθώσ και οι προβλϋψεισ πληθυςμού για το 2021 και το 2026, δεύχνονται ςτον 
Πύνακα 4.1. 

4.5 Οι προβλϋψεισ πληθυςμού για το 2021 και το 2026, που παρατύθενται ςτον 
Πύνακα 4.1, ϋγιναν από το Σμόμα Πολεοδομύασ και Οικόςεωσ και ςτηρύχθηκαν ςε 
δεδομϋνα όπωσ: 

(α) ο ρυθμόσ αύξηςησ του πληθυςμού όπωσ προκύπτει από τισ Απογραφϋσ 
Πληθυςμού μϋχρι το 2011, και 

(β) η παραδοχό ότι θα ςυνεχύςει η μετατόπιςη πληθυςμού από την περιοχό του 
Σοπικού χεδύου Λευκωςύασ προσ περιαςτικούσ δόμουσ και κοινότητεσ, και 
ειδικότερα προσ τη Δημοτικό περιοχό Σςερύου. 

4.6 Οι μελλοντικϋσ ανϊγκεσ τησ περιοχόσ του Σοπικού χεδύου ςε ότι αφορϊ τισ 
κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ και διευκολύνςεισ διαφόρων τύπων, αποτελούν ϊμεςη 
ςυνϊρτηςη του μεγϋθουσ και τησ ςύνθεςησ του πληθυςμού. Οι επιμϋρουσ 
πρόνοιεσ του Σοπικού χεδύου ςτοχεύουν ςτον καθοριςμό τησ χωροταξικόσ 

κατανομόσ του πληθυςμού και ςτη διαςφϊλιςη τησ αναγκαύασ λειτουργικόσ 
υποδομόσ. 
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Πύνακασ 4.1 Απογραφϋσ Πληθυςμού και Πληθυςμιακϋσ Μεταβολϋσ 1960-2011 και 
Προβλϋψεισ Πληθυςμού για το 2021 και το 2026 

Α/Α ΕΣΟ ΠΛΗΘΤΜΟ ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

1 1960
(1)

 830 _ 

2 1973
(1)

 
940 

αύξηςη 110 ϊτομα 
 

13,25% 

3 1976
(1)

 
1.340 

αύξηςη 400 ϊτομα 

 

42,55% 

4 1982
(1)

 
2.450 

αύξηςη 1.110 ϊτομα 
 

82,84% 

5 1992
(1)

 
4.200 

αύξηςη 1.750 ϊτομα 
 

71,43% 

6 2001
(2)

 
5.287 

αύξηςη 1.087 ϊτομα 
 

25,88% 

7 2011
(3)

 
7.012 

αύξηςη 1.725 ϊτομα 
 

32,63% 

8 2021
(4)

 
9.300 

αύξηςη 2,288 ϊτομα 
 

_ 

9 2026
(4)

 
10.817 

αύξηςη 1.517 ϊτομα 
 

_ 

(1) Πηγή – Απογραθή Πληθσζμού από Σηαηιζηική Υπηρεζία 

(2) Πηγή – Σηαηιζηική Υπηρεζία, Απογραθή Πληθσζμού 2001 

(3) Πηγή – Σηαηιζηική Υπηρεζία, Απογραθή Πληθσζμού 2011 

(4) Πηγή – Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήζεως (πρόβλεψη πληθσζμού) 
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5. ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (Βιώςιμη Κινητικότητα) 

5.1 Γενικό Θεώρηςη 

5.1.1 Η βελτύωςη των ςυνθηκών διακύνηςησ πληθυςμού και αγαθών ςτο ςύνολο τησ 
περιοχόσ του Σοπικού χεδύου Σςερύου αποτελεύ ουςιαςτικό παρϊμετρο η οπούα 
ςε ςυνδυαςμό με ϊλλεσ παραμϋτρουσ καθορύζει την ποιότητα ζωόσ του 
πληθυςμού. Όπωσ ςυμβαύνει ςε όλεσ τισ ςύγχρονεσ πόλεισ και τουσ περιαςτικούσ 
δόμουσ και κοινότητεσ, η κυκλοφοριακό πολιτικό ϋχει ωσ ουςιώδη ςτόχο, μεταξύ 
ϊλλων, τη μεύωςη τησ ανιςότητασ μεταξύ περιοχών που πλεονεκτούν από ϊποψη 
ςυνθηκών προςπϋλαςησ και εκεύνων που μειονεκτούν ςημαντικϊ λόγω των 
ιδιαύτερων χαρακτηριςτικών/προβλημϊτων του πολεοδομικού τουσ ιςτού. 

5.1.2 Απαραύτητη προώπόθεςη για την υλοπούηςη των ςτόχων τησ Γενικόσ τρατηγικόσ 
Ανϊπτυξησ του Σοπικού χεδύου εύναι η διαςφϊλιςη των βϋλτιςτων ςυνθηκών 
προςπϋλαςησ προσ τισ ευρύτερεσ δυνατϋσ επιλογϋσ περιοχών ςτϋγαςησ, 
απαςχόληςησ και διευκολύνςεων εμπορύου, υπηρεςιών και αναψυχόσ, αλλϊ και 
των βϋλτιςτων ςυνθηκών προςπϋλαςησ από και προσ τον Περιμετρικό 
Αυτοκινητόδρομο Λευκωςύασ. Για τον λόγο αυτό, ςτο Σοπικό χϋδιο 
περιλαμβϊνονται, ωσ αναπόςπαςτο μϋροσ του, πρόνοιεσ για τη διαςφϊλιςη ενόσ 
ολοκληρωμϋνου και αποτελεςματικού ςυςτόματοσ διακινόςεων πληθυςμού και 
αγαθών από, προσ και μϋςα ςτην περιοχό του χεδύου. 

5.1.3 Η κυκλοφοριακό πολιτικό του Σοπικού χεδύου αποςκοπεύ ςτην ουςιαςτικό 
βελτύωςη των ςυνθηκών και ςτην αύξηςη των δυνατοτότων και επιλογών 
διακύνηςησ με όλα τα διαθϋςιμα μϋςα κυκλοφορύασ για το ςύνολο του 
πληθυςμού, ανεξϊρτητα από ειςοδηματικό ομϊδα ό ηλικύα. Βαςικό επιδύωξη τησ 
κυκλοφοριακόσ πολιτικόσ εύναι η ικανοπούηςη των αναγκών διακύνηςησ χωρύσ να 
περιορύζεται η δυνατότητα μελλοντικών γενεών να αντιμετωπύςουν τισ ανϊγκεσ 
τουσ ςύμφωνα με τισ δικϋσ τουσ επιλογϋσ. Παρϊλληλα, η κατανομό των χρόςεων 
γησ εύναι ορθολογικϊ ςυνδεδεμϋνη με τισ δυνατότητεσ του ςυγκοινωνιακού 
ςυςτόματοσ, ϋτςι ώςτε να μεγιςτοποιεύται η ωφελιμότητα από τισ επενδύςεισ 
δημόςιων πόρων και ταυτόχρονα να αποφεύγεται, όςο εύναι δυνατό, η 
υπερφόρτιςη του κυκλοφοριακού δικτύου ό η κυκλοφοριακό επιβϊρυνςη των 

επιμϋρουσ περιοχών του Σοπικού χεδύου. Σα πιο πϊνω ςυμβαδύζουν με την 
ςύγχρονη ευρωπαώκό φιλοςοφύα επύτευξησ ςυνθηκών βιώςιμησ κινητικότητασ ςτισ 
αςτικϋσ περιοχϋσ, η οπούα προώποθϋτει όπωσ κϊθε παρϋμβαςη ςτον τομϋα των 
αςτικών και των περιαςτικών ςυγκοινωνιών/κυκλοφορύασ βαςύζεται ςτισ αρχϋσ 
τησ αποδοτικότητασ, αςφϊλειασ, περιβαλλοντικόσ βιωςιμότητασ, κοινωνικόσ 
ιςότητασ και ανθρωποκεντριςμού. 

5.1.4 Η κυκλοφοριακό πολιτικό του Σοπικού χεδύου, για τη διαμόρφωςη τησ οπούασ 
λόφθηκαν υπόψη κυκλοφοριακϋσ αξιολογόςεισ και τοπικϊ δεδομϋνα, 
περιλαμβϊνει μια ςύνθετη και πολυδιϊςτατη δϋςμη μϋτρων πολιτικόσ και πρϋπει 
να εφαρμόζεται ολοκληρωμϋνα και όχι αποςπαςματικϊ. Η κυκλοφοριακό 

πολιτικό περιλαμβϊνει ςε ςτρατηγικό επύπεδο τουσ ακόλουθουσ γενικούσ 
ςτόχουσ που αποτελούν ύςησ ςημαςύασ ςυςτατικϊ ςτοιχεύα ενόσ ενιαύου ςυνόλου: 
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(α) Σην αποθϊρρυνςη τησ χρόςησ ιδιωτικού οχόματοσ για τισ μετακινόςεισ 
εντόσ του κϋντρου του οικιςμού και τησ περιβϊλλουςασ οικιςτικόσ 
περιοχόσ. 

(β) Σην ουςιαςτικό αναβϊθμιςη τησ ςημαςύασ, του ρόλου και τησ 
αποδοτικότητασ των μϋςων μαζικόσ μεταφορϊσ. 

(γ) Ση διαςφϊλιςη των αναγκαύων ςυνθηκών και τησ υποδομόσ για 
ενθϊρρυνςη τησ πραγματοπούηςησ διακινόςεων με μϋςα φιλικϊ προσ το 
περιβϊλλον, όπωσ εύναι το ποδόλατο και η πεζοκύνηςη. 

(δ) Σην εναρμόνιςη τησ κυκλοφοριακόσ πολιτικόσ με την Εθνικό τρατηγικό 

για τισ Μεταφορϋσ, το Πρόγραμμα Ενύςχυςησ των Δημοςύων Μεταφορών 
και ςε ευρύτερο πλαύςιο με την Πρϊςινη Βύβλο ¨Διαμόρφωςη νέασ 
Ευρωπαΰκήσ Κουλτούρασ Αςτικήσ Κινητικότητασ¨ και γενικότερα με την 
Ευρωπαώκό Πολιτικό Μεταφορών μετϊ το 2010. 

(ε) Σην οργϊνωςη ενόσ λειτουργικϊ ιεραρχημϋνου, ςύγχρονου και αποδοτικού 
δικτύου κύριων, δευτερευόντων και τριτευόντων δρόμων, με ςτόχο τη 
διαςφϊλιςη τησ ϊνετησ και αςφαλούσ διακύνηςησ του πληθυςμού και 
αγαθών μεταξύ επιμϋρουσ περιοχών του Σοπικού χεδύου καθώσ και τησ 
ευρύτερησ περιοχόσ, όπωσ επύςησ και τη δημιουργύα κατϊλληλων 
ςυνθηκών για τον αποτελεςματικότερο και αποδοτικότερο ϋλεγχο τησ 

παρόδιασ ανϊπτυξησ και τον ςταδιακό καθοριςμό ποιοτικών προτύπων 
οδικού ςχεδιαςμού και διαχεύριςησ για κϊθε κατηγορύα οδών. 

(ςτ) Σην αποτελεςματικότερη ςύνδεςη/ςυςχϋτιςη τησ χωροθετικόσ πολιτικόσ 
των χρόςεων γησ και τησ υποδομόσ μεταφορών, ώςτε ο ςυγκοινωνιακόσ 
ςχεδιαςμόσ να αποτελεύ αναπόςπαςτο μϋροσ του πολεοδομικού 
ςχεδιαςμού και αντύςτροφα. Ειδικότερα, την ουςιαςτικό και εξαρχόσ 
ςυςχϋτιςη του κύριου και βαςικού δευτερεύοντοσ οδικού δικτύου με την 
προβλεπόμενη ςτο χϋδιο κατανομό των χρόςεων γησ, με ςτόχο τον 
περιοριςμό των αναγκών διακύνηςησ, ςτον βαθμό που εύναι δυνατό και 
ςυμβατό με τη Γενικό τρατηγικό Ανϊπτυξησ. 

(ζ) Σην αντιμετώπιςη τησ αυξανόμενησ κυκλοφοριακόσ ζότηςησ ςτην κεντρικό 
περιοχό του Σοπικού χεδύου μϋςω τησ υιοθϋτηςησ μϋτρων κυκλοφοριακόσ 
διαχεύριςησ με ϋμφαςη ςε μϋτρα κυκλοφοριακόσ ύφεςησ, ςε κατϊλληλεσ 
περιπτώςεισ. 

(η) Σην διαχεύριςη τησ ζότηςησ για ςτϊθμευςη, ιδιαύτερα ςε εμπορικϋσ 
περιοχϋσ/ϊξονεσ δραςτηριότητασ, δρόμουσ πρωταρχικόσ ςημαςύασ και 
περιοχϋσ κατοικύασ. 

(θ) Σον ςχεδιαςμό και υλοπούηςη ολόκληρησ τησ ςυγκοινωνιακόσ υποδομόσ 

του Σοπικού χεδύου λαμβϊνοντασ υπόψη την εξυπηρϋτηςη τησ διακύνηςησ 
των ατόμων με ειδικϋσ ανϊγκεσ. 
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5.2 Οδικό Δύκτυο 

5.2.1 Σο οδικό δύκτυο του Σοπικού χεδύου, και ιδιαύτερα αυτό που εμπύπτει εντόσ των 
Περιοχών Ανϊπτυξησ, αποτελεύται από μια ςειρϊ λειτουργικϊ ιεραρχημϋνων 
κατηγοριών οδών που βαςύζεται ςτο διεθνώσ αποδεκτό ςύςτημα ιερϊρχηςησ 
οδών, όπωσ καταγρϊφεται ςτη ςύγχρονη ςχετικό βιβλιογραφύα και ςε διεθνό 
τεχνικϊ εγχειρύδια ςυγκοινωνιακού ςχεδιαςμού, ϋχοντασ ωσ βαςικό γνώμονα την 
καθοριςμϋνη/επιθυμητό βαςικό λειτουργία (πρόςβαςη ό/και προςπέλαςη) τησ 
εκϊςτοτε οδού. 

5.2.2 Η ¨Λειτουργική Ιεράρχηςη/Κατηγοριοποίηςη του Οδικού Δικτύου¨ (βλϋπε 
παρϊγραφο 5.2.5) λαμβϊνει επύςησ υπόψη το υφιςτϊμενο ςύςτημα ιερϊρχηςησ 

που ακολουθεύται ςτα εγκεκριμϋνα Πρότυπα Γεωμετρικού χεδιαςμού του 
Σμόματοσ Δημοςύων Ϊργων. 

5.2.3 Βϊςει του ςυςτόματοσ ¨Λειτουργικήσ Ιεράρχηςησ/Κατηγοριοποίηςησ του Οδικού 
Δικτύου¨, ςτα αντύςτοιχα κεφϊλαια του Σοπικού χεδύου καθορύζονται ςχετικϊ 
κριτόρια ςε ςχϋςη με παρόδιεσ χρόςεισ και λειτουργύεσ για κϊθε κατηγορύα οδών 
(π.χ. χωροθετικό πολιτικό χρόςεων, πολεοδομικϋσ ζώνεσ, χωροταξικό διϊταξη 
των αναπτύξεων-αποςτϊςεισ κτιρύων από όριο δρόμου, χωροθϋτηςη ςτϊθμευςησ 
κλπ.). Ειδικότερα, ςτο παρόν κεφϊλαιο καθορύζονται, μεταξύ ϊλλων, 
κατευθυντόριεσ γραμμϋσ και αρχϋσ ςε ςχϋςη με τη βαςικό οδικό λειτουργύα ανϊ 
κατηγορύα οδού. 

5.2.4 Ο λεπτομερόσ ςχεδιαςμόσ και τα γεωμετρικϊ χαρακτηριςτικϊ του οδικού δικτύου 
θα βαςύζονται γενικϊ ςτο ιςχύον Εγχειρύδιο/Πρότυπα Γεωμετρικού χεδιαςμού 
Δρόμων του Σμόματοσ Δημοςύων Ϊργων, καθώσ και ςτισ εκϊςτοτε δεςμεύςεισ 
που προκύπτουν από την επιτόπου κατϊςταςη. 

5.2.5 Λειτουργικό Ιερϊρχηςη/Κατηγοριοπούηςη Οδικού Δικτύου 

 Σο ςύςτημα τησ ¨Λειτουργικήσ Ιεράρχηςησ/Κατηγοριοποίηςησ του Οδικού Δικτύου¨ 
θα διϋπεται από το ακόλουθο μοντϋλο και ςχετικϋσ ςυνοδευτικϋσ κατευθυντόριεσ 
γραμμϋσ [ςχετικό εύναι το χϋδιο με Αρ. 3 (Κύριο και Βαςικό Δευτερεύον Οδικό 

Δύκτυο) του Σοπικού χεδύου]. 

5.2.5.2 Περιμετρικόσ Αυτοκινητόδρομοσ Λευκωςύασ 

5.2.5.2.1 Αποτελεύ αυτοκινητόδρομο αςτικού τύπου, περιφερειακόσ ςημαςύασ, με 
ανιςόπεδουσ και ιςόπεδουσ κόμβουσ, που εκτεύνεται νότια και περιμετρικϊ του 
πολεοδομικού ςυγκροτόματοσ Λευκωςύασ. Σμόμα του εμπύπτει ςτα όρια του 
Σοπικού χεδύου Σςερύου, διαςχύζοντασ περιοχϋσ που βρύςκονται εκτόσ των 
Περιοχών Ανϊπτυξησ. Εξυπηρετεύ υπεραςτικϋσ και περιφερειακϋσ κινόςεισ 
ταχεύασ κυκλοφορύασ/μεγϊλων αποςτϊςεων προσ και από τισ περιοχϋσ των 
Σοπικών χεδύων Λευκωςύασ, Σςερύου και τησ Περιοχόσ Νότια τησ Λευκωςύασ και 

τουσ Αυτοκινητόδρομουσ Λευκωςύασ-Λεμεςού Α1 (ανατολικϊ) και Λευκωςύασ-
Κοκκινοτριμιθιϊσ-Σροόδουσ (δυτικϊ). 
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5.2.5.2.2 το χϋδιο με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) του Σοπικού χεδύου καθορύζεται ειδικό λωρύδα 
Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωςύασ, η οπούα περιλαμβϊνει τη «λωρύδα 
κατϊληψησ» του υπό καταςκευό αυτοκινητόδρομου και των 
ανιςόπεδων/ιςόπεδων κόμβων, και ςτην οπούα θα επιτρϋπεται μόνο η εκτϋλεςη 
εργαςιών για γεωργικούσ ςκοπούσ, ενώ δεν θα επιτρϋπεται η ανϋγερςη οικοδομών 
ό οποιωνδόποτε ϊλλων εγκαταςτϊςεων (π.χ. γεωργικϋσ αποθόκεσ). το χϋδιο με 
Αρ. 6 (Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ) του Σοπικού χεδύου η προαναφερόμενη ειδικό 
λωρύδα ορύζεται ωσ Ειδικό Ζώνη με κωδικό ΠΑΛ. [χετικό επύςησ εύναι η 
παρϊγραφοσ 20.5.1 (Η Πολιτικό εκτόσ των Περιοχών Ανϊπτυξησ).] 

 Νοεύται ότι μόνο για ςκοπούσ αποζημύωςησ (απαλλοτρύωςη, ανταλλαγό με 

τεμϊχιο κρατικόσ ιδιοκτηςύασ κλπ.) των ιδιωτικών τεμαχύων που εμπύπτουν ςτη 
ςυγκεκριμϋνη Ειδικό Ζώνη, καθορύζονται ςυντελεςτϋσ ανϊπτυξησ, οι οπούοι εύναι 
εκεύνοι που εύχαν τα επηρεαζόμενα τεμϊχια πριν τη δημοςύευςη του Σοπικού 
χεδύου, κατϊ την οπούα αυτϊ περιελόφθηκαν ςτην Ειδικό Ζώνη ΠΑΛ. 

5.2.5.3 Δρόμοι Πρωταρχικόσ ημαςύασ 

Κύριοι δρόμοι με ό χωρύσ φυςικό διαχωριςμό κατευθύνςεων κυκλοφορύασ, με 
ελεγχόμενο τύπο και πυκνότητα ιςόπεδων (ό και ανιςόπεδων) ςυμβολών και 
περιοριςμϋνο ϋωσ πολύ περιοριςμϋνο αριθμό απευθεύασ οχηματικών προςβϊςεων 
ςε παρόδιεσ αναπτύξεισ. Πρόκειται για: 

(α) τον Περιμετρικό Δακτύλιο Σςερύου, ο οπούοσ περιβϊλλει τον οικιςμό και 
ςυντύθεται, κατϊ κύριο λόγο, από τον παρακαμπτόριο Λακατϊμειασ και τον 
ανατολικό, νότιο και δυτικό παρακαμπτόριο Σςερύου και μικρό τμόμα του 
Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωςύασ, 

(β) τουσ Βαςικούσ Ακτινωτούσ Δρόμουσ Τπερτοπικόσ ημαςύασ, οι οπούοι 
ςυνδϋουν το Σςϋρι με τισ περιβϊλλουςεσ περιοχϋσ (δόμουσ και κοινότητεσ) 
και καταλόγουν ςτον Περιμετρικό Δακτύλιο Σςερύου, και 

(γ) Δρόμο Τπερτοπικόσ ημαςύασ, ο οπούοσ ςυνδϋει τον Περιμετρικό 
Αυτοκινητόδρομο Λευκωςύασ με Βαςικό Ακτινωτό Δρόμο Τπερτοπικόσ 

ημαςύασ του Σοπικού χεδύου. 

5.2.5.4 Δευτερεύον Οδικό Δύκτυο (υλλεκτόριοι Δρόμοι) 

(α) Βαςικού ςυλλεκτόριοι δρόμοι: Δρόμοι δυο ϋωσ τριών λωρύδων 
κυκλοφορύασ (η τρύτη λωρύδα προορύζεται για δεξιόςτροφεσ κινόςεισ) που 
εξυπηρετούν κατϊ κύριο λόγο διαμπερεύσ κινόςεισ, οι οπούοι ςυλλϋγουν και 
κατανϋμουν την κυκλοφορύα από το υπόλοιπο οδικό δύκτυο ςε δρόμουσ 
πρωταρχικόσ ςημαςύασ. Πρόκειται για δευτερεύουςασ ςημαςύασ 
ακτινωτούσ και περιμετρικούσ δρόμουσ, που ςυλλϋγουν την 
τοπικό/εςωτερικό κυκλοφορύα του οικιςμού και την κατανϋμουν προσ (και 

από) τον Περιμετρικό Δακτύλιο Σςερύου και τουσ Βαςικούσ Ακτινωτούσ 
Δρόμουσ Τπερτοπικόσ ημαςύασ. 
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(β) Δευτερεύοντεσ ςυλλεκτόριοι δρόμοι: Δρόμοι κατϊ κύριο λόγο τοπικόσ 
ςημαςύασ που ςυλλϋγουν και κατανϋμουν την κυκλοφορύα ςε βαςικούσ 
ςυλλεκτόριουσ δρόμουσ ό δρόμουσ πρωταρχικόσ ςημαςύασ. 

5.2.5.5 Σοπικό Οδικό Δύκτυο 

Αμιγώσ τοπικού δρόμοι/οδού πρόςβαςησ όπιασ κυκλοφορύασ, οι οπούοι ςυνδϋουν 
επιμϋρουσ αναπτύξεισ με το δευτερεύον οδικό δύκτυο, ϋχουν ςυνόθωσ μικρό μόκοσ 
και εύναι επιθυμητό να ϋχουν τη μορφό βρόγχων ό να απολόγουν ςε αδιϋξοδα/cul-
de-sac. Για ςκοπούσ επύτευξησ ςυνθηκών όπιασ κυκλοφορύασ/μειωμϋνων 
ταχυτότων και ϊνετησ/αςφαλούσ διακύνηςησ πεζών, το πλϊτοσ των λωρύδων 
οχηματικόσ κυκλοφορύασ ό και τα τόξα ςτροφόσ ςε ςυμβολϋσ με δευτερεύοντεσ 

δρόμουσ θα διαφοροποιούνται (μειώνονται) ςε ςχϋςη με τα αντύςτοιχα που 
εφαρμόζονται ςε δρόμουσ του κύριου και βαςικού δευτερεύοντοσ οδικού δικτύου 
(δρόμοι πρωταρχικόσ ςημαςύασ και βαςικού ςυλλεκτόριοι δρόμοι, αντύςτοιχα). 

5.2.5.6 Δύκτυο Ποδηλατόδρομων/Πεζόδρομων-Πεζοδρομύων 

(α) Ποδηλατόδρομοι: Ειδικϊ διαμορφωμϋνεσ πορεύεσ κατϊ μόκοσ δρόμων (ωσ 
επύ το πλεύςτον πρωταρχικόσ ςημαςύασ ό/και βαςικών ςυλλεκτόριων) με 
διαχωριςμό από το οδόςτρωμα/λωρύδεσ κυκλοφορύασ ό ανεξϊρτητεσ 
διαδρομϋσ, για αποκλειςτικό χρόςη από ποδηλϊτεσ. 

(β) Ποδηλατολωρύδεσ: Ειδικϊ διαμορφωμϋνεσ πορεύεσ κατϊ μόκοσ 
οδοςτρώματοσ δρόμου (ωσ επύ το πλεύςτον βαςικού ςυλλεκτόριου), για 
αποκλειςτικό χρόςη από ποδηλϊτεσ. 

(γ) Πεζόδρομοι-Πεζοδρόμια: Ειδικϊ διαμορφωμϋνεσ πορεύεσ κατϊ μόκοσ 
δρόμων (ανεξαρτότωσ κατηγορύασ) με διαχωριςμό από το οδόςτρωμα/ 
λωρύδεσ κυκλοφορύασ ό ανεξϊρτητεσ διαδρομϋσ, για αποκλειςτικό χρόςη 
από πεζούσ. 

(δ) Ποδηλατοδιϊδρομοι: Ειδικϊ διαμορφωμϋνεσ (με οριζόντια ςόμανςη) 
λωρύδεσ οδοςτρώματοσ δρόμου (ωσ επύ το πλεύςτον δευτερεύοντοσ ό/και 

βαςικού ςυλλεκτόριου), για κοινό χρόςη από ποδηλϊτεσ και μηχανοκύνητα 
οχόματα. 

(ε) υνδυαςμϋνεσ Πορεύεσ Ποδηλατών-Πεζών: Ειδικϊ διαμορφωμϋνεσ 
πορεύεσ κατϊ μόκοσ δρόμων (ωσ επύ το πλεύςτον πρωταρχικόσ ςημαςύασ 
ό/και βαςικών ςυλλεκτόριων), με διαχωριςμό από το οδόςτρωμα/λωρύδεσ 
κυκλοφορύασ ό ανεξϊρτητεσ διαδρομϋσ, για αποκλειςτικό, ςυνδυαςμϋνη ό 
μεικτό χρόςη από ποδηλϊτεσ και πεζούσ. Εύναι επιθυμητό, οι κινόςεισ 
πεζών/ποδηλατών να διαχωρύζονται με διαφοροπούηςη ςτο υλικό ςτρώςησ 
ό ελαφριϊ υψομετρικό διαφορϊ και κατϊλληλη κϊθετη και οριζόντια 
ςόμανςη. 
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5.3 Κύριο και Βαςικό Δευτερεύον Οδικό Δύκτυο: Γενικό Πολιτικό που Διϋπει 
τον Ρόλο/Λειτουργύα του 

5.3.1 Σο κύριο και το βαςικό δευτερεύον οδικό δύκτυο του Σοπικού χεδύου, όπωσ 
φαύνεται ςτο χϋδιο με Αρ. 3 (Κύριο και Βαςικό Δευτερεύον Οδικό Δύκτυο) του 
Σοπικού χεδύου, απαρτύζεται από τον Περιμετρικό Αυτοκινητόδρομο Λευκωςύασ, 
τουσ Δρόμουσ Πρωταρχικόσ ημαςύασ (Περιμετρικόσ Δακτύλιοσ Σςερύου, 
Βαςικού Ακτινωτού Δρόμοι Τπερτοπικόσ ημαςύασ και Δρόμοσ Τπερτοπικόσ 
ημαςύασ) και τουσ Βαςικούσ υλλεκτόριουσ Δρόμουσ και αποτελεύ απαραύτητο 
λειτουργικό ςτοιχεύο για την πολεοδομικό οργϊνωςη τησ Δημοτικόσ περιοχόσ. Σο 
δύκτυο θα εξυπηρετεύ την προβλεπόμενη κυκλοφοριακό κύνηςη και ταυτόχρονα 

θα διευκολύνει την εύρυθμη λειτουργύα των δημόςιων ςυγκοινωνιών. 
Επιπρόςθετα, όπου αυτό εύναι εφικτό και επιθυμητό, εύναι δυνατό να αποτελεύ τον 
κορμό του δικτύου ποδηλατόδρομων. Σο κύριο και το βαςικό δευτερεύον οδικό 
δύκτυο αποτελεύ ενιαύο και ολοκληρωμϋνο ςύςτημα, ςτο οπούο όλα τα επιμϋρουσ 
τμόματα διαδραματύζουν ουςιώδη ρόλο, και ςε περιπτώςεισ μη ϋγκαιρησ 
υλοπούηςησ τμημϊτων του οδικού δικτύου η λειτουργύα του ςυνόλου τησ 
Δημοτικόσ περιοχόσ επηρεϊζεται ςε ςημαντικό βαθμό. 

5.3.2 το Σοπικό χϋδιο προνοούνται εκτόσ των ϊλλων και τα ακόλουθα: 

(α) Η καταςκευό ό αναβϊθμιςη των δρόμων πρωταρχικόσ ςημαςύασ με 
διαπλατύνςεισ, ευθυγραμμύςεισ και βελτιώςεισ. 

(β) Η καταςκευό βαςικών ςυλλεκτόριων δρόμων με ϋμφαςη ςτην 
ενςωμϊτωςη υποςτηρικτικόσ υποδομόσ για φιλικϊ προσ το περιβϊλλον 
μϋςα (ανϊπλαςη/διαπλϊτυνςη πεζοδρομύων, πυκνό χωροθϋτηςη 
διαβϊςεων πεζών, εφαρμογό μϋτρων κυκλοφοριακόσ διαχεύριςησ, 
εφαρμογό όπιων μϋτρων κυκλοφορικόσ ύφεςησ, ενςωμϊτωςη πεζόδρομων 
ό και ποδηλατόδρομων, όπου εύναι εφικτό κλπ.). 

5.3.3 Περιμετρικόσ Αυτοκινητόδρομοσ Λευκωςύασ 

Ο Περιμετρικόσ Αυτοκινητόδρομοσ Λευκωςύασ διαςφαλύζει την κυκλοφοριακό 

διακύνηςη υπερτοπικόσ και περιφερειακόσ ςημαςύασ από και προσ την περιοχό 
του Σοπικού χεδύου και μεταξύ των Αυτοκινητόδρομων Λευκωςύασ-Λεμεςού Α1 
και Λευκωςύασ-Κοκκινοτριμιθιϊσ-Σροόδουσ. 

5.3.4 Δρόμοι Πρωταρχικόσ ημαςύασ 

5.3.4.1 Η οργϊνωςη των δρόμων πρωταρχικόσ ςημαςύασ ςε Περιμετρικό Δακτύλιο, 
Βαςικούσ Ακτινωτούσ Δρόμουσ Τπερτοπικόσ ημαςύασ και Δρόμο Τπερτοπικόσ 
ημαςύασ εξυπηρετεύ την ομαλό κατανομό τησ κυκλοφορύασ τόςο εντόσ του 
οικιςμού, αποφεύγοντασ την ϊςκοπη διαμπερό κυκλοφορύα, όςο και εκτόσ αυτού 
προσ και από τισ περιβϊλλουςεσ περιοχϋσ (δόμουσ και κοινότητεσ). Η οργϊνωςη 

αυτό εξυπηρετεύ και την κυκλοφορύα ςε περιφερειακό επύπεδο, όπου το Σςϋρι 
αποτελεύ οικιςμό που παρεμβϊλλεται μεταξύ τησ περιοχόσ του Σοπικού χεδύου 
Λευκωςύασ και των οικιςμών ςτα νότια και ςτα δυτικϊ και διαςχύζεται από τον 



 

29 Σ Ο Π Ι Κ Ο    Χ Ε Δ Ι Ο   Σ  Ε Ρ Ι Ο Τ   2021` 
 

Περιμετρικό Αυτοκινητόδρομο Λευκωςύασ. Οι προκύπτουςεσ εςωτερικϋσ 
περιοχϋσ αποτελούν χωροδομικϋσ και λειτουργικϋσ ενότητεσ, τισ οπούεσ το Σοπικό 
χϋδιο επιχειρεύ να οργανώςει κυρύωσ ςε τοπικό επύπεδο. Παρϊλληλα, το βαςικό 
δευτερεύον οδικό δύκτυο (βαςικού ςυλλεκτόριοι δρόμοι), για το οπούο γύνεται 
ςχετικό αναφορϊ ςτη ςυνϋχεια, που κατϊ βϊςη ςυνύςταται από τουσ υπόλοιπουσ 
ςημαντικούσ δρόμουσ, εξυπηρετεύ τισ εςωτερικϋσ κινόςεισ ςτισ επιμϋρουσ 
Περιοχϋσ Ανϊπτυξησ. 

5.3.4.2 Σο δύκτυο δρόμων πρωταρχικόσ ςημαςύασ του Σοπικού χεδύου 
προγραμματύςθηκε με ςτόχο την ικανοπούηςη των υφιςτϊμενων και μελλοντικών 
αναγκών για διακινόςεισ τόςο ςε τοπικό όςο και ςε υπερτοπικό επύπεδο. Σμόματα 

του δικτύου ενδϋχεται να μην προωθηθούν ωσ ϋργα ϊμεςησ προτεραιότητασ κατϊ 
την περύοδο ιςχύοσ του παρόντοσ Σοπικού χεδύου. Εντούτοισ, η διαςφϊλιςη των 
οδεύςεών τουσ κατϊ την ϊςκηςη του πολεοδομικού ελϋγχου τησ ανϊπτυξησ 
αποτελεύ απόλυτη αναγκαιότητα και υποχρϋωςη τησ Πολεοδομικόσ Αρχόσ, 
δεδομϋνου ότι οι οδεύςεισ δρόμων τησ κατηγορύασ αυτόσ εύναι ανελαςτικϋσ και 
καθιςτούν αναγκαύο τον μακροπρόθεςμο προγραμματιςμό. 

5.3.4.3 Ϊνασ από τουσ κεντρικούσ ςτόχουσ τησ κυκλοφοριακόσ πολιτικόσ του Σοπικού 
χεδύου εύναι η διαςφϊλιςη ςυνθηκών ϊνετησ και αςφαλούσ κυκλοφορύασ 
οχημϊτων, λεωφορεύων, πεζών και ποδηλατών (όπου εύναι πρακτικϊ εφικτό) ςτο 
δύκτυο δρόμων πρωταρχικόσ ςημαςύασ και ςτουσ βαςικούσ ςυλλεκτόριουσ 

δρόμουσ κατϊ προτεραιότητα. Για την επύτευξη του πιο πϊνω ςτόχου, ςτουσ 
δρόμουσ πρωταρχικόσ ςημαςύασ θα περιορύζονται, κατϊ το δυνατό, οι ςυμβολϋσ 
με δευτερεύοντεσ δρόμουσ, όπωσ και οι προςβϊςεισ από επιμϋρουσ αναπτύξεισ, 
ϋτςι ώςτε να διαφυλϊςςεται η κυκλοφοριακό ικανότητα του δικτύου και η 
απρόςκοπτη ςυνϋχεια πεζοδρομύων, πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων. 

5.3.4.4 τισ περιπτώςεισ δρόμων πρωταρχικόσ ςημαςύασ, όπου αυτό εύναι εφικτό ωσ 
αποτϋλεςμα των υφιςτϊμενων δεςμεύςεων, κατϊ τον ϋλεγχο αιτόςεων για 
αξιοπούηςη παρόδιων ιδιοκτηςιών εντόσ Οικιςτικών Ζωνών, η Πολεοδομικό Αρχό 
θα μεριμνϊ για τη δημιουργύα υπηρεςιακών δρόμων, απομονωτικόσ λωρύδασ 
προςταςύασ επαρκούσ πλϊτουσ, περιοριςμού των ςυμβολών με δευτερεύοντεσ 
δρόμουσ όπωσ και των προςβϊςεων ςε επιμϋρουσ αναπτύξεισ, καθώσ και για ϊλλα 

ρυθμιςτικϊ μϋτρα και διευθετόςεισ. Βαςικού ςτόχοι εύναι η απϊμβλυνςη των 
όποιων οχλόςεων και επιβαρύνςεων ενδϋχεται να επηρεϊςουν τα τεμϊχια και τισ 
αναπτύξεισ κατϊ μόκοσ του δρόμου πρωταρχικόσ ςημαςύασ και παρϊλληλα, η 
διαφύλαξη τησ κυκλοφοριακόσ ικανότητασ, λειτουργικότητασ και οδικόσ 
αςφϊλειασ του ιδύου του δρόμου. Όπου εύναι δυνατό, το ςυνολικό πλϊτοσ 
υπηρεςιακού δρόμου και χώρου πρϊςινου θα εύναι τησ τϊξησ των 16 μϋτρων. 
Αναμϋνεται ότι η πολιτικό αυτό θα ςυμβϊλει ςτον περιοριςμό των οδικών 
ατυχημϊτων και ςτη μεύωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων που ενδϋχεται να 
προκαλούνται κατϊ μόκοσ των κύριων δρόμων, δεδομϋνου ότι η απρόςκοπτη και 
ομαλό ροό οχημϊτων ςυμβϊλλει ουςιωδώσ ςτον περιοριςμό των ρύπων που 

εκπϋμπονται ςτην ατμόςφαιρα, καθώσ και ςτη μεύωςη των αρνητικών 
επιπτώςεων ςτισ εκατϋρωθεν οικιςτικϋσ περιοχϋσ. 
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5.3.4.5 Ειδικϋσ αναφορϋσ που ςτοχεύουν ςτη διαφύλαξη και διαςφϊλιςη τησ 
κυκλοφοριακόσ ικανότητασ και οδικόσ αςφϊλειασ του δικτύου δρόμων 
πρωταρχικόσ ςημαςύασ, μϋςω χωροθετικών πολιτικών, γύνονται και ςε ςχετικϋσ 
παραγρϊφουσ των οικεύων Κεφαλαύων του Σοπικού χεδύου. 

5.3.4.6 Η γη που θεωρεύται αναγκαύα για τη ςταδιακό υλοπούηςη του οδικού δικτύου 
ςτην περιοχό του Σοπικού χεδύου θα διαςφαλύζεται με την επιβολό όρων ςε 
πολεοδομικϋσ ϊδειεσ ό με απαλλοτρύωςη, ςε κατϊλληλεσ περιπτώςεισ. 

5.3.4.7 Κατϊ τον ακριβό ςχεδιαςμό και την καταςκευό των δρόμων πρωταρχικόσ 
ςημαςύασ θα προνοούνται όςα ςτοιχεύα θεωρούνται αναγκαύα για διαςφϊλιςη τησ 
ενιαύασ λειτουργύασ των περιοχών που βρύςκονται εκατϋρωθεν των ανωτϋρω 

δρόμων. Σϋτοια ςτοιχεύα μπορεύ να εύναι διαβϊςεισ πεζών κατϊλληλου τύπου 
ανϊλογα με την περύπτωςη, η διαςφϊλιςη τησ ςυνϋχειασ του προγραμματιζόμενου 
ςυςτόματοσ πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων, κ.ο.κ. 

5.3.4.8 ε περιπτώςεισ δρόμων πρωταρχικόσ ςημαςύασ, οι οπούοι εύτε διαςχύζουν 
περιοχϋσ του οικιςμού που εύναι όδη ανεπτυγμϋνεσ, χωρύσ να ϋχουν διαςφαλιςθεύ 
ϋγκαιρα οι προώποθϋςεισ περιοριςμού των όποιων περιβαλλοντικών επιπτώςεων 
ενδϋχεται να προκύπτουν, εύτε περιοχϋσ με περιβαλλοντικό αξύα, θα λαμβϊνονται 
όλα τα μϋτρα που θεωρούνται αναγκαύα για την ελαχιςτοπούηςη των αρνητικών 
επιπτώςεων ςτην ποιότητα του περιβϊλλοντοσ κατϊ τον λεπτομερό ςχεδιαςμό 
και κατϊ την καταςκευό των δρόμων. Κατϊ τον ςχεδιαςμό και την καταςκευό 

τμημϊτων του κύριου οδικού δικτύου θα θεωρεύται ωσ αναπόςπαςτο μϋροσ του 
ϋργου η ϋγκαιρη και κατϊλληλη τοπιοτϋχνηςη και ο πλόρησ οδικόσ και ϊλλοσ 
εξοπλιςμόσ κατϊ τρόπο ώςτε τα ϋργα αυτϊ να μην μεταβϊλλονται ςε αρνητικϊ 
χαρακτηριςτικϊ τησ περιοχόσ. 

5.3.4.9 τον προγραμματιςμό του κύριου οδικού δικτύου περιλαμβϊνεται και αριθμόσ 
κόμβων που θεωρούνται αναγκαύοι για την ομαλό λειτουργύα του δικτύου. Ο 
τύποσ που θα υιοθετεύται για κϊθε κόμβο καθορύζεται μετϊ από εκτύμηςη των 
κυκλοφοριακών αναγκών και ϊλλων δεδομϋνων. 

5.3.4.10 Ζώνη Προςταςύασ Κατϊ Μόκοσ Δρόμου Πρωταρχικόσ ημαςύασ 

5.3.4.10.1 ε περιπτώςεισ ϋνταξησ ιδιοκτηςιών που εφϊπτονται δρόμου πρωταρχικόσ 
ςημαςύασ ςε Οικιςτικό Ζώνη, καθορύζεται Ζώνη Προςταςύασ με κωδικό Δα2 
(λωρύδα προςταςύασ) πλϊτουσ 6 τουλϊχιςτον μϋτρων κατϊ μόκοσ του 
πρωτεύοντοσ δρόμου, όπου, κατϊ κανόνα, θα αποφεύγονται απευθεύασ 
οχηματικϋσ προςβϊςεισ, ενώ θα παρϋχεται η δυνατότητα χρηςιμοπούηςόσ τησ για 
ςκοπούσ δημιουργύασ υπηρεςιακού δρόμου. 

5.3.4.10.2 ε περύπτωςη υποβολόσ αύτηςησ για ανϊπτυξη ςε τεμϊχιο που μϋροσ του εμπύπτει 
ςε καθοριςμϋνη Ζώνη Προςταςύασ κατϊ μόκοσ δρόμου πρωταρχικόσ ςημαςύασ 
και μϋροσ ςε Ζώνη Ανϊπτυξησ, η Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατό να επιτρϋπει 

την παραχώρηςη του απαιτούμενου ποςοςτού του ανοικτού δημόςιου χώρου ςτη 
Ζώνη Προςταςύασ, με βϊςη τισ πρόνοιεσ τησ παραγρϊφου 3.2 του Παραρτόματοσ 
Β (Γενικϋσ Πρόνοιεσ Πολιτικόσ) του Σοπικού χεδύου, με ςτόχο τη διαφύλαξη 
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απομονωτικόσ λωρύδασ ουςιαςτικού πλϊτουσ και την προςταςύα των ανϋςεων 
τησ περιβϊλλουςασ περιοχόσ. Σο εμβαδόν αυτό θα υπολογύζεται χωρύσ να 
λαμβϊνεται υπόψη τυχόν διαφορϊ ςτισ αξύεσ τησ γησ εντόσ των δυο Ζωνών. 

Νοεύται ότι οι πρόνοιεσ τησ παρούςασ υποπαραγρϊφου υπεριςχύουν των 
προνοιών τησ παραγρϊφου 3.8 του Παραρτόματοσ Β (Γενικϋσ Πρόνοιεσ 
Πολιτικόσ) του Σοπικού χεδύου. 

5.3.4.10.3 Ειδικό αναφορϊ ςτη Ζώνη Προςταςύασ που καθορύζεται κατϊ μόκοσ δρόμου 
πρωταρχικόσ ςημαςύασ, και η οπούα ςτο χϋδιο με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) του 
Σοπικού χεδύου ορύζεται ωσ λωρύδα προςταςύασ, γύνεται ςτην παρϊγραφο 6.7.2 
(Περιβϊλλον). 

5.3.5 Βαςικού υλλεκτόριοι Δρόμοι 

5.3.5.1 Οι Βαςικού υλλεκτόριοι Δρόμοι αποτελούν ςημαντικούσ δρόμουσ, οι οπούοι 
διαςφαλύζουν την ϊνετη και αςφαλό διακύνηςη ιδιωτικών οχημϊτων ό/και Μϋςων 
Μαζικόσ Μεταφορϊσ ςτο εςωτερικό των επιμϋρουσ λειτουργικών και 
χωροδομικών ενοτότων του Σοπικού χεδύου. Σα γεωμετρικϊ χαρακτηριςτικϊ 
αυτών των δρόμων θα καθορύζονται ωσ ςυνϊρτηςη του αναμενόμενου ρόλου τουσ 
και των χρόςεων γησ που θα εξυπηρετούν. 

5.3.5.2 Γενικϊ και αναλόγωσ των ειδικών κυκλοφοριακών και πολεοδομικών ςυνθηκών 

του εκϊςτοτε οδικού ϊξονα, οι βαςικού ςυλλεκτόριοι δρόμοι θα διαθϋτουν δυο 
λωρύδεσ κυκλοφορύασ και πρόςθετη λωρύδα για δεξιόςτροφεσ κινόςεισ. ε 
αντύθεςη με τουσ δευτερεύοντεσ ςυλλεκτόριουσ, οι βαςικού ςυλλεκτόριοι ϋχουν 
μεγαλύτερο μόκοσ και αναβαθμιςμϋνα γεωμετρικϊ χαρακτηριςτικϊ και ςυνδϋουν 
δρόμουσ πρωταρχικόσ ςημαςύασ μεταξύ τουσ, εξυπηρετώντασ μεγαλύτερο όγκο 
διακινόςεων. 

5.4 Φωροθετικό Πολιτικό ςε Δρόμουσ Πρωταρχικόσ ημαςύασ και Βαςικούσ 
υλλεκτόριουσ Δρόμουσ 

 Σόςο οι δρόμοι πρωταρχικόσ ςημαςύασ όςο και οι βαςικού ςυλλεκτόριοι δρόμοι 

ςυνδϋονται με χωροθετικϋσ πολιτικϋσ επιμϋρουσ κεφαλαύων του Σοπικού χεδύου 
και δεύχνονται ςτα χϋδια με Αρ. 3 (Κύριο και Βαςικό Δευτερεύον Οδικό Δύκτυο), 
Αρ.5 (Φρόςη Γησ) και Αρ. 6 (Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ). 

5.5 Κυκλοφοριακό Διαχεύριςη 

5.5.1 Η κυκλοφοριακό πολιτικό ςε κεντρικϋσ ό/και κυκλοφοριακϊ ευαύςθητεσ 
περιοχϋσ εδρϊζεται ςτη βελτύωςη τησ λειτουργύασ του οδικού δικτύου μϋςω τησ 
εφαρμογόσ μϋτρων κυκλοφοριακόσ διαχεύριςησ. τισ ύδιεσ περιοχϋσ, θα 
εφαρμόζονται μϋτρα κυκλοφοριακόσ ύφεςησ, όπου κρύνεται αναγκαύο για τη 
διατόρηςη ό/και τη βελτύωςη τησ τοπικόσ φυςιογνωμύασ. 

5.5.2 Σα μϋτρα κυκλοφοριακόσ διαχεύριςησ αποτελούν ςτρατηγικό επιλογό και θα 
ςυμβϊλουν ςτην ουςιαςτικό βελτύωςη τησ ποιότητασ του περιβϊλλοντοσ, ςτην 
αναβϊθμιςη τησ ελκυςτικότητασ οριςμϋνων περιοχών και ςτην αναπροςαρμογό 
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των προτεραιοτότων και τησ ϋμφαςησ που αποδύδεται ςε διϊφορα μϋςα 
κυκλοφορύασ (ιδιωτικϊ οχόματα, λεωφορεύα, ποδόλατα, πεζού). Πιθανϊ μϋτρα 
κυκλοφοριακόσ διαχεύριςησ περιλαμβϊνουν ςυςτόματα μονοδρόμηςησ, μϋτρα 
κυκλοφοριακόσ ύφεςησ και μϋτρα που αποςκοπούν ςτην αποθϊρρυνςη τησ 
διαμπερούσ κυκλοφορύασ διαμϋςου αμιγώσ οικιςτικών περιοχών (π.χ. κατϊλληλη 
οριζόντια/κϊθετη ςόμανςη, μεύωςη πλϊτουσ οδοςτρώματοσ, τοπικϋσ προεξοχϋσ 
πεζοδρομύου ό τοπικϋσ νηςύδεσ για δημιουργύα ςτϋνωςησ οδοςτρώματοσ, 
κυρτώματα οδοςτρώματοσ, υπερυψωμϋνεσ ςυμβολϋσ, υπερυψωμϋνεσ διαβϊςεισ 
πεζών κλπ.), λωρύδεσ για την αποκλειςτικό κυκλοφορύα Μϋςων Μαζικόσ 
Μεταφορϊσ ςε κύριουσ ό/και βαςικούσ δευτερεύοντεσ δρόμουσ, περιοριςμό των 
προςβϊςεων ςε κύριουσ δρόμουσ, ρύθμιςη τησ ςτϊθμευςησ κατϊ μόκοσ δρόμων, 

πεζοδρομόςεισ, καταςκευό ποδηλατόδρομων, κ.ο.κ., και πρϋπει να υιοθετούνται 
μετϊ από ειδικϋσ κυκλοφοριακϋσ μελϋτεσ. 

5.5.3 Σα μϋτρα κυκλοφοριακόσ διαχεύριςησ αφορούν κυρύωσ το κϋντρο του οικιςμού 
όπου ϋχουν όδη γύνει τϋτοιεσ παρεμβϊςεισ, με ςτόχο την αναβϊθμιςη τησ εικόνασ 
τησ περιοχόσ, τη βελτύωςη τησ προςπελαςιμότητϊσ τησ κυρύωσ για πεζούσ και την 
προβολό ςημαντικών οικοδομημϊτων. 

5.6 Εναλλακτικϊ Μϋςα Μεταφορϊσ 

5.6.1 Μϋςα Μαζικόσ Μεταφορϊσ (ΜΜΜ) 

5.6.1.1 Η Γενικό τρατηγικό Ανϊπτυξησ του Σοπικού χεδύου ςτηρύζεται ςε μεγϊλο 
βαθμό, ιδιαύτερα μεςοπρόθεςμα και μακροπρόθεςμα, ςτην ουςιαςτικό βελτύωςη 
τησ αποτελεςματικότητασ του ςυςτόματοσ δημόςιων ςυγκοινωνιών (αςτικϊ, 
υπεραςτικϊ και αγροτικϊ λεωφορεύα). Εκτιμϊται ότι οι δημόςιεσ ςυγκοινωνύεσ θα 
υποβοηθόςουν ςτη ςταδιακό απϊμβλυνςη των κυκλοφοριακών προβλημϊτων 
τησ περιοχόσ του χεδύου, που θα τεύνουν να διογκώνονται διαχρονικϊ ςε 
περύπτωςη που δεν υιοθετηθεύ μια πιο ενεργόσ πολιτικό για τισ δημόςιεσ 
ςυγκοινωνύεσ. Για τον λόγο αυτό, αποδύδεται ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτην ειςαγωγό 
μϋτρων που θα ενθαρρύνουν την ευρύτερη δυνατό χρηςιμοπούηςη των μϋςων 
δημόςιασ ςυγκοινωνύασ από το κοινό. 

5.6.1.2 το Σοπικό χϋδιο, που αποτελεύ κύρια εργαλεύο πολεοδομικόσ πολιτικόσ, δεν 
καθορύζεται ϊμεςα η πολιτικό του δημόςιου τομϋα ςτο επύπεδο των Μϋςων 
Μαζικόσ Μεταφορϊσ (ΜΜΜ). Η πολιτικό του Σοπικού χεδύου επικεντρώνεται 
ςτη διαςφϊλιςη των λειτουργικών προώποθϋςεων και τησ υποδομόσ, που θα 
υποβοηθόςουν ςτην αναβϊθμιςη τησ οργϊνωςησ και τησ δυναμικότητασ του 
υπϊρχοντοσ ςυςτόματοσ, με ςτόχο τα ΜΜΜ να εξυπηρετούν αυξανόμενα 
ποςοςτϊ των καθημερινών διακινόςεων μϋςα ςτην περιοχό του χεδύου. 

5.6.1.3 Η δομό του δικτύου των διαδρομών των ΜΜΜ πρϋπει να ςυςχετύζεται ϊμεςα και 
ουςιαςτικϊ με την κατανομό των χρόςεων ςτη Δημοτικό περιοχό, με ςτόχο τη 
μεγιςτοπούηςη τησ αποδοτικότητασ των παρεχομϋνων υπηρεςιών και την 

αναβϊθμιςη τησ εξυπηρϋτηςησ του πληθυςμού. Σαυτόχρονα, η Πολεοδομικό 
Αρχό θα λαμβϊνει ςοβαρϊ υπόψη το επύπεδο εξυπηρϋτηςησ που παρϋχεται ςε 
κϊθε περύπτωςη από τα ΜΜΜ κατϊ τον ϋλεγχο αιτόςεων για αναπτύξεισ μεύζονοσ 
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κλύμακασ και ςημαςύασ που εκτιμϊται πωσ θα προςελκύουν μεγϊλο αριθμό 
χρηςτών. Ο δημόςιοσ τομϋασ πρϋπει να λαμβϊνει εξύςου ςοβαρϊ υπόψη αυτό την 
παρϊμετρο για τη χωροθϋτηςη διαφόρων δημόςιων χρόςεων και ϊλλων 
αναπτύξεων. 

5.6.2 Δύκτυο Πεζοδρομύων, Πεζόδρομων και Ποδηλατόδρομων 

5.6.2.1 την περιοχό του Σοπικού χεδύου κρύνεται απόλυτα αναγκαύο όπωσ υιοθετηθούν 
ςυγκεκριμϋνα μϋτρα που θα ενθαρρύνουν τη διακύνηςη του κοινού με μϋςα φιλικϊ 
προσ το περιβϊλλον, ιδιαύτερα για μικρϋσ και μεςαύεσ αποςτϊςεισ. Η πολιτικό 
αυτό μπορεύ να αποδώςει μεςοπρόθεςμα πολύ ςημαντικϊ αποτελϋςματα, 
ιδιαύτερα όταν ςτοχεύει ςε πληθυςμιακϋσ ομϊδεσ που μπορούν να 

χρηςιμοποιόςουν το ποδόλατο ό να κυκλοφορόςουν πεζού με ςχετικό ευχϋρεια. 

5.6.2.2 Κρύςιμησ ςημαςύασ θεωρεύται η ςυμπλόρωςη, αποκατϊςταςη, ςυντόρηςη, 
διαχεύριςη αλλϊ και αςτυνόμευςη ολόκληρου του δικτύου πεζοδρομύων, 
δεδομϋνου ότι αποτελεύ το πρώτο μϋςο μεταφορϊσ ςτην ιεραρχύα των μϋςων. Από 
ϊποψη κλύμακασ επϋνδυςησ (κοςτύζει ςυγκριτικϊ λιγότερο από την καταςκευό 
δρόμων ό την δημιουργύα ςυςτημϊτων μαζικόσ μεταφορϊσ), αλλϊ και από ϊποψη 
λειτουργικόσ ςημαςύασ, δεδομϋνου ότι αποτελεύ τον ςυνδετικό κρύκο αλλϊ και την 
προώπόθεςη για την λειτουργύα όλων των υπόλοιπων μϋςων μεταφορϊσ, αφού, 
ανεξαρτότωσ του μϋςου μεταφορϊσ, η διεκπεραύωςη ενόσ ταξιδιού προώποθϋτει 
κϊποια απόςταςη με τα πόδια ςτην αρχό και ςτο τϋλοσ, ενδεχομϋνωσ και ςτο 

ενδιϊμεςο του ταξιδιού. 

5.6.2.3 Για τισ ανϊγκεσ διακύνηςησ των πεζών και ποδηλατών προνοούνται, γενικϊ, τα πιο 
κϊτω μϋτρα πολιτικόσ: 

(α) Η μεθοδικό και ςταδιακό υλοπούηςη ενόσ ολοκληρωμϋνου και ςυνεχούσ 
δικτύου πεζόδρομων, πεζοδρομύων και ποδηλατόδρομων που θα ενώνει τισ 
περιοχϋσ κατοικύασ με τα βαςικϊ κϋντρα δραςτηριότητασ, τα εκπαιδευτικϊ 
ιδρύματα και το ςύςτημα των δημόςιων χώρων πρϊςινου. 

Σα πεζοδρόμια και οι πεζόδρομοι αποτελούν προτεραιότητα δεδομϋνου ότι 

ο αναγκαύοσ χώροσ εύναι κατϊ κανόνα διαςφαλιςμϋνοσ. Η Σοπικό Αρχό 
πρϋπει να καταρτύςει ϋνα ςυγκροτημϋνο πρόγραμμα προτεραιοτότων για 
την ετόςια καταςκευό τμημϊτων αυτού του δικτύου, με ϋμφαςη ςε ϊξονεσ 
που εκτιμϊται ότι θα χρηςιμοποιούνται ςυχνότερα. 

(β) Οι ανϊγκεσ διακύνηςησ πεζών και ποδηλατών πρϋπει να λαμβϊνονται 
υπόψη ςτον ςχεδιαςμό νϋων ό ςτη βελτύωςη υφιςτϊμενων Περιοχών 
Ανϊπτυξησ. Αυτό ιςχύει κυρύωσ για περιοχϋσ εμπορικών δραςτηριοτότων 
και κατοικύασ, αλλϊ εφαρμόζεται και ςε ϊλλεσ μεγϊλεσ αναπτύξεισ που 
ςχετύζονται με τη βιομηχανύα, την εκπαύδευςη, και την αναψυχό και τη 
ψυχαγωγύα. 

(γ) Η δημιουργύα ειδικών λωρύδων για ποδόλατα, όπου εύναι εφικτό, ςτο 
πλαύςιο ϋργων αναβϊθμιςησ του κύριου οδικού δικτύου ό δρόμων που 
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καθορύζονται ωσ Ωξονεσ Δραςτηριότητασ. Προτεραιότητα θα δοθεύ ςτην 
καταςκευό ποδηλατόδρομων κατϊ μόκοσ γραμμικών πϊρκων ό ϊλλων 
γραμμικών περιοχών πρϊςινου. 

(δ) Ο καθοριςμόσ περιοχών, δρόμων ό πλατειών που θα εύναι απαλλαγμϋνεσ 
από τροχαύα κυκλοφορύα, ιδιαύτερα ςτο κϋντρο του οικιςμού. 

(ε) Η ορθολογιςτικό και αποδοτικό ςόμανςη (οριζόντια και κϊθετη) 
ολόκληρου του δικτύου πεζοδρομύων, πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων, 
ώςτε να εξυπηρετεύ αποτελεςματικϊ τισ ανϊγκεσ διακύνηςησ και εξεύρεςησ 
πορεύασ όλων των χρηςτών του δικτύου. 

5.6.3 Ποδηλατόδρομοι/Ποδηλατολωρύδεσ 

5.6.3.1 τρατηγικόσ ςτόχοσ του Σοπικού χεδύου εύναι η μακροπρόθεςμη και ςταδιακό 
ανϊπτυξη ενόσ ολοκληρωμϋνου, ςυνεκτικού και αςφαλούσ δικτύου βαςικόσ 
ποδηλατικόσ υποδομόσ για το ςύνολο τησ περιοχόσ του Σοπικού χεδύου, με 
ςκοπό: 

(α) Ση ςύνδεςη περιοχών κατοικύασ με βαςικϋσ δημόςιεσ και ϊλλεσ χρόςεισ, 
όπωσ ςχολεύα, πολιτιςτικϋσ λειτουργύεσ, αθλητικϊ κϋντρα/γόπεδα, περιοχϋσ 
εμπορικών δραςτηριοτότων και χώρουσ πρϊςινου/πϊρκα. 

(β) Σην ποδηλατικό ςύνδεςη των επιμϋρουσ περιοχών του Σοπικού χεδύου 
μεταξύ τουσ και με γειτνιϊζοντα πολεοδομικϊ ςυγκροτόματα/ευρύτερεσ 
αςτικϋσ περιοχϋσ (π.χ. Σοπικό χϋδιο Λευκωςύασ). 

(γ) Ση δημιουργύα των βϊςεων και προώποθϋςεων για ανϊπτυξη ¨ποδηλατικόσ 
ςυνεύδηςησ¨ μεταξύ του ςυνόλου των χρηςτών τησ οδικόσ υποδομόσ τησ 
περιοχόσ του Σοπικού χεδύου, με απώτερο ςτόχο την καθιϋρωςη του 
ποδηλϊτη ωσ ιςότιμου χρόςτη ανϊμεςα ςτα υπόλοιπα ςυμβατικϊ μϋςα 
μεταφορϊσ. 

5.6.3.2 Σο βαςικό δύκτυο ποδηλατόδρομων του Σοπικού χεδύου φαύνεται ενδεικτικϊ ςτο 
χϋδιο με Αρ. 4 (Βαςικό Δύκτυο Ποδηλατόδρομων) του Σοπικού χεδύου και 

μπορεύ να αφορϊ ποδηλατόδρομο, ποδηλατολωρύδα, ποδηλατοδιϊδρομο ό 
πορεύα κοινόσ χρόςησ από ποδηλϊτεσ και οχόματα ό από ποδηλϊτεσ και πεζούσ, 
ανϊλογα με την περύπτωςη (τοπικϋσ ανϊγκεσ, επιτόπου κατϊςταςη, χαρακτόρασ 
δρόμου/παρόδια χρόςη, δεςμεύςεισ που ϋχουν επιβληθεύ από την Πολεοδομικό 
Αρχό κλπ.). 

5.6.3.3 Η διαμόρφωςη του βαςικού δικτύου ποδηλατόδρομων, το οπούο κατατϊςςεται ςε 
τρεισ κατηγορύεσ (κύριο-κατϊ μόκοσ δρόμων πρωταρχικόσ ςημαςύασ και βαςικών 
ςυλλεκτόριων δρόμων, δευτερεύον και ενδεικτικό), βαςύζεται: 

(α) την υφιςτϊμενη και προγραμματιζόμενη κατανομό των χρόςεων γησ. 

(β) ε κυκλοφοριακϊ, περιβαλλοντικϊ και τοπογραφικϊ δεδομϋνα. 
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5.6.3.4 Σο χϋδιο με Αρ. 4 (Βαςικό Δύκτυο Ποδηλατόδρομων) του Σοπικού χεδύου θα 
αποτελϋςει καθοδηγητικό βϊςη για τον λεπτομερϋςτερο ςχεδιαςμό (ςύμφωνα με 
τα εγκεκριμϋνα πρότυπα/προδιαγραφϋσ όπωσ αυτϋσ καθορύζονται ςτο "Τεχνικό 
Εγχειρίδιο Σχεδιαςμού Ποδηλατόδρομων" που ϋχει ετοιμαςτεύ από το Σμόμα 
Πολεοδομύασ και Οικόςεωσ, ςτα πλαύςια του ευρωπαώκού προγρϊμματοσ LIFE). 

5.6.3.5 Η υλοπούηςη του βαςικού ποδηλατικού δικτύου που προνοεύται ςτο Σοπικό 
χϋδιο θα γύνεται ςτα πλαύςια: 

(α) υλοπούηςησ οδικών και ϊλλων πολεοδομικών ϋργων, 

(β) κυκλοφοριακόσ διαχεύριςησ ό και αναπροςαρμογόσ τησ διατομόσ 

υφιςτϊμενων οδών, και 

(γ) ϊςκηςησ πολεοδομικού ελϋγχου (όπου εύναι εφικτό), ανϊλογα με την 
περύπτωςη. 

5.6.3.6 Η ετοιμαςύα των ρυθμιςτικών και καταςκευαςτικών ςχεδύων των 
ποδηλατόδρομων όπωσ και η διαδικαςύα καταςκευόσ τησ ςχετικόσ ποδηλατικόσ 
υποδομόσ αποτελεύ ςυνεργαςύα τησ Σοπικόσ Αρχόσ, του Σμόματοσ Πολεοδομύασ 
και Οικόςεωσ και του Σμόματοσ Δημοςύων Ϊργων. 

5.7 τϊθμευςη 

5.7.1 Γενικϊ 

5.7.1.1 Σο πρόβλημα ςτϊθμευςησ εύναι πολύπλοκο και οφεύλεται ςε πολλαπλούσ λόγουσ, 
όπωσ ςτην ανεπϊρκεια των εναλλακτικών μϋςων μεταφορϊσ, ςτη δυςανϊλογα 
υψηλό ζότηςη ςτϊθμευςησ λόγω τησ ςχεδόν πλόρουσ εξϊρτηςησ των 
μετακινόςεων από το ιδιωτικό όχημα, ςτο χαμηλό ποςοςτό πληρότητασ των 
ιδιωτικών οχημϊτων, ςτην ανεπϊρκεια ελϋγχου/αςτυνόμευςησ, καθώσ και ςτην 
αδυναμύα εξιςορρόπηςησ του ιςοζυγύου προςφορϊσ-ζότηςησ ςτϊθμευςησ. 

5.7.1.2 Σο πρόβλημα εύναι ιδιαύτερα αιςθητό ςτο κϋντρο του οικιςμού που ειδικότερα ςτο 
τμόμα του που καθορύζεται ςτο Σοπικό χϋδιο ωσ Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό, 

κατϊ μόκοσ των διαμορφωμϋνων εμπορικών περιοχών, αλλϊ και ςε Οικιςτικϋσ 
Ζώνεσ που γειτνιϊζουν με διαμορφωμϋνεσ εμπορικϋσ περιοχϋσ και θα μπορούςε 
να επικεντρωθεύ ςτην παρϊνομη ςτϊθμευςη λόγω μειωμϋνησ προςφορϊσ χώρων 
ςτϊθμευςησ, ςτον ανεπαρκό ϋλεγχο/αςτυνόμευςη ό ςτο ςυνδυαςμό των πιο 
πϊνω. 

5.7.1.3 Οι επιπτώςεισ του προβλόματοσ ςτην κυκλοφορύα, ςτην οδικό αςφϊλεια, ςτο 
περιβϊλλον, ςτην αιςθητικό, ςτη λειτουργικότητα και κατ’ επϋκταςη ςτην 
οικονομύα, εύναι ςημαντικϋσ και ιδιαύτερα επιζόμιεσ ςτη βιωςιμότητα τησ 
Δημοτικόσ περιοχόσ. Μερικϋσ από τισ πιο ςημαντικϋσ επιπτώςεισ/επακόλουθα 
τησ ανεξϋλεγκτησ ςτϊθμευςησ ςχετύζονται με: 
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(α) Ση ςοβαρό μεύωςη τησ κυκλοφοριακόσ ικανότητασ του οδικού δικτύου από 
την κατϊληψη ζωτικού οδικού χώρου και τησ πρόςθετησ διακύνηςησ που 
ςχετύζεται με τη ςτϊθμευςη. 

(β) Ση δημιουργύα ςυνθηκών οχληρύασ και κατ’ επϋκταςη υποβϊθμιςησ τησ 
ποιότητασ ζωόσ ςε γειτονιϋσ/περιοχϋσ κατοικύασ, ωσ επακόλουθο τησ 
παρϊνομησ ςτϊθμευςησ οχημϊτων ςε τοπικούσ/ςυνοικιακούσ δρόμουσ. 

(γ) Ση ςοβαρό μεύωςη του επιπϋδου οδικόσ αςφϊλειασ, ιδιαύτερα ςε ςυμβολϋσ, 
ωσ αποτϋλεςμα τησ μειωμϋνησ ορατότητασ από παρϊνομα ςταθμευμϋνα 
οχόματα επύ του φυςικού και λειτουργικού χώρου των ςυμβολών. 

(δ) Σην κατϊληψη ζωτικού δημόςιου χώρου διακύνηςησ πεζών και ποδηλατών, 
ωσ αποτϋλεςμα τησ παρϊνομησ οχηματικόσ κατϊληψησ πεζοδρομύων, 
πεζόδρομων, ποδηλατόδρομων και κατ’ επϋκταςη την αποθϊρρυνςη 
χρόςησ εναλλακτικών μϋςων μεταφορϊσ. 

(ε) Ση δυςκολύα διακύνηςησ του λεωφορεύου και εφαρμογόσ μϋτρων 
προώθηςόσ του και γενικϊ, την απόδοςη προτεραιότητασ ςτα μϋςα μαζικόσ 
μεταφορϊσ. 

5.7.2 Φώροι τϊθμευςησ 

5.7.2.1 το Σοπικό χϋδιο προβλϋπεται η υιοθϋτηςη ορθολογικόσ και ιςορροπημϋνησ 
πολιτικόσ για τη ςτϊθμευςη οχημϊτων τόςο ςτο κϋντρο του οικιςμού όςο και 
ςτην υπόλοιπη Περιοχό Ανϊπτυξησ. Η πολιτικό αυτό ςτηρύζεται ςτισ πιο κϊτω 
αρχϋσ: 

(α) Εξαςφϊλιςη επαρκών χώρων ςτϊθμευςησ για ικανοπούηςη των αναγκών 
λειτουργύασ διαφόρων χρόςεων μϋςω τησ διαςφϊλιςησ χώρων ςε ιδιωτικϋσ 
αναπτύξεισ και ςε δημόςιουσ χώρουσ ςτϊθμευςησ. 

(β) Διαςφϊλιςη χώρων ςτϊθμευςησ για φορτοεκφορτώςεισ εμπορευμϊτων ςε 
περιπτώςεισ όπου αυτό θεωρεύται αναγκαύο λόγω τησ φύςησ των χρόςεων. 

(γ) Η ςτϊθμευςη κατϊ μόκοσ δρόμων, ιδιαύτερα του κύριου οδικού δικτύου και 
των ςημαντικότερων κόμβων του, θα ελϋγχεται και θα ρυθμύζεται 
ορθολογικϊ και θα επιτρϋπεται μόνο όπου κρύνεται απόλυτα αναγκαύο. 

(δ) Ενθϊρρυνςη παροχόσ χώρων ςτϊθμευςησ για πελϊτεσ καταςτημϊτων και 
γραφεύων ςε ειδικϊ καθοριςμϋνουσ δημόςιουσ και ιδιωτικούσ χώρουσ παρϊ 
την οδό ό ςε οργανωμϋνουσ χώρουσ εκτόσ οδού. 

(ε) Αποθϊρρυνςη ςτϊθμευςησ ιδιωτικών οχημϊτων των εργαζομϋνων ςε 
περιοχϋσ που χαρακτηρύζονται από ιδιαύτερα μεγϊλη πυκνότητα χρόςησ και 
ενθϊρρυνςη των μετακινόςεών τουσ με τισ δημόςιεσ ςυγκοινωνύεσ και ϊλλα 

μϋςα φιλικϊ προσ το περιβϊλλον. 



 

37 Σ Ο Π Ι Κ Ο    Χ Ε Δ Ι Ο   Σ  Ε Ρ Ι Ο Τ   2021` 
 

(ςτ) Καταςκευό δημόςιων χώρων ςτϊθμευςησ επαρκούσ χωρητικότητασ ςε 
κϊθε πολεοδομικό ϋργο που αφορϊ δρόμο πρωταρχικόσ ςημαςύασ. 

5.7.2.2 το πλαύςιο υλοπούηςησ μϋτρων κυκλοφοριακόσ διαχεύριςησ ςτο κϋντρο του 
οικιςμού και για ςκοπούσ διαςφϊλιςησ ικανοποιητικού αριθμού χώρων 
ςτϊθμευςησ για δημόςια χρόςη, προτεύνεται η δημιουργύα κατϊλληλα και 
ςτρατηγικϊ χωροθετημϋνων χώρων ςτϊθμευςησ. Η απόκτηςη και διαμόρφωςη των 
χώρων αυτών θα επιτευχθεύ εύτε με τη χρόςη του Ειδικού Σαμεύου για Εξαγορϊ 
Φώρων τϊθμευςησ ό με την απαλλοτρύωςη τεμαχύων από την αρμόδια Σοπικό 
Αρχό. 

5.7.2.3 Για τον πυρόνα του οικιςμού θα εφαρμόζεται ειδικό καθεςτώσ ςτϊθμευςησ, που 

θα περιλαμβϊνει μϋτρα, κύνητρα και μηχανιςμούσ που θα καθοριςθούν ςε 
εξειδικευμϋνεσ μελϋτεσ και ςχϋδια. την ανωτϋρω περιοχό οι δυνατότητεσ 
διαςφϊλιςησ χώρων ςτϊθμευςησ εύναι περιοριςμϋνεσ και τα μϋτρα που θα 
υιοθετούνται πρϋπει να ενθαρρύνουν τη ςτϊθμευςη ςε περιμετρικούσ χώρουσ. 
τισ περιπτώςεισ που αντιμετωπύζεται αντικειμενικό λειτουργικό αδυναμύα 
ενςωμϊτωςησ των απαιτούμενων χώρων ςτϊθμευςησ ςτο υπό ανϊπτυξη τεμϊχιο, 
θα εφαρμόζεται ο μηχανιςμόσ εξαγορϊσ χώρων ςτϊθμευςησ, ςύμφωνα με τισ 
ςχετικϋσ ιςχύουςεσ Εντολϋσ του υπουργού Εςωτερικών. 

5.7.3 Πρότυπα για Παροχό και Διαμόρφωςη Φώρων τϊθμευςησ 

5.7.3.1 ε ςχϋςη με τη χορόγηςη πολεοδομικόσ ϊδειασ, η Πολεοδομικό Αρχό θα 
εφαρμόζει κατϊλληλα πρότυπα για παροχό και διαμόρφωςη χώρων ςτϊθμευςησ 
για οχόματα, που θα προνοούν τον ελϊχιςτο απαιτούμενο αριθμό χώρων 
ςτϊθμευςησ για κϊθε εύδοσ ανϊπτυξησ καθώσ και τα λειτουργικϊ και γεωμετρικϊ 
χαρακτηριςτικϊ των χώρων ςτϊθμευςησ και τησ πρόςβαςησ/διόδου προσ αυτούσ. 
Σα πιο πϊνω πρότυπα καθορύζονται με ςχετικό Εντολό του υπουργού 
Εςωτερικών, την οπούα εκδύδει, αφού λϊβει υπόψη την γνώμη του Πολεοδομικού 
υμβουλύου και ϊλλουσ ςχετικούσ με το θϋμα φορεύσ. 

5.7.3.2 Η εφαρμογό των πιο πϊνω προτύπων αποςκοπεύ ςτην, κατϊ τα το δυνατό, 
ικανοπούηςη των αναγκών ςτϊθμευςησ των επιμϋρουσ αναπτύξεων και ςτην 

διαςφϊλιςη τησ αποτροπόσ τησ παρϊνομησ ςτϊθμευςησ οχημϊτων επύ του 
οδοςτρώματοσ, εκτόσ ςτισ περιπτώςεισ όπου προβλϋπεται ειδικϊ από ςχετικϋσ 
κυκλοφοριακϋσ ρυθμύςεισ (καθοριςμϋνεσ θϋςεισ παρόδιασ ςτϊθμευςησ) και θα 
ςυμβαδύζει με τη δεδηλωμϋνη κυβερνητικό πολιτικό ενθϊρρυνςησ/προώθηςησ 
τησ χρόςησ Μϋςων Μαζικόσ Μεταφορϊσ και ϊλλων εναλλακτικών μϋςων 
διακύνηςησ (ποδόλατο, περπϊτημα). 

5.7.3.3 ε ειδικϋσ περιπτώςεισ όπωσ αυτϋσ καθορύζονται ςτην πιο πϊνω Εντολό ό/και ςε 
ςχετικϋσ πρόνοιεσ του εκϊςτοτε Σοπικού χεδύου, καθώσ και ςε περιπτώςεισ 
αναπτύξεων μεγϊλησ κλύμακασ ό αναπτύξεων που εκτιμϊται ότι θα προςελκύουν 
ιδιαύτερα αυξημϋνουσ αριθμούσ χρηςτών ανϊ μονϊδα επιφϊνειασ, η Πολεοδομικό 

Αρχό, λαμβϊνοντασ υπόψη τα δεδομϋνα τησ ανϊπτυξησ και τα ειδικϊ 
κυκλοφοριακϊ χαρακτηριςτικϊ και τον βαθμό επηρεαςμού των ανϋςεων τησ 
ευρύτερησ περιοχόσ, εύναι δυνατό να απαιτεύ αριθμό χώρων ςτϊθμευςησ 
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ουςιαςτικϊ μεγαλύτερο των καθοριζόμενων ςτα πρότυπα, με βαςικό κριτόριο την 
ικανοπούηςη των αναγκών ςτϊθμευςησ που δημιουργεύ η κϊθε ανϊπτυξη. 

5.7.3.4 ε κατϊλληλεσ περιπτώςεισ, η Πολεοδομικό Αρχό μπορεύ να απαιτόςει 
λιγότερουσ χώρουσ ςτϊθμευςησ από αυτούσ που προκύπτουν ςύμφωνα με τα 
ανωτϋρω πρότυπα ό καθόλου χώρουσ ςτϊθμευςησ ςε περιπτώςεισ που 
ςχετύζονται με προςθόκη ςε νόμιμη οικοδομό, με τροποπούηςη ό προςθόκη ςε 
διατηρητϋα ό παραδοςιακό οικοδομό, με αλλαγό χρόςησ τησ οικοδομόσ, με 
περιοριςμϋνου μεγϋθουσ αναπτύξεισ που ανεγεύρονται ςε πυκνοκατοικημϋνεσ 
κεντρικϋσ ό πεζοδρομημϋνεσ περιοχϋσ ό περιοχϋσ όπου η παραδοςιακό δομό του 
οικιςμού δεν επιτρϋπει την ϊνετη και αςφαλό διακύνηςη των οχημϊτων ό/και ςε 

ϊλλεσ κατϊλληλεσ ό ειδικϋσ περιπτώςεισ. Όλεσ οι πιο πϊνω περιπτώςεισ 
περιλαμβϊνονται ςτην προαναφερόμενη Εντολό του υπουργού Εςωτερικών. 

5.7.3.5 Όταν υπϊρχει εξ' αντικειμϋνου δυςκολύα για ικανοπούηςη των απαιτόςεων ςε 
χώρουσ ςτϊθμευςησ αναφορικϊ με ςυγκεκριμϋνη ανϊπτυξη, η Πολεοδομικό Αρχό 
εύναι δυνατό να αποδεχθεύ όπωσ χρηςιμοποιεύται ϊλλο τεμϊχιο πληςύον για 
ςκοπούσ ςτϊθμευςησ ςε ςχϋςη με την ανϊπτυξη, εφόςον κρύνει ότι αυτό εύναι 
κατϊλληλο από πολεοδομικό ϊποψη. Νοεύται ότι η χρηςιμοπούηςη του πιο πϊνω 
ϊλλου τεμαχύου ςε ςχϋςη με την προτεινόμενη ανϊπτυξη θα πρϋπει να 
κατοχυρώνεται και διαςφαλύζεται νομικϊ με κατϊλληλουσ όρουσ, ώςτε να 
υλοποιεύται ςε καθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα και πριν την υποβολό αύτηςησ για 

εξαςφϊλιςη ϊδειασ οικοδομόσ. 

5.8 Αξιολόγηςη Κυκλοφοριακών Επιπτώςεων από Οριςμϋνουσ Σύπουσ 
Αναπτύξεων 

5.8.1 Λόγω τησ φύςησ, του όγκου και των ιδιαιτεροτότων τουσ, οριςμϋνεσ κατηγορύεσ 
χρόςεων γησ/αναπτύξεων προςελκύουν μεγϊλο όγκο κυκλοφορύασ, 
δημιουργώντασ αρνητικϋσ επιπτώςεισ ςτο οδικό δύκτυο και γενικότερα ςτισ 
ςυνθόκεσ κυκλοφορύασ τησ περιοχόσ ςτην οπούα εντϊςςονται. Οι επιπτώςεισ 
αυτϋσ μπορούν να διαχωριςτούν ςε τρεισ βαςικϋσ κατηγορύεσ: 

(α) την προςτιθϋμενη οχηματικό κυκλοφορύα που αναμϋνεται να προςελκύςει 

η νϋα ανϊπτυξη, ιδιαύτερα ςε ώρεσ κυκλοφοριακόσ αιχμόσ. 

(β) τον επηρεαςμό του ιςοζυγύου προςφορϊσ-ζότηςησ ςτϊθμευςησ τησ 
περιβϊλλουςασ περιοχόσ, λόγω τησ προςτιθϋμενησ ζότηςησ ςτϊθμευςησ 
από τη νϋα ανϊπτυξη. 

(γ) τον ενδεχόμενο επηρεαςμό των ςυνθηκών οδικόσ αςφϊλειασ τησ 
περιβϊλλουςασ περιοχόσ από την προςθόκη τησ νϋασ ανϊπτυξησ. 

5.8.2 Οι πιο πϊνω επιπτώςεισ ϋχουν και περιβαλλοντικϋσ παραμϋτρουσ που ςχετύζονται 
με την υποβϊθμιςη τησ ποιότητασ του αϋρα από την εκπομπό οχηματικών ρύπων, 

καθώσ και τη δημιουργύα ςυνθηκών ηχορύπανςησ και γενικότερα οχληρύασ ςτην 
περιβϊλλουςα περιοχό. ημαντικϋσ εύναι και οι ϋμμεςεσ οικονομικϋσ επιπτώςεισ 
από νϋεσ αναπτύξεισ, που ςχετύζονται με τη διαχρονικό ανϊγκη που προκύπτει για 
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τη ςυνεχό αναβϊθμιςη, διεύρυνςη και επϋκταςη του δημόςιου οδικού δικτύου, με 
κόςτοσ, το οπούο τισ πλεύςτεσ φορϋσ επωμύζεται το ύδιο το Κρϊτοσ. 

5.8.3 Για ςκοπούσ διαςφϊλιςησ τησ κυκλοφοριακόσ ικανότητασ, λειτουργικότητασ και 
αςφϊλειασ του οδικού δικτύου (ιδιαύτερα του Κύριου και του Βαςικού 
Δευτερεύοντοσ Οδικού Δικτύου), αλλϊ κατ’ επϋκταςη και για τη διαςφϊλιςη τησ 
βιωςιμότητασ και ποιότητασ ζωόσ των κατούκων/εργαζομϋνων τησ περιοχόσ του 
Σοπικού χεδύου, η Πολεοδομικό Αρχό, ςτισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτην 
παρϊγραφο 5.8.7 θα απαιτεύ την υποβολό Μελέτησ Κυκλοφοριακών Επιπτώςεων 
(ΜΚΕ) από τον εκϊςτοτε αιτητό, η οπούα θα κατατύθεται ωσ ςυμπληρωματικό 
ϋγγραφο με την υποβολό τησ αύτηςησ. 

5.8.4 Σα πορύςματα/ειςηγόςεισ τησ ΜΚΕ καθώσ και οι ςχετικϋσ παρατηρόςεισ/ςχόλια 
του Σμόματοσ Δημοςύων Ϊργων (ωσ η αρμόδια αρχό που προδιαγρϊφει, εξετϊζει 
και αξιολογεύ ΜΚΕ), τα οπούα περιλαμβϊνουν, μεταξύ ϊλλων, ειςηγόςεισ για 
αναβϊθμιςη των κυκλοφοριακών δεδομϋνων τησ προτεινόμενησ ανϊπτυξησ 
(ςημεύα και μορφό οχηματικών προςβϊςεων, απαιτούμενοσ επιπρόςθετοσ 
αριθμόσ χώρων ςτϊθμευςησ, πρόνοιεσ για ςόμανςη/ςηματοδότηςη κλπ.), θα 
λαμβϊνονται υπόψη ωσ ουςιώδεισ παρϊγοντεσ κατϊ την εξϋταςη τησ αύτηςησ και 
λόψη πολεοδομικόσ απόφαςησ από την Πολεοδομικό Αρχό και, όπου 
ενδεύκνυται, θα περιλαμβϊνονται οι απαιτούμενοι ςχετικού όροι κατϊ τη 
χορόγηςη τησ πολεοδομικόσ ϊδειασ. 

5.8.5 Επιπρόςθετα, η Πολεοδομικό Αρχό μπορεύ να επιβϊλει, μϋςω τησ ςυμπερύληψησ 
ςχετικών όρων ό και ςτα πλαύςια ςυμφωνύασ με βϊςη το ϊρθρο 43 του περύ 
Πολεοδομύασ και Φωροταξύασ Νόμου, κατϊ τη χορόγηςη τησ πολεοδομικόσ 
ϊδειασ, την επιβολό αντιςταθμιςτικών μϋτρων, όπωσ, ςυμπλόρωςη ό αναβϊθμιςη 
του γύρω οδικού δικτύου, για την αντιμετώπιςη τυχόν ςοβαρών ό μη 
αναςτρϋψιμων προβλημϊτων λειτουργικότητασ και οδικόσ αςφϊλειασ που 
αναμϋνεται ότι θα προκληθούν ςτο γύρω οδικό δύκτυο από την προτεινόμενη 
ανϊπτυξη. 

5.8.6 Συχόν εξειδικευμϋνεσ απαιτόςεισ καθώσ και το ακριβϋσ περιεχόμενο τησ εκϊςτοτε 
ΜΚΕ θα προςδιορύζονται από το Σμόμα Δημοςύων Ϊργων. 

5.8.7 Για μεγϊλησ κλύμακασ ό/και ϋνταςησ αναπτύξεισ, η Πολεοδομικό Αρχό θα απαιτεύ 
κατϊ την κρύςη τησ την υποβολό ΜΚΕ ςτισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ: 

(α) τα πλαύςια χορόγηςησ πολεοδομικόσ ϊδειασ κατϊ παρϋκκλιςη των 
προνοιών του Σοπικού χεδύου. 

(β) τα πλαύςια χορόγηςησ πολεοδομικόσ ϊδειασ με ςυντελεςτό δόμηςησ 
πϋραν του καθοριζόμενου ςτο Σοπικό χϋδιο. 

(γ) τα πλαύςια εφαρμογόσ διακριτικόσ ευχϋρειασ όςον αφορϊ την 

χωροθϋτηςη τησ ανϊπτυξησ. 
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(δ) ε ειδικϋσ περιπτώςεισ όπωσ προνοούνται ςε ςχετικϋσ παραγρϊφουσ των 
οικεύων Κεφαλαύων του Σοπικού χεδύου. 

5.8.8 Ανεξϊρτητα των προνοιών τησ παραγρϊφου 5.8.7 η Πολεοδομικό Αρχό μπορεύ να 
απαιτόςει την υποβολό ΜΚΕ (ό οποιαςδόποτε ϊλλησ απαιτούμενησ 
πληροφορύασ) για οποιαδόποτε ϊλλη ανϊπτυξη, με βϊςη τον Κανονιςμό 55 του 
1990, ςύμφωνα με τον περύ Πολεοδομύασ και Φωροταξύασ Νόμο. 

5.9 Ειδικϋσ Πρόνοιεσ 

5.9.1 Οι ανϊγκεσ διακύνηςησ πεζών θα πρϋπει να λαμβϊνονται ςοβαρϊ υπόψη ςτον 
ςχεδιαςμό νϋων ό ςτη βελτύωςη υφιςτϊμενων Περιοχών Ανϊπτυξησ. 

5.9.2 Οι ανϊγκεσ διακύνηςησ ατόμων με ειδικϋσ ανϊγκεσ πρϋπει να λαμβϊνονται υπόψη 
τόςο ςτο ςχεδιαςμό Περιοχών Ανϊπτυξησ, όςο και ςτον ςχεδιαςμό και τον 
ϋλεγχο ιδιωτικών αναπτύξεων. 

5.9.3 Κατϊ τον λεπτομερό ςχεδιαςμό και υλοπούηςη των δρόμων πρωταρχικόσ 
ςημαςύασ και ϊλλων βαςικών δρόμων, θα λαμβϊνεται ςοβαρϊ υπόψη η πρϊςινη 
υποδομό, όπωσ για παρϊδειγμα η κατϊλληλη φύτευςη, η ανϊγκη διακύνηςησ τησ 
πανύδασ τησ περιοχόσ αφόνοντασ τα κατϊλληλα περϊςματα, κ.ϊ. 
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6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

6.1 Γενικϊ 

6.1.1 Η προςταςύα και η ςυνετό διαχεύριςη ό και διατόρηςη ςε κατϊλληλεσ 
περιπτώςεισ των ςυςτατικών ςτοιχεύων του περιβϊλλοντοσ ϋχει αποκτόςει 
ιδιαύτερη ςημαςύα μετϊ την ϋνταξη τησ Κύπρου ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη, αφού 
μαζύ με την οικονομύα και την κοινωνικό ςυνοχό, αποτελούν τουσ τρεισ βαςικούσ 
ϊξονεσ τησ ευρωπαώκόσ πολιτικόσ. 

6.1.2 Σο περιβϊλλον επηρεϊζει καθοριςτικϊ την ποιότητα ζωόσ και την ευημερύα του 
αςτικού πληθυςμού. Ψσ βαςικϊ ςυςτατικϊ ςτοιχεύα του περιβϊλλοντοσ 

θεωρούνται τα ακόλουθα: 

(α) η χλωρύδα, η πανύδα και η βιοποικιλότητα, 

(β) το ϋδαφοσ, τα νερϊ, η ατμόςφαιρα και το κλύμα, 

(γ) η πολιτιςτικό κληρονομιϊ και τα υπόλοιπα δομικϊ και υλικϊ αγαθϊ, 

(δ) το φυςικό, ιςτορικό και πολιτιςτικό τοπύο, και 

(ε) ο ανθρώπινοσ πληθυςμόσ, η υγεύα και η αςφϊλεια. 

6.1.3 Πολλϋσ πτυχϋσ του πολεοδομικού προγραμματιςμού τησ ανϊπτυξησ ςυμβϊλλουν 
ϊμεςα και ϋμμεςα ςτη διαμόρφωςη τησ ποιότητασ του περιβϊλλοντοσ 
βραχυπρόθεςμα, μεςοπρόθεςμα και μακροπρόθεςμα. Η κατανομό των χρόςεων 
γησ και η ϋνταςό τουσ ςτο ςύνολο τησ Δημοτικόσ περιοχόσ Σςερύου, ο τρόποσ 
οργϊνωςησ και λειτουργύασ τουσ, η κυκλοφοριακό πολιτικό, η χωροθϋτηςη 
κεντρικών και μεγϊλησ κλύμακασ λειτουργιών και χρόςεων και ο βαθμόσ 
διαςπορϊσ τησ ανϊπτυξησ εκτόσ των Περιοχών Ανϊπτυξησ, αποτελούν 
αντικεύμενα που καθορύζουν την ποιότητα ζωόσ του ςημερινού, αλλϊ και του 
μελλοντικού πληθυςμού και των χρηςτών τησ περιοχόσ του Σοπικού χεδύου 
Σςερύου ό και γειτονικών περιοχών. 

6.1.4 τρατηγικόσ ςημαςύασ ςτόχοσ τησ εφαρμογόσ του Σοπικού χεδύου εύναι η 
λελογιςμϋνη ανϊπτυξη ςτα πλαύςια τησ αρχόσ τησ αειφορύασ, που αφορϊ μεταξύ 
ϊλλων, τη χρηςιμοπούηςη των φυςικών πόρων µε μϋτρο ώςτε να μπορϋςουν να 
χρηςιμοποιηθούν και από τισ επόμενεσ γενιϋσ. Μϋςα ςτο πλαύςιο αυτό η Γενικό 
τρατηγικό Ανϊπτυξησ καθώσ και οι επιμϋρουσ πρόνοιεσ του Σοπικού χεδύου 
δημιουργούν ςυνθόκεσ και προώποθϋςεισ που εύναι καθοριςτικϋσ για την ποιότητα 
και διαχεύριςη του περιβϊλλοντοσ. 

6.1.5 Σο περιβϊλλον αποτελεύ πολυτομεακό ενότητα, η οπούα ςυναρτϊται οριζόντια με 
όλουσ τουσ τομεύσ ανϊπτυξησ. Κατϊ ςυνϋπεια, δεν μπορεύ να περιοριςτεύ ςτο 
παρόν κεφϊλαιο, που κατϊ κύριο λόγο αφορϊ τη διαχεύριςη του πρϊςινου, του 

ανοικτού δημόςιου χώρου και του τοπύου. Οι επιμϋρουσ πτυχϋσ του 
περιβϊλλοντοσ αποτελούν παραμϋτρουσ οι οπούεσ επηρεϊζονται από μεγϊλο 
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αριθμό πολιτικών, όπωσ οι πολιτικϋσ που αφορούν ςτισ μεταφορϋσ, τη διϊςπαρτη 
ανϊπτυξη, τη βιομηχανύα και μεταπούηςη, κ.ο.κ. 

6.2 Προβλόματα 

 Σα κύρια προβλόματα και ελλεύψεισ που αντιμετωπύζονται ςτην περιοχό του 
Σοπικού χεδύου ςε ςχϋςη με τα θϋματα που αναφϋρθηκαν πιο πϊνω, εύναι τα 
ακόλουθα: 

(α) Η καταπόνηςη του φυςικού περιβϊλλοντοσ, η µη αποτελεςματικό 
προςταςύα οριςμϋνων χαρακτηριςτικών και περιβαλλοντικϊ ευαύςθητων 
περιοχών από πλευρϊσ χλωρύδασ και πανύδασ, καθώσ και η υποβϊθμιςη τησ 

πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ και οριςμϋνων αξιόλογων τμημϊτων του 
περιαςτικού ιςτού (περιλαμβανομϋνησ γενικϊ και τησ αιςθητικόσ 
υποβϊθμιςησ). 

(β) Η μη επαρκόσ προςταςύα του εδϊφουσ και των υδατορεμϊτων (κούτεσ 
ποταμών/χειμϊρρων ό αργακιών ό λεκϊνεσ απορροόσ όμβριων υδϊτων) και 
η μη βιώςιμη χρόςη των φυςικών πόρων. 

(γ) Οι τϊςεισ διαςπορϊσ τησ ανϊπτυξησ και εξϊπλωςησ ςε αντύθεςη με τα 
πρότυπα του αειφόρου και ςυμπαγούσ οικιςμού, οι οπούεσ, ανϊμεςα ς’ ϊλλα 
υποβαθμύζουν την ποιότητα του περιβϊλλοντοσ. 

(δ) Η ρύπανςη τησ ατμόςφαιρασ που οξύνεται από τισ εκπομπϋσ αϋριων 
ρύπων, κυρύωσ, από οχόματα. 

(ε) Η υφιςτϊμενη ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ γειτνύαςη αςύμβατων χρόςεων και 
λειτουργιών με αποτϋλεςμα τη πιθανό όχληςη γειτονικών περιοχών κϊτω 
από οριςμϋνεσ προώποθϋςεισ. 

(ςτ) Η ϋλλειψη ανοικτών διαμορφωμϋνων, τοπιοτεχνημϋνων και ϊλλων 
ιεραρχημϋνων ελεύθερων δημόςιων χώρων ό χώρων πρϊςινου, ιδιαύτερα 
ςτον πυκνοκατοικημϋνο πυρόνα και ςε ϊλλεσ κεντρικϋσ περιοχϋσ, καθώσ 
και προβλόματα ςυντόρηςησ και διαχεύριςησ των υφιςτϊμενων, που 

ςυντελούν ςτην υποβϊθμιςη των ανϋςεων ζωόσ, εργαςύασ και αναψυχόσ 
του τοπικού πληθυςμού και των επιςκεπτών. 

(ζ) Η ϋλλειψη προςπελαςιμότητασ, αξιοπούηςησ και καλόσ διαχεύριςησ 
περιοχών αξιόλογων, μεταξύ ϊλλων, από πλευρϊσ περιβϊλλοντοσ και 
τοπύου. 

6.3 Η τρατηγικό του Σοπικού χεδύου 

6.3.1 Βαςικό επιδύωξη του Σοπικού χεδύου εύναι η διαφύλαξη του περιβαλλοντικού 
πλούτου και η εφαρμογό τησ αρχόσ τησ αειφόρου ανϊπτυξησ. Η ανϊπτυξη 

προωθεύται με ςεβαςμό προσ το φυςικό περιβϊλλον, για να επιτευχθεύ διαφύλαξό 
του και ςτο μϋλλον, παρϊλληλα με τισ πολιτικϋσ που αφορούν την ανϊπτυξη ςε 
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κοινωνικούσ και οικονομικούσ τομεύσ, καθώσ και την ιςόρροπη εδαφικό 
ανϊπτυξη. 

6.3.2 Σο Σοπικό χϋδιο αποτελεύ το θεςμικό πλαύςιο μϋςα από τισ πρόνοιεσ του οπούου 
επιδιώκεται να επιτευχθεύ με ολοκληρωμϋνο και ςυςτηματικό τρόπο η προςταςύα 
και η βελτύωςη του περιβϊλλοντοσ ςτην περιοχό του. 

6.3.3 Βαςικόσ ςκοπόσ του Σοπικού χεδύου ςτον τομϋα του περιβϊλλοντοσ εύναι η 
αποτελεςματικό προςταςύα, αναβϊθμιςη και διαχεύριςη των φυςικών πόρων, του 
περιβϊλλοντοσ, τησ βιοποικιλότητασ, του τοπύου και τησ φυςικόσ και 
πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ, και η βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ των κατούκων. 

6.3.4 Σο τοπύο αναγνωρύζεται ωσ βαςικό ςτοιχεύο του φυςικού περιβϊλλοντοσ, ωσ 
ϋκφραςη τησ ποικιλότητασ τησ πολιτιςτικόσ και φυςικόσ κληρονομιϊσ και ωσ 
βϊςη τησ ταυτότητασ τησ περιοχόσ του Σοπικού χεδύου. 

6.4 Ειδικού τόχοι και Προοπτικϋσ 

6.4.1 Μϋςα από τισ πρόνοιεσ του Σοπικού χεδύου και ςε ςυνδυαςμό με τη γενικότερη 
ςτρατηγικό ανϊπτυξόσ του, το περιβϊλλον και το τοπύο αντιμετωπύζονται ωσ 
πρωταρχικού ςυντελεςτϋσ τησ ποιότητασ τησ ζωόσ των κατούκων και χρηςτών τησ 
περιοχόσ του Σοπικού χεδύου, καθώσ και ωσ κοινού πόροι, αναδεικνύοντασ την 
προοπτικό τουσ ςε επιθυμητό πηγό οικονομικόσ δρϊςησ, με ςημαντικό ρόλο ςτα 

κοινωνικϊ, πολιτιςτικϊ, περιβαλλοντικϊ και οικολογικϊ θϋματα. 

6.4.2 Μϋςω τησ εφαρμογόσ των προνοιών του Σοπικού χεδύου επιδιώκονται οι 
ακόλουθοι ςτόχοι: 

(α) Η αποφυγό ουςιώδουσ δυςμενούσ επηρεαςμού του περιβϊλλοντοσ. ε 
περιπτώςεισ υλοπούηςησ ϋργων, τα οπούα θεωρούνται απαραύτητα για την 
ορθολογικό λειτουργύα του ςυνόλου τησ Δημοτικόσ περιοχόσ, θα πρϋπει να 
λαμβϊνονται όλα τα αναγκαύα μϋτρα για τον περιοριςμό των 
αναπόφευκτων επιπτώςεων πϊνω ςτο φυςικό περιβϊλλον. τα μϋτρα αυτϊ 
εύναι δυνατό να περιλαμβϊνεται και η αποκατϊςταςη όςων ςτοιχεύων του 

φυςικού περιβϊλλοντοσ επηρεϊζονται αναπόφευκτα, ςτο βαθμό βϋβαια 
που κϊτι τϋτοιο εύναι εφικτό. 

(β) Η προςταςύα και η αναβϊθμιςη τησ ποιότητασ και η ενύςχυςη αξιόλογων 
ςτοιχεύων του φυςικού και δομημϋνου περιβϊλλοντοσ και του τοπύου ςτην 
περιοχό του Σοπικού χεδύου, ιδιαύτερα του πολιτιςτικού, προσ όφελοσ του 
ςυνόλου του ςημερινού και μελλοντικού πληθυςμού. Ψσ αξιόλογα ςτοιχεύα 
του φυςικού περιβϊλλοντοσ και του τοπύου θα μπορούςαν να θεωρηθούν 
ςημαντικϊ τοπογραφικϊ ό γεωμορφολογικϊ ςτοιχεύα, περιοχϋσ µε ιδιϊζοντα 
οικοςυςτόματα και αξιόλογα ςτοιχεύα βιοποικιλότητασ, οι περιοχϋσ του 
Δικτύου Natura 2000, τα υδατορϋματα (κούτεσ ποταμών/χειμϊρρων ό 

αργακιών ό λεκϊνεσ απορροόσ όμβριων υδϊτων), καθώσ και ϊλλοι 
ςημαντικού ςχηματιςμού/πόροι ό/και περιοχϋσ, όπωσ αυτϋσ γύνονται 
αντιληπτϋσ από τον λαό, των οπούων ο χαρακτόρασ εύναι αποτϋλεςμα τησ 
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δρϊςησ και αλληλεπύδραςησ των φυςικών ό/και ανθρώπινων παραγόντων. 
Σα κυριότερα από τα πιο πϊνω δεύχνονται ενδεικτικϊ ςτο χϋδιο με Αρ. 7 
(Περιβαλλοντικόσ Πλούτοσ) του Σοπικού χεδύου. 

(γ) Η διαςφϊλιςη ικανοποιητικών δημόςιων ανοικτών χώρων από ϊποψησ 
αριθμού, χωροθϋτηςησ, μεγϋθουσ, και ποιότητασ περιβϊλλοντοσ, με 
κατϊλληλεσ διευκολύνςεισ για παθητικό και ενεργό ψυχαγωγύα/αναψυχό με 
ποικιλύα τύπων που θα κατανϋμονται ιςόρροπα ςτην ευρύτερη περιοχό του 
Σοπικού χεδύου, καθώσ και τη διαςύνδεςό τουσ με μϋςα διακύνηςησ φιλικϊ 
προσ το περιβϊλλον. Η διεύρυνςη και βελτύωςη των ευκαιριών αναψυχόσ 
και ψυχαγωγύασ ςτοχεύει επιπρόςθετα ςτην παροχό τϋτοιων δυνατοτότων 

προσ όφελοσ του ςυνόλου του πληθυςμού, µε ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτην 
αύξηςη των ευκαιριών αναψυχόσ και ψυχαγωγύασ παιδιών και νϋων. 

(δ) Η αποτροπό πιϋςεων ςτισ ευαύςθητεσ περιβαλλοντικϊ περιοχϋσ και ςτισ 
περιοχϋσ αξιόλογου τοπύου, και ο περιοριςμόσ ό ακόμη ο αποκλειςμόσ 
οχληρών αναπτύξεων ςε ςημεύα που θα επηρεϊςουν ουςιωδώσ τα 
ςυςτατικϊ ςτοιχεύα του περιβϊλλοντοσ. 

(ε) Η αποθϊρρυνςη ϊςκοπων μετακινόςεων με το ιδιωτικό όχημα, μϋςω των 
κατϊλληλων χωροθετικών πολιτικών, και η ενθϊρρυνςη μϋςων διακύνηςησ 
φιλικών προσ το περιβϊλλον και η ενθϊρρυνςη των μϋςων μαζικόσ 
μεταφορϊσ. 

6.5 Περιβαλλοντικόσ Πλούτοσ 

6.5.1 Από τα ςημαντικότερα δεδομϋνα τησ περιοχόσ του Σοπικού χεδύου εύναι 
αναμφιςβότητα τα ςτοιχεύα του φυςικού και του ανθρωποπούητου 
περιβϊλλοντοσ, που ςυνθϋτουν τον ¨Περιβαλλοντικό Πλούτο¨ τησ περιοχόσ 
[βλϋπε χϋδιο με Αρ. 7 (Περιβαλλοντικόσ Πλούτοσ) του Σοπικού χεδύου και 
Προςϊρτημα 3 (τοιχεύα Περιβαλλοντικού Πλούτου)]. το ¨ανθρωποπούητο 
περιβϊλλον¨ καταγρϊφονται ωσ ςημαντικότερα ςτοιχεύα οι αρχαιολογικϋσ 
περιοχϋσ, η Περιοχό Ειδικού Φαρακτόρα, καθώσ και ϊλλα ενδιαφϋροντα αξιόλογα 
κτύςµατα ό χώροι. το φυςικό περιβϊλλον καταγρϊφονται αξιόλογοι 

γεωμορφολογικού ςχηματιςμού, περιοχϋσ µε ιδιϊζοντα οικοςυςτόματα και 
αξιόλογα ςτοιχεύα βιοποικιλότητασ, οι περιοχϋσ του Δικτύου Natura 2000, η 
δαςικό γη, τα υδατορϋματα (κούτεσ ποταμών/χειμϊρρων ό αργακιών ό λεκϊνεσ 
απορροόσ όμβριων υδϊτων) κλπ. 

6.5.2 Γενικόσ ςτόχοσ του εντοπιςμού των πιο πϊνω ςτοιχεύων που ςυνθϋτουν τον 
περιβαλλοντικό πλούτο τησ περιοχόσ του Σοπικού χεδύου εύναι η ςυνετό 
διαχεύριςη ό και η προςταςύα και η διατόρηςη καθώσ και η ανϊδειξη και η 
προβολό τησ αιςθητικόσ, περιβαλλοντικόσ, αρχιτεκτονικόσ, πολιτιςτικόσ, 
ιςτορικόσ, κοινωνικόσ κλπ., αξύασ των πιο πϊνω περιοχών και κτιςμϊτων. 

6.5.3 χετικϊ µε τη χωροδιϊταξη και ϋνταξη νϋων κτιςμϊτων ςε χώρουσ που δυνατό να 
επηρεϊςουν τον περιβαλλοντικό πλούτο τησ περιοχόσ διευκρινύζονται τα 
ακόλουθα: 
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(α) Για τη χωροδιϊταξη νϋου κτύςματοσ ςτον χώρο του τεμαχύου λαμβϊνονται 
υπόψη: 

(i) οι πορεύεσ κύνηςησ και ςτϊςησ των περιπατητών, 

(ii) οι οπτικϋσ φυγϋσ από δημόςιουσ χώρουσ προσ χαρακτηριςτικϊ 
ςτοιχεύα, 

(iii) η δημιουργύα ενδιαφϋροντων κλειςτών, ηµιυπαύθριων και ανοικτών 
χώρων και η κατανομό των ¨ςκληρών¨ επιφανειών και των χώρων 
χαµηλού και ψηλού πρϊςινου, και 

(iv) οποιοςδόποτε ϊλλοσ ςχετικϊ µε τον ειδικό χαρακτόρα τησ περιοχόσ 
παρϊγοντασ. 

(β) Για την ορθό ϋνταξη ενόσ νϋου κτύςματοσ ςε µια ευαύςθητη περιοχό µε τον 
κατϊλληλο χειριςµό των χαρακτηριςτικών του θα επιδιώκεται η αρµονικό 
επικοινωνύα και ςυνύπαρξη του κτύςματοσ µε την περιοχό, ϋτςι ώςτε αυτό 
αφ’ ενόσ να μην προκαλεύ ό προςβϊλει και από την ϊλλη να αφομοιώνει, να 
υιοθετεύ ό να ςυνδιαλϋγεται µε τισ αξύεσ των υπό προςταςύα περιοχών ό 
κτιςμϊτων. 

6.5.4 την περιοχό του Σοπικού χεδύου περιλαμβϊνονται δυο προςτατευόμενεσ 

περιοχϋσ, οι οπούεσ αφορούν τον ¨Σόπο Κοινοτικόσ ημαςύασ-ΣΚ¨ (Site of 
Community Importance-SCI), όπωσ ορύζεται ςτο Νόμο 153(Ι)/2003 (περύ 
Προςταςύασ και Διαχεύριςησ τησ Υύςησ και τησ Ωγριασ Ζωόσ) Αλυκόσ Ποταμόσ 
(περιλαμβανομένου του Αλμυρού Ποταμού)-Άγιοσ Σωζόμενοσ του Ευρωπαώκού 
Δικτύου Natura 2000. 

6.6 Φωροθετικϋσ και Ωλλεσ Πολιτικϋσ 

6.6.1 Γενικό Πολιτικό για τη Διαφύλαξη του Σοπύου και του Περιβϊλλοντοσ 

6.6.1.1 Με κύριο ςτόχο τη διαφύλαξη των περιοχών του Σοπικού χεδύου που 
χαρακτηρύζονται από μεγϊλη οικολογικό και πολιτιςτικό αξύα, καθώσ και τη 

λελογιςμϋνη διαχεύριςη των φυςικών πόρων τησ περιοχόσ, προνοούνται τα 
ακόλουθα, ςε ςχϋςη με το τοπύο και το περιβϊλλον: 

(α) ε Ζώνεσ Προςταςύασ που καθορύζονται με κωδικούσ Δα1 και Δα2, καθώσ 
και ςτισ περιοχϋσ προςταςύασ και ςτισ λωρύδεσ προςταςύασ που 
καθορύζονται ςτα χϋδια με Αρ.5 (Φρόςη Γησ) και Αρ. 6 (Πολεοδομικϋσ 
Ζώνεσ) του Σοπικού χεδύου, θα επιτρϋπεται μόνο η εκτϋλεςη εργαςιών που 
ϋχουν ςχϋςη με τη γεωργύα ό την ενύςχυςη και ανϊπτυξη τησ τοπικόσ 
χλωρύδασ ό η καταςκευό των αναγκαύων ϋργων υποδομόσ, εκτόσ όπου 
γύνεται ειδικό αναφορϊ ςε ϊλλεσ παραγρϊφουσ ό κεφϊλαια του Σοπικού 
χεδύου. 

(β) τισ Περιοχϋσ Προςταςύασ του Ευρωπαώκού Δικτύου Natura 2000, θα 
επιδιώκεται γενικϊ η διατόρηςη τησ βιοποικιλότητασ, μϋςα από την 
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κατϊλληλη προςταςύα των φυςικών ενδιαιτημϊτων και θα επιτρϋπονται 
μόνο οι πιο κϊτω αναπτύξεισ, αφού εξαςφαλιςτεύ η ςύμφωνη γνώμη του 
Διευθυντό Σμόματοσ Περιβϊλλοντοσ, ςτο πλαύςιο των όςων αναφϋρονται 
ςτη ςχετικό νομοθεςύα: 

(i) Εκτϋλεςη παραδοςιακών εργαςιών ςτον τομϋα τησ γεωργύασ και 
δαςοπονύασ. 

(ii) Εκτϋλεςη εργαςιών για μικρόσ κλύμακασ αναπτύξεισ που αποςκοπούν 
ςτην προςταςύα, διατόρηςη και προβολό των χαρακτηριςτικών τησ 
περιοχόσ. 

(iii) Δημιουργύα μονοπατιών τησ φύςησ ό ϊλλων τύπων προςπϋλαςησ και 
μικρόσ κλύμακασ αναπτύξεων που θα παρϋχουν ςτο κοινό 
δυνατότητεσ για περιβαλλοντικό εκπαύδευςη και φυςιολατρικϋσ 
δραςτηριότητεσ. 

(iv) Εκτϋλεςη αναγκαύων ϋργων υποδομόσ. Ιδιαύτερη προςπϊθεια θα 
καταβϊλλεται ςτην περιβαλλοντικό ϋνταξη των ϋργων αυτών. 

(v) Εκτϋλεςη εργαςιών που διεξϊγονται από το Σμόμα Αρχαιοτότων ςε 
αρχαιολογικούσ χώρουσ και αρχαύα μνημεύα που βρύςκονται ςτισ 
περιοχϋσ αυτϋσ, καθώσ και εκτϋλεςη εργαςιών από το Σμόμα Δαςών, 

όπωσ δαςικού δρόμοι, πυροφυλϊκια, δαςικού ςταθμού, δεξαμενϋσ 
νερού για πυρόςβεςη, αποθόκεσ υλικών κλπ., που θεωρούνται 
απαραύτητεσ για τη διαχεύριςη και διούκηςη του δϊςουσ. 

(vi) Μικρόσ κλύμακασ διευκολύνςεισ αναψυχόσ και ψυχαγωγύασ για το 
κοινό και εξειδικευμϋνεσ αναπτύξεισ αναψυχόσ και ψυχαγωγύασ που 
ϋχουν ςχϋςη με την εκπαύδευςη για το περιβϊλλον και το τοπύο. 

Μόνο μικρόσ κλύμακασ αναπτύξεισ που ϋχουν ςχϋςη µε την παροχό 
δυνατοτότων αναψυχόσ και ψυχαγωγύασ για το κοινό θα επιτρϋπονται, 
νοουμϋνου ότι θα εντϊςςονται ςτο περιβϊλλον, θα προςαρμόζονται 

ςτο χαρακτόρα και ςτη φυςιογνωμύα τησ περιοχόσ και δεν θα 
επηρεϊζουν τισ ανϋςεισ τησ. Ο ςυντελεςτόσ δόμηςησ δεν θα 
υπερβαύνει το 0,01:1. Εξαιρούνται τησ πιο πϊνω πολιτικόσ αναπτύξεισ 
που εκτελεύ το Σμόμα Δαςών όπωσ πυροφυλϊκια, δαςικού ςταθμού, 
δαςικού δρόμοι, δεξαμενϋσ νερού για πυρόςβεςη, αποθόκεσ υλικών 
κλπ., που θεωρούνται απαραύτητεσ για τη διαχεύριςη και προςταςύα 
τησ περιοχόσ, νοουμϋνου ότι τα πιο πϊνω θα προςαρμόζονται ςτο 
χαρακτόρα και τη φυςιογνωμύα τησ. 

Νοεύται ότι ςε περύπτωςη υποβολόσ αύτηςησ για ανϊπτυξη ςε τεμϊχιο, το 
οπούο θα ςυμπεριλαμβϊνεται ςε ρυθμιςτικό ό ϊλλη ζώνη που θα 

καθορύζεται ςε Διϊταγμα Διαχεύριςησ για τον ¨Σόπο Κοινοτικόσ ημαςύασ-
ΣΚ¨ (Site of Community Importance-SCI) Αλυκόσ Ποταμόσ 
(περιλαμβανομένου του Αλμυρού Ποταμού)-Άγιοσ Σωζόμενοσ του 
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Ευρωπαώκού Δικτύου Natura 2000, η Πολεοδομικό Αρχό θα λαμβϊνει 
υπόψη τισ ςχετικϋσ πρόνοιεσ του Διατϊγματοσ Διαχεύριςησ, όταν αυτό τεθεύ 
ςε ιςχύ. 

(γ) Η προςταςύα των απότομων τοπογραφικών αλλαγών, των 
κορυφογραμμών, των υδατορεμϊτων (κούτεσ ποταμών/χειμϊρρων ό 
αργακιών ό βαςικϋσ και ϊλλεσ λεκϊνεσ απορροόσ όμβριων υδϊτων), καθώσ 
και ϊλλων παρόμοιων ιδιομορφιών που υπϊρχουν ςτην περιοχό του 
Σοπικού χεδύου, ςε περιπτώςεισ όπου δεν καθορύζεται Ζώνη Προςταςύασ 
με κωδικό Δα, θα επιδιώκεται με την εξαςφϊλιςη των ανϊλογων λωρύδων 
πρϊςινου. ε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ, όπωσ και ςε ϊλλεσ περιβαλλοντικϊ 

ευαύςθητεσ περιοχϋσ, η Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατό να επιβϊλλει 
κατϊλληλουσ όρουσ κατϊ τη χορόγηςη πολεοδομικόσ ϊδειασ, ώςτε να 
διαφυλϊςςεται η ποιότητα του περιβϊλλοντοσ (π.χ. μεγαλύτερεσ 
αποςτϊςεισ οικοδομών από τα όρια τεμαχύων). ε περιπτώςεισ υποβολόσ 
αιτόςεων ςε περιοχϋσ µε ϋντονα τοπογραφικϊ χαρακτηριςτικϊ, η 
Πολεοδομικό Αρχό θα απαιτεύ την υποβολό λεπτομερϋςτερων 
τοπογραφικών ςχεδύων του υπό ανϊπτυξη τεμαχύου. 

 Επιπλϋον, ςε κατϊλληλεσ περιπτώςεισ, και όπου εύναι αναγκαύο για 
διαφύλαξη τοπογραφικών ό ϊλλων φυςικών ιδιομορφιών, η Πολεοδομικό 
Αρχό εύναι δυνατό να απαιτεύ μεγαλύτερο ποςοςτό του προσ ανϊπτυξη 

τεμαχύου για ςκοπούσ δημιουργύασ δημόςιου χώρου πρϊςινου από αυτό που 
προβλϋπεται ςτο Παρϊρτημα Β (Γενικϋσ Πρόνοιεσ Πολιτικόσ) του Σοπικού 
χεδύου. 

(δ) Η προςταςύα αξιόλογων δϋντρων και ςυςτϊδων δϋντρων ςε ιδιωτικό γη 
επιδιώκεται με την ϋκδοςη Διαταγμϊτων Προςταςύασ Δϋντρων, ςύμφωνα 
με τισ πρόνοιεσ του ϊρθρου 39 του περύ Πολεοδομύασ και Φωροταξύασ 
Νόμου. τισ περιπτώςεισ που παρατηρούνται επιτόπου, η Πολεοδομικό 
Αρχό θα πρϋπει να επιδεικνύει την ανϊλογη ευαιςθηςύα κατϊ τη λόψη των 
ςχετικών πολεοδομικών αποφϊςεων, ϋςτω και εϊν δεν ϋχουν εκδοθεύ 
ςχετικϊ Διατϊγματα. 

(ε) Η Πολεοδομικό Αρχό, κατϊ τη χορόγηςη πολεοδομικόσ ϊδειασ, θα 
λαμβϊνει ςοβαρϊ υπόψη την ανϊγκη διαςφϊλιςησ των απορροών των 
όμβριων υδϊτων ςε όςεσ περιπτώςεισ αυτό δικαιολογεύται. 

6.6.1.2 Νοεύται ότι κϊθε εύδουσ επιτρεπόμενεσ εργαςύεσ θα πρϋπει να εντϊςςονται ςτο 
φυςικό περιβϊλλον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώςτε να μην προκαλεύται 
οποιαδόποτε ουςιώδησ βλϊβη ςε αυτό καθώσ και ςτην οικολογύα τησ περιοχόσ ό 
το φυςικό ό και πολιτιςτικό τοπύο. 

6.6.1.3 Πϋρα από τα πιο πϊνω, κατϊ τη μελϋτη και εκτϋλεςη ϋργων που επιτρϋπονται ςε 
περιβαλλοντικϊ ευαύςθητεσ περιοχϋσ, πρϋπει να λαμβϊνονται όλα τα αναγκαύα 

μϋτρα για τον περιοριςμό των αρνητικών επιπτώςεων ςτο περιβϊλλον, καθώσ και 
την αποκατϊςταςό του ςτον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, μετϊ την ολοκλόρωςη 
των καταςκευαςτικών εργαςιών. 
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6.6.2 ύςτημα Ελεύθερων Φώρων 

6.6.2.1 το Σοπικό χϋδιο προνοεύται η ςταδιακό ςυγκρότηςη ενόσ ςυςτόματοσ 
ελεύθερων χώρων, που αποτελούν βαςικϊ ςυνδετικϊ ςτοιχεύα του χαρακτόρα και 
τησ δομόσ του τοπικού περιβϊλλοντοσ και ιεραρχούνται με κριτόριο την 
εξυπηρϋτηςη που παρϋχουν ςτον τοπικό πληθυςμό για ενεργό και παθητικό 
αναψυχό. Σο ςύςτημα αυτό ςτοχεύει, εκτόσ των ϊλλων, ςτην επύτευξη ιςορροπύασ 
ανϊμεςα ςε δομημϋνεσ και μη επιφϊνειεσ και τη βελτύωςη του μικροκλύματοσ και 
τησ εικόνασ επιμϋρουσ περιοχών του Σοπικού χεδύου. Σο ςύςτημα αυτό 
απευθύνεται ςε όλο το φϊςμα ηλικιών των πολιτών, τόςο ςτο ςύνολο του 
Σοπικού χεδύου όςο και ςε μικρότερα ςύνολα οργϊνωςόσ του (γειτονιϋσ). 

6.6.2.2 το Σοπικό χϋδιο προνοεύται η ακόλουθη ιερϊρχηςη των ελεύθερων χώρων: 

(α) Περιφερειακϊ Πϊρκα: Σο ςύςτημα περιφερειακών πϊρκων θα εξυπηρετεύ 
το ςύνολο τησ Δημοτικόσ περιοχόσ, καθώσ και περιφερειακϋσ ανϊγκεσ. Σα 
περιφερειακϊ πϊρκα, ωσ υπερτοπικού πόλοι αναψυχόσ, θα εξοπλιςθούν µε 
ποικιλύα διευκολύνςεων αναψυχόσ και ψυχαγωγύασ υψηλόσ ποιότητασ που 
θα εύναι εναρμονιςμϋνεσ µε το χαρακτόρα τουσ και θα ςϋβονται την ανϊγκη 
προςταςύασ των τοπικών οικοςυςτημϊτων. την νοτιοδυτικό περιοχό του 
Σοπικού χεδύου καθορύζονται δυο Περιφερειακϊ Πϊρκα ςε κρατικό γη. 

Η κυκλοφορύα οχημϊτων θα περιοριςτεύ ςτην απόλυτα αναγκαύα για τη 

λειτουργύα των Περιφερειακών Πϊρκων. 

Η ανϋγερςη οικοδομών θα περιοριςτεύ ςτισ αναγκαύεσ για τουσ ςκοπούσ 
διαχεύριςησ και λειτουργύασ του πϊρκου ό για την περιβαλλοντικό 
εκπαύδευςη και την διευκόλυνςη φυςιολατρικών δραςτηριοτότων. 

(β) Σοπικϊ Πϊρκα και Δημόςιοι Φώροι Πρϊςινου: Σα τοπικϊ πϊρκα 
αποτελούν τουσ ανοικτούσ χώρουσ πρϊςινου που ςχετύζονται ϊμεςα µε τισ 
περιοχϋσ κατοικύασ, αποτελούν τουσ τοπικούσ περιβαλλοντικούσ πνεύμονεσ 
και κατανϋµονται ιςόρροπα ςτην περιοχό του Σοπικού χεδύου. Η γη για τα 
τοπικϊ πϊρκα διαςφαλύζεται ςυνόθωσ από διαχωριςμούσ γησ ςε οικόπεδα 

ό/και ϊλλεσ αναπτύξεισ εύναι δυνατό να επαυξηθεύ όπου κρύνεται 
απαραύτητο. 

Με βϊςη τισ πρόνοιεσ του Παραρτόματοσ Β (Γενικϋσ Πρόνοιεσ Πολιτικόσ) 
του Σοπικού χεδύου, κατϊ τη χορόγηςη πολεοδομικόσ ϊδειασ θα 
παραχωρεύται από το υπό ανϊπτυξη τεμϊχιο προσ το δημόςιο γη για τη 
δημιουργύα δημόςιων ανοικτών χώρων, οι οπούοι ςυμβϊλλουν ςτην 
αναβϊθμιςη του περιβϊλλοντοσ και των ανϋςεων των περιοχών κατοικύασ, 
καθώσ και ϊλλων επιμϋρουσ περιοχών. 

Πολιτικό του Σοπικού χεδύου εύναι η μεύωςη του αριθμού και η αύξηςη τησ 

επιφϊνειασ των τοπικών πϊρκων και δημόςιων χώρων πρϊςινου, ώςτε να 
εύναι δυνατό η οικονομικό τουσ αξιοπούηςη/ςυντόρηςη και η ουςιαςτικό 
εξυπηρϋτηςη των αναγκών του τοπικού πληθυςμού, όπου κϊτι τϋτοιο εύναι 
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εφικτό. 

Σα τοπικϊ πϊρκα πρϋπει να ςυνδϋονται ϊμεςα, από λειτουργικό ϊποψη, µε 
τισ περιοχϋσ κατοικύασ και να διαθϋτουν αςφαλό και εύκολη πρόςβαςη για 
πεζούσ, ποδηλϊτεσ και οχόματα. Θα καταβϊλλεται προςπϊθεια ώςτε τα 
τοπικϊ πϊρκα να εύναι προςπελϊςιμα και να διαθϋτουν κατϊλληλο 
εξοπλιςμό για ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ. 

Σα τοπικϊ πϊρκα κατηγοριοποιούνται ςτουσ τύπουσ που δεύχνονται ςτον 
Πύνακα 6.1. 

Πύνακασ 6.1 Σύποι Σοπικών Πϊρκων 

ΣΤΠΟ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ 

ΕΚΣΑΗ 

Μεγϊλο Πϊρκο Οι χώροι αυτού αφορούν ςύνθετεσ 
δραςτηριότητεσ. Σο ποςοςτό του πρϊςινου 

εξαρτϊται από το εύδοσ των λειτουργιών του 
χώρου και μπορούν να περιλαμβϊνουν παιδικϋσ 
χαρϋσ, γόπεδα, αθλητικό εξοπλιςμό και ανοικτϋσ 
αθλητικϋσ εγκαταςτϊςεισ, περύπτερο (δομημϋνου 
εμβαδού ύςου ό μικρότερου των 8 τ.μ. και 

μϋγιςτη κϊλυψη με ςτεγαςμϋνο χώρο μικρότερη 
των 16 τ.μ., η θϋςη του οπούου θα καθοριςτεύ από 
την Πολεοδομικό Αρχό) και ϊλλεσ χρόςεισ 
ςυμπληρωματικϋσ για τουσ ςκοπούσ του πϊρκου 
(π.χ. χώροι υγιεινόσ του πϊρκου). 

4.000 τ.μ. και ϊνω 

Πϊρκο Γειτονιϊσ Λόγω ϋκταςησ και χρόςησ οι χώροι μπορούν να 
ϋχουν περιςςότερο ελεύθερη μορφό και 
μπορούν να περιλαμβϊνουν παιδικϋσ χαρϋσ, 
ελεύθερα γόπεδα, αθλητικό εξοπλιςμό. 

2.000-4.000 τ.μ. 

Μικρό Πϊρκο Ανϊλογα με το μϋγεθοσ, τη θϋςη και τη 
μορφολογύα του εδϊφουσ οι χώροι αυτού 
διαμορφώνονται ςε μικρούσ κόπουσ, οι οπούοι 
θα περιϋχουν απαραύτητα χώρουσ παιγνιδιού ό 
παιδικϋσ χαρϋσ, εξαιρουμϋνου των μεγϊλων 
εγκαταςτϊςεων αθλοπαιδιών. Θα εξυπηρετούν 
κυρύωσ τισ ανϊγκεσ παιγνιδιού των παιδιών 
ςχολικόσ ηλικύασ. 

300-2.000 τ.μ. 

 

(γ) Κούτεσ Ποταμών/Φειμϊρρων ό Αργακιών: Οι κούτεσ των 

ποταμών/χειμϊρρων ό αργακιών εύναι δυνατό να αξιοποιηθούν ωσ 
γραμμικϊ πϊρκα µε δενδροςτοιχύεσ, πεζόδρομουσ και δύκτυα 
ποδηλατόδρομων, ςύμφωνα με τισ πρόνοιεσ τησ παραγρϊφου 6.7.8.2. Κατ' 
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ανϊλογο τρόπο, όλοι οι φυςικού ςχηματιςμού απορροόσ των νερών τησ 
βροχόσ μπορούν να διαφυλαχθούν και να αποτελϋςουν μϋροσ του 
ευρύτερου ςυςτόματοσ δημόςιων ελεύθερων χώρων του Σοπικού χεδύου. 

ε περιπτώςεισ όπου δεν καθορύζεται Ζώνη Προςταςύασ, η Πολεοδομικό 
Αρχό θα επιδιώκει να εμπλουτύςει τον ελεύθερο χώρο κατϊ μόκοσ τϋτοιων 
κοιτών και να αποτρϋπει την ανϋγερςη οικοδομών ςε απόςταςη μικρότερη 
των 5 μϋτρων από την κορυφό του πρανούσ τησ κούτησ. ε οποιαδόποτε 
περύπτωςη, κύρια λειτουργύα τϋτοιων ςτοιχεύων θα εύναι η ϊνετη, 
απρόςκοπτη και ταχεύα απορροό των όμβριων υδϊτων και οποιαδόποτε 
τεχνητό διαμόρφωςό τουσ ωσ ανωτϋρω, δεν θα πρϋπει να μειώςει την 

φυςικό τουσ ικανότητα ωσ τϋτοια. 

(δ) Παρόδιοι Φώροι Πρϊςινου: Οι χώροι αυτού καταλαμβϊνουν μικρϋσ 
λωρύδεσ γησ κατϊ μόκοσ οδικών αξόνων, οι οπούεσ θα δενδροφυτεύονται 
και τοπιοτεχνούνται, ανϊλογα με την περύπτωςη. 

6.6.2.3 Κατϊ τη χορόγηςη πολεοδομικόσ ϊδειασ για διϊφορουσ τύπουσ αναπτύξεων, η 
Πολεοδομικό Αρχό θα καθορύζει τουσ ελεύθερουσ χώρουσ που θα πρϋπει να 
παραχωρηθούν ςτο δημόςιο, µε τρόπο ώςτε να αποφεύγονται πολύ μικρού και 
αςύνδετοι χώροι πρϊςινου που δημιουργούν, ανϊμεςα ςε ϊλλα, και προβλόματα 
διαχεύριςησ και ςυντόρηςησ. Οι χώροι αυτού θα καθορύζονται δύδοντασ 
προτεραιότητα ςτην προςταςύα των αξιόλογων ςτοιχεύων του περιβϊλλοντοσ και 

κατόπιν, ςτην εξαςφϊλιςη ελεύθερων χώρων οι οπούοι θα επιδιώκεται κατϊ το 
δυνατό να μην εύναι μικρότεροι από χώρουσ με εμβαδόν τησ τϊξησ των 500 τ.μ. 

6.6.2.4 Κατϊ κανόνα, ςε περιπτώςεισ όπου, κατϊ τη χορόγηςη πολεοδομικόσ ϊδειασ 
παραχωρεύται προσ το δημόςιο, γη για δημιουργύα ελεύθερων χώρων ϋκταςησ 
μικρότερησ των 500 τ.μ., οι χώροι αυτού θα χωροθετούνται κατϊ μόκοσ των 
κύριων οδικών αξόνων, ωσ παρόδιοι χώροι πρϊςινου, ωσ αναφϋρεται ςτην 
παρϊγραφο 6.6.2.2(δ). Η εξαγορϊ χώρων πρϊςινου θα αποτελεύ τελευταύα 
επιλογό και θα παρϋχεται μόνο ςτισ περιπτώςεισ όπου δεν εύναι δυνατό η 
εξαςφϊλιςη των παρόδιων χώρων πρϊςινου. 

6.6.2.5 το Σοπικό χϋδιο επιςημαύνεται η ανϊγκη για αύξηςη των δημόςιων πόρων που 
διατύθενται από τον ευρύτερο δημόςιο τομϋα για τη διαμόρφωςη, τον εξοπλιςμό, 
τη διαχεύριςη και τη ςυντόρηςη των δημόςιων χώρων πρϊςινου. Οι πόροι αυτού 
θα πρϋπει να διατύθενται κατϊ προτεραιότητα για την παροχό ό/και αναβϊθμιςη 
ουςιωδών ςτοιχεύων των χώρων αυτών, παρϊ ςε πολυδϊπανη τοπιοτϋχνηςη 
περιοριςμϋνου αριθμού δημόςιων χώρων πρϊςινου. Διαπιςτώνεται παρϊλληλα 
πωσ ενώ υπϊρχουν ςημαντικϋσ δυνατότητεσ από ϊποψη διαθϋςιμων χώρων, 
υπϊρχουν ακόμα ςημαντικϊ περιθώρια επύςπευςησ και διεύρυνςησ των 
προγραμμϊτων εκτϋλεςησ ϋργων. 
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6.6.3 Σεμϊχια Κρατικόσ Ιδιοκτηςύασ 

6.6.3.1 Σα τεμϊχια κρατικόσ ιδιοκτηςύασ αποτελούν ςτρατηγικό απόθεμα γησ ςτη 
Δημοτικό περιοχό και διαδραματύζουν ςημαντικό ρόλο ςτην κοινωνικοοικονομικό 
ανϊπτυξη τησ περιοχόσ του Σοπικού χεδύου. 

6.6.3.2 Σα τεμϊχια κρατικόσ ιδιοκτηςύασ και ιδιαύτερα εκεύνα που βρύςκονται ςε περιοχϋσ 
με ιδιϊζουςα τοπογραφύα, θα πρϋπει να χρηςιμοποιούνται κατϊ προτεραιότητα 
για ςκοπούσ δενδροφύτευςησ και δημιουργύασ πνευμόνων πρϊςινου. τισ 
περιπτώςεισ αυτϋσ θα καταβϊλλεται προςπϊθεια όπωσ τα τεμϊχια κρατικόσ 
ιδιοκτηςύασ ενοποιούνται με ιδιωτικϊ τεμϊχια που παρεμβϊλλονται ό εύναι 
περύκλειςτα και δεν ϋχουν πρόςβαςη ςε δημόςιο δρόμο, τα οπούα μπορούν να 

αποκτηθούν ςταδιακϊ από το Κρϊτοσ. τόχοσ τησ πολιτικόσ αυτόσ εύναι η 
ϋγκαιρη και αποτελεςματικό προςταςύα του ανϊγλυφου του εδϊφουσ και η 
εξαςφϊλιςη και δημιουργύα χώρων πρϊςινου, ςε περιοχϋσ προσ τισ οπούεσ 
αναμϋνεται ότι ςτο μϋλλον θα τεύνουν να επεκταθούν οι Περιοχϋσ Ανϊπτυξησ τησ 
Δημοτικόσ περιοχόσ. 

6.6.3.3 Για τισ περιοχϋσ αυτϋσ κρύνεται ςκόπιμο να καταβϊλλεται κϊθε δυνατό 
προςπϊθεια για τη διαςφϊλιςη ενιαύου ςχόματοσ. Για το ςκοπό αυτό θα 
επιδιώκεται όπωσ: 

(α) τα τεμϊχια κρατικόσ ιδικοτηςύασ που εμπύπτουν ςτισ πιο πϊνω περιοχϋσ να 

μην παραχωρούνται, μιςθώνονται, ανταλλϊςςονται ό αποξενώνονται με 
οποιοδόποτε τρόπο, και 

(β) τα ιδιωτικϊ τεμϊχια που εμπύπτουν ςτισ περιοχϋσ αυτϋσ να αποκτηθούν 
ςταδιακϊ από το Κρϊτοσ. 

6.7 Ειδικϋσ Πρόνοιεσ 

6.7.1 Περιοχϋσ Προςταςύασ Εκατϋρωθεν του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου 
Λευκωςύασ 

6.7.1.1 το χϋδιο με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) του Σοπικού χεδύου καθορύζονται εκατϋρωθεν 

τησ Ειδικόσ Λωρύδασ Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωςύασ, περιοχϋσ 
προςταςύασ, πλϊτουσ τησ τϊξησ των 30 μϋτρων. τισ εν λόγω περιοχϋσ 
προςταςύασ θα επιτρϋπεται μόνο η εκτϋλεςη εργαςιών που ϋχουν ςχϋςη με τη 
γεωργύα ό την ενύςχυςη και ανϊπτυξη τησ τοπικόσ χλωρύδασ ό η καταςκευό των 
αναγκαύων ϋργων υποδομόσ. Οι περιοχϋσ προςταςύασ ορύζονται ςτο χϋδιο με Αρ. 
6 (Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ) του Σοπικού χεδύου, ωσ Αγροτικϋσ Ζώνεσ με κωδικό 
Γα4. 

6.7.1.2 Σα αναπτυξιακϊ δικαιώματα των τεμαχύων που περιλαμβϊνονται ςτισ 
προαναφερόμενεσ περιοχϋσ προςταςύασ θα μεταφϋρονται ςτα τμόματα των 
τεμαχύων που βρύςκονται εκτόσ αυτών. Για τα τεμϊχια που εμπύπτουν 

εξολοκλόρου εντόσ των ςυγκεκριμϋνων περιοχών προςταςύασ θα ιςχύουν οι 
πρόνοιεσ τησ παραγρϊφου 6.7.12. 
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6.7.2 Λωρύδεσ Προςταςύασ Δρόμων Πρωταρχικόσ ημαςύασ 

6.7.2.1 το χϋδιο με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) του Σοπικού χεδύου και ειδικότερα κατϊ μόκοσ 
δρόμων πρωταρχικόσ ςημαςύασ καθορύζονται λωρύδεσ προςταςύασ, πλϊτουσ 6 
τουλϊχιςτον μϋτρων, ςε περιπτώςεισ ϋνταξησ των εφαπτόμενων τεμαχύων ςε 
Οικιςτικό Ζώνη. Οι λωρύδεσ προςταςύασ ορύζονται ωσ Ζώνεσ Προςταςύασ με 
κωδικό Δα2, ςτο χϋδιο με Αρ. 6 (Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ) του Σοπικού χεδύου. ε 
περύπτωςη που η λωρύδα προςταςύασ/Ζώνη Προςταςύασ με κωδικό Δα2 ό τμόμα 
τησ δεν παραχωρεύται ςτο δημόςιο για τη δημιουργύα ανοικτού χώρου ό 
υπηρεςιακού δρόμου, τα αναπτυξιακϊ δικαιώματα θα μεταφϋρονται ςτα τμόματα 
των τεμαχύων που βρύςκονται εκτόσ αυτόσ, ενώ θα ιςχύει ο ύδιοσ ςυντελεςτόσ 

δόμηςησ με εκεύνο τησ Οικιςτικόσ Ζώνησ ςτην οπούα αυτϊ θα μεταφϋρονται. 

6.7.2.2 Ειδικό αναφορϊ ςτισ λωρύδεσ προςταςύασ δρόμων πρωταρχικόσ ςημαςύασ (Ζώνεσ 
Προςταςύασ με κωδικό Δα2) γύνεται ςτην παρϊγραφο 5.3.4.10 (Κυκλοφοριακό 
Πολιτικό). 

6.7.3 Ανατολικόσ Δακτύλιοσ (Περιοχών Προςταςύασ) 

6.7.3.1 το ανατολικό τμόμα τησ Δημοτικόσ περιοχόσ καθορύζεται ο Ανατολικόσ 
Δακτύλιοσ, ο οπούοσ περιλαμβϊνει ςύςτημα Ζωνών Προςταςύασ με κωδικό Δα1 
[χϋδιο με Αρ. 6 (Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ) του Σοπικού χεδύου]. Η παρουςύα 
μεγϊλων εκτϊςεων τεμαχύων κρατικόσ ιδιοκτηςύασ ανατολικϊ του οικιςμού μϋχρι 

και τον ανατολικό παρακαμπτόριο δρόμο πρωταρχικόσ ςημαςύασ, προςφϋρει τη 
δυνατότητα διαςφϊλιςησ ενόσ Δακτύλιου Ζωνών Προςταςύασ/Ανοικτών Φώρων, 
ο οπούοσ περιλαμβϊνει τη Ζώνη Προςταςύασ τησ Ειδικόσ Βιομηχανικόσ Ζώνησ 
Κατηγορύασ Α ςτα νότια και καταλόγει ςτον χώρο του προτεινόμενου γηπϋδου 
ςτα βόρεια. Σο περύγραμμα του Ανατολικού Δακτύλιου καθορύςτηκε με βϊςη 
τόςο το ιδιοκτηςιακό καθεςτώσ (μικρϊ ιδιωτικϊ τεμϊχια ό τμόματϊ τουσ 
περιλαμβϊνονται ςτη Ζώνη Προςταςύασ Δα1 για τη ςύνδεςη ευρύτερων εκτϊςεων 
κρατικόσ γησ) όςο και την τοπογραφύα τησ περιοχόσ (καλύπτοντασ ωσ επύ το 
πλεύςτον τη δυτικό κλύςη οροπεδύων). Ο Ανατολικόσ Δακτύλιοσ καταλόγει ςτον 
χώρο του προτεινόμενου γηπϋδου και ςτον εκεύ προβλεπόμενο βαςικό 
ςυλλεκτόριο δρόμο, όπου η οποιαδόποτε κύνηςη πεζών εντόσ του Δακτύλιου θα 

μπορεύ πλϋον να διοχετευτεύ ςτον δρόμο αυτό ό βορειότερα κατϊ μόκοσ των 
αργακιών. 

6.7.3.2 Ο Ανατολικόσ Δακτύλιοσ, ο οπούοσ χαρακτηρύζεται ωσ περιοχό προςταςύασ ςτο 
χϋδιο με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) του Σοπικού χεδύου, αναδεικνύει ϋνα ςημαντικό 
φυςικό ςχηματιςμό τησ Δημοτικόσ περιοχόσ Σςερύου. Ο υπό αναφορϊ Δακτύλιοσ 
θα αποτελϋςει υπερτοπικό πόλο ανοικτών και κατϊλληλα τοπιοτεχνημϋνων 
χώρων για παθητικό και ενεργό αναψυχό, όπου εύναι πρακτικϊ εφικτό, του 
τοπικού πληθυςμού και εκεύνου τησ περιφϋρειασ και θα περιλαμβϊνει 
ρυθμύςεισ/διαδρομϋσ για πεζούσ και ποδηλϊτεσ κλπ., ενώ ιδιαύτερη ϋμφαςη θα 
πρϋπει να δοθεύ ςτην αποκατϊςταςη όςων ςτοιχεύων του φυςικού περιβϊλλοντοσ 

ϋχουν επηρεαςτεύ από τον ανθρώπινο παρϊγοντα. 
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6.7.3.3 το νότιο τμόμα του Ανατολικού Δακτύλιου, το οπούο ςυμπύπτει με τη Ζώνη 
Προςταςύασ τησ Ειδικόσ Βιομηχανικόσ Ζώνησ Κατηγορύασ Α [δεύχνεται ςτα 
χϋδια με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) και Αρ. 7 (Περιβαλλοντικόσ Πλούτοσ) του Σοπικού 
χεδύου], πϋραν από τα πιο πϊνω, θα πρϋπει να δημιουργηθεύ δενδροφυτεμϋνο 
γραμμικό πϊρκο, για τον πρόςθετο ςκοπό τησ οπτικόσ και λειτουργικόσ 
απομόνωςησ των δραςτηριοτότων τησ προαναφερόμενησ Βιομηχανικόσ Ζώνησ. 

6.7.3.4 ε περύπτωςη επηρεαςμού ιδιωτικών τεμαχύων από τισ Ζώνεσ Προςταςύασ του 
Ανατολικού Δακτύλιου, τα επηρεαζόμενα τεμϊχια θα αποκτηθούν από το Κρϊτοσ 
και θα αποζημιωθούν, εύτε με απαλλοτρύωςη, εύτε με ανταλλαγό με τεμϊχια 
κρατικόσ ιδιοκτηςύασ, εύτε με μεταφορϊ αναπτυξιακών δικαιωμϊτων (για το θϋμα 

τησ μεταφορϊσ αναπτυξιακών δικαιωμϊτων ιςχύουν οι πρόνοιεσ τησ παραγρϊφου 
6.7.12). Για ςκοπούσ υπολογιςμού τησ ϋκταςησ τησ γησ αντύςτοιχησ αξύασ, ο 
ςυντελεςτόσ δόμηςησ που θα θεωρεύται ότι ϋχει το επηρεαζόμενο τεμϊχιο, θα 
εύναι ο καθοριςμϋνοσ πριν τη δημοςύευςη του Σοπικού χεδύου, κατϊ την οπούα το 
τεμϊχιο εντϊχθηκε ςε Ζώνη Προςταςύασ. 

6.7.4 Περιοχϋσ Προςταςύασ Λόφων-Εξϊρςεων Εδϊφουσ 

6.7.4.1 ε επιμϋρουσ περιοχϋσ του Σοπικού χεδύου, και κυρύωσ εκτόσ των Περιοχών 
Ανϊπτυξησ, καθορύζονται ςτο χϋδιο με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) του Σοπικού χεδύου 
περιοχϋσ προςταςύασ που, εύτε ςυμπύπτουν με λόφουσ-εξϊρςεισ του εδϊφουσ που 
αποτελούν ςτοιχεύα αναγνωςιμότητασ του χώρου και χαρακτηριςτικϊ τησ 

τοπογραφύασ και του εδϊφουσ, εύτε αποτελούν ανϊλογεσ περιοχϋσ οι οπούεσ 
χρηςιμεύουν και ωσ μϋςο φυςικόσ και περιβαλλοντικόσ απομόνωςησ τησ 
περιοχόσ οικιςτικόσ ανϊπτυξησ από τον χώρο τησ Κτηνοτροφικόσ Περιοχόσ, η 
οπούα βρύςκεται ςτα βορειοανατολικϊ του οικιςμού. Οι επιμϋρουσ αυτϋσ 
περιοχϋσ, οι οπούεσ πρϋπει να προςτατευθούν από κϊθε εύδοσ ανεπιθύμητησ 
ανϊπτυξησ, ορύζονται ωσ Ζώνεσ Προςταςύασ με κωδικό Δα1, ςτο χϋδιο με Αρ. 6 
(Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ) του Σοπικού χεδύου. 

6.7.4.2 ε περύπτωςη επηρεαςμού ιδιωτικών τεμαχύων από τισ εν λόγω Ζώνεσ 
Προςταςύασ, τα επηρεαζόμενα ιδιωτικϊ τεμϊχια θα αποκτηθούν από το Κρϊτοσ 
και θα αποζημιωθούν, εύτε με απαλλοτρύωςη, εύτε με ανταλλαγό με τεμϊχια 

κρατικόσ ιδιοκτηςύασ, εύτε με μεταφορϊ αναπτυξιακών δικαιωμϊτων (για το θϋμα 
τησ μεταφορϊσ αναπτυξιακών δικαιωμϊτων ιςχύουν οι πρόνοιεσ τησ παραγρϊφου 
6.7.12). Για ςκοπούσ υπολογιςμού τησ ϋκταςησ τησ γησ αντύςτοιχησ αξύασ, ο 
ςυντελεςτόσ δόμηςησ που θα θεωρεύται ότι ϋχει το επηρεαζόμενο τεμϊχιο, θα 
εύναι ο καθοριςμϋνοσ πριν τη δημοςύευςη του Σοπικού χεδύου, κατϊ την οπούα το 
τεμϊχιο εντϊχθηκε ςε Ζώνη Προςταςύασ. 

6.7.5 Λωρύδα Προςταςύασ Βιομηχανικόσ Ζώνησ Κατηγορύασ Β και Βιοτεχνικόσ 
Ζώνησ Κατηγορύασ Β 

6.7.5.1 το νότιο τμόμα τησ Βιομηχανικόσ Ζώνησ Κατηγορύασ Β και τησ Βιοτεχνικόσ 

Ζώνησ Κατηγορύασ Β, οι οπούεσ χωροθετούνται ςτα ανατολικϊ τησ Ειδικόσ 
Βιομηχανικόσ Ζώνησ Κατηγορύασ Α, καθορύζεται ςτο χϋδιο με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) 
του Σοπικού χεδύου λωρύδα προςταςύασ πλϊτουσ 50 μϋτρων. 
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6.7.5.2 τη ςυγκεκριμϋνη λωρύδα προςταςύασ θα επιτρϋπεται μόνο η εκτϋλεςη εργαςιών 
που ϋχουν ςχϋςη με τη γεωργύα ό την ενύςχυςη και ανϊπτυξη τησ τοπικόσ 
χλωρύδασ ό η καταςκευό των αναγκαύων ϋργων υποδομόσ. 

6.7.5.3 ε περύπτωςη υποβολόσ αύτηςησ για ανϊπτυξη ςε τεμϊχιο που μϋροσ του εμπύπτει 
ςτην καθοριςμϋνη Βιομηχανικό ό Βιοτεχνικό Ζώνη Κατηγορύασ Β και μϋροσ του 
ςτην εφαπτόμενη Ζώνη Προςταςύασ με κωδικό Δα2, η Πολεοδομικό Αρχό, θα 
απαιτεύ την παραχώρηςη του απαιτούμενου ποςοςτού του ανοικτού δημόςιου 
χώρου εντόσ τησ Ζώνησ Προςταςύασ, ςύμφωνα με τισ πρόνοιεσ τησ παραγρϊφου 
13.15.5 (Βιομηχανύα, Βιοτεχνύα και Αποθόκεσ) και ειδικότερα ςε ςχϋςη με τισ αξύεσ 
τησ γησ εντόσ των δυο Ζωνών, ενώ ςε περύπτωςη που το εμβαδόν του ανοικτού 

δημόςιου χώρου υπερβαύνει το εμβαδόν του μϋρουσ του τεμαχύου που εμπύπτει 
ςτη Ζώνη Προςταςύασ, το υπολοιπόμενο εμβαδόν θα πρϋπει να αποτελεύ ςυνϋχεια 
και να χωροθετεύται εντόσ τησ προαναφερόμενησ λωρύδασ προςταςύασ. 

Περαιτϋρω, ςε περύπτωςη που το τεμϊχιο εμπύπτει μόνο εντόσ τησ Βιομηχανικόσ ό 
τησ Βιοτεχνικόσ Ζώνησ, η Πολεοδομικό Αρχό θα απαιτεύ την παραχώρηςη του 
απαιτούμενου ποςοςτού του ανοικτού δημόςιου χώρου εντόσ τησ λωρύδασ 
προςταςύασ και ςε επαφό με τη Ζώνη Προςταςύασ με κωδικό Δα2, ενώ ςε 
περύπτωςη που το εμβαδόν του ανοικτού δημόςιου χώρου υπερβαύνει το εμβαδόν 
του μϋρουσ του τεμαχύου που καθορύζεται ωσ λωρύδα προςταςύασ, το 
υπολοιπόμενο εμβαδόν θα πρϋπει να αποτελεύ ςυνϋχεια και να χωροθετεύται ςτο 

τμόμα του τεμαχύου που εφϊπτεται τησ ςυγκεκριμϋνησ λωρύδασ προςταςύασ. 

Με τη ρύθμιςη αυτό επιτυγχϊνεται η δημιουργύα ενιαύου ανοικτού δημόςιου 
χώρου και διαςφαλύζεται η προςταςύα τησ κούτησ του Αλυκού ποταμού, που 
αποτελεύ μϋροσ του Ευρωπαώκού Δικτύου Natura 2000. 

6.7.5.4 Ειδικό αναφορϊ ςτην προαναφερόμενη λωρύδα προςταςύασ γύνεται ςτην 
παρϊγραφο 13.14.1 (Βιομηχανύα, Βιοτεχνύα και Αποθόκεσ). 

6.7.6 Λωρύδα Προςταςύασ Δυτικόσ Βιοτεχνικόσ Ζώνησ 

 ε τμόμα τησ εξωτερικόσ περιμϋτρου τησ καθοριςμϋνησ δυτικόσ (παλαιϊσ) 

Βιοτεχνικόσ Ζώνησ Κατηγορύασ Β, δηλαδό εκεύνησ που βρύςκεται εγγύτερα ςτον 
οικιςμό, καθορύζεται ςτο χϋδιο με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) του Σοπικού χεδύου 
λωρύδα προςταςύασ, ςτην οπούα θα επιτρϋπεται μόνο η εκτϋλεςη εργαςιών που 
ϋχουν ςχϋςη με τη γεωργύα ό την ενύςχυςη και ανϊπτυξη τησ τοπικόσ χλωρύδασ ό η 
καταςκευό των αναγκαύων ϋργων υποδομόσ. Η λωρύδα προςταςύασ ορύζεται ςτο 
χϋδιο με Αρ. 6 (Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ) του Σοπικού χεδύου, ωσ Ζώνη 
Προςταςύασ με κωδικό Δα2. Σο νότιο τμόμα τησ προαναφερόμενησ Ζώνησ 
Προςταςύασ ςυμπύπτει με τη λωρύδα κατϊληψησ βαςικού ςυλλεκτόριου δρόμου 
και προορύζεται για ςκοπούσ διεύρυνςόσ του. 

6.7.7 Λωρύδα Προςταςύασ ηρϊγγων/Λαγουμιών Αρδευτικού Ϊργου 

6.7.7.1 το νότιο τμόμα τησ Δημοτικόσ περιοχόσ, υπϊρχει αρδευτικό ϋργο (φρϊγμα και 
ςόραγγεσ/λαγούμια), το οπούο, αφορϊ ϋνα ιδιαύτερα ςημαντικό ϋργο με πολύ 
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αξιόλογη καταςκευό που διατηρεύται ςε καλό κατϊςταςη και λειτουργεύ 
κανονικϊ. Μεταξύ ϊλλων, το ϋργο αποτελεύται από δυο ςόραγγεσ/λαγούμια με 
ςυνολικό μόκοσ τησ τϊξησ των 1.200 μϋτρων. Για ςκοπούσ προςταςύασ από κϊθε 
εύδοσ ανεπιθύμητησ ανϊπτυξησ, καθορύζεται ςτο χϋδιο με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) του 
Σοπικού χεδύου λωρύδα προςταςύασ πλϊτουσ 5 μϋτρων εκατϋρωθεν του 
κεντρικού ϊξονα των ςηρϊγγων/λαγουμιών (ςυνολικό πλϊτοσ λωρύδασ 
προςταςύασ 10 μϋτρα ςε περύπτωςη που αυτό περιλαμβϊνεται εξολοκλόρου εντόσ 
τησ περιοχόσ του Σοπικού χεδύου). 

6.7.7.2 την προαναφερόμενη λωρύδα προςταςύασ, θα ιςχύουν οι εκϊςτοτε ρυθμύςεισ για 
την εύρυθμη λειτουργύα του αρδευτικού ϋργου και οι περιοριςμού που 

περιλαμβϊνονται ςτα πιςτοποιητικϊ ακύνητησ ιδιοκτηςύασ (τύτλοι ιδιοκτηςύασ) 
των επηρεαζόμενων τεμαχύων. 

6.7.7.3 Ειδικό αναφορϊ ςτο αρδευτικό ϋργο και ςτο ςύςτημα των δυο 
ςηρϊγγων/λαγουμιών γύνεται ςτην παρϊγραφο 24.1.3 (Αρχαύα Μνημεύα και 
Αρχαιότητεσ). 

6.7.8 Περιοχϋσ Προςταςύασ Τδατορεμϊτων, που Αφορούν Κούτεσ 
Ποταμών/Φειμϊρρων ό Αργακιών 

6.7.8.1 το χϋδιο με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) του Σοπικού χεδύου καθορύζονται περιοχϋσ 
προςταςύασ ςε υδατορϋματα, που αφορούν κούτεσ ποταμών/χειμϊρρων ό 

αργακιών, ςτισ οπούεσ θα επιτρϋπεται μόνο η εκτϋλεςη εργαςιών που ϋχουν ςχϋςη 
με τη γεωργύα ό την ενύςχυςη και ανϊπτυξη τησ τοπικόσ χλωρύδασ ό η καταςκευό 
των αναγκαύων ϋργων υποδομόσ, ενώ θα αποφεύγεται η επιχωμϊτωςη ό και η 
εκςκαφό που ενδϋχεται να αλλοιώςει το διαμορφωμϋνο ανϊγλυφο του εδϊφουσ, 
εκτόσ και εϊν οι εργαςύεσ αυτϋσ, με τισ ανϊλογεσ καταςκευϋσ, κριθούν αναγκαύεσ 
προσ αποφυγό τησ διϊβρωςησ του εδϊφουσ κατόπιν ςχετικόσ ϋγκριςησ του 
Σμόματοσ Αναπτύξεωσ Τδϊτων. Οι προαναφερόμενεσ περιοχϋσ προςταςύασ 
ορύζονται ωσ Ζώνεσ Προςταςύασ με κωδικό Δα2, ςτο χϋδιο με Αρ. 6 
(Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ) του Σοπικού χεδύου. 

6.7.8.2 Περαιτϋρω, οι κούτεσ τϋτοιων υδατορεμϊτων εύναι δυνατό να αξιοποιηθούν ωσ 

γραμμικϊ πϊρκα παρατόρηςησ τησ φύςησ ό/και των απολιθωμϊτων, αφού η 
διϊβρωςό τουσ ϋφερε ςτην επιφϊνεια πληθώρα θαλϊςςιων απολιθωμϊτων (πριν 
από μερικϊ εκατομμύρια χρόνια το Σςϋρι βριςκόταν ςτον πυθμϋνα τησ 
θϊλαςςασ) ό ωσ γραμμικϊ πϊρκα µε δενδροςτοιχύεσ, πεζόδρομουσ και δύκτυα 
ποδηλατόδρομων, κατόπιν ςχετικόσ ϋγκριςησ του Σμόματοσ Αναπτύξεωσ Τδϊτων. 

6.7.8.3 Σο πλϊτοσ των περιοχών προςταςύασ (ό Ζωνών Προςταςύασ με κωδικό Δα2) των 
ποταμών/χειμϊρρων και των αργακιών καθορύζεται εκατϋρωθεν τησ 
ςηματοδοτημϋνησ ςτα επύςημα κτηματολογικϊ ςχϋδια κορυφόσ του πρανούσ τησ 
κούτησ ανϊλογα με τα χαρακτηριςτικϊ του κϊθε ςημεύου, κατόπιν ςχετικόσ 
υπόδειξησ του Σμόματοσ Αναπτύξεωσ Τδϊτων, λαμβϊνοντασ, μεταξύ ϊλλων, 

υπόψη την πιθανότητα πλημμυρών. 
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6.7.9 Βαςικϋσ Λεκϊνεσ Απορροόσ Όμβριων Τδϊτων 

6.7.9.1 Οι γραμμϋσ που δεύχνονται ςτα χϋδια με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) και Αρ. 7 
(Περιβαλλοντικόσ Πλούτοσ) με ςυνδυαςμό διακεκομμϋνου και ςτικτού ϊξονα, 
αποτελούν ϋνδειξη των περιοχών των βαςικών λεκανών απορροόσ όμβριων 
υδϊτων. Οι λεκϊνεσ αυτϋσ θα πρϋπει να διατηρηθούν και εμπλουτιςτούν ανϊλογα 
ό εναλλακτικϊ να αντικαταςταθούν επαρκώσ, αφού ληφθούν οι απόψεισ του 
Σμόματοσ Αναπτύξεωσ Τδϊτων. 

6.7.9.2 Σόςο για τισ λεκϊνεσ αυτϋσ, αλλϊ και όπου αλλού ςημειώνονται ςτα επύςημα 
χωρομετρικϊ ςχϋδια απορροϋσ όμβριων υδϊτων, ό και όπου υπϊρχουν επιτόπου 
τϋτοιεσ, χωρύσ να εύναι ςημειωμϋνεσ, θα πρϋπει απαραύτητα να γύνεται 

διαβούλευςη με το Σμόμα Αναπτύξεωσ Τδϊτων και να λαμβϊνονται όλα τα 
κατϊλληλα μϋτρα, περιλαμβανομϋνησ και τησ δυνατότητασ ςυγκϋντρωςησ του 
δημόςιου χώρου πρϊςινου ςτισ περιοχϋσ αυτϋσ, ώςτε να μην παρακωλύεται με 
οποιοδόποτε τρόπο η ομαλό απορροό των όμβριων υδϊτων. Θα αποφεύγεται η 
επιχωμϊτωςη ό και η εκςκαφό που ενδϋχεται να αλλοιώςει το διαμορφωμϋνο 
ανϊγλυφο του εδϊφουσ, εκτόσ και εϊν οι εργαςύεσ αυτϋσ, με τισ ανϊλογεσ 
καταςκευϋσ, κριθούν αναγκαύεσ προσ αποφυγό τησ διϊβρωςησ του εδϊφουσ 
κατόπιν ςχετικόσ ϋγκριςησ του Σμόματοσ Αναπτύξεωσ Τδϊτων. 

6.7.10 Μετατόπιςη Αργακιού ό Οχετού Όμβριων Τδϊτων 

ε περιπτώςεισ αιτόςεων για ανϊπτυξη ςε τεμϊχια που επηρεϊζονται από αργϊκι 
ό οχετό όμβριων υδϊτων, η Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατό να εγκρύνει τη 
μετατόπιςό του μετϊ από διαβούλευςη με το Σμόμα Αναπτύξεωσ Τδϊτων, εφόςον 
διαςφαλύζεται η απρόςκοπτη πορεύα του αργακιού και η απορροό των όμβριων 
υδϊτων και δεν αλλοιώνεται ςημαντικϊ η υδρο-μορφολογικό κατϊςταςη του 
υδατορϋματοσ. 

6.7.11 Ανοικτόσ Δημόςιοσ Φώροσ ςτην Ειδικό Βιομηχανικό Ζώνη Κατηγορύασ Α 

ε περύπτωςη υποβολόσ αύτηςησ για ανϊπτυξη ςε τεμϊχιο που βρύςκεται ςτο 
νότιο τμόμα τησ καθοριςμϋνησ Ειδικόσ Βιομηχανικόσ Ζώνησ με κωδικό Βγ2 

(Κατηγορύασ Α) και εφϊπτεται τησ επύςησ καθοριςμϋνησ Ζώνησ Προςταςύασ με 
κωδικό Δα2, η Πολεοδομικό Αρχό θα απαιτεύ την παραχώρηςη του απαιτούμενου 
ποςοςτού του ανοικτού δημόςιου χώρου ςε επαφό με τη Ζώνη Προςταςύασ, ώςτε 
να διαςφαλύζεται η προςταςύα τησ κούτησ του Αλυκού ποταμού, που αποτελεύ 
μϋροσ του Ευρωπαώκού Δικτύου Natura 2000. 

6.7.12 Μεταφορϊ Αναπτυξιακών Δικαιωμϊτων 

τα πλαύςια του παρόντοσ Σοπικού χεδύου προβλϋπεται όπωσ, ςύμφωνα με την 
εκϊςτοτε αντύςτοιχη ιςχύουςα νομοθεςύα, θα εύναι δυνατό η θεςμικό μεταφορϊ 
αναπτυξιακών δικαιωμϊτων από περιοχϋσ δότεσ (για παρϊδειγμα ευαύςθητεσ 

περιβαλλοντικϊ περιοχϋσ) ςε περιοχϋσ δϋκτεσ (περιοχϋσ ςε Ζώνεσ Ανϊπτυξησ που 
μπορούν λόγω επαρκούσ υποδομόσ να δεχτούν πρόςθετο ςυντελεςτό δόμηςησ). 
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6.7.13 Αγροτικό Ζώνη Γα4α ςτο Νοτιο Σμόμα τησ Δημοτικόσ Περιοχόσ Σςερύου 

ε περύπτωςη υποβολόσ αύτηςησ για εξαςφϊλιςη πολεοδομικόσ ό/και 
οικοδομικόσ ϊδειασ για την αξιοπούηςη των τεμαχύων ό των τμημϊτων τεμαχύων 
που εμπύπτουν ςτην καθοριςμϋνη Αγροτικό Ζώνη Γα4α ςτο νότιο τμόμα τησ 
Δημοτικόσ περιοχόσ που καθορύζεται ςτα χϋδια με αρ. 5 (Φρόςη Γησ) και αρ. 6 
(Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ) του Σοπικού χεδύου, η Πολεοδομικό ό ανϊλογα η 
Οικοδομικό Αρχό θα εξαςφαλύζει τισ απόψεισ του Σμόματοσ Περιβϊλλοντοσ και 
του Σμόματοσ Αναπτύξεωσ Τδϊτων για την επιβολό τυχόν όρων. 
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7. ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

7.1. Πολιτιςτικό Κληρονομιϊ 

7.1.1 Για τουσ ςκοπούσ του παρόντοσ Κεφαλαύου, με τον όρο ¨Πολιτιςτικό 
Κληρονομιϊ¨ νοεύται το ςύνολο των υλικών ενδεύξεων τα οπούα κληροδοτόθηκαν 
από το παρελθόν και τα οπούα αποτελούν το απόθεμα τησ ανθρώπινησ εμπειρύασ, 
παρϋχοντασ ςε κϊθε τόπο την ταυτότητϊ του (Thesaurus, European Heritage 
Network, υμβούλιο τησ Ευρώπησ). 

7.1.2 Η πολιτιςτικό κληρονομιϊ που περικλεύεται ςτην περιοχό του Σοπικού χεδύου 
Σςερύου περιλαμβϊνει τα ςτοιχεύα του φυςικού και του ανθρωποπούητου 

περιβϊλλοντοσ, που ςυνθϋτουν τον ¨Περιβαλλοντικό Πλούτο¨ τησ περιοχόσ 
[βλϋπε χϋδιο με Αρ. 7 (Περιβαλλοντικόσ Πλούτοσ) του Σοπικού χεδύου και 
Προςϊρτημα 3 (τοιχεύα Περιβαλλοντικού Πλούτου)]. το ¨ανθρωποπούητο 
περιβϊλλον¨ τησ περιοχόσ του Σοπικού χεδύου καταγρϊφονται ωσ 
ςημαντικότερα ςτοιχεύα τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ τα αρχαιολογικϊ 
κατϊλοιπα, η Περιοχό Ειδικού Φαρακτόρα κλπ. Πλεύςτα από τα ςτοιχεύα αυτϊ 
δεύχνονται ενδεικτικϊ ςτο χϋδιο με Αρ. 7 του Σοπικού χεδύου και 
καταγρϊφονται ςτο Προςϊρτημα 3. 

7.1.3 Γενικόσ ςτόχοσ του εντοπιςμού των πιο πϊνω ςτοιχεύων που ςυνθϋτουν τον 
περιβαλλοντικό πλούτο τησ περιοχόσ του Σοπικού χεδύου, εύναι η ςυνετό 

διαχεύριςη, η προςταςύα και η διατόρηςη/αποκατϊςταςη, καθώσ και η ανϊδειξη 
και η προβολό τησ πολιτιςτικόσ, περιβαλλοντικόσ, αρχαιολογικόσ, 
αρχιτεκτονικόσ, ιςτορικόσ, κοινωνικόσ, τεχνικόσ κλπ., αξύασ των πιο πϊνω 
περιοχών και κτιςμϊτων. 

7.2 Αρχαιολογικό Κληρονομιϊ 

 Σα Αρχαύα Μνημεύα αποτελούν βαςικϊ ςτοιχεύα τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ, 
και η διαχεύριςό τουσ γύνεται με βϊςη τον περύ Αρχαιοτότων Νόμο. Η πολιτικό 
του Σοπικού χεδύου για την Αρχαιολογικό Κληρονομιϊ περιγρϊφεται ςτο 
Κεφϊλαιο 24 (Αρχαύα Μνημεύα και Αρχαιότητεσ), καθώσ και ςτο Παρϊρτημα Γ 

(Κατευθυντόριεσ Γραμμϋσ ςχετικϊ με την Αιςθητικό και Ποιοτικό Βελτύωςη του 
Δομημϋνου Περιβϊλλοντοσ) του Σοπικού χεδύου. 

7.3 Βαςικού τόχοι 

 Η πολιτικό του Σοπικού χεδύου ςε ςχϋςη με το θϋμα αυτό ϋχει τουσ ακόλουθουσ 
βαςικούσ ςτόχουσ: 

(α) Σην προςταςύα, διατόρηςη, αποκατϊςταςη και ανϊδειξη τησ πολιτιςτικόσ 
κληρονομιϊσ ανεξϊρτητα από την ιςτορικό περύοδο και αρχιτεκτονικό ςτυλ 
ςτο οπούο ανϊγονται και τη μορφό προςταςύασ που τα καλύπτει 
(διατηρητϋα/αρχαύα μνημεύα/προςταςύα μϋςω πολεοδομικών ρυθμύςεων). 
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(β) Σην προςταςύα, διατόρηςη, αποκατϊςταςη και ανϊδειξη των αξιόλογων 
πολεοδομικών ςυνόλων και των αξιών που εμπεριϋχουν και οι οπούεσ 
ςυνοψύζονται ςτα πιο κϊτω: 

(i) δομημϋνοσ ιςτόσ όπωσ διαμορφώνεται από τα τεμϊχια και τουσ 
δρόμουσ, 

(ii) ςχϋςεισ μεταξύ κτιρύων, πρϊςινων και ανοικτών χώρων, καθώσ και 
χαρακτηριςτικϋσ οπτικϋσ φυγϋσ και θϋεσ, 

(iii) τυπολογύα και μορφολογύα, κλύμακα, καταςκευό, υλικϊ, χρώμα και 
διακόςμηςη των κτιρύων, 

(iv) ςχϋςη μεταξύ του ιςτορικού πυρόνα και του περιβϊλλοντα χώρου, 
τόςο φυςικού όςο και ανθρωποπούητου, και 

(v) διϊφορεσ λειτουργύεσ που ο ιςτορικόσ πυρόνασ απϋκτηςε κατϊ την 
πϊροδο του χρόνου. 

(γ) Ση βελτύωςη και αναβϊθμιςη του δομημϋνου και ελεύθερου περιβϊλλοντοσ 
καθώσ και των υποδομών ςτην Περιοχό Ειδικού Φαρακτόρα για 
προςϋλκυςη κατούκων όλων των κοινωνικο-οικονομικών ςτρωμϊτων, αλλϊ 
και την προςϋλκυςη επενδύςεων και τον εμπλουτιςμό των ευκαιριών 

εργοδότηςησ. 

(δ) Σην αναβϊθμιςη τησ ποιότητασ τησ ζωόσ ςτην Περιοχό Ειδικού Φαρακτόρα 
με την ειςαγωγό νϋων εμπλουτιςτικών πολιτιςτικών/κοινωνικών χρόςεων, 
ςε αρμονικό πϊντα ςχϋςη με την κατοικύα. 

(ε) Σην τόρηςη των αρχών τησ βιώςιμησ ανϊπτυξησ, τησ αειφορύασ και τησ 
προςταςύασ τησ πολιτιςτικόσ και αρχιτεκτονικόσ κληρονομιϊσ, όπωσ αυτϋσ 
διατυπώνονται ςτισ διεθνεύσ, ευρωπαώκϋσ και εθνικϋσ νομοθετικϋσ ρυθμύςεισ 
και κατευθύνςεισ. 

(ςτ) Σην αναβύωςη των ιςτορικών/παραδοςιακών περιοχών ςύμφωνα με τισ 

αρχϋσ τησ αειφόρου ανϊπτυξησ, ςε τρύα επύπεδα: αναβϊθμιςη του 
περιβϊλλοντοσ, οικονομικό ανϊπτυξη και κοινωνικό ευρωςτύα. Η αειφόροσ 
ανϊπτυξη επιτυγχϊνεται με μακροπρόθεςμουσ ςτόχουσ και 
βραχυπρόθεςμεσ και μεςοπρόθεςμεσ δρϊςεισ και πολιτικϋσ όπωσ 
περιγρϊφονται ςτο παρόν κεφϊλαιο. 

(ζ) Σην ανϊδειξη των Αρχαύων Μνημεύων και αρχαιολογικών χώρων και την 
απόδοςη ςε αυτούσ του εκπαιδευτικού, πολιτιςτικού και περιβαλλοντικού 
τουσ ρόλου ςτη ςύγχρονη κοινωνύα, μϋςω τησ δημιουργύασ αρχαιολογικών 
πϊρκων, ενημερωτικών κϋντρων και ςημϊνςεων κλπ. 



 

61 Σ Ο Π Ι Κ Ο    Χ Ε Δ Ι Ο   Σ  Ε Ρ Ι Ο Τ   2021` 
 

7.4 Βαςικϊ Μϋτρα για την Επύτευξη των πιο Πϊνω τόχων 

 Για την επύτευξη των βαςικών ςτόχων τησ πολιτικόσ του Σοπικού χεδύου ςε 
ςχϋςη με τη διατόρηςη τησ αρχιτεκτονικόσ κληρονομιϊσ και την αναβύωςη των 
ιςτορικών περιοχών προνοούνται τα ακόλουθα μϋτρα και δρϊςεισ: 

(α) Η νομικό προςταςύα και η εφαρμογό ειδικού ελϋγχου ςε περιπτώςεισ 
οικοδομών και περιοχών με αρχαιολογικό, αρχιτεκτονικό, πολεοδομικό, 
ιςτορικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό ό τεχνολογικό αξύα, μϋςω τησ 
κόρυξησ Αρχαύων Μνημεύων ό τησ ϋκδοςησ Διαταγμϊτων Διατόρηςησ. Η 
νομικό προςταςύα θα επεκταθεύ και ςε αξιόλογεσ οικοδομϋσ του μοντϋρνου 
κινόματοσ. 

(i) Η κόρυξη Αρχαύων Μνημεύων γύνεται από τον Διευθυντό του 
Σμόματοσ Αρχαιοτότων με βϊςη τον περύ Αρχαιοτότων Νόμο. 

(ii) Η κόρυξη Διατηρητϋων Οικοδομών γύνεται από τον υπουργό 
Εςωτερικών (μϋςω του Σμόματοσ Πολεοδομύασ και Οικόςεωσ) για 
οικοδομϋσ με ειδικό αρχιτεκτονικό, ιςτορικό, κοινωνικό ό ϊλλο ειδικό 
ενδιαφϋρον ό χαρακτόρα. Η τυπολογύα, η μορφολογύα και τα υλικϊ 
καταςκευόσ τησ οικοδομόσ, καθώσ και τυχόν ιςτορικϊ/κοινωνικϊ 
γεγονότα που ςχετύζονται με αυτό, διαδραματύζουν ρόλο ςτην 
αξιολόγηςό τησ. ημαντικό κριτόριο αποτελεύ και η θϋςη τησ, εϊν 

δηλαδό βρύςκεται ςε Περιοχό Ειδικού Φαρακτόρα ό ςυμπαγό 
ιςτορικό/παραδοςιακό πυρόνα. 

(β) Η προαγωγό τησ φιλοςοφύασ και τησ πρακτικόσ τησ ολοκληρωμϋνησ 
διατόρηςησ (integrated conservation) με την ετοιμαςύα και υλοπούηςη 
χεδύων Περιοχόσ. Σϋτοια χϋδια εύναι δυνατό να προνοούν, μεταξύ ϊλλων, 
για ιςόρροπη κατανομό των χρόςεων γησ και απομϊκρυνςη αςυμβύβαςτων 
χρόςεων, επύλυςη των κυκλοφοριακών προβλημϊτων, αναβϊθμιςη του 
περιβϊλλοντοσ και των υποδομών, κοινωνικο-οικονομικϊ μϋτρα ςτόριξησ 
των κατούκων, υπόδειξη ςυγκεκριμϋνων ϋργων για υλοπούηςη κλπ. 
Επιπλϋον, για την επύτευξη τησ ολοκληρωμϋνησ διατόρηςησ απαιτεύται τόςο 

η εμπλοκό τησ Σοπικόσ Αρχόσ όςο και ενεργόσ ςυμμετοχό των πολιτών. 
Επύςησ εύναι ςημαντικό η προώθηςη μεθόδων, τεχνικών και δεξιοτότων για 
ςωςτό ςυντόρηςη και αποκατϊςταςη. 

(γ) Ο ϋλεγχοσ ςτισ μετατροπϋσ ό/και προςθόκεσ ςε Διατηρητϋεσ Οικοδομϋσ θα 
διαςφαλύζει ώςτε αυτϋσ θα αποςκοπούν ςτη ςυντόρηςη/αποκατϊςταςό 
τουσ, καθώσ και ςτην επαναχρηςιμοπούηςη τουσ και ςτισ ορθϋσ επεμβϊςεισ 
που κρύνονται αναγκαύεσ για το λειτουργικό τουσ εκςυγχρονιςμό ό/και την 
ειςαγωγό νϋασ χρόςησ, χωρύσ να επιφϋρουν αρνητικϋσ επιπτώςεισ ςτη 
ςυνολικό εικόνα και αξύα τησ οικοδομόσ, ςτη φυςιογνωμύα τησ περιοχόσ ό 
ςτισ ανϋςεισ των κατούκων τησ περιοχόσ. ημειώνεται ότι, για οποιαδόποτε 

επϋμβαςη ςε Αρχαύο Μνημεύο απαιτεύται η ϋγκριςη του Διευθυντό του 
Σμόματοσ Αρχαιοτότων, ενώ ςε Διατηρητϋα Οικοδομό απαιτεύται η 
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παραχώρηςη υναύνεςησ του υπουργού Εςωτερικών που εκδύδεται από τον 
Διευθυντό Σμόματοσ Πολεοδομύασ και Οικόςεωσ. 

ημειώνεται ότι η Πολεοδομικό Αρχό θα πρϋπει να εξετϊζει με 
προτεραιότητα τισ αιτόςεισ που αφορούν Αρχαύα Μνημεύα/Διατηρητϋεσ 
Οικοδομϋσ. 

(δ) Η εφαρμογό τησ δϋςμησ οικονομικών κινότρων που ςτοχεύει ςτην 
ενθϊρρυνςη τησ διατόρηςησ και επαναχρηςιμοπούηςησ των αξιόλογων 
διατηρητϋων οικοδομών/αρχαύων μνημεύων. Αναμϋνεται πωσ οι ιδιοκτότεσ 
θα αναλαμβϊνουν τη ςυντόρηςη, επιδιόρθωςη και αποκατϊςταςη των 
Αρχαύων Μνημεύων/Διατηρητϋων Οικοδομών τουσ ενώ παρϊλληλα θα 

προςελκυςθούν επενδύςεισ διαφόρων ιδιωτικών και δημόςιων 
επιχειρόςεων ςε τϋτοιεσ περιοχϋσ για ςυγκεκριμϋνεσ χρόςεισ (πολιτιςτικϋσ, 
αναψυχόσ, εμπορικϋσ, διοικητικϋσ, τουριςτικϋσ, παραδοςιακϋσ βιοτεχνύεσ, 
κ.ϊ.). Σα κύνητρα που παρϋχονται αφορούν επιχορηγόςεισ του κόςτουσ 
ςυντόρηςησ/αποκατϊςταςησ, διϊφορεσ φοροαπαλλαγϋσ ό απαλλαγϋσ από 
τϋλη και τη μεταφορϊ των αναπτυξιακών δικαιωμϊτων (ςτην περύπτωςη 
των Διατηρητϋων Οικοδομών). 

(i) Η δϋςμη οικονομικών κινότρων για τα Αρχαύα Μνημεύα Β’ Πύνακα 
παρϋχεται από το Κρϊτοσ μϋςω του Σμόματοσ Αρχαιοτότων και 
αφορούν χρηματοδοτικϊ και φορολογικϊ κύνητρα. 

(ii) Η δϋςμη οικονομικών κινότρων για τισ διατηρητϋεσ οικοδομϋσ που 
παρϋχεται από το Κρϊτοσ μϋςω του Σμόματοσ Πολεοδομύασ και 
Οικόςεωσ, χωρύζονται ςε τρεισ κατηγορύεσ: 

 Φρηματοδοτικϊ κύνητρα: πρόκειται για την απευθεύασ χορηγύα 
που δύνεται από το Κρϊτοσ ςτον ιδιοκτότη για την 
ολοκληρωμϋνη ςυντόρηςη τησ διατηρητϋασ του οικοδομόσ. 

 Μεταφορϊ ςυντελεςτό δόμηςησ: πρόκειται για την 
αξιοπούηςη αναπτυξιακών δικαιωμϊτων που δεν 

χρηςιμοποιούνται ςτη διατηρητϋα ιδιοκτηςύα με πώληςη 
υπολειπόμενου ςυντελεςτό δόμηςησ και η εξαςφϊλιςη 
πρόςθετησ χορηγύασ ςτο κόςτοσ ςυντόρηςησ με πώληςη 
χαριςμϋνου ςυντελεςτό δόμηςησ. 

 Υορολογικϊ κύνητρα: πρόκειται για διϊφορεσ φοροαπαλλαγϋσ 
και απαλλαγϋσ από τϋλη τα οπούα μπορεύ να πϊρει ο ιδιοκτότησ 
μιασ διατηρητϋασ οικοδομόσ που την ϋχει ςυντηρόςει ςύμφωνα 
με τισ αρχϋσ διατόρηςησ. 

Σα πιο πϊνω οικονομικϊ κύνητρα τυγχϊνουν ενδελεχούσ αξιολόγηςησ 

και αναθεώρηςησ επύ ςυςτηματικόσ βϊςησ κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ 
του Σοπικού χεδύου, ούτωσ ώςτε να επιτυγχϊνονται ςτο μϋγιςτο 
δυνατό βαθμό οι ςτόχοι του Σοπικού χεδύου. 
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(ε) Ο περαιτϋρω εμπλουτιςμόσ και ψηφιοπούηςη λεπτομερούσ και 
επιςτημονικϊ τεκμηριωμϋνου αρχεύου που αφορϊ ςτην αξιολόγηςη όλων 
των ςτοιχεύων που ςυνθϋτουν την πολιτιςτικό κληρονομιϊ καθώσ και την 
αξιολόγηςη τησ κατϊςταςησ ςτην οπούα βρύςκονται. Σο αρχεύο αυτό θα 
παρϋχει τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ ςτην Πολεοδομικό Αρχό για την 
ορθότερη λόψη αποφϊςεων. 
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8. ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΒΕΛΣΙΨΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

8.1 Γενικϊ 

8.1.1 την περιοχό του Σοπικού χεδύου Σςερύου προνοεύται η ρύθμιςη τησ αιςθητικόσ 
πτυχόσ τησ ανϊπτυξησ από την Πολεοδομικό Αρχό, με βϊςη τισ πρόνοιεσ του 
παρόντοσ Κεφαλαύου και του Παραρτόματοσ Γ (Κατευθυντόριεσ Γραμμϋσ ςχετικϊ 
με την Αιςθητικό και Ποιοτικό Βελτύωςη του Δομημϋνου Περιβϊλλοντοσ) του 
Σοπικού χεδύου. 

8.1.2 Νοεύται ότι για την υποβοόθηςη του αιςθητικού ελϋγχου ςε οποιαδόποτε περιοχό 

του Σοπικού χεδύου [βλϋπε παρϊγραφο 3.2(β) του Παραρτόματοσ Γ], οι 
Πολεοδομικϋσ Αρχϋσ, ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ, θα ςυμβουλεύονται τισ Ειδικϋσ 
Επιτροπϋσ Ωςκηςησ Αιςθητικού Ελϋγχου που καθορύζονται ςτην παρϊγραφο 3 
του Παραρτόματοσ Γ. Η ςύνθεςη και η λειτουργύα των Επιτροπών αυτών 
καθορύζονται ςε ςχετικό Eντολό του υπουργού Εςωτερικών. 

8.2 Περιοχό Ειδικού Φαρακτόρα (ΠΕΦ) 

 Η περιοχό, ςτην οπούα υπϊρχουν ςε ςημαντικό ςυχνότητα οικοδομϋσ ό ϊλλα 
ανθρωποπούητα ςτοιχεύα κοινωνικού, ιςτορικού, αρχαιολογικού, αρχιτεκτονικού, 
πολεοδομικού ό ϊλλου ενδιαφϋροντοσ, καθορύζεται ςτο Σοπικό χϋδιο ωσ 

Περιοχό Ειδικού Φαρακτόρα. Ειδικότερα, ωσ Περιοχό Ειδικού Φαρακτόρα 
καθορύζεται η κεντρικό περιοχό του πυρόνα του οικιςμού, όπωσ φαύνεται ςτο 
χϋδιο με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) του Σοπικού χεδύου. 

8.3 Βαςικού τόχοι και Μϋτρα 

 τουσ βαςικούσ ςτόχουσ του Σοπικού χεδύου για την αιςθητικό και ποιοτικό 
βελτύωςη του δομημϋνου περιβϊλλοντοσ, περιλαμβϊνονται τα ακόλουθα: 

(α) Η αναβϊθμιςη του περιβϊλλοντοσ και ο καθοριςμόσ του ρόλου τησ 
Περιοχόσ Ειδικού Φαρακτόρα για ενύςχυςη και αναβύωςη ευρύτερων 
περιοχών μϋςα ςτα πλαύςια τησ αειφόρου ανϊπτυξησ. 

(β) Η ϊςκηςη πολεοδομικού ελϋγχου που να διαςφαλύζει ότι ςτισ Περιοχϋσ 
Ειδικού Φαρακτόρα καθώσ και ςτισ Ελεγχόμενεσ Περιοχϋσ θα ιςχύουν όλεσ 
οι πρόνοιεσ του Παραρτόματοσ Γ (Κατευθυντόριεσ Γραμμϋσ χετικϊ με την 
Αιςθητικό και Ποιοτικό Βελτύωςη του Δομημϋνου Περιβϊλλοντοσ) του 
Σοπικού χεδύου. Επύςησ, θα διαςφαλύζει ώςτε η ϋνταξη νϋων οικοδομών 
και οι μετατροπϋσ ό οικοδομικϋσ επεμβϊςεισ ςε υφιςτϊμενεσ οικοδομϋσ θα 
γύνονται ϋτςι ώςτε να διατηρεύται/προβϊλλεται ο αυθεντικόσ χαρακτόρασ 
(εφόςον αυτόσ εύναι αξιόλογοσ) ό να βελτιώνεται η υφιςτϊμενη κατϊςταςη 
των ιδύων και τησ περιοχόσ τουσ όςον αφορϊ τη μορφό, τον όγκο, τα υλικϊ 
καταςκευόσ, τα χρώματα και την κλύμακα. 
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(γ) Η λόψη μϋτρων για αναβϊθμιςη του δομημϋνου περιβϊλλοντοσ, βελτύωςη 
τησ ποιότητασ ζωόσ των κατούκων και προςϋλκυςη επενδύςεων και 
εμπλουτιςτικών χρόςεων μϋςω τησ προώθηςησ: 

(i) χεδύων Περιοχόσ που θα περιλαμβϊνουν ςυγκεκριμϋνη ςτρατηγικό 
ανϊπτυξησ, πολιτικϋσ, προτεινόμενα μϋτρα και ϋργα κλπ. 

(ii) χεδύων πεζοδρόμηςησ και κυκλοφοριακόσ διαχεύριςησ, όπου εύναι 
αναγκαύο, μϋςω τησ εκπόνηςησ και υλοπούηςησ Ρυθμιςτικών χεδύων. 

(iii) χεδύων αποκατϊςταςησ όψεων των δρόμων, όπου εύναι θεμιτό. 

(iv) Ϊργων ςε δημόςιουσ χώρουσ (π.χ. πλατεύεσ, χώροι ςυνϊθροιςησ και 
κοινωνικών δραςτηριοτότων, πολιτιςτικού χώροι). 

8.4 Περιοχϋσ Μεμονωμϋνων Κτιςμϊτων και Κτιρύων 

 Πρόςθετα με την Περιοχό Ειδικού Φαρακτόρα, η Πολεοδομικό Αρχό θα μπορεύ 
κατϊ την κρύςη τησ να επιβϊλει την ϊςκηςη αιςθητικού και ποιοτικού ελϋγχου 
ςτισ περιπτώςεισ αιτόςεων για οικιςτικό ό ϊλλη ανϊπτυξη ςε τεμϊχια που 
εφϊπτονται ςε τεμϊχια με μεμονωμϋνα Αρχαύα Μνημεύα και Διατηρητϋεσ 
Οικοδομϋσ ό ϊλλεσ καταςκευϋσ που παρουςιϊζουν ενδιαφϋρον, επιβϊλλοντασ 
όρουσ που ςχετύζονται με επιμϋρουσ πρόνοιεσ του Παραρτόματοσ Γ 

(Κατευθυντόριεσ Γραμμϋσ χετικϊ με την Αιςθητικό και Ποιοτικό Βελτύωςη του 
Δομημϋνου Περιβϊλλοντοσ) του Σοπικού χεδύου. Οι περιοχϋσ αυτϋσ δεν 
υποδεικνύονται λόγω τησ φύςησ τουσ ςε χϋδια. 

8.5 Τπόλοιπεσ Περιοχϋσ του Σοπικού χεδύου 

 Για την αιςθητικό και ποιοτικό βελτύωςη του δομημϋνου περιβϊλλοντοσ ςτην 
υπόλοιπη περιοχό του Σοπικού χεδύου, η Πολεοδομικό Αρχό μπορεύ να 
επικαλεύται κατϊ την κρύςη τησ τισ πρόνοιεσ τησ παραγρϊφου 5.2 (καθώσ και το 
υμπλόρωμα που ακολουθεύ) του Παραρτόματοσ Γ (Κατευθυντόριεσ Γραμμϋσ 
χετικϊ με την Αιςθητικό και Ποιοτικό Βελτύωςη του Δομημϋνου 
Περιβϊλλοντοσ) του Σοπικού χεδύου. Ο βαςικόσ ςτόχοσ ςτισ περιοχϋσ αυτϋσ 

εύναι η αποτροπό αιςθητικών ακροτότων και υπερβολών και η προςαρμογό των 
νϋων οικοδομών ςτο μικροπεριβϊλλον τησ ςυγκεκριμϋνησ περιοχόσ, καθώσ 
επύςησ η διαςφϊλιςη τησ ¨αρχιτεκτονικόσ ελευθερύασ¨ των μελετητών και ο 
ποιοτικόσ ςχεδιαςμόσ. 

8.6 Ειδικό Πρόνοια 

8.6.1 Ζώνεσ με υντελεςτό Δόμηςησ άςο ό Μικρότερο του 0,60:1 

8.6.1.1 Ανεξϊρτητα από τισ πρόνοιεσ τησ παραγρϊφου 5.2.2 του Παραρτόματοσ Γ 
(Γενικϋσ Πρόνοιεσ Πολιτικόσ) του Σοπικού χεδύου, ςε Ζώνεσ με ςυντελεςτό 

δόμηςησ ύςο ό μικρότερο του 0,60:1, δεν θα επιτρϋπεται η ανϋγερςη οικοδομών με 
πυλωτό (pilotis), με ςτόχο τη διαφύλαξη των ανϋςεων και τη διατόρηςη τησ 
εικόνασ τησ περιβϊλλουςασ περιοχόσ, εκτόσ εϊν η Πολεοδομικό Αρχό, ςτο 
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πλαύςιο ϊςκηςησ τησ διακριτικόσ τησ ευχϋρειασ, το επιτρϋψει (π.χ. όδη 
διαμορφωμϋνοσ χαρακτόρασ και φυςιογνωμύα τησ ϊμεςησ περιοχόσ). 

8.6.1.2 Για ϊλλεσ αναπτύξεισ, πϋραν τησ οικιςτικόσ, που μπορούν να επιτραπούν εκτόσ 
των Περιοχών Ανϊπτυξησ, η Πολεοδομικό Αρχό δύναται να επιτρϋψει τη 
χρηςιμοπούηςη μερικώσ τησ πυλωτόσ (pilotis), ανϊλογα με το μϋγεθοσ, τον τύπο, 
τη λειτουργύα και τη διαμόρφωςη τησ ανϊπτυξησ, και λαμβϊνοντασ υπόψη τον 
χαρακτόρα, την τοπογραφύα και το περιβϊλλον του ευρύτερου χώρου. 

 

 



 

68 Σ Ο Π Ι Κ Ο    Χ Ε Δ Ι Ο   Σ  Ε Ρ Ι Ο Τ   2021` 
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9. ΑΣΤΦΗΜΑΣΑ ΦΕΣΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ 

9.1 Γενικϊ 

9.1.1 Για την εναρμόνιςη τησ Κυπριακόσ Νομοθεςύασ με την Οδηγύα 2012/18/ΕΕ του 
Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, η οπούα ϋχει ωσ θϋμα την 
αντιμετώπιςη των κινδύνων ατυχημϊτων μεγϊλησ κλύμακασ ςχετιζομϋνων με 
επικύνδυνεσ ουςύεσ, το Τπουργικό υμβούλιο ϋχει εκδώςει Κανονιςμούσ οι οπούοι 
αναφϋρονται ωσ οι περύ Πολεοδομύασ και Φωροταξύασ (Ατυχόματα χετιζόμενα 
με Επικύνδυνεσ Ουςύεσ) Κανονιςμού του 2017 (Κ.Δ.Π 76/2017). 

9.1.2 τουσ πιο πϊνω Κανονιςμούσ υπϊρχουν οι όροι ¨ατύχημα μεγϊλησ κλύμακασ¨, 

"επικύνδυνεσ ουςύεσ¨, ¨κύνδυνοσ¨ και ¨μονϊδα¨. Οπουδόποτε οι πιο πϊνω όροι 
απαντώνται ςτο παρόν Σοπικό χϋδιο αυτού ϋχουν την ϋννοια που τουσ 
αποδύδεται ςτουσ περύ Αςφϊλειασ και Τγεύασ ςτην Εργαςύα (Αντιμετώπιςη 
Κινδύνων Ατυχημϊτων Μεγϊλησ Κλύμακασ χετιζόμενα με Επικύνδυνεσ Ουςύεσ) 
Κανονιςμούσ του 2015 (Κ.Δ.Π. 347/2015). 

9.1.3 Η παρούςα πολιτικό ςτόχο ϋχει να ειςαγϊγει πολιτικϋσ χρόςησ γησ για την 
πρόληψη ατυχημϊτων μεγϊλησ κλύμακασ που ςχετύζονται με επικύνδυνεσ ουςύεσ 
και τον περιοριςμό των ςυνεπειών τουσ με βϊςη τουσ περύ Πολεοδομύασ και 
Φωροταξύασ (Ατυχόματα Μεγϊλησ Κλύμακασ χετιζόμενα με Επικύνδυνεσ Ουςύεσ) 
Κανονιςμούσ του 2017. 

9.2 Προβλόματα 

9.2.1 Η ύπαρξη υφιςτϊμενων μονϊδων που εμπύπτουν ςτισ πρόνοιεσ των Κανονιςμών 
που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 9.1.1 μϋςα ςτον πολεοδομικό ιςτό, οι οπούεσ 
δημιουργούν κινδύνουσ και επηρεϊζουν τισ ανϋςεισ των χρηςτών τησ ευρύτερησ 
περιοχόσ. 

9.2.2 Η πιθανότητα τησ δημιουργύασ νϋων μονϊδων, και η αντύςτοιχη ανϊγκη που 
δημιουργεύται για την πρόληψη ατυχημϊτων μεγϊλησ κλύμακασ. 

9.3 Ειδικό τρατηγικό Ανϊπτυξησ-τόχοι 

 Η Ειδικό τρατηγικό Ανϊπτυξησ εύναι, ανϊμεςα ςε ϊλλα, αποφαςιςτικόσ 
ςημαςύασ για την ποιότητα του τοπικού περιβϊλλοντοσ τόςο μεςοπρόθεςμα όςο 
και μακροπρόθεςμα. Όςον αφορϊ θϋματα τα οπούα ςχετύζονται με μονϊδεσ ςτισ 
οπούεσ υπϊρχουν επικύνδυνεσ ουςύεσ, θεωρεύται απαραύτητη η παρϊλληλη 
ενςωμϊτωςη τησ διϊςταςησ του κινδύνου ςτη δραςτηριότητα αυτό και ιδιαύτερα 
η ενςωμϊτωςη προνοιών που να ικανοποιούν τουσ περύ Πολεοδομύασ και 
Φωροταξύασ (Ατυχόματα Μεγϊλησ Κλύμακασ χετιζόμενα με Επικύνδυνεσ Ουςύεσ) 
Κανονιςμούσ του 2017. Οι ςτόχοι για την επύτευξη τησ πιο πϊνω πολιτικόσ εύναι: 

(α) Ειςαγωγό πολιτικών που αφορούν υφιςτϊμενεσ μονϊδεσ οι οπούεσ 

εμπύπτουν ςτουσ περύ Αςφϊλειασ και Τγεύασ ςτην Εργαςύα (Αντιμετώπιςη 
Κινδύνων Ατυχημϊτων Μεγϊλησ Κλύμακασ χετιζομϋνων με Επικύνδυνεσ 
Ουςύεσ) Κανονιςμούσ του 2015, και ϋχουν ωσ ςτόχο τη λόψη 
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ςυμπληρωματικών τεχνικών μϋτρων ςε περιπτώςεισ εξϋταςησ 
πολεοδομικών αιτόςεων για μετατροπϋσ ό προςθόκεσ ς’ αυτϋσ. 

(β) Ειςαγωγό χωροθετικών πολιτικών που αφορούν την εγκατϊςταςη νϋων 
μονϊδων. 

(γ) Ειςαγωγό πολιτικών που αφορούν νϋεσ αναπτύξεισ γύρω από τϋτοιεσ 
μονϊδεσ. 

9.4 Πρόνοιεσ και Μϋτρα Πολιτικόσ 

9.4.1 Τφιςτϊμενεσ Μονϊδεσ 

 Για μονϊδεσ οι οπούεσ βρύςκονται ςτην Περιοχό του Σοπικού χεδύου θα πρϋπει, 
ςε περιπτώςεισ μετατροπών ό προςθηκών ςτην ύδια την υφιςτϊμενη μονϊδα, η 
Πολεοδομικό Αρχό να ςυνεκτιμϊ την ανϊγκη για λόψη από τον αιτητό πρόςθετων 
ςυμπληρωματικών τεχνικών μϋτρων για ςκοπούσ πρόληψησ ατυχημϊτων μεγϊλησ 
κλύμακασ που ςχετύζονται με επικύνδυνεσ ουςύεσ και τον περιοριςμό των 
ςυνεπειών τουσ ςτον ϊνθρωπο και το περιβϊλλον ώςτε να μην αυξϊνονται οι 
κύνδυνοι για το κοινό. 

9.4.2 Εγκατϊςταςη Νϋων Μονϊδων 

Για την τυχόν εγκατϊςταςη τϋτοιων μονϊδων ςτην περιοχό του Σοπικού χεδύου, 
θα πρϋπει να διατηρούνται μακροπρόθεςμα κατϊλληλεσ αποςτϊςεισ μεταξύ των 
μονϊδων και των υφιςτϊμενων ό προγραμματιζόμενων Οικιςτικών Ζωνών, των 
κτιρύων και των ζωνών δημόςιασ χρόςησ, του κυρύου οδικού δικτύου μεταφορών 
ςτο μϋτρο του δυνατού, των χώρων αναψυχόσ, καθώσ επύςησ και των περιοχών με 
ιδιαύτερα ευαύςθητο φυςικό περιβϊλλον ό ιδιαύτερο ενδιαφϋρον. 

9.4.3 Νϋεσ Αναπτύξεισ Γύρω από Τφιςτϊμενεσ Μονϊδεσ Εντόσ ό Εκτόσ τησ 
Περιοχόσ του Σοπικού χεδύου 

Η Πολεοδομικό Αρχό θα διαβουλεύεται ξεχωριςτϊ για κϊθε υφιςτϊμενη ό προσ 
αδειοδότηςη ανϊπτυξη με το Διευθυντό του Σμόματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ 

όςον αφορϊ την απόςταςη από κϊθε τϋτοια μονϊδα. τον Πύνακα 9.1 φαύνονται οι 
ενδεικτικϋσ αποςτϊςεισ οι οπούεσ καθορύζουν την περιοχό γύρω από κϊθε 
κατηγορύα μονϊδων για διαβούλευςη τησ Πολεοδομικόσ Αρχόσ με το Σμόμα 
Επιθεώρηςησ Εργαςύασ. 

9.5 Γενικϋσ Πρόνοιεσ 

 Για όλεσ τισ περιπτώςεισ που αφορούν την παρϊγραφο 9.4, η Πολεοδομικό Αρχό 
θα διαβουλεύεται ανϊλογα με τον Διευθυντό του Σμόματοσ Επιθεώρηςησ 
Εργαςύασ του Τπουργεύου Εργαςύασ, Πρόνοιασ και Κοινωνικών Αςφαλύςεων όπωσ 
και με ϊλλεσ αρμόδιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ϋχουν εξουςύα λόψησ αποφϊςεων 

για τισ εν λόγω περιπτώςεισ και θα λαμβϊνει υπόψη τησ ωσ ουςιώδη παρϊγοντα 
τισ ςχετικϋσ απόψεισ που θα διατυπωθούν. 
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Πύνακασ 9.1 Ενδεικτικϋσ Αποςτϊςεισ Γύρω από Κϊθε Κατηγορύα Μονϊδων, οι οπούεσ 
Καθορύζουν την Περιοχό για Διαβούλευςη τησ Πολεοδομικόσ Αρχόσ με 
τον Διευθυντό του Σμόματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ 

Α/Α ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 

ΑΠΟΣΑΗ (μϋτρα) 

1 Τγραϋριο LPG: Τπϋργεια αποθόκευςη 600 

2 Τγραϋριο LPG: Τπόγεια ό καλυμμϋνη αποθόκευςη 100 

3 Τγραϋριο LPG: Τπόγεια ό καλυμμϋνη αποθόκευςη>100t 200 

4 Διυλιςτόριο 1.500 

5 Αμμωνύα 2.000 

6 Αποθόκη Φημικών 700 

7 Αποθόκευςη εύφλεκτων-χύμα 300 

8 Αποθόκευςη τοξικών-χύμα 700 

9 Φημικό διεργαςύα: εύφλεκτεσ ό τοξικϋσ ουςύεσ 1.000 

10 Φημικό διεργαςύα: κύνδυνοσ ϋκρηξησ ςκόνησ 300 

11 Παραγωγό εκρηκτικών 1.000 

12 Αποθόκευςη Νιτρικού Αμμωνύου 700 
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10. ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΔΟΜΗΗ-ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

10.1 Γενικϊ 

10.1.1 Ο όγκοσ και η πυκνότητα τησ οικοδομικόσ ανϊπτυξησ αποτελούν εξαιρετικϊ 
ςημαντικϊ ςτοιχεύα για τη ςυνολικό οργϊνωςη τησ δομόσ του Σοπικού χεδύου 
Σςερύου, και εργαλεύα για τη διατόρηςη ό και την επύτευξη τησ κατϊλληλησ και 
επιλεγεύςασ εικόνασ και χαρακτόρα για τη Δημοτικό περιοχό Σςερύου. Ο όγκοσ 
και η πυκνότητα ανϊπτυξησ ελϋγχονται με την εφαρμογό πολεοδομικών 
παραμϋτρων όπωσ ο ανώτατοσ ςυντελεςτόσ δόμηςησ, το ποςοςτό κϊλυψησ, το 
ύψοσ και ο ανώτατοσ αριθμόσ ορόφων, καθώσ και τα ελϊχιςτα εμβαδϊ οικιςτικών 
μονϊδων. 

10.1.2 Ο ϋλεγχοσ τησ πυκνότητασ χρόςησ, που εξαςφαλύζεται ϋμμεςα με τον ςυντελεςτό 
δόμηςησ, αποςκοπεύ ςτη διαςφϊλιςη του επιθυμητού αςτικού περιβϊλλοντοσ για 
κϊθε περιοχό, ςτον υπολογιςμό των αναγκών ςε γη, και ςτη διευκόλυνςη του 
προγραμματιςμού των απαραύτητων ϋργων υποδομόσ, υπηρεςιών και δημόςιων 
διευκολύνςεων. 

10.2 υντελεςτϋσ Ανϊπτυξησ 

10.2.1 Ο μϋγιςτοσ επιτρεπόμενοσ ςυντελεςτόσ δόμηςησ, το ποςοςτό κϊλυψησ και το 
επιτρεπόμενο ύψοσ οικοδομών που προνοούνται από το παρόν Σοπικό χϋδιο για 

κϊθε επιμϋρουσ περιοχό φαύνονται ςτο χϋδιο με Αρ. 6 (Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ), 
και αναλύονται περαιτϋρω, εμπλουτύζονται ό/και διαφοροποιούνται ςε ειδικϋσ 
περιπτώςεισ από τισ επιμϋρουσ πρόνοιεσ και μϋτρα πολιτικόσ. 

10.2.2 Η γενικό πολιτικό ςτηρύζεται ςτο πρότυπο των πολλαπλών πυραμύδων, με κατϊ 
κανόνα τουσ υψηλότερουσ ςυντελεςτϋσ δόμηςησ ςτο κϋντρο του οικιςμού. Ο 
προςδιοριςμόσ τησ ταυτότητασ τησ κϊθε περιοχόσ εύναι ϋμμεςα ςυναρτημϋνοσ με 
τον καθοριςμό των ςυντελεςτών ανϊπτυξησ, του αριθμού ορόφων και του ύψουσ, 
ςε ςυνδυαςμό με ϊλλεσ παραμϋτρουσ που αφορούν την κϊθε περιοχό. 

10.2.3 Για τον καθοριςμό των ςυντελεςτών δόμηςησ ςτισ Οικιςτικϋσ Ζώνεσ λόφθηκαν 

υπόψη οι υφιςτϊμενεσ τϊςεισ ανϊπτυξησ κϊθε περιοχόσ και η χωρητικότητα τησ 
ςε πληθυςμό, οι αξύεσ τησ γησ, οι δυνατότητεσ του υφιςτϊμενου και 
προγραμματιζόμενου οδικού δικτύου και δικτύου Μϋςων Μαζικόσ Μεταφορϊσ, 
καθώσ και η ςτεγαςτικό πολιτικό, όπωσ καθορύζεται ςτο ςχετικό Κεφϊλαιο 11 
(Περιοχϋσ Κατοικύασ και τϋγαςησ). 

10.2.4 Οι καθοριζόμενοι ςυντελεςτϋσ δόμηςησ ακολουθούν γενικϊ τη φιλοςοφύα που 
περιγρϊφεται ςτην παρϊγραφο 10.2.1 και εδρϊζονται ςτη Γενικό τρατηγικό 
Ανϊπτυξησ του Σοπικού χεδύου για οργανωμϋνη και κατϊ το δυνατόν 
ενοποιημϋνη ανϊπτυξη. Επιςημαύνονται ιδιαύτερα τα ακόλουθα ςημεύα: 

(α) Ο καθοριςμόσ χαμηλού ςυντελεςτό δόμηςησ ςε περιοχϋσ εκτόσ των 

Περιοχών Ανϊπτυξησ, για ςκοπούσ αποθϊρρυνςησ τησ πρόωρησ και 
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διϊςπαρτησ ανϊπτυξησ, εκτόσ των περιπτώςεων επιθυμητών χρόςεων ςτισ 
περιοχϋσ αυτϋσ. 

(β) Ο καθοριςμόσ υψηλότερου ςυντελεςτό δόμηςησ και επιτρεπόμενου 
αριθμού ορόφων ςτουσ κύριουσ Ωξονεσ Δραςτηριότητασ, ςτα 
Περιφερειακϊ Εμπορικϊ Κϋντρα και, υπό προώπόθεςη, ςτα Σοπικϊ 
Εμπορικϊ Κϋντρα, με ςτόχο την τόνωςη τησ ϋνταςησ των δραςτηριοτότων 
ςε αυτϊ και τη δημιουργύα μιασ ιδιαύτερησ χωροδομικόσ και λειτουργικόσ 
ταυτότητασ. 

(γ) Η προςαρμογό του ςυντελεςτό δόμηςησ και του επιτρεπόμενου αριθμού 
ορόφων ςτισ επιτρεπόμενεσ χρόςεισ, με τισ κατϊλληλεσ διαβαθμύςεισ τησ 

ϋνταςησ τησ ανϊπτυξησ, με ςκοπό τη διατόρηςη και ενύςχυςη τησ 
φυςιογνωμύασ και του χαρακτόρα τησ κϊθε περιοχόσ. 

(δ) Ο καθοριςμόσ χαμηλού ςυντελεςτό δόμηςησ (περιοχϋσ ό ζώνεσ 
προςταςύασ, απομονωτικϋσ λωρύδεσ προςταςύασ κλπ.) με περιοριςμϋνεσ 
δυνατότητεσ ανϊπτυξησ. 

10.2.5 Η Πολεοδομικό Αρχό θα επιτρϋπει αναπτύξεισ με ςυντελεςτό δόμηςησ πϋραν 
αυτού που καθορύζεται ςτο χϋδιο με Αρ. 6 (Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ) του Σοπικού 
χεδύου, ςτισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ: 

(α) Μεταφορϊ του ςυντελεςτό δόμηςησ από Διατηρητϋεσ Οικοδομϋσ, 
ςύμφωνα με τισ προώποθϋςεισ και τα κριτόρια που καθορύζονται ςτον περύ 
Διατηρητϋων Οικοδομών Νόμο. 

(β) Αύξηςη που προκύπτει από οποιοδόποτε χϋδιο Παροχόσ Κινότρων 
βρύςκεται ςε ιςχύ κατϊ τη διϊρκεια εφαρμογόσ του Σοπικού χεδύου. 

(γ) Αύξηςη που προκύπτει από οποιαδόποτε πρόνοια ό πολιτικό αποςκοπεύ 
ςτην ενθϊρρυνςη επιθυμητών αναπτύξεων. 

(δ) Μεταφορϊ αναπτυξιακών δικαιωμϊτων, ςε περύπτωςη που η ςχετικό 
νομοθεςύα εγκριθεύ κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ του παρόντοσ Σοπικού 

χεδύου. 

10.2.6 ε περιπτώςεισ όπου η Πολεοδομικό Αρχό, εφαρμόζοντασ τη διακριτικό ευχϋρεια 
που παρϋχεται από επιμϋρουσ πρόνοιεσ του Σοπικού χεδύου, επιτρϋπει τη 
χωροθϋτηςη ανϊπτυξησ ϊλλησ από αυτό που καθορύζεται ωσ η επικρατούςα ςτη 
ςυγκεκριμϋνη Ζώνη Ανϊπτυξησ, και εφόςον δεν καθορύζεται ςυγκεκριμϋνα 
ςυντελεςτόσ δόμηςησ για την προτιθϋμενη χρόςη με ϊλλη πρόνοια του Σοπικού 
χεδύου, τότε θα ιςχύει ανώτατοσ ςυντελεςτόσ δόμηςησ ύςοσ με το 70% του 
καθοριζόμενου για την επικρατούςα προβλεπόμενη από τισ Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ 
χρόςη. 
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11. ΠΕΡΙΟΦΕ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΓΑΗ 

11.1 Γενικϊ 

11.1.1 Οι περιοχϋσ που καθορύζονται για οικιςτικό ανϊπτυξη αποτελούν ουςιώδη 
ςυςτατικϊ ςτοιχεύα τησ πολεοδομικόσ οργϊνωςησ τησ περιοχόσ του Σοπικού 
χεδύου Σςερύου, και ϋχουν κρύςιμη ςημαςύα για την επύτευξη τησ Γενικόσ 
τρατηγικόσ Ανϊπτυξησ για οργανωμϋνη και ενοποιημϋνη ανϊπτυξη. 

11.1.2 Οι περιοχϋσ κατοικύασ αντιμετωπύζονται με απώτερο ςτρατηγικό ςτόχο την 
εξαςφϊλιςη ςυνθηκών που θα ςυμβϊλουν ςτην ουςιαςτικό αναβϊθμιςη τησ 
ποιότητασ ζωόσ και την εξυπηρϋτηςη των κατούκων. ημειώνεται ότι οι περιοχϋσ 

κατοικύασ καθορύςθηκαν με τρόπο που να πληρούνται κατϊ τον βϋλτιςτο τρόπο 
οι πρόνοιεσ τησ Γενικόσ τρατηγικόσ Ανϊπτυξησ που ϋχει υιοθετηθεύ για την 
περιοχό του Σοπικού χεδύου. Η ϋκταςη γησ η οπούα εντϊςςεται ςε Οικιςτικϋσ 
Ζώνεσ παρϋχει δυνατότητεσ ςτϋγαςησ πληθυςμού που εύναι πολλαπλϊςιοσ 
εκεύνου που προβλϋπεται ότι θα διαμϋνει ςτην περιοχό του Σοπικού χεδύου το 
ϋτοσ 2026, ακόμα και ςε περύπτωςη που η αύξηςη του μόνιμου πληθυςμού θα 
εύναι πϋραν τησ ςημερινόσ. 

11.1.3 Η αγορϊ γησ για οικιςτικούσ ςκοπούσ ςτη Δημοτικό περιοχό Σςερύου ςυγκρύνεται 
πολύ ευνοώκϊ ςε ςχϋςη με τισ ςυνθόκεσ που επικρατούν ςτο όμορο αςτικό 
ςυγκρότημα Λευκωςύασ, ενώ αναμϋνεται ότι ςταδιακϊ τα ςυγκριτικϊ 

πλεονεκτόματα τησ περιοχόσ θα λειτουργόςουν ακόμη πιο δυναμικϊ προσ 
όφελόσ τησ. 

11.2 Προβλόματα 

11.2.1 Σα κυριότερα προβλόματα που αντιμετωπύζονται ςτην περιοχό του Σοπικού 
χεδύου ςτον τομϋα τησ ςτϋγαςησ εύναι oι υψηλϋσ τιμϋσ τησ γησ και των 
οικοπϋδων, καθώσ και η αδυναμύα ενεργοπούηςησ μεγϊλου αριθμού τεμαχύων γησ 
(εν μϋρει λόγω τησ μη ϋγκαιρησ δημιουργύασ του τοπικού οδικού δικτύου και 
ϊλλων ουςιωδών δικτύων, υπηρεςιών και υποδομών και λόγω τησ απροθυμύασ 
των ιδιοκτητών γησ για ανϊπτυξη). 

11.2.2 Σα προβλόματα αυτϊ, που αποτελούν ενδημικό φαινόμενο ςε όλεσ τισ αςτικϋσ και 
τισ περιαςτικϋσ περιοχϋσ τησ Κύπρου και πηγϊζουν από τισ ευρύτερεσ 
κοινωνικοοικονομικϋσ ςυνθόκεσ, επηρεϊζουν αρνητικϊ τη φυςικό δομό τησ 
περιοχόσ του Σοπικού χεδύου. Ϊτςι ςυνεχύζουν να ενιςχύονται ϋμμεςα οι πιϋςεισ 
για διϊςπαρτη οικιςτικό ανϊπτυξη και υποβαθμύζεται η ποιότητα ςχεδιαςμού των 
οικιςτικών περιοχών και η δυνατότητα ορθολογικόσ παροχόσ των αναγκαύων 
υπηρεςιών. 

11.3 Η τρατηγικό του Σοπικού χεδύου 

 Η Γενικό τρατηγικό Ανϊπτυξησ και τα εξειδικευμϋνα μϋτρα πολιτικόσ που 

εφαρμόζονται ςτον τομϋα τησ ςτϋγαςησ αποςκοπούν ςτη κατϊ το δυνατό 
ςυμπαγό και οργανωμϋνη οικιςτικό ανϊπτυξη ςτισ καθοριςμϋνεσ περιοχϋσ 
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κατοικύασ, τη ςτοχευμϋνη αναβϊθμιςη των περιοχών αυτών, τη ςυγκρϊτηςη και 
διατόρηςη του πληθυςμού ςτισ υποβαθμιςμϋνεσ παραδοςιακϋσ περιοχϋσ 
κατοικύασ και τη διαςφϊλιςη των δυνατοτότων επιλογόσ και ςτϋγαςησ όλων των 
ειςοδηματικών ςτρωμϊτων του πληθυςμού μϋςα ςτισ καθοριςμϋνεσ Περιοχϋσ 
Ανϊπτυξησ. 

11.4 Ειδικού τόχοι και Προοπτικϋσ 

 Η ςτεγαςτικό πολιτικό του Σοπικού χεδύου περιλαμβϊνει τουσ ακόλουθουσ 
γενικούσ ςτόχουσ: 

(α) Ση ςυγκϋντρωςη του κύριου όγκου τησ μελλοντικόσ οικιςτικόσ ανϊπτυξησ 

ςτισ Περιοχϋσ Ανϊπτυξησ, ϋτςι ώςτε να αξιοποιεύται ςτο βϋλτιςτο βαθμό η 
δυναμικότητα των περιοχών αυτών ςε γη, υποδομϋσ και κοινοτικϋσ 
διευκολύνςεισ και να ικανοποιούνται μϋςα ςε αυτϋσ οι ςτεγαςτικϋσ ανϊγκεσ 
όλων των ειςοδηματικών ςτρωμϊτων του πληθυςμού. Η πολιτικό αυτό 
πρϋπει να υιοθετηθεύ και από τουσ φορεύσ ϊςκηςησ τησ ςτεγαςτικόσ 
πολιτικόσ του δημόςιου τομϋα ςτο μελλοντικό τουσ προγραμματιςμό, αφού 
για την εφαρμογό τησ δεν επαρκεύ η μονοδιϊςτατη ϊςκηςη του 
Πολεοδομικού Ελϋγχου. 

(β) Σην αποθϊρρυνςη οικιςτικόσ ανϊπτυξησ εκτόσ των Περιοχών Ανϊπτυξησ 
του Σοπικού χεδύου, με την ειςαγωγό πολιτικόσ αποθϊρρυνςησ τησ 

μεμονωμϋνησ κατοικύασ αυτών. 

(γ) Σην υιοθϋτηςη ευϋλικτων πολιτικών, που να καθοδηγούν και ενθαρρύνουν 
εναλλακτικϋσ μορφϋσ οικιςτικόσ ανϊπτυξησ, πρωτοβουλύεσ από τον 
ιδιωτικό τομϋα και την περαιτϋρω ενεργό εμπλοκό του δημόςιου ςτη 
διαδικαςύα τησ παραγωγόσ ςτϋγησ, κυρύωσ για κοινωνικϋσ ομϊδεσ χαμηλών 
και μϋςων ειςοδημϊτων, μϋςω ρυθμιςτικών μϋτρων και παροχόσ 
πολεοδομικών κινότρων. 

(δ) Σην ενθϊρρυνςη οικιςτικόσ ανϊπτυξησ ςτον παραδοςιακό οικιςτικό 
πυρόνα, μϋςω τησ εφαρμογόσ προγραμμϊτων ανϊπλαςησ και αναβύωςησ, 

ώςτε να επαναχρηςιμοποιηθεύ το υφιςτϊμενο απόθεμα κατοικιών και να 
διατηρηθεύ η ιςτορικό και πολιτιςτικό ςυνϋχεια και η κοινωνικό ςυνοχό. 

11.5 Φωροθετικό τεγαςτικό Πολιτικό 

11.5.1 την περιοχό του Σοπικού χεδύου, οικιςτικό ανϊπτυξη θα επιτρϋπεται κατϊ 
κανόνα ςτισ ακόλουθεσ περιοχϋσ, που εμπύπτουν κυρύωσ εντόσ των Περιοχών 
Ανϊπτυξησ και ςύμφωνα με τισ προώποθϋςεισ που περιγρϊφονται ςτα οικεύα 
κεφϊλαια του Σοπικού χεδύου: 

(α) τισ καθοριςμϋνεσ Οικιςτικϋσ Ζώνεσ που βρύςκονται εντόσ των Περιοχών 
Ανϊπτυξησ και δεύχνονται ςτα χϋδια με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) και Αρ. 6 

(Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ) με τουσ κωδικούσ Κα και Πα. 
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(β) ε όλεσ τισ βαθμύδεσ περιοχών ό και αξόνων που καθορύζονται ςτο Σοπικό 
χϋδιο για τη ςτϋγαςη εμπορικών αναπτύξεων (Κεντρικό Εμπορικό 
Περιοχό, Περιφερειακϊ Εμπορικϊ Κϋντρα, Σοπικϊ Εμπορικϊ Κϋντρα και 
Ωξονεσ Δραςτηριότητασ όλων των Κατηγοριών), νοουμϋνου ότι κατϊ την 
ϊποψη τησ Πολεοδομικόσ Αρχόσ δεν θα διαςπϊται ςε ουςιαςτικό βαθμό η 
ςυνϋχεια τησ εμπορικόσ χρόςησ ςτο επύπεδο ιςογεύου εκεύ όπου εύναι 
επιθυμητό. 

(γ) ε οποιαδόποτε περύπτωςη γύνεται αναφορϊ για ανϋγερςη κατοικύασ ςτα 
ϊλλα οικεύα κεφϊλαια του Σοπικού χεδύου. 

11.5.2 Η ανϋγερςη κατοικύασ δεν επιτρϋπεται ςε Βιομηχανικό ό Βιοτεχνικό 

Ζώνη/Περιοχό, ςε Ζώνη Προςταςύασ με κωδικό Δα, ςε Κτηνοτροφικό Περιοχό 
και ςε Κτηνοτροφικό Ζώνη, εκτόσ εϊν πληρούνται οι προώποθϋςεισ που 
αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 11.6.3, για την ανϋγερςη κατοικύασ ςε καθοριςμϋνη 
Κτηνοτροφικό Ζώνη. 

11.5.3 ε μικρό τμόμα τησ Οικιςτικόσ Ζώνησ Κα8 που βρύςκεται ςτο κεντρικό τμόμα τησ 
Δημοτικόσ περιοχόσ παρϊ το Πεδύο Βολόσ Σςερύου, θα ιςχύουν οι πρόνοιεσ τησ 
παραγρϊφου 20.5.3.2 (Η Πολιτικό εκτόσ των Περιοχών Ανϊπτυξησ). 

11.6 Ανϋγερςη Μεμονωμϋνησ Κατοικύασ εκτόσ των Περιοχών Ανϊπτυξησ και 
Ανϋγερςη Κατοικύασ ςε Κτηνοτροφικϋσ Ζώνεσ 

11.6.1 Εκτόσ των Περιοχών Ανϊπτυξησ του Σοπικού χεδύου δεν επιτρϋπεται κατϊ 
κανόνα η οικιςτικό ανϊπτυξη. Με εξαύρεςη περιοχϋσ που εμπύπτουν ςε 
καθοριςμϋνη Αγροτικό Ζώνη με κωδικό Γα4α, ςε καθοριςμϋνη Ζώνη Προςταςύασ 
με κωδικό Δα, ςε καθοριςμϋνη περιοχό προςταςύασ του Περιμετρικού 
Αυτοκινητόδρομου Λευκωςύασ και των ανιςόπεδων/ιςόπεδων κόμβων, ςε 
καθοριςμϋνη λωρύδα προςταςύασ των ςηρϊγγων/λαγουμιών του αρδευτικού 
ϋργου, ςε ϊλλη περιοχό εκτόσ των Περιοχών Ανϊπτυξησ εύναι δυνατό να 
επιτραπεύ η ανϋγερςη κατοικύασ, νοουμϋνου ότι τηρούνται οι ακόλουθεσ 
προώποθϋςεισ (ςχετικό επύςησ εύναι το περιεχόμενο των παραγρϊφων 11.6.4 και 
11.6.5): 

(α) Μϋγεθοσ τεμαχύου: Σο τεμϊχιο ϋχει εμβαδόν τουλϊχιςτον τϋςςερα 
δεκϊρια (4.000 τ.μ.), όπωσ τούτο εύναι εγγεγραμμϋνο ςτα βιβλύα του 
Σμόματοσ Κτηματολογύου και Φωρομετρύασ κατϊ την ημερομηνύα 
δημοςύευςησ του Σοπικού χεδύου, εξαιρουμϋνησ τησ κυριότητϊσ του, ό 
όπωσ τούτο προκύπτει μετϊ την ανωτϋρω ημερομηνύα από ενοπούηςη και 
αναδιανομό γησ με βϊςη τον περύ Ενοπούηςησ και Αναδιανομόσ Αγροτικών 
Κτημϊτων Νόμο και ϋχει εμβαδόν 4.000 τ.μ. τουλϊχιςτον, από 
αναπροςαρμογό ςυνόρων χωρύσ ουςιαςτικό διαφοροπούηςη του εμβαδού 
του, ό από γενικότερη επαναχωρομϋτρηςη, ό από διαύρεςη γησ ύςτερα από 
ϊδεια που χορηγεύται με βϊςη τον περύ Πολεοδομύασ και Φωροταξύασ Νόμο 

ό/και τον περύ Ρυθμύςεωσ Οδών και Οικοδομών Νόμο, ό από 
απαλλοτρύωςη ό οικιοθελό παραχώρηςη γησ για ςκοπούσ ϋργων κοινόσ 
ωφϋλειασ. Ανϋγερςη κατοικύασ εύναι δυνατό να επιτραπεύ και ςε τμόμα 
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τεμαχύου κρατικόσ ιδιοκτηςύασ που εγγρϊφεται ςε δικαιούχο μετϊ την 
ημερομηνύα δημοςύευςησ του Σοπικού χεδύου, και το οπούο 
παραχωρόθηκε για ςκοπούσ ανϋγερςησ κατοικύασ. 

Νοεύται ότι ςε περύπτωςη που το τεμϊχιο αυτό ανόκει ςε περιςςότερα του 
ενόσ πρόςωπα, τα οπούα ϋγιναν ςυγκύριοι του τεμαχύου πριν την 
ημερομηνύα δημοςύευςησ του Σοπικού χεδύου, εύναι δυνατό να χορηγηθεύ 
πολεοδομικό ϊδεια για ανϋγερςη και δεύτερησ κατοικύασ, νοουμϋνου ότι θα 
αναλογεύ εμβαδόν τουλϊχιςτον 4.000 τ.μ. ανϊ ςυγκύριο και ϋνασ ςυγκύριοσ 
ανϊ μονϊδα κατοικύασ. Η επιφύλαξη αυτό ιςχύει και ςε περύπτωςη 
μεταβύβαςησ των μεριδύων που κατεύχαν οι ςυγκύριοι πριν την ημερομηνύα 

δημοςύευςησ του Σοπικού χεδύου, ςε ϊλλουσ ςυγκύριουσ μεταγενϋςτερα, 
νοουμϋνου ότι τα μερύδια αυτϊ θα παραμεύνουν τα ύδια. 

(β) Προςπϋλαςη: Η ανϋγερςη κατοικύασ εύναι δυνατό ςε περύπτωςη που το 
τεμϊχιο διαθϋτει λειτουργικό προςπϋλαςη από εγγεγραμμϋνο δημόςιο 
δρόμο πλϊτουσ τουλϊχιςτον 4 μϋτρων, ό διαθϋτει προσ όφελοσ του 
δικαύωμα διόδου πλϊτουσ τουλϊχιςτον 4 μϋτρων και μϋγιςτου μόκουσ 100 
μϋτρων, το οπούο καταλόγει ςε εγγεγραμμϋνο δημόςιο δρόμο πλϊτουσ 
τουλϊχιςτον 4 μϋτρα, και κατϊ τα ϊλλα ικανοποιούνται οι πρόνοιεσ τησ 
υποπαραγρϊφου 1(γ) του Παραρτόματοσ Β (Γενικϋσ Πρόνοιεσ Πολιτικόσ) 
του Σοπικού χεδύου. 

ε περύπτωςη προςπϋλαςησ από δικαύωμα διόδου, κατϊ την υποβολό 
πολεοδομικόσ αύτηςησ, η Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατό να απαιτεύ την 
υποβολό προσ ϋγκριςη ςχεδύου οδικού δικτύου που αφορϊ την ευρύτερη 
περιοχό του υπό ανϊπτυξη τεμαχύου, ςτο οπούο θα ςυμπεριλαμβϊνεται και 
ο δημόςιοσ χώροσ πρϊςινου, ώςτε να διαςφαλύζεται ότι το δικαύωμα διόδου 
και η χωροθϋτηςη τησ κατοικύασ και του δημόςιου χώρου πρϊςινου θα 
λειτουργούν ορθολογικϊ ςε ςυνϊρτηςη με το μελλοντικό οδικό δύκτυο τησ 
περιοχόσ. 

(γ) υντελεςτϋσ ανϊπτυξησ: Ικανοποιούνται οι ρυθμύςεισ του ςυντελεςτό 
δόμηςησ και του ποςοςτού κϊλυψησ που καθορύζονται ςτην περιοχό, 

ςύμφωνα με τισ πρόνοιεσ του χεδύου με Αρ. 6 (Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ), υπό 
τον περιοριςμό τησ υποπαραγρϊφου 11.6.1(ςτ). 

(δ) Επηρεαςμόσ από οδικό δύκτυο: Θα εφαρμόζονται οι πρόνοιεσ τησ 
υποπαραγρϊφου 3.1 του Παραρτόματοσ Β (Γενικϋσ Πρόνοιεσ Πολιτικόσ) 
του Σοπικού χεδύου. 

(ε) Επηρεαςμόσ για ςκοπούσ ανοικτού δημόςιου χώρου πρϊςινου και 
κοινοτικού εξοπλιςμού: Θα παραχωρεύται ποςοςτό 20% του καθαρού 
εμβαδού του υπό ανϊπτυξη τεμαχύου για ςκοπούσ δημιουργύασ ανοικτού 
δημόςιου χώρου πρϊςινου ό ϊλλου κοινοτικού εξοπλιςμού. 

(ςτ) Εμβαδόν μεμονωμϋνησ κατοικύασ: την περύπτωςη ανϋγερςησ μιασ 
κατοικύασ, το μϋγιςτο ςυνολικό εμβαδόν εύναι τα 280 τ.μ. ε περύπτωςη 
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ανϋγερςησ δυο κατοικιών υπό τισ προώποθϋςεισ τησ υποπαραγρϊφου 
11.6.1(α), το μϋγιςτο ςυνολικό εμβαδόν δεν θα υπερβαύνει τα 500 τ.μ. 
Νοεύται ότι ςτο εμβαδόν ςυμπεριλαμβϊνονται οι καλυμμϋνεσ βερϊντεσ και 
οι βοηθητικϋσ οικοδομϋσ/χρόςεισ. 

(ζ) Αποςτϊςεισ μεμονωμϋνησ κατοικύασ από τα όρια του τεμαχύου: Κατ’ 
εξαύρεςη των προνοιών τησ υποπαραγρϊφου 11.1(ε) του Παραρτόματοσ Β 
(Γενικϋσ Πρόνοιεσ Πολιτικόσ) του Σοπικού χεδύου, όλεσ οι οικοδομϋσ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων και των βοηθητικών, θα απϋχουν τουλϊχιςτον 10,00 
μϋτρα από όλα τα ςύνορα του τεμαχύου. Για την παρούςα περύπτωςη δεν θα 
ϋχουν εφαρμογό οι πρόνοιεσ τησ παραγρϊφου 11.6 του Παραρτόματοσ Β 

(Γενικϋσ Πρόνοιεσ Πολιτικόσ) του Σοπικού χεδύου. 

(η) Ποιότητα ανϊπτυξησ: Η ανϊπτυξη θα εύναι ικανοποιητικόσ αιςθητικόσ 
ςτϊθμησ, και η διαμόρφωςη του τεμαχύου θα εναρμονύζεται με τον 
χαρακτόρα και το περιβϊλλον τησ περιοχόσ. 

(θ) Τδατοπρομόθεια: Ιςχύουν οι πρόνοιεσ τησ υποπαραγρϊφου 1(δ) του 
Παραρτόματοσ Β (Γενικϋσ Πρόνοιεσ Πολιτικόσ) του Σοπικού χεδύου, για 
ςκοπούσ ανϋγερςησ πϋραν τησ μιασ κατοικύασ. 

(ι) τρατηγικό Ανϊπτυξησ και τόχοι: Σηρούνται οι πρόνοιεσ τησ 
τρατηγικόσ Ανϊπτυξησ του Σοπικού χεδύου και οι τόχοι του Κεφαλαύου 

αυτού. 

11.6.2 Για κοινωνικούσ λόγουσ, και με ςτόχο την ικανοπούηςη ςτεγαςτικών αναγκών 
μελών οργανικόσ οικογϋνειασ, εύναι δυνατό να επιτραπεύ η ανϋγερςη δεύτερησ 
κατοικύασ ςε τεμϊχιο εμβαδού τουλϊχιςτον 4.000 τ.μ., όπωσ αυτό περιγρϊφεται 
ςτην υποπαρϊγραφο 11.6.1(α). Νοεύται ότι ο ιδιοκτότησ του τεμαχύου κατϊ την 
ημερομηνύα δημοςύευςησ του Σοπικού χεδύου εύναι ο ύδιοσ με τον ιδιοκτότη του 
τεμαχύου κατϊ την ημερομηνύα υποβολόσ τησ πολεοδομικόσ αύτηςησ, εκτόσ εϊν 
το τεμϊχιο ϋχει εγγραφεύ ςτο όνομα του νϋου ιδιοκτότη κατόπιν κληρονομικόσ 
διαδοχόσ. 

Νοεύται ότι και η δεύτερη κατοικύα δεν θα μεταβιβαςτεύ για χρονικό διϊςτημα 
τουλϊχιςτον 10 ετών από την ημερομηνύα χορόγηςησ τησ πολεοδομικόσ ϊδειασ, 
εξαιρουμϋνησ τησ περύπτωςησ μεταβύβαςησ μεταξύ ςυγγενών μϋχρι δευτϋρου 
βαθμού, και ότι θα τηρούνται οι προώποθϋςεισ των υποπαραγρϊφων 11.6.1(β) 
μϋχρι (θ). 

Οι πρόνοιεσ τησ παρούςασ παραγρϊφου θα ιςχύουν μόνο μια φορϊ για κϊθε 
οργανικό οικογϋνεια. 

11.6.3 ε Κτηνοτροφικϋσ Ζώνεσ δεν θα επιτρϋπεται κατϊ κανόνα η ανϋγερςη κατοικύασ. 
Η Πολεοδομικό Αρχό εντούτοισ, αφού λϊβει υπόψη ειδικϋσ περιςτϊςεισ, μπορεύ 

ςε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ να χορηγόςει πολεοδομικό ϊδεια για ανϋγερςη 
κατοικύασ και ςε Κτηνοτροφικϋσ Ζώνεσ, νοουμϋνου ότι η προτιθϋμενη 
μονοκατοικύα εύναι αναγκαύα για τη ςτϋγαςη του προςωπικού που εργϊζεται ςε 
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υφιςτϊμενη κτηνοτροφικό μονϊδα, ο ιδιοκτότησ ϋχει ωσ κύρια απαςχόληςη την 
κτηνοτροφύα, και το ςυνολικό εμβαδόν τησ κατοικύασ δεν ξεπερνϊ τα 200 τ.μ. [οι 
πρόνοιεσ τησ υποπαραγρϊφου 11.7.1(ςτ), δεν ϋχουν εφαρμογό ςτην παρούςα 
περύπτωςη]. Νοεύται ότι ςτο εμβαδόν ςυμπεριλαμβϊνονται οι καλυμμϋνεσ 
βερϊντεσ και οι βοηθητικϋσ οικοδομϋσ/χρόςεισ. Η Πολεοδομικό Αρχό εύναι 
δυνατό να επιτρϋψει μια μόνο κατοικύα για κϊθε κτηνοτροφικό μονϊδα. Νοεύται 
ότι για τη χορόγηςη τϋτοιασ ϊδειασ το τεμϊχιο πρϋπει να εύναι εμβαδού 
τουλϊχιςτον 4.000 τ.μ., και να πληρούνται οι πρόνοιεσ τησ πρώτησ παραγρϊφου 
τησ προώπόθεςησ 11.6.1(β) και η προώπόθεςη 11.6.1(γ). Η ανϋγερςη κατοικύασ δεν 
επιτρϋπεται ςε Κτηνοτροφικϋσ Περιοχϋσ. 

11.6.4 Η ανϋγερςη κατοικύασ ςε Αγροτικό Ζώνη με κωδικό Γα4 και ςε απόςταςη 
μικρότερη των 200 μϋτρων από καθοριςμϋνη Κτηνοτροφικό Ζώνη/Περιοχό ό από 
την Ειδικό Βιομηχανικό Ζώνη με κωδικό Βγ2 (Κατηγορύασ Α) ουδόλωσ 
ςυνύςταται. 

11.6.5 την Ειδικό Ζώνη με κωδικό ΠΑΛ (Ειδικό Ζώνη Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου 
Λευκωςύασ) ιςχύουν οι πρόνοιεσ τησ παραγρϊφου 20.5.1 (Η Πολιτικό Εκτόσ των 
Περιοχών Ανϊπτυξησ). 

11.7 Κύνητρα και Προώποθϋςεισ με Πολεοδομικϊ Οφϋλη 

11.7.1 κοπόσ των ςχετικών προνοιών εύναι αφενόσ η προώθηςη τησ υλοπούηςησ των 

ςτόχων τησ ςτεγαςτικόσ πολιτικόσ του Σοπικού χεδύου, μϋςα από την 
ενεργοπούηςη τησ αδρανούςασ οικιςτικόσ γησ και αφετϋρου η ενύςχυςη τησ 
ενεργειακόσ πολιτικόσ του κρϊτουσ. Η παροχό των κινότρων που ακολουθούν 
ϋχει ωσ ςτόχο την προώθηςη τησ οργανωμϋνησ δόμηςησ, την προςφορϊ 
εναλλακτικού τύπου κατοικύασ εντόσ των υφιςτϊμενων Οικιςτικών Ζωνών αλλϊ 
και την ενύςχυςη τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ. 

11.7.2 Η υλοπούηςη των πιο πϊνω αναφερόμενων ςτόχων περιλαμβϊνει τα ακόλουθα 
κύνητρα, νοουμϋνου ότι ικανοποιούνται οι προώποθϋςεισ τησ παραγρϊφου 11.7.3: 

(α) Προκειμϋνου για αύτηςη που θα αφορϊ ενιαύο οικιςτικό ςυγκρότημα 

(δηλαδό αμιγό οικιςτικό ανϊπτυξη υψηλόσ τεχνικόσ και αιςθητικόσ 
ςτϊθμησ που ϋχει ενιαύα ςύνθεςη, προςαρμόζεται λειτουργικϊ ςτο χώρο, 
και διαθϋτει οργανωμϋνουσ χώρουσ ςτϊθμευςησ καθώσ και οργανωμϋνουσ 
ιδιωτικούσ ελεύθερουσ χώρουσ) ςε τϋςςερα ό περιςςότερα οικόπεδα 
κανονικού μεγϋθουσ, η Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατό να επιτρϋψει 
αύξηςη του ιςχύοντοσ για την περιοχό ανώτατου επιτρεπόμενου 
ςυντελεςτό δόμηςησ ςε ποςοςτό τησ τϊξησ του 5% ςε περύπτωςη που 
ικανοποιούνται οι προώποθϋςεισ τησ παραγρϊφου 11.7.3. 

(β) Προκειμϋνου για αύτηςη που θα αφορϊ ενιαύο οικιςτικό ςυγκρότημα με 
παροχό κοινωνικόσ ςτϋγησ προσ τουσ αρμόδιουσ για ςτεγαςτικό πολιτικό 

φορεύσ, η Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατό να επιτρϋψει αύξηςη του 
ιςχύοντοσ για την περιοχό ανώτατου επιτρεπόμενου ςυντελεςτό δόμηςησ, 
ςε ποςοςτό τησ τϊξησ του 25%. Όςον αφορϊ αναπτύξεισ του Κυπριακού 
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Οργανιςμού Αναπτύξεωσ Γησ το ποςοςτό αυτό θα αυξϊνεται επύςησ ςε 
25%, ςύμφωνα και με τισ πρόνοιεσ τησ παραγρϊφου 11.8.5. 

(γ) Προκειμϋνου για αύτηςη που θα αφορϊ ανϊπτυξη που περιλαμβϊνει 
ςυςτόματα με μηχανολογικό και ϊλλο εξοπλιςμό από ςταθερϊ μϋρη για 
αξιοπούηςη Ανανεώςιμων Πηγών Ενϋργειασ (ΑΠΕ) για κϊλυψη ποςοςτού 
των ςυνολικών ενεργειακών αναγκών τησ ανϊπτυξησ, το οπούο καθορύζεται 
με ςχετικό Εντολό του υπουργού Εςωτερικών, η Πολεοδομικό Αρχό εύναι 
δυνατό να επιτρϋψει αύξηςη του ιςχύοντοσ για την περιοχό ανώτατου 
επιτρεπόμενου ςυντελεςτό δόμηςησ ςε ποςοςτό τησ τϊξησ του 5%. 

Νοεύται ότι, τα πιο πϊνω κύνητρα θα μπορούν να εφαρμοςτούν μεμονωμϋνα ό και 

αθροιςτικϊ ςτισ περιπτώςεισ (α) και (γ) ό (β) και (γ). 

Νοεύται επύςησ ότι τα πιο πϊνω κύνητρα δεν εφαρμόζονται ςτην Περιοχό Ειδικού 
Φαρακτόρα. 

11.7.3 Για την εφαρμογό των πιο πϊνω κινότρων θα πρϋπει να ιςχύουν απαραύτητα οι 
ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 

(α) Όςον αφορϊ τα κύνητρα που αναφϋρονται ςτισ υποπαραγρϊφουσ 11.7.2(α) 
και (β) το ελϊχιςτο εμβαδόν τεμαχύου θα ανϋρχεται ςε 4 οικόπεδα 
κανονικού μεγϋθουσ, ςτην αντύςτοιχη Ζώνη. 

(β) την περύπτωςη εφαρμογόσ κινότρων για την υλοπούηςη ενιαύου οικιςτικού 
ςυγκροτόματοσ με ό χωρύσ παροχό κοινωνικόσ ςτϋγησ, τότε θα απαιτεύται 
όπωσ η ανϊπτυξη αποδύδει ϋνα ελϊχιςτο αριθμό οικιςτικών μονϊδων. Ο 
αριθμόσ αυτόσ θα υπολογύζεται αριθμητικϊ ωσ ακολούθωσ: 

 

 
Νοεύται ότι εϊν προκύπτει δεκαδικό αποτϋλεςμα, οι Πολεοδομικϋσ Αρχϋσ 
θα τον μετατρϋπουν ςτον πληςιϋςτερο ακϋραιο. 

ε περύπτωςη για παρϊδειγμα, αύτηςησ για ανϊπτυξη ςε οικόπεδο με 
εμβαδόν 2.100 τ.μ. που εμπύπτει ςτη Ζώνη Κα8 και η οπούα προτεύνει ενιαύο 
οικιςτικό ςυγκρότημα με παροχό κοινωνικόσ ςτϋγησ, τότε θα πρϋπει η 
αύτηςη να αφορϊ την ανϋγερςη τουλϊχιςτον: (2.100)x(0,60)x1,25/150 = 10,5 
ό 11 οικιςτικών μονϊδων. 

(γ) ε περύπτωςη αύτηςησ που αφορϊ το κύνητρο που περιγρϊφεται ςτην 
υποπαρϊγραφο 11.7.2(α), η Πολεοδομικό Αρχό θα απαιτεύ όπωσ το βαςικό 
οδικό δύκτυο εξυπηρϋτηςησ τησ ανϊπτυξησ εγγρϊφεται ωσ δημόςιο με τα 
ανϊλογα για την κϊθε περύπτωςη γεωμετρικϊ χαρακτηριςτικϊ (και τισ 
αναγκαύεσ διευθετόςεισ για υποδομό, όπωσ αποχετεύςεισ, ηλεκτροδότηςη, 

χώρο ςκυβϊλων κλπ.). 

(Εμβαδόν οικοπϋδου) x (υφιςτϊμενο ςυντελεςτό δόμηςησ) x [1 + (% αύξηςη)] / 150 
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(δ) Η Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατό να αναπροςαρμόζει τον ανώτατο αριθμό 
ορόφων τησ Ζώνησ ςε ακόμη ϋνα, νοουμϋνου ότι δεν επηρεϊζεται ο 
χαρακτόρασ τησ περιοχόσ και ότι θα μειώνεται ανϊλογα, κατϊ την κρύςη 
τησ Πολεοδομικόσ Αρχόσ, το ανώτατο επιτρεπόμενο ποςοςτό κϊλυψησ τησ 
ανϊπτυξησ. 

(ε) την περύπτωςη αύτηςησ που αφορϊ ενιαύο οικιςτικό ςυγκρότημα, το οπούο 
περιλαμβϊνει πϋραν των δϋκα (10) οικιςτικών μονϊδων, η Πολεοδομικό 
Αρχό δεν θα επιτρϋπει την ανϋγερςη οικοδομών ςε υποςτυλώματα (pilotis), 
με ςτόχο τη διαφύλαξη των ανϋςεων τησ περιοχόσ. 

Νοεύται ότι ςε οικιςτικϋσ περιοχϋσ όπου γύνεται χρόςη των πιο πϊνω κινότρων ό 

ϊλλων, η μϋγιςτη αύξηςη του ςυντελεςτό δόμηςησ δεν μπορεύ να υπερβεύ το 30% 
του όδη καθοριζόμενου από την πολεοδομικό ζώνη. 

11.7.4 Σα πιο πϊνω κύνητρα, όπωσ αναφϋρονται ςτισ υποπαραγρϊφουσ 11.7.2(α), (β) και 
(γ) θα ϋχουν εφαρμογό ςτισ καθοριςμϋνεσ Οικιςτικϋσ Ζώνεσ που βρύςκονται μϋςα 
ςε Περιοχό Ανϊπτυξησ και δεύχνονται ςτα χϋδια με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) και Αρ. 6 
(Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ) με τουσ κωδικούσ Κα και Πα μόνο. 

11.7.5 ε περύπτωςη αύτηςησ που αφορϊ τα πιο πϊνω κύνητρα ςε τεμϊχιο που εμπύπτει 
ςε Οικιςτικό Ζώνη Κα/Πα και περιλαμβϊνει πϋραν τησ οικιςτικόσ χρόςησ και 
ϊλλεσ χρόςεισ, ςύμφωνα με τισ πρόνοιεσ τησ παραγρϊφου 11.9, τότε τα κύνητρα 

θα εφαρμόζονται μόνο για το οικιςτικό μϋροσ τησ ανϊπτυξησ, υπό τισ 
προώποθϋςεισ των παραγρϊφων 11.7.2 και 11.7.3. 

11.8 Κοινωνικό τϋγη 

11.8.1 τουσ βαςικούσ ςτόχουσ του Σοπικού χεδύου περιλαμβϊνεται η δημιουργύα 
ςυνθηκών για την προςϋλκυςη και ϊλλων φορϋων, πϋραν του ευρύτερου 
δημοςύου τομϋα, ςτην παραγωγό κοινωνικόσ κατοικύασ. 

11.8.2 Η Πολεοδομικό Αρχό δύναται ςε περύπτωςη υποβολόσ αύτηςησ για τη δημιουργύα 
ενιαύου οικιςτικού ςυγκροτόματοσ, να διαςφαλύςει την διϊθεςη ενόσ ποςοςτού 

των οικιςτικών μονϊδων για χρόςη ωσ οικονομικϊ προςιτϋσ οικιςτικϋσ μονϊδεσ, 
ςε αρμόδιουσ για ςτεγαςτικό πολιτικό φορεύσ (Κυπριακόσ Οργανιςμόσ 
Αναπτύξεωσ Γησ), μϋςω τησ εφαρμογόσ ανϊλογων πολεοδομικών κινότρων και 
υπό προώποθϋςεισ [βλϋπε υποπαρϊγραφο 11.8.3(δ)]. 

11.8.3 Κατϊ κανόνα, η πρόνοια θα αφορϊ όλεσ τισ οικιςτικϋσ περιοχϋσ του Σοπικού 
χεδύου και ςε περύπτωςη υποβολόσ αύτηςησ για τη δημιουργύα οικιςτικόσ 
ανϊπτυξησ η Πολεοδομικό Αρχό δύναται να επιτρϋψει αύξηςη του ανώτατου 
ιςχύοντοσ για την περιοχό επιτρεπόμενου ςυντελεςτό δόμηςησ ςε ποςοςτό τησ 
τϊξησ του 25%, εφόςον ιςχύουν οι ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 

(α) Η αύτηςη αφορϊ ενιαύο οικιςτικό ςυγκρότημα ςε τϋςςερα ό περιςςότερα 

οικόπεδα κανονικού, ανϊλογα με την περιοχό, εμβαδού, ό ςε οικόπεδο 
ανϊλογου μεγϋθουσ, κατϊ προτύμηςη ςε γειτνύαςη με δημόςιεσ λειτουργύεσ 
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ό κατϊ μόκοσ δρόμων πρωταρχικόσ ςημαςύασ, χωρύσ να αποκλεύονται και 
ϊλλεσ περιοχϋσ, αλλϊ όχι εντόσ ό ςε περιοχό εφαπτόμενη με Περιοχό 
Ειδικού Φαρακτόρα. 

(β) Θα διαςφαλύζεται ο απαιτούμενοσ αριθμόσ χώρων ςτϊθμευςησ, ο οπούοσ 
προβλϋπεται ςτα ςχετικϊ πρότυπα. 

(γ) Οι οικονομικϊ προςιτϋσ οικιςτικϋσ μονϊδεσ θα διατύθενται εντόσ τησ 
ςυγκεκριμϋνησ ανϊπτυξησ ώςτε να επιτυγχϊνεται ανϊμειξη του τύπου των 
οικιςτικών μονϊδων. ε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ, οι οπούεσ θα πρϋπει να 
τεκμηριωθούν, εύναι δυνατό εύτε η διϊθεςη των οικονομικϊ προςιτών 
οικιςτικών μονϊδων εκτόσ τησ ςυγκεκριμϋνησ ανϊπτυξησ (ςε ϊλλο τεμϊχιο 

που θα υποδειχθεύ εντόσ τησ ύδιασ ό γειτονικόσ περιβαλλοντικόσ περιοχόσ). 

(δ) Θα ςυναφθεύ αμοιβαύα αποδεκτό ςυμφωνύα, με βϊςη το ϊρθρο 43 του περύ 
Πολεοδομύασ και Φωροταξύασ Νόμου. Σο περιεχόμενο και οι όροι τησ 
ςυμφωνύασ θα εύναι διαπραγματεύςιμοι ώςτε να υπϊρχει αμοιβαύο όφελοσ, 
λαμβϊνοντασ υπόψη παρϊγοντεσ όπωσ η βιωςιμότητα τησ προτεινόμενησ 
ανϊπτυξησ, οι πραγματικϋσ ανϊγκεσ ςτϋγαςησ ςτην περιοχό του 
ςυγκεκριμϋνου Σοπικού χεδύου, τα πολεοδομικϊ χαρακτηριςτικϊ του 
ςυγκεκριμϋνου τεμαχύου και τησ ευρύτερησ περιοχόσ κλπ. 

Νοεύται ότι η ανωτϋρω πολιτικό θα ιςχύει όταν αποδύδεται ϋνασ ελϊχιςτοσ 

αριθμόσ οικιςτικών μονϊδων, ο οπούοσ θα υπολογύζεται ςύμφωνα με την 
παρϊγραφο 11.7.3. 

11.8.4 Επιπρόςθετα, θα επιδιώκεται όπωσ οι οικονομικϊ προςιτϋσ οικιςτικϋσ μονϊδεσ 
ενςωματώνονται ςτην οικιςτικό ανϊπτυξη οργανικϊ και αρμονικϊ και να μην 
διαφϋρουν εξωτερικϊ τουλϊχιςτον από τισ υπόλοιπεσ οικιςτικϋσ μονϊδεσ από 
πλευρϊσ ςχεδιαςμού, ποιότητασ καταςκευόσ και υλικών. 

11.8.5 ε περύπτωςη υποβολόσ αύτηςησ για ενιαύο οικιςτικό ςυγκρότημα από τον 
Κυπριακό Οργανιςμό Αναπτύξεωσ Γησ, η Πολεοδομικό Αρχό δύναται να 
επιτρϋψει αύξηςη του ανώτατου επιτρεπόμενου από την Πολεοδομικό Ζώνη 

ςυντελεςτό δόμηςησ ςε ποςοςτό τησ τϊξησ του 25%. 

11.8.6 Ο υπουργόσ Εςωτερικών, αφού λϊβει υπόψη του τη γνώμη του Πολεοδομικού 
υμβουλύου και ϊλλων ςχετικών κατϊ την κρύςη του φορϋων, δυνατόν να εκδύδει 
καθοδηγητικϋσ Εντολϋσ για τη λειτουργύα του θεςμού τησ κοινωνικόσ ςτϋγησ. 

11.9 Ωλλεσ Φρόςεισ εντόσ Οικιςτικόσ Ζώνησ 

11.9.1 Η οικιςτικό χρόςη ορύζεται ωσ η επικρατούςα χρόςη ςτισ καθοριςμϋνεσ 
Οικιςτικϋσ Ζώνεσ. Παρόλα αυτϊ, ςτα οικεύα κεφϊλαια του Σοπικού χεδύου 
καθορύζονται εκεύνεσ οι χρόςεισ, πϋραν τησ οικιςτικόσ, οι οπούεσ μπορεύ να 
επιτραπούν από την Πολεοδομικό Αρχό, νοουμϋνου ότι: 

(α) Εύναι ςυναφεύσ και ςυμβατϋσ με την επικρατούςα οικιςτικό χρόςη. 
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(β) Θεωρούνται ουςιώδεισ για την εξυπηρϋτηςη των ϊμεςων και καθημερινών 
αναγκών των κατούκων των οικιςτικών περιοχών ό και ϊλλων ευρύτερων 
αναγκών κατϊ περύπτωςη. 

(γ) Δεν δημιουργούν ουςιαςτικό περιβαλλοντικό επιβϊρυνςη ό μεύωςη των 
ανϋςεων ςε γειτονικϊ τεμϊχια ό ςτην ευρύτερη περιοχό λόγω τησ κλύμακασ 
και του τύπου τησ προτεινόμενησ ανϊπτυξησ (π.χ. λόγω του όγκου τησ 
κυκλοφορύασ που θα ελκύεται ό λόγω θορύβου ό ϊλλησ ηχητικόσ ό 
αιςθητικόσ ρύπανςησ). 

(δ) Ικανοποιούν τα πρότυπα παροχόσ χώρων ςτϊθμευςησ για τισ αντύςτοιχεσ 
προτεινόμενεσ χρόςεισ. ε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ τϋτοιων χρόςεων η 

Πολεοδομικό Αρχό μπορεύ, όταν περιγρϊφεται ςτο αντύςτοιχο κεφϊλαιο ό 
το θεωρόςει απαραύτητο, να απαιτόςει περιςςότερουσ χώρουσ ςτϊθμευςησ 
ςτο προσ ανϊπτυξη τεμϊχιο ούτωσ ώςτε να αποφευχθεύ η επιβϊρυνςη τησ 
περιοχόσ. 

11.9.2 Οι επιτρεπόμενεσ, υπό προώποθϋςεισ, χρόςεισ ςε Οικιςτικϋσ Ζώνεσ 
καταγρϊφονται ενδεικτικϊ ςτο Προςϊρτημα 1. το Προςϊρτημα ςημειώνονται 
επύςησ οι ςχετικϋσ παρϊγραφοι ςτα οικεύα κεφϊλαια του Σοπικού χεδύου. 

11.10 Ψφϋλιμα Εμβαδϊ και Ανϊμειξη Σύπων Οικιςτικών Μονϊδων 

11.10.1 Για ςκοπούσ διαςφϊλιςησ ικανοποιητικών επιπϋδων πυκνότητασ, ςε περύπτωςη 
οικιςτικόσ ανϊπτυξησ η Πολεοδομικό Αρχό θα καθοδηγεύται από τον Πύνακα 11.1 
(Ψφϋλιμα Εμβαδϊ Οικιςτικών Μονϊδων), ο οπούοσ καθορύζει ενδεικτικϊ τα 
ελϊχιςτα επιθυμητϊ εμβαδϊ για διϊφορουσ τύπουσ οικιςτικόσ ανϊπτυξησ. Σα πιο 
κϊτω εμβαδϊ δεν αφορούν διατηρητϋεσ ό παραδοςιακϋσ οικοδομϋσ ό περιοχϋσ 
όπου επικρατεύ το ςύςτημα ςυνεχούσ δόμηςησ. 

Πύνακασ 11.1 Ψφϋλιμα Εμβαδϊ Οικιςτικών Μονϊδων 

ΣΤΠΟ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΑΛΛΕ ΠΕΡΙΟΦΕ 

ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.) 

τούντιο 30 35 

Ενόσ δωματύου 45 50 

Δυο δωματύων 65 75 

Σριών δωματύων 85 95 

 

11.10.2 Σα πιο κϊτω εμβαδϊ δυνατό να αναπροςαρμόζονται, κατϊ την κρύςη τησ 
Πολεοδομικόσ Αρχόσ, ςε περύπτωςη ανϊπτυξησ που αφορϊ μϋχρι τϋςςερισ 

οικιςτικϋσ μονϊδεσ επύ του τεμαχύου, όπωσ και ςτισ περιπτώςεισ μονϊδων που θα 
διατεθούν ωσ κοινωνικό ςτϋγη με βϊςη τισ πρόνοιεσ των ςχετικών παραγρϊφων. 
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11.10.3 το ωφϋλιμο εμβαδόν δεν υπολογύζεται το εμβαδόν κοινόχρηςτων 
κλιμακοςταςύων, ανελκυςτόρων και ειςόδων, και το εμβαδόν εξωςτών και 
καλυμμϋνων ό μη βεραντών. Ψσ δωμϊτιο θεωρεύται οποιοςδόποτε εςωτερικόσ 
χώροσ με εξαύρεςη το χωλ, τη ςαλοτραπεζαρύα, την κουζύνα, τουσ διαδρόμουσ και 
τουσ χώρουσ υγιεινόσ. 

11.10.4 Για ςκοπούσ λελογιςμϋνησ ευελιξύασ ςτον αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό 
πολυκατοικιών με οικιςτικϊ διαμερύςματα ό ϊλλησ οικιςτικόσ ανϊπτυξησ, ςε 
δικαιολογημϋνεσ περιπτώςεισ μόνο, η Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατό να επιτρϋπει 
όπωσ περιοριςμϋνο ποςοςτό του ςυνολικού αριθμού των μονϊδων ϋχει ωφϋλιμο 
εμβαδόν μϋχρι και κατϊ 10% μικρότερο του καθοριζόμενου ςτον Πύνακα 11.1 

(Ψφϋλιμα Εμβαδϊ Οικιςτικών Μονϊδων). 

11.10.5 Για ςκοπούσ αύξηςησ των ευκαιριών ςτϋγαςησ φοιτητών ςε περιοχϋσ ςε ακτύνα 
μϋχρι τησ τϊξησ των 1.000 μϋτρων από νόμιμα υφιςτϊμενεσ ςχολϋσ τριτοβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ, η Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατό να μειώςει κατϊ 20% τα πρότυπα 
που περιλαμβϊνονται ςτον Πύνακα 11.1 (Ψφϋλιμα Εμβαδϊ Οικιςτικών Μονϊδων), 
για αριθμό οικιςτικών μονϊδων που δεν υπερβαύνει το 50% του ςυνολικού 
αριθμού των μονϊδων τησ ανϊπτυξησ, που αποδεδειγμϋνα αφορϊ οικοδομό για 
ςτϋγαςη φοιτητών. 

11.10.6 Η Πολεοδομικό Αρχό θα επιδιώκει την ανϊμειξη τύπων οικιςτικών μονϊδων 
προκειμϋνου να ενιςχυθεύ η κοινωνικό ανϊμειξη και να διαςφαλύζεται η 

μορφολογικό ποικιλύα, η ποιότητα και η χρόςη τησ ανϊπτυξησ για οικιςτικούσ 
ςκοπούσ. Για ςκοπούσ επύτευξησ του πιο πϊνω ςτόχου, ο αριθμόσ των ςτούντιο 
κϊθε οικιςτικόσ ανϊπτυξησ ύςησ ό μεγαλύτερησ των πϋντε οικιςτικών μονϊδων 
δεν θα ξεπερνϊ το 25%. 

11.11 Τποδιαύρεςη Οικιςτικών Μονϊδων 

 Η Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατό να επιτρϋψει την υποδιαύρεςη μεγϊλων 
οικιςτικών μονϊδων ςε μικρότερεσ, νοουμϋνου ότι κατϊ την κρύςη τησ η 
υποδιαύρεςη δεν θα υποβαθμύςει τισ ανϋςεισ διαβύωςησ των μελλοντικών ενούκων 
των μικρότερων μονϊδων, δεν θα επηρεαςθούν αρνητικϊ οι πυκνότητεσ χρόςησ 

ςτη ςυγκεκριμϋνη περιβαλλοντικό περιοχό, δεν θα δημιουργηθούν προβλόματα 
ςτϊθμευςησ και δεν θα προκληθεύ υπερβολικό φόρτιςη του τοπικού οδικού 
δικτύου. Νοεύται ότι θα τηρούνται οι υπόλοιπεσ πρόνοιεσ του Σοπικού χεδύου. 

11.12 Υοιτητικϋσ Εςτύεσ 

11.12.1 Η ανϊγκη καθοριςμού ολοκληρωμϋνησ χωροθετικόσ πολιτικόσ για οργανωμϋνεσ 
φοιτητικϋσ εςτύεσ, ϋχει καταςτεύ ιδιαύτερα επιτακτικό τα τελευταύα χρόνια με τη 
λειτουργύα Πανεπιςτημιακών και ϊλλων ςχολών τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ. 

11.12.2 Βαςικόσ ςτόχοσ ςτισ χωροθετικόσ πολιτικόσ για την ανϋγερςη φοιτητικών εςτιών 

εύναι η ομαλό ϋνταξη και λειτουργύα τησ ειδικόσ αυτόσ χρόςησ ςτισ διϊφορεσ 
αςτικϋσ και περιαςτικϋσ περιοχϋσ, για ικανοπούηςη των ςτεγαςτικών αναγκών των 
φοιτητών/ςπουδαςτών, αλλϊ και για τη διαςφϊλιςη των ανϋςεων του μόνιμου 
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πληθυςμού τησ κϊθε περιοχόσ ςτην οπούα εντϊςςεται η ανωτϋρω χρόςη. 
Ιδιαύτερη προςοχό θα αποδύδεται ςτη διαςπορϊ των φοιτητικών εςτιών ςτον 
πολεοδομικό ιςτό, καθώσ και ςτην παροχό κινότρων ςτισ πλϋον κατϊλληλεσ για 
την ανϊπτυξη περιοχϋσ/ζώνεσ, με ςτόχουσ τη διαςφϊλιςη επαρκών ευκαιριών 
ποιοτικόσ ςτϋγαςησ και την αποφυγό προβλημϊτων που δημιουργούνται ςυχνϊ με 
την υπερςυγκϋντρωςη τϋτοιων χρόςεων. 

11.12.3 Ψσ φοιτητικό εςτύα ορύζεται η ανϊπτυξη ςτην οπούα διαμϋνουν 
φοιτητϋσ/ςπουδαςτϋσ αναγνωριςμϋνησ ςχολόσ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ, και 
ςτην οπούα περιλαμβϊνονται διϊφοροι κοινόχρηςτοι χώροι. 

11.12.4 Όςον αφορϊ κτιριολογικϊ και ϊλλα πρότυπα, πϋραν τισ υφιςτϊμενησ ςχετικόσ 

Εντολόσ του υπουργού Εςωτερικών, αυτϊ θα καθορύζονται ςε ειδικϋσ Εντολϋσ του 
υπουργού Εςωτερικών, τισ οπούεσ ο υπουργόσ θα εκδύδει αφού λϊβει υπόψη του 
τη γνώμη του Πολεοδομικού υμβουλύου και ϊλλων ςχετικών κατϊ την κρύςη του 
φορϋων. 

11.12.5 Ανϊπτυξη που αφορϊ την ανϋγερςη φοιτητικόσ εςτύασ επιτρϋπεται ςε τεμϊχια που 
εμπύπτουν ςτισ ακόλουθεσ περιοχϋσ του Σοπικού χεδύου: 

(α) ςτην Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό, 

(β) ςτα Περιφερειακϊ Εμπορικϊ Κϋντρα, 

(γ) ςτα Σοπικϊ Εμπορικϊ Κϋντρα, 

(δ) ςτουσ Ωξονεσ Δραςτηριότητασ όλων των Κατηγοριών, και 

(ε) ςε κατϊλληλεσ Οικιςτικϋσ Ζώνεσ, υπό αυςτηρϋσ προώποθϋςεισ και μόνο 
κατϊ μόκοσ δρόμου πρωταρχικόσ ςημαςύασ ό βαςικού ςυλλεκτόριου 
δρόμου. 

11.12.6 τισ περιπτώςεισ ανϋγερςησ φοιτητικόσ εςτύασ ςε τεμϊχιο που εμπύπτει ςε 
Οικιςτικό Ζώνη κατϊ μόκοσ δρόμου πρωταρχικόσ ςημαςύασ, δεν θα εφαρμόζεται 
η παρϊγραφοσ 10.2.6 για μεύωςη ςτο 70% του ανώτατου ςυντελεςτό δόμηςησ τησ 

επικρατούςασ χρόςησ. 

11.12.7 Σο ελϊχιςτο εμβαδόν τεμαχύου ςε περιπτώςεισ ανϋγερςησ φοιτητικόσ εςτύασ 
διαφοροποιεύται ανϊλογα με την περιοχό ςτην οπούα αυτό εμπύπτει, ωσ 
ακολούθωσ: 

(α) την Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό δεν καθορύζεται ελϊχιςτο εμβαδόν 
τεμαχύου. 

(β) τα Περιφερειακϊ και Σοπικϊ Εμπορικϊ Κϋντρα και ςτουσ Ωξονεσ 
Δραςτηριότητασ, καθώσ και ςε τεμϊχια που εμπύπτουν ςε Οικιςτικϋσ Ζώνεσ 

κατϊ μόκοσ δρόμων πρωταρχικόσ ςημαςύασ, καθορύζεται ελϊχιςτο εμβαδόν 
τεμαχύου τησ τϊξησ των 1.000 τ.μ. 
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(γ) τισ Οικιςτικϋσ Ζώνεσ, ςε τεμϊχια που βρύςκονται κατϊ μόκοσ βαςικού 
ςυλλεκτόριου δρόμου, καθορύζεται ελϊχιςτο εμβαδόν τεμαχύου τησ τϊξησ 
των 1.500 τ.μ. 

Σα πιο πϊνω ελϊχιςτα εμβαδϊ δυνατόν να διαφοροποιούνται με ςχετικό Εντολό 
του υπουργού Εςωτερικών, την οπούα ο υπουργόσ θα εκδύδει αφού λϊβει υπόψη 
του τη γνώμη του Πολεοδομικού υμβουλύου και ϊλλων ςχετικών κατϊ την κρύςη 
του φορϋων. 

χετικό αναφορϊ γύνεται ςτον Πύνακα 11.2 (Περιοχϋσ Φωροθϋτηςησ Υοιτητικών 
Εςτιών και Ελϊχιςτο Εμβαδόν Σεμαχύου). 

Πύνακασ 11.2 Περιοχϋσ Φωροθϋτηςησ Υοιτητικών Εςτιών και Ελϊχιςτο Εμβαδόν 
Σεμαχύου 

ΠΕΡΙΟΦΕ 
ΕΛΑΦΙΣΟ ΕΜΒΑΔΟΝ 

ΣΕΜΑΦΙΟΤ (τ.μ.) 

Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό Δεν καθορύζεται 

Περιφερειακϊ και Σοπικϊ Εμπορικϊ Κϋντρα 1.000 

Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 1.000 

Οικιςτικϋσ Ζώνεσ, κατϊ μόκοσ δρόμου πρωταρχικόσ ςημαςύασ 1.000 

Οικιςτικϋσ Ζώνεσ, κατϊ μόκοσ βαςικού ςυλλεκτόριου δρόμου 1.500 

 

11.12.8 ε όλεσ ανεξϊρτητα τισ περιπτώςεισ, κατϊ την εξϋταςη αιτόςεων η Πολεοδομικό 
Αρχό θα λαμβϊνει υπόψη τα πιο κϊτω: 

(α) Σην ϋνταξη τησ προτεινόμενησ ανϊπτυξησ ςτον χαρακτόρα και κλύμακα τησ 
περιοχόσ. Ανϊλογα με την περύπτωςη, η Πολεοδομικό Αρχό δύναται να 

θϋςει όρουσ που αφορούν τη μεύωςη του αριθμού των προτεινόμενων 
μονϊδων, για ελαχιςτοπούηςη των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώςεων ςε 
παρακεύμενα τεμϊχια. 

(β) Σην επιβϊρυνςη του οδικού δικτύου, και τισ ανϊγκεσ ςε χώρουσ 
ςτϊθμευςησ. 

(γ) Σο αθροιςτικό αποτϋλεςμα από την υλοπούηςη αναπτύξεων του 
αναφερόμενου τύπου ςτην ευρύτερη περιοχό ςτην οπούα εμπύπτει η 
προτεινόμενη ανϊπτυξη. 

(δ) Σα ιδιαύτερα δεδομϋνα του υπό ανϊπτυξη τεμαχύου, όπωσ γειτνύαςη με 

χώρουσ πρϊςινου, πεζόδρομο, γειτνύαςη με δημόςιεσ χρόςεισ, δύκτυο 
ποδηλατόδρομων κλπ. 
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11.12.9 Για διαςφϊλιςη ορθόσ ϋνταξησ τησ οικοδομόσ ςτην περιοχό, η Πολεοδομικό 
Αρχό θα απαιτεύ τα ακόλουθα: 

(α) Σο ποςοςτό κϊλυψησ μειώνεται κατϊ 0,05:1 ςτισ περιπτώςεισ όπου το υπό 
ανϊπτυξη τεμϊχιο εμπύπτει ςε περιοχό που καθορύζεται ποςοςτό κϊλυψησ 
από 0,40:1 μϋχρι 0,50:1, ούτωσ ώςτε να παρϋχονται δυνατότητεσ για 
ορθότερη ϋνταξη τησ οικοδομόσ ςτο τεμϊχιο, να εξαςφαλύζονται 
τοπιοτεχνημϋνοι χώροι για αναβϊθμιςη τησ ποιότητασ τησ ανϊπτυξησ 
καθώσ και τησ ευρύτερησ περιοχόσ, και να διαςφαλύζονται οι ανϋςεισ των 
περιούκων. 

Νοεύται ότι η παρούςα πρόνοια δεν εφαρμόζεται ςε περύπτωςη 

χωροθϋτηςησ φοιτητικόσ εςτύασ ςτην Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό. 

(β) Αυξημϋνη απόςταςη από τα ςύνορα (τουλϊχιςτον 5 μϋτρα όπου εύναι 
εφικτό), εκτόσ του οδικού ςυνόρου, ούτωσ ώςτε να διαςφαλύζεται η 
χωροδιϊταξη τησ οικοδομόσ ςε ϊνετουσ τοπιοτεχνημϋνουσ χώρουσ, και να 
αποφεύγεται ο επηρεαςμόσ των περιούκων. 

11.12.10 Η Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατό να απαιτόςει αυξημϋνουσ χώρουσ ςτϊθμευςησ 
από τουσ καθοριζόμενουσ ςτα ςχετικϊ πρότυπα και ςτη ςχετικό Εντολό του 
υπουργού Εςωτερικών, για διαςφϊλιςη των ανϋςεων των περιούκων και τησ 
κυκλοφοριακόσ ικανότητασ του δρόμου που εξυπηρετεύ την ανϊπτυξη. Νοεύται 

ότι η πρόνοια αυτό δεν θα ιςχύει ςε περύπτωςη χωροθϋτηςησ φοιτητικόσ εςτύασ 
ςτην Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό, όπου η Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατό να 
μειώςει ό να μην απαιτόςει τουσ καθοριζόμενουσ χώρουσ ςτϊθμευςησ, εϊν 
διαπιςτώνεται αντικειμενικό δυςκολύα για την ικανοπούηςη των ςχετικών 
προτύπων, που αποδεδειγμϋνα αφορϊ οικοδομό για ςτϋγαςη φοιτητών. 

11.13 Μηχανιςμού Ενεργοπούηςησ τησ Αδρανούςασ Γησ εντόσ των Περιοχών 
Ανϊπτυξησ και Επύλυςησ Ωλλων Ειδικών Πολεοδομικών Προβλημϊτων 

 Για επύτευξη τησ Γενικόσ τρατηγικόσ του Σοπικού χεδύου για οργανωμϋνη και 
ενοποιημϋνη ανϊπτυξη, κρύνεται πωσ απαιτεύται η εφαρμογό ενόσ πολυδιϊςτατου 

πλαιςύου πολιτικών, κινότρων και αντικινότρων, το οπούο θα πρϋπει να ςτοχεύει 
ςτην αύξηςη τησ προςφορϊσ κατοικιών και το οπούο να περιλαμβϊνει, μεταξύ 
ϊλλων τον μηχανιςμό μεταφορϊσ αναπτυξιακών δικαιωμϊτων, την εφαρμογό του 
Αςτικού Αναδαςμού και την προώθηςη ςχεδιαςμού ό/και μϋτρων καταςκευόσ 
βαςικού δευτερεύοντοσ οδικού δικτύου ςε περύκλειςτεσ περιοχϋσ εντόσ των 
Περιοχών Ανϊπτυξησ. Περιςςότερεσ λεπτομϋρειεσ αναφϋρονται ςτο Κεφϊλαιο 2 
(Γενικϊ Προβλόματα και Προοπτικϋσ Ανϊπτυξησ-Αγορϊ Γησ), καθώσ και ςε ϊλλα 
ςχετικϊ κεφϊλαια του Σοπικού χεδύου. 
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12. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΓΡΑΥΕΙΑ 

12.1 Γενικϊ 

12.1.1 Σα θϋματα που αναφϋρονται ςτην εμπορικό και γραφειακό ανϊπτυξη ϋχουν 
εξαιρετικϊ μεγϊλη ςημαςύα για την επύτευξη τησ Γενικόσ τρατηγικόσ Ανϊπτυξησ 
του Σοπικού χεδύου Σςερύου. Μϋςω τησ εφαρμογόσ τησ εμπορικόσ πολιτικόσ 
αναμϋνεται, ανϊμεςα ςε ϊλλα, η προώθηςη ενόσ από τουσ βαςικούσ ϊξονεσ 
ανϊπτυξησ τησ κοινόσ Ευρωπαώκόσ επιδύωξησ, αλλϊ και των επιδιώξεων ςε εθνικό 
επύπεδο, αυτού τησ διαςφϊλιςησ αειφόρου, ιςόρροπησ και ςφαιρικϊ 
ανταγωνιςτικόσ ανϊπτυξησ, και τησ παρϊλληλησ προςϋλκυςησ νϋων μορφών 
αναπτύξεων και επενδυτικών πρωτοβουλιών, ςε ϋνα ολοκληρωμϋνο πλαύςιο 

οικονομικόσ και κοινωνικόσ ςυνοχόσ. 

12.1.2 Οι περιοχϋσ εμπορικόσ και γραφειακόσ ανϊπτυξησ μεταξύ ϊλλων ςυμβϊλλουν 
καθοριςτικϊ ςτη δημιουργύα ταυτότητασ ςτον οικιςμό, εφόςον οι περιοχϋσ αυτϋσ 
εύτε αποτελούν τουσ παραδοςιακούσ χώρουσ ςυγκϋντρωςησ εμπορικών 
δραςτηριοτότων, εύτε εξελύςςονται ςταδιακϊ ςε ςημεύα αναφορϊσ και 
αναγνωςιμότητασ του χώρου, και λειτουργούν ωσ πόλοι και καταλύτεσ που 
διευκολύνουν τη δημιουργύα κοινοτικόσ ςυνεύδηςησ, ενώ ταυτόχρονα 
δημιουργούν και ςημαντικϋσ οικονομύεσ κλύμακασ. 

12.2 Προβλόματα 

12.2.1 Σα βαςικότερα προβλόματα που εντοπύζονται ςτον τομϋα τησ εμπορικόσ και 
γραφειακόσ ανϊπτυξησ εύναι: 

(α) Η υποβϊθμιςη του ρόλου του κϋντρου του οικιςμού, το οπούο με τη 
δημοςύευςη του Σοπικού χεδύου καθορύζεται ωσ Κεντρικό Εμπορικό 
Περιοχό, ωσ του κατ’ εξοχόν κϋντρου εμπορικών, γραφειακών και ϊλλων 
δραςτηριοτότων, λόγω κυκλοφοριακών προβλημϊτων, ϋλλειψησ χώρων 
ςτϊθμευςησ, και κατϊλληλων μϋτρων κυκλοφοριακόσ διαχεύριςησ και 
ϋλλειψησ ενδιαφϋροντοσ για τον εκςυγχρονιςμό ό και ανακαύνιςη των 
παραδοςιακών οικοδομών κλπ. 

(β) Οι επιβαρύνςεισ διαφόρων τύπων και μεταβαλλόμενησ ϋνταςησ που 
προκύπτουν κυρύωσ από την ϋλλειψη ικανοποιητικών μϋςων μαζικόσ 
μεταφορϊσ και από τον τρόπο λειτουργύασ των εμπορικών επιχειρόςεων, 
και ςυγκεκριμϋνα από την προςϋλκυςη αυξημϋνησ τροχαύασ κυκλοφορύασ, 
τισ ςυχνϋσ φορτοεκφορτώςεισ, και τισ αυξημϋνεσ ανϊγκεσ ςε χώρουσ 
ςτϊθμευςησ. 

(γ) Ο αριθμόσ υφιςτϊμενων εμπορικών υποςτατικών που χρηςιμοποιούνται για 
τη ςτϋγαςη ϊλλων αςύμβατων χρόςεων (αποθόκεσ, βιοτεχνύεσ, κ.ο.κ.), με 
αποτϋλεςμα την υποβϊθμιςη του περιβϊλλοντοσ. 
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12.3 Ειδικό τρατηγικό για την Εμπορικό και Γραφειακό Ανϊπτυξη 

12.3.1 Η Ειδικό τρατηγικό για την Εμπορικό και Γραφειακό Ανϊπτυξη αφορϊ τη 
χωροθϋτηςό τησ κατϊ κανόνα ςε ιεραρχημϋνο ςύςτημα περιοχών, καθώσ και την 
αποθϊρρυνςη τησ αδιϊκριτησ διαςπορϊσ τησ ςτην ευρύτερη περιοχό. Κριτόριο 
εύναι η βϋλτιςτη εξυπηρϋτηςη του τοπικού πληθυςμού και τησ ευρύτερησ 
περιφϋρειασ, για επύτευξη τησ Γενικόσ τρατηγικόσ Ανϊπτυξησ του Σοπικού 
χεδύου για ενοποιημϋνη και ςυμπαγό ανϊπτυξη. 

12.3.2 Η Ειδικό τρατηγικό περιλαμβϊνει την απόδοςη διακριτού ρόλου ςτην Κεντρικό 
Εμπορικό Περιοχό, ώςτε να αποτελϋςει το πρωτεύον επύκεντρο δραςτηριότητασ 
και ςυγκϋντρωςησ των ςημαντικότερων ςε γόητρο εμπορικών, γραφειακών και 

ϊλλων χρόςεων, περιλαμβανομϋνων και τησ δημόςιασ διούκηςησ. Περιλαμβϊνει 
επύςησ την απόδοςη ςημαντικού ρόλου και ςτισ υπόλοιπεσ περιοχϋσ και ϊξονεσ 
εμπορικόσ δραςτηριότητασ, ώςτε να καταςτούν ιεραρχημϋνοι δυναμικού πόλοι 
και επύκεντρα κοινωνικοοικονομικών διεργαςιών και ενδιαφϋροντοσ τόςο ςε 
τοπικό όςο και ςε περιφερειακό επύπεδο. 

12.4 Βαςικού τόχοι και Κατευθύνςεισ 

12.4.1 Για ουςιαςτικό αναβϊθμιςη του τομϋα τησ εμπορικόσ και γραφειακόσ ανϊπτυξησ 
και των παρεχόμενων υπηρεςιών, καθώσ επύςησ και για ενςωμϊτωςη ςτο Σοπικό 
χϋδιο των νϋων τϊςεων και ςύγχρονων προοπτικών, καθορύζονται οι πιο κϊτω 

βαςικού ςτόχοι: 

(α) Η διαςφϊλιςη όλων των αναγκαύων χώρων για χωροθϋτηςη τησ 
γραφειακόσ δραςτηριότητασ τόςο των κεντρικών λειτουργιών τησ 
δημόςιασ διούκηςησ όςο και ϊλλων βαςικών γραφειακών επιχειρόςεων. 

(β) Η εντατικοπούηςη τησ εμπορικόσ και γραφειακόσ δραςτηριότητασ ςτην 
Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό, με ταυτόχρονη δημιουργύα ανοικτών χώρων 
υψηλόσ ποιότητασ, και η ιςορροπημϋνη κατανομό των κεντρικών 
λειτουργιών με την κατοικύα ςτον χώρο. 

(γ) Η ορθολογικό και ιςόρροπη κατανομό των δυνατοτότων εμπορικόσ και 
γραφειακόσ ανϊπτυξησ ςτο ςύνολο τησ περιοχόσ του Σοπικού χεδύου, και 
η παροχό επαρκών και κατϊλληλων δυνατοτότων ςτϋγαςησ διαφόρων 
τύπων εμπορικόσ και γραφειακόσ ανϊπτυξησ, ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ 
λειτουργύασ κϊθε τύπου. 

(δ) Η επαρκόσ και αποδοτικό εξυπηρϋτηςη οικιςτικών ό ϊλλων περιοχών, με 
βαςικό κριτόριο τισ ανϊγκεσ του τοπικού πληθυςμού, με περιοριςμό των 
οποιωνδόποτε αρνητικών επιπτώςεων ςτισ ανϋςεισ. 

(ε) Η εξιςορροπημϋνη κατανομό υλοπούηςησ εναλλακτικών κατηγοριών 
εμπορικόσ ανϊπτυξησ, που προκύπτουν από ςύγχρονεσ τϊςεισ και ανϊγκεσ 

του τοπικού πληθυςμού, και εξειδικευμϋνων αναπτύξεων ςτισ κατϊλληλεσ 
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περιοχϋσ, καθώσ και η ενθϊρρυνςη αναπτύξεων που ςχετύζονται με την 
ϋρευνα και την καινοτομύα. 

(ςτ) Η ενύςχυςη των κατϊλληλων εμπορικών και γραφειακών χρόςεων και 
λειτουργιών, κατϊ μόκοσ δρόμων πρωταρχικόσ ςημαςύασ, καθώσ και ςε 
ϊλλεσ επιλεγμϋνεσ περιοχϋσ, με ςτόχο μεταξύ ϊλλων τη διαςφϊλιςη τησ 
αποτελεςματικότητασ του δικτύου μαζικών μεταφορών. 

12.5 Κατηγορύεσ Εμπορικών Δραςτηριοτότων 

12.5.1 Οι διϊφορεσ κατηγορύεσ εμπορικών δραςτηριοτότων διαφοροποιούνται, μεταξύ 
ϊλλων, από τον τύπο και την ομοιογϋνεια των προώόντων που διακινούν, την 

κλύμακα τουσ, και την εξυπηρϋτηςη που παρϋχουν ςτισ διϊφορεσ ομϊδεσ του 
αςτικού πληθυςμού. Η χωροθετικό πολιτικό για κϊθε κατηγορύα και τύπο 
εμπορικόσ δραςτηριότητασ διαφοροποιεύται ανϊλογα, ώςτε να διαςφαλύζεται η 
επύτευξη των πιο πϊνω αναφερόμενων βαςικών ςτόχων. 

12.5.2 Όςον αφορϊ τη γραφειακό ανϊπτυξη, ςτο Σοπικό χϋδιο τα γραφεύα 
αναγνωρύζονται ωσ οι χώροι ςτϋγαςησ του τριτογενούσ τομϋα τησ τοπικόσ 
οικονομικόσ δραςτηριότητασ και αντιμετωπύζονται ωσ απαραύτητα ςτοιχεύα τησ 
αςτικόσ οργϊνωςησ και ωσ εξειδικευμϋνη κατηγορύα χρόςεων, λόγω των 
ιδιαιτεροτότων που παρουςιϊζουν ςτο επύπεδο των λειτουργικών τουσ 
χαρακτηριςτικών. 

12.5.3 Οι ακόλουθοι οριςμού, πϋραν των οριςμών "Κατϊςτημα" και "Γραφεύο", που 
περιϋχονται ςτο Παρϊρτημα Α (Ερμηνεύα Όρων που Φρηςιμοποιούνται ςτο 
Σοπικό χϋδιο), αποτελούν βαςικό καθοδόγηςη για τον καθοριςμό του τύπου και 
κατηγορύασ εμπορικόσ δραςτηριότητασ, και ςυνεπώσ τον καθοριςμό ανϊλογησ 
χωροθετικόσ πολιτικόσ. 

12.5.3.1 Κατϊςτημα: όπωσ ορύζεται ςτο Παρϊρτημα Α (Ερμηνεύα Όρων που 
Φρηςιμοποιούνται ςτο Σοπικό χϋδιο). 

12.5.3.2 Κατϊςτημα Καθημερινόσ Εξυπηρϋτηςησ: ςημαύνει κϊθε οικοδομό ό ϊλλη 

ακύνητη ιδιοκτηςύα που χρηςιμοποιεύται για λιανικό εμπόριο ό λιανικό πώληςη 
αγαθών, καθώσ και παροχό υπηρεςιών, που εύναι απαραύτητα για την 
καθημερινό/τακτικό εξυπηρϋτηςη παρακεύμενων οικιςτικών ό ϊλλων περιοχών 
(π.χ. κατϊςτημα τροφύμων και ϊλλων προώόντων οικιακόσ χρόςησ, κουρεύο ό 
κομμωτόριο, ινςτιτούτο αιςθητικόσ, φαρμακεύο, βιβλιοπωλεύο-χαρτοπωλεύο, 
ανθοπωλεύο και περύπτερο), με μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ των 250 τ.μ. 

12.5.3.3 Τπερκατϊςτημα: θεωρεύται το Κατϊςτημα με μεικτό εμβαδόν μεγαλύτερο από 
750 τ.μ. την κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνεται και το Τπερκατϊςτημα για Εύδη 
Κατοικύασ, Κόπου και ϊλλων υναφών Ειδών τύπου DIY, που αφορϊ ενιαύο από 
κτιριολογικό και λειτουργικό ϊποψη υπερκατϊςτημα, ςτο οπούο ςτεγϊζεται 

επιχεύρηςη λιανικού εμπορύου υπό ενιαύα διαχεύριςη, όπου διατύθενται προώόντα με 
εξειδύκευςη ςτα εύδη κατοικύασ, κόπου και ϊλλων ςυναφών ειδών για 
ςυναρμολόγηςη από τον αγοραςτό. 
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12.5.3.4 Εκθεςιακόσ Φώροσ: ςημαύνει κϊθε οικοδομό ό ϊλλη ακύνητη ιδιοκτηςύα που 
χρηςιμοποιεύται για λιανικό εμπόριο ό λιανικό πώληςη αγαθών που δεν εύναι 
απαραύτητα για καθημερινό/τακτικό εξυπηρϋτηςη του πληθυςμού, και όπου ο 
ςυνολικόσ αριθμόσ οχημϊτων και η ςυχνότητα των διακινόςεων που προςελκύει 
η ανϊπτυξη, ιδιαύτερα ςυγκριτικϊ με την εμπορικό επιφϊνεια, εύναι ςχετικϊ 
περιοριςμϋνοσ. Η επιχεύρηςη εύναι δυνατόν να αφορϊ αντιπροςωπεύεσ 
αυτοκινότων, ποδηλϊτων, μοτοςικλετών και ςκαφών, γεωργικών οχημϊτων και 
μηχανικού εξοπλιςμού, εκθϋςεισ επύπλων, ειδών υγιεινόσ και κεραμικών, 
κουρτινών και χαλιών, φωτιςτικών, ειδών οικιακού εξοπλιςμού, κ.ϊ., ςύμφωνα με 
τον Πύνακα 12.1. ημειώνεται ότι ο Πύνακασ εύναι ενδεικτικόσ, και δεν προδεςμεύει 
την απόφαςη τησ Πολεοδομικόσ Αρχόσ ςε οποιαδόποτε αύτηςη. 

Πύνακασ 12.1 Εκθεςιακού Φώροι 

Μηχανοκύνητα οχόματα 

Εξαρτόματα μηχανοκύνητων οχημϊτων 

Ηλεκτρονικού υπολογιςτϋσ 

Σηλεπικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ 

Εξοπλιςμόσ όχου και εικόνασ 

Ηλεκτρικϋσ οικιακϋσ ςυςκευϋσ και ϊλλοσ οικιακόσ εξοπλιςμόσ 

ιδηρικϊ, χρώματα, τζϊμια, κλειδαριϋσ, εργαλεύα, καθρϋπτεσ 

Εύδη υγιεινόσ και επενδύςεισ δαπϋδου και τούχου 

Ξυλεύα και ϊλλα οικοδομικϊ υλικϊ 

Φαλιϊ, κουρτύνεσ, ταπετςαρύεσ και επενδύςεισ δαπϋδου 

Οικιακϊ και γραφειακϊ ϋπιπλα 

Υωτιςτικϊ εύδη 

Μουςικϊ όργανα 

Ιατρικϊ και ορθοπεδικϊ εύδη 

Εμπόριο ζώων και πουλιών ςυντροφιϊσ 

 

12.5.3.5 Πολυκατϊςτημα: ςημαύνει το ενιαύο από κτιριολογικό και λειτουργικό ϊποψη 
ςυγκρότημα, ςτο οπούο ςτεγϊζεται επιχεύρηςη λιανικού εμπορύου υπό ενιαύα 
διαχεύριςη, όπου διατύθενται κατϊ κανόνα προώόντα ευρεύασ ποικιλύασ, χωρύσ 
ωςτόςο να υπϊρχει εξειδύκευςη ςε οποιοδόποτε τύπο προώόντοσ. ε 
πολυκατϊςτημα εύναι δυνατό η χωροθϋτηςη υπεραγορϊσ (παρϊγραφοσ 12.5.3.6), 
νοουμϋνου ότι το εμβαδόν του χώρου πωλόςεών τησ δεν υπερβαύνει τα 500 τ.μ. 

12.5.3.6 Τπεραγορϊ: ςημαύνει τη λειτουργικϊ και κτιριολογικϊ ενιαύα εμπορικό ανϊπτυξη 

όπου ςτεγϊζεται επιχεύρηςη λιανικού εμπορύου που αφορϊ την πώληςη τροφύμων 
και ϊλλων προώόντων οικιακόσ χρόςησ με δυνατότητα ςυνδυαςμού με 
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περιοριςμϋνησ κλύμακασ διευκολύνςεισ αναψυχόσ και ψυχαγωγύασ όπιασ μορφόσ 
και με αριθμό καταςτημϊτων βοηθητικών τησ κύριασ χρόςησ. 

12.5.3.7 Οργανωμϋνο Εμπορικό Κϋντρο: ςημαύνει κτιριακό ςυγκρότημα ςτο οπούο 
ςυςτεγϊζονται μονϊδεσ λιανικού εμπορύου που εύναι λειτουργικϊ ό 
επιχειρηματικϊ ανεξϊρτητεσ, ανεξαρτότωσ του ςυνολικού αριθμού και του 
μεγϋθουσ τουσ, ό τη διαχεύριςη και ιδιοκτηςύα του ςυγκροτόματοσ, και ςτο οπούο 
εύναι δυνατόν να ςτεγϊζεται και Τπερκατϊςτημα, Τπεραγορϊ ό Πολυκατϊςτημα, 
καθώσ και περιοριςμϋνησ κλύμακασ διευκολύνςεισ αναψυχόσ και ψυχαγωγύασ 
όπιασ μορφόσ, (καφετερύεσ, εςτιατόρια, κ.ο.κ) καθώσ και κινηματογρϊφοι. 

12.5.3.8 Εμπορικό Ανϊπτυξη ύνθετου Σύπου: ςημαύνει εμπορικό ανϊπτυξη μεγϊλησ 

κλύμακασ, που ςυντύθενται από επιμϋρουσ μονϊδεσ καταςτημϊτων μικρόσ ςχετικϊ 
κλύμακασ και από μεγϊλη ενιαύα εμπορικό επιχεύρηςη, η οπούα εύναι δυνατόν να 
περιλαμβϊνει οργανωμϋνο εμπορικό κϋντρο, υπεραγορϊ, πολυκατϊςτημα, καθώσ 
και μεγαλύτερησ κλύμακασ και ευρύτερου φϊςματοσ διευκολύνςεισ αναψυχόσ και 
ψυχαγωγύασ. 

12.5.3.9 Γραφεύο: όπωσ ορύζεται ςτο Παρϊρτημα Α (Ερμηνεύα Όρων που 
Φρηςιμοποιούνται ςτο Σοπικό χϋδιο). 

12.5.3.10 Επιχεύρηςη Ειδικών Τπηρεςιών: ςημαύνει κϊθε οικοδομό ό ϊλλη ακύνητη 
ιδιοκτηςύα που χρηςιμοποιεύται για εργαςύα ςε ςχϋςη με ςταθμό οχημϊτων ταξύ, 

ςταθμό μεταφορϊσ δεμϊτων ό ενοικύαςησ αυτοκινότων, ό επιχεύρηςη 
ςτοιχημϊτων. 

12.6 Κατηγορύεσ Περιοχών Εμπορικόσ και Γραφειακόσ Δραςτηριότητασ 

Οι πρόνοιεσ του Σοπικού χεδύου που αναφϋρονται ςτην εμπορικό και γραφειακό 
ανϊπτυξη αποςκοπούν ςτη ςυγκϋντρωςη, κατϊ κύριο λόγο, των εμπορικών 
δραςτηριοτότων και των γραφεύων ςε διϊφορεσ περιοχϋσ, ανϊλογα με την 
κλύμακα και την εξυπηρϋτηςη που παρϋχουν. Οι περιοχϋσ εμπορικόσ και 
γραφειακόσ ανϊπτυξησ περιγρϊφονται πιο κϊτω. 

12.6.1 Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό (ΚΕΠ) 

12.6.6.1 Η Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό εύναι το λειτουργικό επύκεντρο τησ περιοχόσ του 
Σοπικού χεδύου, όπου ςτεγϊζονται και ενθαρρύνεται η χωροθϋτηςη ευρεύασ 
κλύμακασ εμπορικών και γραφειακών αναπτύξεων, μαζύ με ϋνα ευρύ φϊςμα 
ςημαντικών χρόςεων και κεντρικών λειτουργιών που καλύπτουν τη διούκηςη, 
τον πολιτιςμό, την αναψυχό κλπ. την Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό θα 
ενθαρρύνεται ιδιαύτερα η εμπορικό χρόςη ςτο ιςόγειο ώςτε να μη διαςπϊται η 
ςυνϋχεια και ο χαρακτόρασ των εμπορικών δρόμων. 

12.6.6.2 Η Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό περιλαμβϊνει μϋροσ του πυρόνα του οικιςμού. 
και τμόματα δρόμων που ςυγκλύνουν ςε αυτόν, όπωσ καθορύζονται ςτα χϋδια 

με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) και Αρ. 6 (Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ) του Σοπικού χεδύου. 
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12.6.2 Περιφερειακϊ Εμπορικϊ Κϋντρα (ΠΕΚ) 

12.6.2.1 Σα Περιφερειακϊ Εμπορικϊ Κϋντρα καθορύζονται ςτο Σοπικό χϋδιο με βϊςη 
πολεοδομικϊ και χωροταξικϊ κριτόρια, με ςτόχο τη δημιουργύα ενόσ 
τουλϊχιςτον λειτουργικού και χωροδομικού κϋντρου ςημαντικόσ κλύμακασ για 
κϊθε επιμϋρουσ ευρύτερη ενότητα του ςυνόλου τησ Δημοτικόσ περιοχόσ. 

12.6.2.2 Σα Περιφερειακϊ Εμπορικϊ Κϋντρα προβλϋπεται ότι θα εξυπηρετούν τη 
Δημοτικό περιοχό και την περιφϋρεια ςε ςχϋςη με την παροχό εμπορικών, 
γραφειακών, κοινοτικών και ϊλλων διευκολύνςεων. 

12.6.3 Σοπικϊ Εμπορικϊ Κϋντρα (ΣΕΚ) 

12.6.3.1 Σα Σοπικϊ Εμπορικϊ Κϋντρα αποτελούν ςυνόθωσ ςυμπαγεύσ πυρόνεσ εμπορικών 
ό/και κοινοτικών διευκολύνςεων, και ϋχουν ωσ ρόλο την επαρκό εξυπηρϋτηςη 
επιμϋρουσ οικιςτικών περιοχών. 

12.6.3.2 τα Σοπικϊ Εμπορικϊ Κϋντρα επιτρϋπονται καταςτόματα καθημερινόσ 
εξυπηρϋτηςησ με μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ των 250 τ.μ. (αυτϊ ςε 
περύπτωςη καταςτόματοσ τροφύμων μπορούν να ςυνδυαςτούν με προώόντα 
οικιακόσ και προςωπικόσ χρόςησ αυξϊνοντασ το εμβαδόν του εμπορικού χώρου 
όπωσ περιγρϊφεται ςτην παρϊγραφο 12.7.1.3), γραφεύα τοπικόσ εμβϋλειασ 
μϋγιςτου μεικτού εμβαδού τησ τϊξησ των 200 τ.μ., καθώσ και μικρόσ κλύμακασ 

ϊλλεσ χρόςεισ, για καθημερινό/τακτικό εξυπηρϋτηςη οικιςτικών ό ϊλλων 
περιοχών. ε Σοπικϊ Εμπορικϊ Κϋντρα δεν θα επιτρϋπονται εμπορικϋσ ό ϊλλεσ 
χρόςεισ που εκτιμϊται ότι θα προςελκύουν μεγϊλο αριθμό χρηςτών από την 
ευρύτερη Δημοτικό περιοχό, επιβαρύνοντασ τισ ανϋςεισ των παρακεύμενων 
περιοχών κατοικύασ. 

12.6.3.3 Κατϊ την εξϋταςη πολεοδομικόσ αύτηςησ για διαχωριςμό μεγϊλου τεμαχύου ςε 
οικιςτικϊ οικόπεδα, και ςε περύπτωςη που η Πολεοδομικό Αρχό κρύνει ότι η 
περιοχό δεν εξυπηρετεύται επαρκώσ από τισ καθοριςμϋνεσ περιοχϋσ/ϊξονεσ 
εμπορικόσ εξυπηρϋτηςησ, εύναι δυνατόν να καθορύςει χώρουσ οι οπούοι να 
προορύζονται ωσ πρόςθετοι από τα πιο πϊνω Σοπικϊ Εμπορικϊ Κϋντρα, και να 

επιβϊλει κατϊλληλουσ όρουσ για την εύρυθμη λειτουργύα τουσ. 

12.6.3.4 τισ περιπτώςεισ των Σοπικών Εμπορικών Κϋντρων που καθορύζονται με ειδικό 
ςόμανςη ςτα χϋδια με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) και Αρ. 6 (Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ) του 
Σοπικού χεδύου, ο ιςχύων ςυντελεςτόσ δόμηςησ θα εύναι κατϊ 10% αυξημϋνοσ από 
εκεύνον τησ ζώνησ ανϊπτυξησ ςτην οπούα εμπύπτουν, όταν το ιςόγειο αφορϊ 
εμπορικό χρόςη. 

12.6.4 Ωξονεσ Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ Ι 

 Οι Ωξονεσ Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ I αποτελούν γραμμικϋσ εμπορικϋσ 
ςυγκεντρώςεισ που αναπτύςςονται κατϊ μόκοσ τμημϊτων καθοριςμϋνων 

βαςικών δρόμων. Η πρωτεύουςα λειτουργύα τουσ εύναι η εμπορικό, γραφειακό 
και ϊλλου τύπου εξυπηρϋτηςη ευρϋων περιοχών, και ςε αυτούσ επιτρϋπεται η 
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χωροθϋτηςη μεγϊλου φϊςματοσ τύπων καταςτημϊτων και ϊλλων χρόςεων, για 
παροχό υπηρεςιών και διευκολύνςεων, όπωσ περιγρϊφεται ςτα οικεύα κεφϊλαια 
του Σοπικού χεδύου. 

12.6.5 Ωξονεσ Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ ΙΙΙ 

  Οι Ωξονεσ Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ ΙΙΙ καθορύζονται κατϊ μόκοσ τμημϊτων 
του δευτερεύοντοσ οδικού δικτύου (βαςικού ςυλλεκτόριοι δρόμοι), όπου 
επιτρϋπονται χρόςεισ και διευκολύνςεισ όπωσ ςτα Σοπικϊ Εμπορικϊ Κϋντρα, 
εξαιρουμϋνων των προνοιών τησ παραγρϊφου 12.7.1.3.2. 

12.7 Φωροθετικό Πολιτικό 

Λεπτομερϋςτερη χωροθετικό πολιτικό για κϊθε τύπο και κατηγορύα εμπορικόσ 
και γραφειακόσ ανϊπτυξησ περιγρϊφεται ςτη ςυνϋχεια. τον Πύνακα 12.2 ςτο 
τϋλοσ του παρόντοσ Κεφαλαύου καθορύζεται ενδεικτικϊ η περιοχό του Σοπικού 
χεδύου όπου επιτρϋπεται η χωροθϋτηςη του κϊθε τύπου και κατηγορύασ 
εμπορικόσ και γραφειακόσ ανϊπτυξησ, ενώ οι βαςικϋσ προώποθϋςεισ και 
απαιτόςεισ, πϋραν των ςχετικών ςτο Παρϊρτημα Β (Γενικϋσ Πρόνοιεσ Πολιτικόσ) 
του Σοπικού χεδύου και ςτα ςχετικϊ Πρότυπα για Παροχό και Διαμόρφωςη 
Φώρων τϊθμευςησ, περιλαμβϊνονται ςτην παρϊγραφο 12.12. 

12.7.1 Φωροθετικό Πολιτικό για Καταςτόματα 

Η χωροθϋτηςη Καταςτημϊτων επιτρϋπεται ςε όλεσ τισ καθοριςμϋνεσ περιοχϋσ 
εμπορικόσ δραςτηριότητασ, δηλαδό ςτην Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό, ςτα 
Περιφερειακϊ Εμπορικϊ Κϋντρα, ςτα Σοπικϊ Εμπορικϊ Κϋντρα και ςτουσ Ωξονεσ 
Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ Ι και ΙΙΙ του Σοπικού χεδύου. Η χωροθετικό 
πολιτικό διαφοροποιεύται για την κϊθε Περιοχό και Ωξονα Εμπορικόσ 
Δραςτηριότητασ ωσ ακολούθωσ. 

12.7.1.1 Καταςτόματα ςτην Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό, ςε Περιφερειακϊ 
Εμπορικϊ Κϋντρα και ςε Ωξονεσ Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ Ι 

Η χωροθϋτηςη Καταςτημϊτων ςτην Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό, ςε 

Περιφερειακϊ Εμπορικϊ Κϋντρα, και ςε Ωξονεσ Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ Ι 
επιτρϋπεται ανεξαρτότωσ εμβαδού και εύδουσ ανϊπτυξησ. 

12.7.1.2 Καταςτόματα ςε Ωξονεσ Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ ΙΙΙ 

Η χωροθϋτηςη Καταςτημϊτων ςε Ωξονεσ Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ ΙΙΙ 
επιτρϋπεται νοουμϋνου ότι αυτϊ αποτελούν Καταςτόματα Καθημερινόσ 
Εξυπηρϋτηςησ μόνον, και αφορούν απαραύτητα αγαθϊ ό υπηρεςύεσ για 
καθημερινό/τακτικό εξυπηρϋτηςη των παρακεύμενων οικιςτικών περιοχών, με 
μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ των 250 τ.μ. 
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12.7.1.3 Καταςτόματα ςε Σοπικϊ Εμπορικϊ Κϋντρα 

12.7.1.3.1 Η χωροθϋτηςη Καταςτημϊτων ςε Σοπικϊ Εμπορικϊ Κϋντρα επιτρϋπεται 
νοουμϋνου ότι αυτϊ αποτελούν Καταςτόματα Καθημερινόσ Εξυπηρϋτηςησ μόνον, 
και αφορούν απαραύτητα αγαθϊ ό υπηρεςύεσ για καθημερινό/τακτικό 
εξυπηρϋτηςη των παρακεύμενων οικιςτικών περιοχών, με μϋγιςτο μεικτό 
εμβαδόν τησ τϊξησ των 250 τ.μ. 

12.7.1.3.2 τα Σοπικϊ Εμπορικϊ Κϋντρα εύναι επύςησ δυνατό η χωροθϋτηςη καταςτόματοσ 
τροφύμων και ϊλλων προώόντων οικιακόσ και προςωπικόσ χρόςησ, μϋγιςτου 
μεικτού εμβαδού τησ τϊξησ των 350 τ.μ., το οπούο θα εύναι δυνατόν να λειτουργεύ 
υπό ενιαύα διαχεύριςη ςε ςυνϊρτηςη με κατϊςτημα καθημερινόσ εξυπηρϋτηςησ 

μϋγιςτου μεικτού εμβαδού τησ τϊξησ των 250 τ.μ. 

12.7.1.4 Καταςτόματα Καθημερινόσ Εξυπηρϋτηςησ ςε Οικιςτικϋσ Ζώνεσ 

Η χωροθϋτηςη Καταςτόματοσ Καθημερινόσ Εξυπηρϋτηςησ ςε Οικιςτικό Ζώνη 
επιτρϋπεται εφόςον ϋχει μϋγιςτο ωφϋλιμο εμβαδόν τησ τϊξησ των 50 τ.μ., και 
νοουμϋνου ότι η ανϊπτυξη βρύςκεται ςε κύριο ό δευτερεύον οδικό δύκτυο, και ςε 
απόςταςη μεγαλύτερη τησ τϊξησ των 300 μϋτρων από καθοριςμϋνη περιοχό ό 
ϊξονα εμπορικόσ δραςτηριότητασ, ό και ςε μικρότερη απόςταςη εφόςον η 
Πολεοδομικό Αρχό εκτιμόςει ότι η κατανομό των εμπορικών περιοχών και 
αξόνων, ό/και η κατανομό των επιμϋρουσ αναπτύξεων ςτισ περιοχϋσ αυτϋσ, 

δημιουργεύ ελλεύψεισ ςτην επαρκό εξυπηρϋτηςη του πληθυςμού. 

12.7.1.5 Μικρϊ Περύπτερα ςε Οικιςτικϋσ Ζώνεσ 

ε ότι αφορϊ την ειδικό κατηγορύα Καταςτόματοσ Καθημερινόσ Εξυπηρϋτηςησ, 
αυτό των μικρών περιπτϋρων, η χωροθϋτηςη μικρού περιπτϋρου ςε Οικιςτικό 
Ζώνη εύναι δυνατόν να επιτραπεύ ανεξϊρτητα από την απόςταςη από 
καθοριςμϋνη περιοχό/ϊξονα εμπορικόσ δραςτηριότητασ, αφού ληφθεύ υπόψη η 
αναγκαιότητα τησ λειτουργύασ του για την εξυπηρϋτηςη του τοπικού πληθυςμού, 
και εφόςον η ανϊπτυξη ϋχει μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ των 25 τ.μ. 
(ςυμπεριλαμβανομϋνων και των υγειονομικών διευκολύνςεων), και νοουμϋνου ότι 

αφορϊ την πώληςη ειδών πρώτησ ανϊγκησ μόνον. 

12.7.1.6 Τπερκαταςτόματα για Εύδη Κατοικύασ, Κόπου και ϊλλων υναφών Ειδών 

Η χωροθϋτηςη Τπερκαταςτόματοσ για εύδη κατοικύασ, κόπου και ϊλλων 
ςυναφών ειδών, τύπου DIY, εύναι δυνατό ςτα Περιφερειακϊ Εμπορικϊ Κϋντρα 
χωρύσ περιοριςμό ςτο εμβαδόν, καθώσ και ςε Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι, με μϋγιςτο εμβαδόν χώρου πωλόςεων 1.000 τ.μ. Οι προώποθϋςεισ 
και τα απαιτούμενα ϋγγραφα περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 12.8. 

12.7.2 Φωροθετικό Πολιτικό για Εκθεςιακούσ Φώρουσ 

Η χωροθϋτηςη Εκθεςιακών Φώρων επιτρϋπεται ςτην Κεντρικό Εμπορικό 
Περιοχό, ςτα Περιφερειακϊ Εμπορικϊ Κϋντρα και ςτουσ Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι του Σοπικού χεδύου. 



 

97 Σ Ο Π Ι Κ Ο    Χ Ε Δ Ι Ο   Σ  Ε Ρ Ι Ο Τ   2021` 
 

12.7.3 Φωροθετικό Πολιτικό για Πολυκαταςτόματα 

Η χωροθϋτηςη Πολυκαταςτημϊτων επιτρϋπεται ςτα Περιφερειακϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα και ςτουσ Ωξονεσ Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ Ι, χωρύσ περιοριςμό ςτο 
εμβαδόν. Οι προώποθϋςεισ και τα απαιτούμενα ϋγγραφα περιγρϊφονται ςτην 
παρϊγραφο 12.8. 

12.7.4 Φωροθετικό Πολιτικό για Οργανωμϋνα Εμπορικϊ Κϋντρα 

Η χωροθϋτηςη Οργανωμϋνων Εμπορικών Κϋντρων επιτρϋπεται ςτα 
Περιφερειακϊ Εμπορικϊ Κϋντρα χωρύσ περιοριςμό ςτο μϋγιςτο εμβαδόν, και 
ςτουσ Ωξονεσ Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ Ι, με μϋγιςτο εμβαδόν χώρου 

πωλόςεων 1.000 τ.μ. ε Οργανωμϋνα Εμπορικϊ Κϋντρα εύναι δυνατό η 
χωροθϋτηςη περιοριςμϋνησ κλύμακασ διευκολύνςεων αναψυχόσ και ψυχαγωγύασ 
όπιασ μορφόσ για υποςτόριξη τησ κύριασ χρόςησ, όπωσ μικρϋσ καφετερύεσ και 
εςτιατόρια ςυμπεριλαμβανομϋνων και κινηματογρϊφων, το ςυνολικό εμβαδόν 
των οπούων δεν θα υπερβαύνει το 10% του μϋγιςτου επιτρεπόμενου δομόςιμου 
εμβαδού. Οι προώποθϋςεισ και τα απαιτούμενα ϋγγραφα περιγρϊφονται ςτην 
παρϊγραφο 12.8. 

12.7.5 Φωροθετικό Πολιτικό για Τπεραγορϋσ 

12.7.5.1 Η χωροθϋτηςη Τπεραγορών επιτρϋπεται ςτα Περιφερειακϊ Εμπορικϊ Κϋντρα, 

καθώσ και ςτουσ Ωξονεσ Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ Ι, με μϋγιςτο εμβαδόν 
χώρου πωλόςεων 1.000 τ.μ. Οι προώποθϋςεισ και τα απαιτούμενα ϋγγραφα 
περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 12.8. 

12.7.5.2 ε Τπεραγορϊ εύναι δυνατό η ςυμπερύληψη μικρόσ κλύμακασ διευκολύνςεων 
αναψυχόσ και ψυχαγωγύασ όπιασ μορφόσ καθώσ και περιοριςμϋνου αριθμού 
καταςτημϊτων κανονικού μεγϋθουσ, ςυναρτημϋνων και βοηθητικών τησ κύριασ 
επιχεύρηςησ (π.χ. μικρϋσ καφετερύεσ και μικρϊ εςτιατόρια, ανθοπωλεύο, 
φωτογραφεύο, καθαριςτόριο, βιβλιοπωλεύο/χαρτοπωλεύο), νοουμϋνου ότι το 
εμβαδόν τουσ δεν θα ξεπερνϊ το 5% του ωφϋλιμου εμβαδού τησ Τπεραγορϊσ, και 
εφόςον το ςυνολικό εμβαδόν τησ ανϊπτυξησ δεν αυξϊνεται πϋραν του 

καθοριςμϋνου ωσ αποτϋλεςμα τησ ανϋγερςησ των ςυναρτημϋνων διευκολύνςεων 
και καταςτημϊτων. 

12.7.5.3 Η ανϋγερςη Τπεραγορϊσ με εμβαδόν χώρου πωλόςεων μεγαλύτερο των 2.000 τ.μ. 
δεν επιτρϋπεται, δεδομϋνου ότι αυτό η κλύμακα ανϊπτυξησ δεν θεωρεύται 
επιθυμητό ςε ςχϋςη με τα χαρακτηριςτικϊ και τισ ανϊγκεσ τησ περιοχόσ του 
Σοπικού χεδύου. Η παρούςα πρόνοια αποτελεύ πολιτικό ςτρατηγικόσ ςημαςύασ 
του Σοπικού χεδύου. 

12.7.6 Φωροθετικό Πολιτικό για Εμπορικό Ανϊπτυξη ύνθετου Σύπου 

Η χωροθϋτηςη Εμπορικόσ Ανϊπτυξησ ύνθετου Σύπου αξιολογεύται ανϊλογα με 

τα ςυγκεκριμϋνα ςυςτατικϊ τησ ςτοιχεύα, και γενικϊ ενθαρρύνεται ςτα 
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Περιφερειακϊ Εμπορικϊ Κϋντρα. Οι προώποθϋςεισ και τα απαιτούμενα ϋγγραφα 
περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 12.8. 

12.7.7 Φωροθετικό Πολιτικό για Γραφεύα 

12.7.7.1 Γραφεύα ςτην Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό, ςε Περιφερειακϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα και ςε Ωξονεσ Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ Ι 

12.7.7.1.1 Πϋραν των ςυνόθων γραφειακών αναπτύξεων, γραφειακϋσ αναπτύξεισ μεγϊλησ 
κλύμακασ που προβλϋπεται ότι θα παρϋχουν υπηρεςύεσ ςτο ςύνολο ό ςτισ 
επιμϋρουσ περιοχϋσ τησ Δημοτικόσ περιοχόσ ό και ςτην περιφϋρειϊ τησ, θα 
επιτρϋπονται κατϊ κανόνα και κατϊ προτεραιότητα ςτην Κεντρικό Εμπορικό 

Περιοχό, ςτα Περιφερειακϊ Εμπορικϊ Κϋντρα και ςτουσ Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι. 

12.7.7.1.2 Για παροχό κινότρων για πλόρη ανϊπτυξη του τεμαχύου με γραφειακό χρόςη 
(εξαιρουμϋνου του ιςογεύου που μπορεύ να αναπτυχθεύ εμπορικϊ) ςε 
Περιφερειακό Εμπορικό Κϋντρο ό ςε Ωξονα Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ Ι, και ςε 
περύπτωςη ενοπούηςησ τεμαχύων ώςτε το υπό ανϊπτυξη τεμϊχιο που προκύπτει 
να ϋχει εμβαδόν τουλϊχιςτον 1.000 τ.μ., ο ςυντελεςτόσ δόμηςησ θα αυξϊνεται 
κατϊ 10% του ιςχύοντοσ, για το μϋροσ του τεμαχύου ό των ενοποιημϋνων τεμαχύων 
που εμπύπτει ςε Περιφερειακό Εμπορικό Κϋντρο ό ςε Ωξονα Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι, εφόςον η Πολεοδομικό Αρχό διαςφαλύςει ότι η αύξηςη δεν 

επηρεϊζει δυςμενώσ τισ ανϋςεισ των περιούκων. 

12.7.7.2 Γραφεύα ςε Ωξονεσ Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ ΙΙΙ ό ςε Σοπικϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Γραφεύα εύναι δυνατόν να χωροθετηθούν ςε Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ III ό ςε Σοπικϊ Εμπορικϊ Κϋντρα, εφόςον αφορούν γραφεύα με 
μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ των 200 τ.μ., και εύναι τϋτοιασ φύςησ 
ώςτε να καλύπτουν ανϊγκεσ που ςχετύζονται με την εξυπηρϋτηςη των 
παρακεύμενων οικιςτικών περιοχών. ε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ τα γραφεύα θα 
πρϋπει να αποτελούν μϋροσ μεικτόσ ανϊπτυξησ, ςτην οπούα θα 

περιλαμβϊνονται οικιςτικϋσ χρόςεισ, το μεικτό εμβαδόν των οπούων θα πρϋπει να 
ανϋρχεται ςε ποςοςτό τουλϊχιςτον 30% του ςυνολικού εμβαδού τησ ανϊπτυξησ, 
ώςτε οι Ωξονεσ Δραςτηριότητασ ΙΙΙ ό το Σοπικό Εμπορικό Κϋντρο να ςυνεχύζουν 
να λειτουργούν ωσ αναπόςπαςτα τμόματα τησ οικιςτικόσ περιοχόσ και πϋραν των 
ωρών εργαςύασ των καταςτημϊτων και των γραφεύων. 

12.7.7.3 Γραφεύα ςε Βιομηχανικό Ζώνη 

Γραφεύα εύναι δυνατόν να χωροθετηθούν ςε Βιομηχανικό Ζώνη, 
περιλαμβανομϋνησ τησ Ειδικόσ Βιομηχανικόσ Ζώνησ με κωδικό Βγ2 (Κατηγορύασ 
Α), νοουμϋνου ότι το εμβαδόν του γραφειακού χώρου δεν υπερβαύνει το 30% του 

ςυνολικού εμβαδού τησ επιτρεπόμενησ ανϊπτυξησ. 
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12.7.7.4 Γραφεύα ςε Οικιςτικϋσ Ζώνεσ 

Με ςτόχο την αναβϊθμιςη των περιοχών κατοικύασ ςε βιώςιμεσ φυςικϋσ και 
κοινωνικϋσ ενότητεσ, καθώσ και για τη βϋλτιςτη δυνατό εξυπηρϋτηςη του τοπικού 
πληθυςμού, ςε Οικιςτικϋσ Ζώνεσ που βρύςκονται κατϊ μόκοσ του δευτερεύοντοσ 
οδικού δικτύου, εύναι δυνατό η χωροθϋτηςη μικρόσ κλύμακασ γραφεύων, όπωσ π.χ. 
δικηγορικϊ, λογιςτικϊ ό αρχιτεκτονικϊ γραφεύα, με μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ 
τϊξησ 130 τ.μ., ςε ςυνδυαςμό με την κατοικύα του ιδιοκτότη του τεμαχύου. Νοεύται 
ότι η εγγραφό ανεξϊρτητου τύτλου ιδιοκτηςύασ για το μϋροσ τησ ανϊπτυξησ που 
αφορϊ τη γραφειακό ανϊπτυξη δεν εύναι δυνατό. 

12.7.7.5 Γραφεύα ςε Οικιςτικϋσ Ζώνεσ κατϊ μόκοσ Δρόμου Πρωταρχικόσ ημαςύασ 

12.7.7.5.1 ε περύπτωςη που το τεμϊχιο βρύςκεται ςε Οικιςτικό Ζώνη κατϊ μόκοσ δρόμου 
πρωταρχικόσ ςημαςύασ, τα προαναφερόμενα γραφεύα εύναι δυνατόν να ϋχουν 
μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ των 200 τ.μ., χωρύσ τον περιοριςμό για 
ςυνδυαςμό με την κατοικύα του ιδιοκτότη του τεμαχύου. 

12.7.7.5.2 ε περύπτωςη τεμαχύου εμβαδού τησ τϊξησ των 1.000 τ.μ. και μεγαλύτερου, η 
οπούα βρύςκεται ςε Οικιςτικό Ζώνη κατϊ μόκοσ δρόμου πρωταρχικόσ ςημαςύασ, 
εύναι δυνατό η ανϋγερςη γραφεύων μεγαλύτερου μεικτού εμβαδού των 200 τ.μ., 
υπό τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 

(α) Σο ποςοςτό κϊλυψησ δεν θα υπερβαύνει το 0,35:1, ενώ ο ςυντελεςτόσ 
δόμηςησ παραμϋνει αυτόσ τησ επικρατούςασ χρόςησ, και δεν μειώνεται ςτο 
70% με βϊςη την παρϊγραφο 10.2.6. 

(β) Η πρόςβαςη ςτην ανϊπτυξη δεν θα δημιουργεύ προβλόματα 
κυκλοφοριακόσ αςφϊλειασ κατϊ μόκοσ του δρόμου πρωταρχικόσ 
ςημαςύασ, και δεν θα επηρεϊζει δυςμενώσ το οδικό δύκτυο τησ 
παρακεύμενησ περιοχόσ κατοικύασ, ενώ ο αριθμόσ των απαιτούμενων 
χώρων ςτϊθμευςησ για τον χώρο των γραφεύων (ςχετικϊ Πρότυπα για 
Παροχό και Διαμόρφωςη Φώρων τϊθμευςησ) θα αυξϊνεται κατϊ 30%, 
ώςτε να διαςφαλύζεται η κυκλοφοριακό ικανότητα του δρόμου 

πρωταρχικόσ ςημαςύασ και των ανϋςεων των παρακεύμενων οικιςτικών 
περιοχών από πιθανό ςτϊθμευςη αυτοκινότων ςτο οδόςτρωμα. Η 
Πολεοδομικό Αρχό θα εξαςφαλύζει, όπου εύναι εφικτό, απομονωτικό 
λωρύδα πρϊςινου μεταξύ του τεμαχύου και του δρόμου πρωταρχικόσ 
ςημαςύασ, ώςτε ανϊλογα με την περύπτωςη, η πρόςβαςη από τον 
αναφερόμενο δρόμο να αποτρϋπεται ό να επιτρϋπεται από ελεγχόμενεσ 
ειςόδουσ/εξόδουσ. 

(γ) ε περύπτωςη που απαιτεύται δημόςιοσ χώροσ πρϊςινου με βϊςη την 
πρόνοια 3.2 του Παραρτόματοσ Β (Γενικϋσ Πρόνοιεσ Πολιτικόσ) του 
Σοπικού χεδύου, αυτόσ θα χωροθετεύται με τρόπο ώςτε να αποτελεύ 

λωρύδα απομόνωςησ τησ ανϊπτυξησ από την παρακεύμενη οικιςτικό 
περιοχό. 
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(δ) Οι όροι που θα επιβληθούν εύναι δυνατόν να περιλαμβϊνουν, ανϊλογα με 
την περύπτωςη, αντιςταθμιςτικϊ μϋτρα, που να αφορούν ϋργα βελτύωςησ 
του οδικού δικτύου (περιλαμβανομϋνου και του αναγκαύου οδικού 
εξοπλιςμού τησ εγγύσ περιοχόσ), τοπιοτϋχνηςη των δημόςιων χώρων 
πρϊςινου (περιλαμβανομϋνου και του αναγκαύου εξοπλιςμού για τη 
δημιουργύα οργανωμϋνων πϊρκων/παιδικόσ χαρϊσ και πλατεύασ), 
καταςκευό δημόςιων χώρων ςτϊθμευςησ, και ϊλλα ϋργα βαςικόσ 
υποδομόσ. 

12.7.8 Φωροθετικό Πολιτικό για Επιχεύρηςη Εξειδικευμϋνων Τπηρεςιών 

Επιχεύρηςη Εξειδικευμϋνων Τπηρεςιών όπωσ ςταθμόσ οχημϊτων ταξύ, ςταθμόσ 

μεταφορϊσ δεμϊτων, γραφεύο ενοικύαςησ οχημϊτων, ό πρακτορεύα ςτοιχημϊτων, 
εύναι δυνατόν να χωροθετεύται, ςτην Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό, ςτα 
Περιφερειακϊ Εμπορικϊ Κϋντρα, ςτα Σοπικϊ Εμπορικϊ Κϋντρα και ςτουσ Ωξονεσ 
Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ Ι και ΙΙΙ, εξαιρουμϋνων των περιπτώςεων που η 
καθοριςμϋνη εμπορικό περιοχό/ϊξονασ βρύςκεται κατϊ μόκοσ δρόμου 
πρωταρχικόσ ςημαςύασ που αποτελεύ πρωτεύουςα οδικό αρτηρύα, και νοουμϋνου 
ότι κατϊλληλο τμόμα του υπό ανϊπτυξη τεμαχύου διαμορφωθεύ ςε χώρο 
ςτϊθμευςησ οχημϊτων, εύτε για ολιγόχρονη ςτϊθμευςη, εύτε για ςτϊθμευςη των 
οχημϊτων προσ ενοικύαςη, των οχημϊτων μεταφορϊσ δεμϊτων, κ.ο.κ. 

12.8 Απαιτούμενα Ϊγγραφα για Εξϋταςη Αιτόςεων για Τπεραγορϋσ, 

Τπερκαταςτόματα, Πολυκαταςτόματα, Οργανωμϋνα Εμπορικϊ Κϋντρα και 
Εμπορικϋσ Αναπτύξεισ ύνθετου Σύπου 

12.8.1 Κατϊ την εξϋταςη αιτόςεων για τισ πιο πϊνω αναπτύξεισ, ανεξϊρτητα από τη 
χωροθϋτηςη τουσ, θα λαμβϊνονται υπόψη τα πιο κϊτω, τα οπούα θα 
αξιολογούνται με βϊςη ειδικϋσ μελϋτεσ Κυκλοφοριακών, Περιβαλλοντικών και 
Εμπορικών Επιπτώςεων, όπωσ εξειδικεύεται ςυγκεκριμϋνα ςτη ςυνϋχεια, οι οπούεσ 
θα κατατύθενται με την πολεοδομικό αύτηςη. 

(α) Οι αρνητικϋσ επιπτώςεισ που ενδϋχεται να δημιουργόςει η ανϊπτυξη ςτη 
βιωςιμότητα τησ Κεντρικόσ Εμπορικόσ Περιοχόσ, των Περιφερειακών 

Εμπορικών Κϋντρων, των Σοπικών Εμπορικών Κϋντρων και των Αξόνων 
Δραςτηριότητασ που καθορύζονται ςτο Σοπικό χϋδιο. 

Κατϊ την εξϋταςη αιτόςεων με μεικτό εμβαδόν μεγαλύτερο των 1.500 τ.μ., 
εκτόσ από την περύπτωςη χωροθϋτηςησ ςτα Περιφερειακϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα, θα κατατύθεται με την πολεοδομικό αύτηςη ςχετικό Μελέτη 
Εμπορικών Επιπτώςεων. 

(β) Ο επηρεαςμόσ των ανϋςεων τησ περιοχόσ ςτην οπούα προτεύνεται η 
χωροθϋτηςη τησ ανϊπτυξησ, όπου, θα ζητεύται η αξιολόγηςη 
περιβαλλοντικών επιπτώςεων, ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ τησ ςχετικόσ 

νομοθεςύασ. 
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(γ) Η προςπελαςιμότητα τησ ανϊπτυξησ με ιδιωτικϊ οχόματα, αλλϊ και με τισ 
δημόςιεσ ςυγκοινωνύεσ, και η λειτουργικό και χωροδομικό ςχϋςη τησ 
ανϊπτυξησ με το πρωτεύον οδικό δύκτυο. Σαυτόχρονα, η Πολεοδομικό 
Αρχό θα ςυνεκτιμϊ το ενδεχόμενο υπερβολικόσ φόρτιςησ ςυγκεκριμϋνου 
τμόματοσ του πρωτεύοντοσ οδικού δικτύου και θα διαςφαλύζει κατϊ 
προτεραιότητα τη βαςικό του λειτουργύα. Η εξυπηρϋτηςη τησ ανϊπτυξησ 
από τισ δημόςιεσ ςυγκοινωνύεσ θα θεωρεύται ωσ πλεονϋκτημα, εφόςον ςε 
τϋτοια περύπτωςη διαςφαλύζεται η δυνατότητα πρόςβαςησ και 
εξυπηρϋτηςησ ευρύτερων πληθυςμιακών ομϊδων με μϋςα μαζικόσ 
μεταφορϊσ. 

Κατϊ την εξϋταςη αιτόςεων με μεικτό εμβαδόν μεγαλύτερο των 1.500 τ.μ., 
ανεξϊρτητα από τη χωροθϋτηςό τουσ, θα κατατύθεται με την πολεοδομικό 
αύτηςη ςχετικό Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώςεων. 

(δ) Η ικανότητα τησ ανϊπτυξησ να εξυπηρετόςει ϊμεςα υφιςτϊμενεσ ό 
προβλεπόμενεσ από το Σοπικό χϋδιο πληθυςμιακϋσ ςυγκεντρώςεισ. 
υγκεκριμϋνα θα αποφεύγεται η χωροθϋτηςη τησ ανϊπτυξησ ςε περιοχϋσ 
που δεν ϋχουν ϊμεςη λειτουργικό ςχϋςη με ςημαντικϋσ ςυγκεντρώςεισ 
πληθυςμού, ώςτε να μην δημιουργεύται φόρτιςη του οδικού δικτύου. 

12.8.2 Κατϊ τη χορόγηςη πολεοδομικόσ ϊδειασ ςτισ καθοριςμϋνεσ περιοχϋσ, η 
Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατόν να επιβϊλει όρουσ εύτε ςε ςχϋςη με το τεμϊχιο 

το οπούο αφορϊ η αύτηςη, ό να διαπραγματευθεύ ςυμφωνύα με τον αιτητό με βϊςη 
τα ϊρθρα 43 και 82 του περύ Πολεοδομύασ και Φωροταξύασ Νόμου, με ςτόχο τη 
διαςφϊλιςη των ςυνθηκών εύρυθμησ λειτουργύασ τησ ανϊπτυξησ, ό την 
απϊμβλυνςη προβλημϊτων που εκτιμϊται ότι ενδϋχεται να δημιουργηθούν. 
Σϋτοιοι όροι θα αφορούν, μεταξύ ϊλλων, τη βελτύωςη τησ πρόςβαςησ προσ το 
τεμϊχιο και την καταςκευό ϋργων για διευκόλυνςη τησ τροχαύασ κυκλοφορύασ 
ςτον περύγυρο τησ ανϊπτυξησ. 

12.9 Λειτουργύεσ Ευρύτερησ Εξυπηρϋτηςησ και Τπηρεςύεσ Δημόςιασ Ψφϋλειασ 
και Δημοτικόσ Εμβϋλειασ 

12.9.1 Οι λειτουργύεσ ευρύτερησ εξυπηρϋτηςησ και οι υπηρεςύεσ δημόςιασ ωφϋλειασ που 
παρϋχονται από το Κρϊτοσ και δημοτικόσ εμβϋλειασ που παρϋχονται από την 
Σοπικό Αρχό πρϋπει να χωροθετούνται, κατϊ προτεραιότητα, ςτισ καθοριςμϋνεσ 
εμπορικϋσ περιοχϋσ/ϊξονεσ (Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό, κατϊ μόκοσ των 
Αξόνων Δραςτηριότητασ, ςτα Περιφερειακϊ Εμπορικϊ Κϋντρα και ςτα Σοπικϊ 
Εμπορικϊ Κϋντρα), ϋτςι ώςτε οι διευκολύνςεισ αυτϋσ να εύναι εύκολα προςιτϋσ 
από το κοινό που θα τισ χρηςιμοποιεύ. 

12.9.2 Για ςκοπούσ ενθϊρρυνςησ αναπτύξεων με τϋτοιεσ λειτουργύεσ/υπηρεςύεσ, αυτϋσ 
μπορούν να επιτραπούν και ςε ϊλλουσ κατϊλληλουσ χώρουσ εντόσ των Περιοχών 
Ανϊπτυξησ, πϋραν των καθοριςμϋνων εμπορικών περιοχών/αξόνων που 

αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 12.9.1. ε περιπτώςεισ όπου οι ςυγκεκριμϋνεσ 
λειτουργύεσ/υπηρεςύεσ χρειϊζονται μεγϊλη ϋκταςη γησ που δεν μπορεύ να 
εξαςφαλιςτεύ ςτισ προαναφερόμενεσ περιοχϋσ (ςτϊδια/γόπεδα, νοςοκομεύα, 
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αςτυνομικού ςταθμού, κ.ϊ.), αυτϋσ μπορούν να επιτραπούν και εκτόσ των 
Περιοχών Ανϊπτυξησ, ςε εύκολα προςπελϊςιμεσ περιοχϋσ. Και ςτισ δυο πιο πϊνω 
περιπτώςεισ θα εφαρμόζονται οι πρόνοιεσ τησ παραγρϊφου 12.9.3. 

12.9.3 ε περύπτωςη που λειτουργύεσ ευρύτερησ εξυπηρϋτηςησ και υπηρεςύεσ δημόςιασ 
ωφϋλειασ που παρϋχονται από το Κρϊτοσ και δημοτικόσ εμβϋλειασ που 
παρϋχονται από την Σοπικό Αρχό χωροθετούνται ςε κατϊλληλουσ χώρουσ εκτόσ 
των καθοριςμϋνων εμπορικών περιοχών/αξόνων, τόςο εντόσ όςο και εκτόσ των 
Περιοχών Ανϊπτυξησ, θα ιςχύει ο ςυντελεςτόσ δόμηςησ τησ επικρατούςασ 
προβλεπόμενησ από τισ Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ χρόςησ (δεν θα εφαρμόζεται η 
παρϊγραφοσ 10.2.6 για μεύωςη ςτο 70% του ςυντελεςτό δόμηςησ τησ 

επικρατούςασ χρόςησ). 

12.10 Ειδικό Πρόνοια 

12.10.1 Περιφερειακϊ Εμπορικϊ Κϋντρα (ΠΕΚ) 

 τα δυο Περιφερειακϊ Εμπορικϊ Κϋντρα που καθορύζονται ςτα ανατολικϊ και 
ςτα δυτικϊ του οικιςμού με κωδικό Εβ5 και δεύχνονται με ςχετικό ϋνδειξη ςτα 
χϋδια με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) και Αρ. 6 (Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ) του Σοπικού 
χεδύου και τα οπούα εφϊπτονται ςε δρόμουσ πρωταρχικόσ ςημαςύασ, θα 
εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

(α) Η απόςταςη των οικοδομών από τη λωρύδα κατϊληψησ/όριο δρόμου 
πρωταρχικόσ ςημαςύασ θα εύναι 6 μϋτρα, εκτόσ ςε περύπτωςη δημιουργύασ 
υπηρεςιακού δρόμου, όπου η απόςταςη των οικοδομών από το νϋο οδικό 
ςύνορο, θα πρϋπει να πληρού τισ πρόνοιεσ τησ παραγρϊφου 11 του 
Παραρτόματοσ Β (Γενικϋσ Πρόνοιεσ Πολιτικόσ) του Σοπικού χεδύου. 

(β) Πολεοδομικϋσ αιτόςεισ για εμπορικό ανϊπτυξη εύναι δυνατό να εξεταςτούν 
από την Πολεοδομικό Αρχό μόνο ςε περύπτωςη που ϋχει εκπονηθεύ και 
εγκριθεύ από το Σμόμα Πολεοδομύασ και Οικόςεωσ και ϊλλουσ αρμόδιουσ 
φορεύσ ςχϋδιο του βαςικού οδικού δικτύου, το οπούο θα διαςφαλύζει 
ςυνθόκεσ οδικόσ αςφϊλειασ και την κυκλοφοριακό ικανότητα του κύριου 

οδικού δικτύου τησ περιοχόσ (αςφαλόσ οδικό ςύνδεςη, δημιουργύα 
υπηρεςιακών δρόμων, καθοριςμόσ προςτατευτικών/απομονωτικών 
λωρύδων κλπ.). 

12.11 Ωλλεσ Πρόνοιεσ 

12.11.1 Διεύςδυςη Εμπορικών Φρόςεων 

12.11.1.1 τόχοσ τησ παρούςασ πολιτικόσ εύναι η διευκόλυνςη ενιαύασ εμπορικόσ ό/και 
γραφειακόσ αξιοπούηςησ τεμαχύων που εμπύπτουν ςε Εμπορικό Ζώνη και ςε ϊλλη 
Ζώνη Ανϊπτυξησ, και θα εφαρμόζεται μόνο εφόςον διαςφαλύζεται ότι με τη 
διεύςδυςη τησ εμπορικόσ χρόςησ ςτο τμόμα του τεμαχύου που δεν εμπύπτει ςε 

Εμπορικό Ζώνη, δεν επηρεϊζονται δυςμενώσ οι ανϋςεισ των περιούκων. 

12.11.1.2 Η πολιτικό αυτό εύναι δυνατό να εφαρμοςθεύ ςτισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ: 
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(α) ε τεμϊχιο του οπούου τμόμα εμπύπτει ςτην Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό, ςε 
Περιφερειακό Εμπορικό Κϋντρο και ςε Ωξονα Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ 
Ι, ενώ το υπόλοιπο τεμϊχιο εμπύπτει ςε ϊλλη Ζώνη Ανϊπτυξησ. 

(β) ε τεμϊχια που πρόκειται να ενοποιηθούν, και οριςμϋνα εμπύπτουν ςτισ 
ανωτϋρω εμπορικϋσ ζώνεσ, ενώ ϊλλα δεν εμπύπτουν ςε αυτϋσ. 

12.11.1.3 Για εφαρμογό τησ πολιτικόσ θα πρϋπει να πληρούνται οι πιο κϊτω προώποθϋςεισ: 

(α) Η εμπορικό χρόςη εύναι δυνατό να επεκταθεύ ςε τμόμα τεμαχύου κατϊ 
εμβαδόν και βϊθοσ ύςο περύπου με το εμβαδόν και βϊθοσ του τμόματοσ του 
τεμαχύου που εμπύπτει ςε Εμπορικό Ζώνη. Νοεύται ότι η διεύςδυςη δεν θα 

επεκτεύνεται ϋξω από την προϋκταςη τησ πρόςοψησ του τεμαχύου που 
βρύςκεται ςτην Εμπορικό Ζώνη. 

(β) Η μϋγιςτη δομημϋνη επιφϊνεια για το ςύνολο τησ ανϊπτυξησ θα 
υπολογύζεται με βϊςη τον μϋςο ςυντελεςτό δόμηςησ, υπό την προώπόθεςη 
ότι για τη μη Εμπορικό Ζώνη ο καθοριςμϋνοσ ςυντελεςτόσ δόμηςησ θα 
εύναι μϋχρι 70% του επιτρεπόμενου ςυντελεςτό δόμηςησ για κατοικύα ό για 
την πρωτεύουςα χρόςη, οποιοςδόποτε από τουσ δυο εύναι μικρότεροσ. 

(γ) Η απόςταςη τησ οικοδομόσ από το πύςω όριο του τμόματοσ τεμαχύου ό των 
οικοπϋδων όπου επιτρϋπεται η διεύςδυςη τησ εμπορικόσ ανϊπτυξησ θα 

ιςούται με το 30% περύπου του βϊθουσ του τεμαχύου όπου εφαρμόζεται η 
πολιτικό τησ διεύςδυςησ. ε αυτό το τμόμα του τεμαχύου θα προβλϋπεται 
τοπιοτϋχνηςη, ςύμφωνα με όρουσ που θα θϋτει η Πολεοδομικό Αρχό, με 
ςτόχο την προςταςύα των ανϋςεων τησ ςυνορεύουςασ μη εμπορικόσ 
χρόςησ και τη δημιουργύα χώρων ςτϊθμευςησ. ε κατϊλληλεσ περιπτώςεισ, 
ρύθμιςη όςον αφορϊ αύξηςη των επιτρεπόμενων αποςτϊςεων και 
τοπιοτϋχνηςησ εύναι δυνατό να επιβληθεύ και ςτα πλϊγια όρια του τεμαχύου 
όπου διειςδύει η εμπορικό χρόςη. 

(δ) ε περιπτώςεισ διεύςδυςησ τησ εμπορικόσ χρόςησ όπωσ περιγρϊφεται 
ανωτϋρω, η Πολεοδομικό Αρχό θα επιβϊλλει τη δημιουργύα αριθμού χώρων 

ςτϊθμευςησ κατϊ 30% μεγαλύτερο από τον απαιτούμενο με βϊςη τα 
ςχετικϊ Πρότυπα για Παροχό και Διαμόρφωςη Φώρων τϊθμευςησ, όςον 
αφορϊ το μϋροσ όπου γύνεται η διεύςδυςη τησ εμπορικόσ ό γραφειακόσ 
ανϊπτυξησ. 

(ε) Η πρόςβαςη οχημϊτων προσ την ανϊπτυξη θα γύνεται από τον εμπορικό 
ϊξονα, εκτόσ από περιπτώςεισ γωνιακών ιδιοκτηςιών, όπου η Πολεοδομικό 
Αρχό εύναι δυνατό να επιτρϋψει πρόςβαςη από τον μη εμπορικό δρόμο, 
νοουμϋνου ότι κατϊ την κρύςη τησ δεν επηρεϊζονται ουςιωδώσ οι ανϋςεισ 
των παρακεύμενων ιδιοκτηςιών και χρόςεων. 

12.11.1.4 Για διευκόλυνςη αρχιτεκτονικϊ/κτιριολογικϊ ενιαύασ γραφειακόσ αξιοπούηςησ 
τεμαχύων που εμπύπτουν ςε Εμπορικό Ζώνη και ςε ϊλλη Ζώνη Ανϊπτυξησ, η 
παρούςα πολιτικό εφαρμόζεται μόνο εφόςον διαςφαλύζεται ο μη δυςμενόσ 
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επηρεαςμόσ των ανϋςεων των περιούκων από τη διεύςδυςη τησ γραφειακόσ 
χρόςησ ςτο τμόμα του τεμαχύου που δεν εμπύπτει ςε Εμπορικό Ζώνη, και χωρύσ να 
εφαρμόζεται η προώπόθεςη τησ υποπαραγρϊφου 12.11.1.3(β). 

12.11.1.5 Η Πολεοδομικό Αρχό δυνατό να μην εφαρμόζει την πολιτικό τησ διεύςδυςησ 
εμπορικών χρόςεων ςε Περιοχϋσ Ειδικού Φαρακτόρα λαμβανομϋνων υπόψη των 
ιδιαύτερων περιβαλλοντικών και λειτουργικών χαρακτηριςτικών κϊθε επιμϋρουσ 
περιοχόσ. 

12.11.2 Εμπορικό Ανϊπτυξη που αφορϊ τη Διϊθεςη Γεωργικών Προώόντων 

Η Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατόν να επιτρϋψει εμπορικό ανϊπτυξη 

περιοριςμϋνησ κλύμακασ εκτόσ των Περιοχών Ανϊπτυξησ, εφόςον αυτό ςχετύζεται 
με τη διϊθεςη γεωργικών προώόντων που παρϊγονται ςτο ςυγκεκριμϋνο τεμϊχιο. 
Νοεύται ότι η ανϊπτυξη αφορϊ ελαφριϊ καταςκευό και η λειτουργύα τησ δεν 
δημιουργεύ αρνητικϋσ κυκλοφοριακϋσ επιπτώςεισ και δεν επηρεϊζει δυςμενώσ τισ 
ανϋςεισ τησ ευρύτερησ περιοχόσ. 

12.11.3 Εμπορικό Ανϊπτυξη μεταξύ Τφιςτϊμενων Εμπορικών Οικοδομών 

Ανϊπτυξη που αφορϊ Καταςτόματα Καθημερινόσ Εξυπηρϋτηςησ με μϋγιςτο 
εμβαδόν χώρου πωλόςεων τησ τϊξησ των 150 τ.μ., εύναι δυνατόν να επιτραπεύ ςε 
τεμϊχιο, το οπούο εμπύπτει ςε Οικιςτικό Ζώνη και εφϊπτεται δρόμου 

πρωταρχικόσ ςημαςύασ ό δευτερεύοντοσ οδικού δικτύου, νοουμϋνου ότι αυτό 
πλαιςιώνεται εκατϋρωθεν από υφιςτϊμενεσ εμπορικϋσ αναπτύξεισ ςυνεχούσ 
μορφόσ, που προςδύδουν εμπορικό χαρακτόρα ςτο ςυγκεκριμϋνο τμόμα του 
δρόμου, και νοουμϋνου ότι τα όρια των τεμαχύων των αναπτύξεων αυτών απϋχουν 
μεταξύ τουσ απόςταςη, η οπούα δεν εύναι μεγαλύτερη τησ τϊξησ των 75 μϋτρων. 
Ανϊπτυξη τϋτοιου τύπου εύναι επύςησ δυνατόν να επιτραπεύ ςε τεμϊχιο που 
βρύςκεται ςε πυκνοκατοικημϋνο πυρόνα και πλαιςιώνεται από υφιςτϊμενεσ 
εμπορικϋσ αναπτύξεισ, ςε τεμϊχια των οπούων τα όρια δεν απϋχουν απόςταςη 
μεγαλύτερη των 50 μϋτρων μεταξύ τουσ. 

12.11.4 Εμπορικό Ανϊπτυξη ςε Βιομηχανικό ό Βιοτεχνικό Ζώνη/Περιοχό 

Η Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατόν να επιτρϋψει εμπορικό ανϊπτυξη η οπούα 
εύναι αναγκαύα και υποβοηθητικό για την απρόςκοπτη λειτουργύα Βιομηχανικόσ ό 
Βιοτεχνικόσ Ζώνησ/Περιοχόσ, περιλαμβανομϋνησ τησ Ειδικόσ Βιομηχανικόσ 
Ζώνησ με κωδικό Βγ2 (Κατηγορύασ Α), με ςτόχο την εξυπηρϋτηςη των 
εργαζομϋνων. 

12.11.5 Ωξονεσ Εμπορικόσ Δραςτηριότητασ που Επηρεϊζονται από Διεύρυνςη 
Οδικού Δικτύου 

 ε περύπτωςη διεύρυνςησ του οδικού δικτύου με την οπούα επηρεϊζονται τεμϊχια 
που εμπύπτουν ςε καθοριςμϋνο Ωξονα Εμπορικόσ Δραςτηριότητασ, τότε θα 

υπϊρχει δυνατότητα αξιοπούηςησ πρόςθετου εμβαδού γησ για εμπορικό χρόςη 
που θα ιςούται με εκεύνο του επηρεαςμού από τη διεύρυνςη. 
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12.11.6 Καταςτόματα Πώληςησ Ερωτικών Ειδών 

12.11.6.1 Ανεξϊρτητα από τισ πρόνοιεσ του παρόντοσ Κεφαλαύου, καταςτόματα πώληςησ 
ερωτικών ειδών δεν επιτρϋπονται κοντϊ ςε εκκληςύεσ ό ϊλλουσ χώρουσ 
θρηςκευτικόσ ςημαςύασ, καθώσ και κοντϊ ςε εκπαιδευτικϊ ιδρύματα 
οποιαςδόποτε βαθμύδασ, και ςε καμύα περύπτωςη ςε απόςταςη μικρότερη των 
200 μϋτρων από τϋτοιουσ χώρουσ. Επιπλϋον, καταςτόματα πώληςησ ερωτικών 
ειδών δεν επιτρϋπονται ςε οικιςτικϋσ περιοχϋσ ό ςε πολυώροφεσ οικοδομϋσ των 
οπούων οι όροφοι πϋραν του ιςογεύου χρηςιμοποιούνται για οικιςτικούσ ςκοπούσ. 

12.11.6.2 Καταςτόματα αυτού του τύπου μπορούν να επιτρϋπονται ςτην Κεντρικό Εμπορικό 
Περιοχό και ςε Ωξονεσ Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ Ι, εφόςον χωροθετούνται 

κατϊ προτύμηςη μϋςα ςε ςτοϊ πολυκαταςτόματοσ και όχι ςε περύοπτη θϋςη, δεν 
διαθϋτουν εξωτερικϋσ διαφημύςεισ, φωτογραφύεσ κλπ., και μεταξύ του εςωτερικού 
του καταςτόματοσ και τησ εξωτερικόσ ειςόδου παρεμβϊλλεται προθϊλαμοσ για 
ςκοπούσ οπτικόσ απομόνωςησ. 

12.11.6.3 Ανεξϊρτητα των προνοιών του Γενικού Διατϊγματοσ Ανϊπτυξησ, για τη 
δημιουργύα καταςτημϊτων πώληςησ ερωτικών ειδών θα απαιτεύται η χορόγηςη 
πολεοδομικόσ ϊδειασ. 

12.11.7 Φωροθετικό Πολιτικό για Εργαςτόρια Παραςκευόσ με Καταςτόματα 
Πώληςησ Ϊτοιμων Υαγητών 

Η Πολεοδομικό Αρχό, εύναι δυνατό να επιτρϋψει τη χωροθϋτηςη εργαςτηρύων 
παραςκευόσ ϋτοιμων φαγητών ςε ϊμεςη ςυνϊρτηςη με καταςτόματα πώληςησ 
τϋτοιων ειδών, ςτην Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό, ςτα Περιφερειακϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα, ςτα Σοπικϊ Εμπορικϊ Κϋντρα και ςτουσ Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι και ΙΙΙ, νοουμϋνου ότι δεν επηρεϊζονται οι ανϋςεισ τησ περιοχόσ και 
οι ςυνθόκεσ λειτουργύασ τησ πρωτεύουςασ χρόςησ και αφού λϊβει τισ απόψεισ 
τησ Σοπικόσ Αρχόσ. την Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό, ςτα Περιφερειακϊ 
Εμπορικϊ Κϋντρα και ςτουσ Ωξονεσ Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ Ι δύναται να 
επιτραπεύ η χωροθϋτηςη εργαςτηρύων παραςκευόσ ϋτοιμου φαγητού με μϋγιςτο 
εμβαδόν μϋχρι 80 τ.μ., ενώ ςτισ υπόλοιπεσ περιοχϋσ μϋχρι 30 τ.μ. 

12.12 Αξιολόγηςη Αιτόςεων-Γενικϊ Κριτόρια 

Γενικϊ κατϊ την αξιολόγηςη αιτόςεων για χωροθϋτηςη εμπορικών και 
γραφειακών αναπτύξεων η Πολεοδομικό Αρχό θα λαμβϊνει υπόψη τα ακόλουθα: 

(α) Σισ ανϊγκεσ τησ τοπικόσ κοινότητασ ό τησ προσ εξυπηρϋτηςη, κατϊ 
περύπτωςη, περιοχόσ, και τη δυνατότητα εύκολησ και αςφαλούσ 
προςπϋλαςησ από αυτό. 

(β) Σο ενδεχόμενο υπερβολικόσ κυκλοφοριακόσ φόρτιςησ, δυςχερειών ςτην 
κυκλοφορύα και παρακώλυςη τησ κυκλοφορύασ λόγω ςτϊθμευςησ επύ του 

οδοςτρώματοσ. Θα παρϋχεται γενικϊ η δυνατότητα ςτην Πολεοδομικό 
Αρχό για απαύτηςη αριθμού χώρων ςτϊθμευςησ μεγαλύτερου από του 
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απαιτούμενου με βϊςη τα ςχετικϊ Πρότυπα για Παροχό και Διαμόρφωςη 
Φώρων τϊθμευςησ, και ειδικών διευθετόςεων για ςτϊθμευςη κατϊ μόκοσ 
του οδικού δικτύου ςε κολπύςκουσ ό ϊλλεσ ανϊλογεσ διευθετόςεισ. 

(γ) Σον μη επηρεαςμό των ανϋςεων των παρακεύμενων περιοχών κατοικύασ, τη 
δυνατότητα εκτεταμϋνησ τοπιοτϋχνηςησ του τεμαχύου, τη διαςφϊλιςη 
μεγαλύτερων αποςτϊςεων από τα όρια, κ.ο.κ., για περιοριςμό των 
οποιωνδόποτε αρνητικών επιπτώςεων ςτουσ περιούκουσ. 

(δ) Ση διαςφϊλιςη επαρκούσ και αςφαλούσ πρόςβαςησ και διακύνηςησ για 
πεζούσ και οχόματα, καθώσ και διευκολύνςεων φορτοεκφόρτωςησ, όπου 
κρύνεται αναγκαύο. 

(ε) Σο επύπεδο κτιριακού και περιβαλλοντικού ςχεδιαςμού, και ορθολογικό 
ϋνταξη ςτον χαρακτόρα και φυςιογνωμύα τησ περιοχόσ. 

(ςτ) Σην υψηλό ποιότητα ςχεδιαςμού και τοπιοτϋχνηςησ τησ ανϊπτυξησ. 

(ζ) Ση ςυμπερύληψη ςτην ανϊπτυξη των απαραύτητων για τη λειτουργύα 
αποθηκευτικών χώρων, νοουμϋνου ότι η αποθηκευτικό χρόςη δεν θα 
υπερτερεύ ςε ςημαςύα και επιφϊνεια τησ πρωτεύουςασ χρόςησ, και δεν θα 
δημιουργούνται ςοβαρϊ προβλόματα από τισ αναγκαύεσ 
φορτοεκφορτώςεισ. 

(η) Σα πορύςματα Κυκλοφοριακόσ Μελϋτησ, όπου η εκπόνηςη τησ καθορύζεται 
από εξειδικευμϋνη πρόνοια, ό η Πολεοδομικό Αρχό κρύνει απαραύτητη για 
αξιολόγηςη των επιπτώςεων τησ ανϊπτυξησ και επύλυςη ενδεχόμενων 
κυκλοφοριακών προβλημϊτων. 

(θ) Σα πορύςματα Προκαταρκτικόσ Ϊκθεςησ Επιπτώςεων ςτο Περιβϊλλον 
(ΠΕΕΠ), ό και πλόρουσ Περιβαλλοντικόσ Μελϋτησ, με βϊςη τισ πρόνοιεσ 
του περύ των Επιπτώςεων ςτο Περιβϊλλον από Οριςμϋνα Ϊργα Νόμου. 

(ι) Σα πορύςματα Μελϋτησ Εμπορικών Επιπτώςεων, όπου η εκπόνηςό τησ 
καθορύζεται από εξειδικευμϋνη πρόνοια. 

12.13 Πρόνοιεσ ςε Περιπτώςεισ Αλληλοεπικαλύψεων 

12.13.1 ε περύπτωςη όπου βαςικού ςυλλεκτόριοι δρόμοι ςυμπύπτουν με καθοριςμϋνεσ 
εμπορικϋσ περιοχϋσ/ϊξονεσ θα ιςχύουν οι χωροθετικϋσ πρόνοιεσ και των δυο πιο 
πϊνω περιπτώςεων. 

12.13.2 ε περύπτωςη ϊςκηςησ διακριτικόσ ευχϋρειασ για χωροθϋτηςη ςυγκεκριμϋνησ 
χρόςησ, το υπολοιπόμενο δομόςιμο εμβαδόν τησ ανϊπτυξησ θα διατύθεται για τισ 
καθοριζόμενεσ από την Πολεοδομικό Ζώνη χρόςεισ. 
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12.14 Πύνακασ Επιτρεπόμενων Περιοχών Φωροθϋτηςησ Εμπορικών και 
Γραφειακών Αναπτύξεων 

 τον Πύνακα 12.2 που ακολουθεύ, καθορύζεται η περιοχό του Σοπικού χεδύου 
όπου επιτρϋπεται η χωροθϋτηςη τησ κϊθε κατηγορύασ εμπορικόσ και γραφειακόσ 
ανϊπτυξησ. 

Πύνακασ 12.2 Φωροθετικό Πολιτικό για Εμπορικό και Γραφειακό Ανϊπτυξη ςτο 
Σοπικό χϋδιο Σςερύου 

ΣΤΠΟ/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ 

ΖΨΝΗ/ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

Κατϊςτημα Κεντρικό Εμπορικό 
Περιοχό 

Ανεξαρτότωσ εμβαδού 

Περιφερειακϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Ανεξαρτότωσ εμβαδού 

Σοπικϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Κατϊςτημα Καθημερινόσ 
Εξυπηρϋτηςησ μϋγιςτου μεικτού 
εμβαδού τησ τϊξησ των 250 τ.μ. 

Κατϊςτημα Καθημερινόσ 
Εξυπηρϋτηςησ, ωσ πιο πϊνω, ςε 
ςυνδυαςμό ενιαύασ επιχεύρηςησ με 

κατϊςτημα τροφύμων και ϊλλων 
προώόντων οικιακόσ και προςωπικόσ 
χρόςησ, μϋγιςτου μεικτού εμβαδού 
τησ τϊξησ των 350 τ.μ. 

Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι 

Ανεξαρτότωσ εμβαδού 

Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ ΙΙΙ 

Κατϊςτημα Καθημερινόσ 
Εξυπηρϋτηςησ μόνο, μϋγιςτου μεικτού 
εμβαδού τησ τϊξησ των 250 τ.μ. 

Οικιςτικϋσ Ζώνεσ Κατϊςτημα Καθημερινόσ 

Εξυπηρϋτηςησ μϋγιςτου ωφϋλιμου 
εμβαδού τησ τϊξησ των 50 τ.μ., ςε 
τουλϊχιςτον δευτερεύον οδικό δύκτυο 
(υπό προώπόθεςη για απόςταςη από 
καθοριςμϋνη εμπορικό περιοχό) 

Μικρό περύπτερο μϋγιςτου μεικτού 
εμβαδού τησ τϊξησ των 25 τ.μ. 

Εκθεςιακόσ Φώροσ Κεντρικό Εμπορικό 
Περιοχό 

Ανεξαρτότωσ εμβαδού 

Περιφερειακϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι 
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ΣΤΠΟ/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΖΨΝΗ/ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

Πολυκατϊςτημα Περιφερειακϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Ανεξαρτότωσ εμβαδού 

Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι 

Τπεραγορϊ Περιφερειακϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Μϋγιςτο εμβαδόν χώρου πωλόςεων 
1.000 τ.μ. 

Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι 

Η ανϋγερςη Τπεραγορϊσ με εμβαδόν χώρου πωλόςεων 
μεγαλύτερο των 2.000 τ.μ. δεν επιτρϋπεται-πολιτικό ςτρατηγικόσ 
ςημαςύασ του Σοπικού χεδύου 

Τπερκατϊςτημα τισ καθοριςμϋνεσ 
περιοχϋσ ανϊλογα με 
την κατηγορύα του 

Τπερκαταςτόματοσ 

 

Τπερκατϊςτημα Ειδών 
Κατοικύασ, Κόπου και 
ϊλλων ςυναφών ειδών 

Περιφερειακϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Ανεξαρτότωσ εμβαδού 

Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι 

Μϋγιςτο εμβαδόν χώρου πωλόςεων 
1.000 τ.μ.  

Οργανωμϋνο 
Εμπορικό Κϋντρο 

Περιφερειακϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Ανεξαρτότωσ εμβαδού 

Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι 

Μϋγιςτο εμβαδόν χώρου πωλόςεων 
1.000 τ.μ. 

Εμπορικό Ανϊπτυξη 
ύνθετου Σύπου 

Γενικϊ ενθαρρύνεται 
ςτα Περιφερειακϊ 
Εμπορικϊ Κϋντρα 

Ανϊλογα με τα ςυνθετικϊ τησ ςτοιχεύα 
και την οικεύα πολιτικό 

Γραφεύο Κεντρικό Εμπορικό 
Περιοχό 

Ανεξαρτότωσ εμβαδού 

Περιφερειακϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Σοπικϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ 
των 200 τ.μ. 

Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι 

Ανεξαρτότωσ εμβαδού 

Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ ΙΙΙ 

Μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ 
των 200 τ.μ.  

Οικιςτικϋσ Ζώνεσ Μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ 
των 130 τ.μ., ςε ςυνδυαςμό με την 
κατοικύα του ιδιοκτότη, κατϊ μόκοσ 
δρόμων του δευτερεύοντοσ οδικού 

δικτύου (ςυλλεκτόριοι δρόμοι) 

Μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ 
των 200 τ.μ., κατϊ μόκοσ δρόμων 
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ΣΤΠΟ/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΖΨΝΗ/ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

πρωταρχικόσ ςημαςύασ 

Μεγαλύτερησ κλύμακασ, ςε τεμϊχια 
εμβαδού 1.000 τ.μ., κατϊ μόκοσ 
δρόμων πρωταρχικόσ ςημαςύασ 

Βιομηχανικϋσ Ζώνεσ Αποκλειςτικϊ ωσ μϋροσ τησ 
επιχεύρηςησ (μϋγιςτο εμβαδόν μϋχρι 
30% του ςυνολικού εμβαδού) 

Επιχεύρηςη (Γραφεύο) 

Εξειδικευμϋνων 
Τπηρεςιών 

Κεντρικό Εμπορικό 

Περιοχό 

Εξαιρουμϋνων κϋντρων/αξόνων που 

εύναι δρόμοι πρωταρχικόσ ςημαςύασ 

Νοουμϋνου ότι κατϊλληλο τμόμα 
ςημαντικού εμβαδού διαμορφώνεται 
για ςτϊθμευςη οχημϊτων 

Περιφερειακϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Σοπικϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι και ΙΙΙ 

Λειτουργύεσ και 
υπηρεςύεσ δημόςιασ 
ωφϋλειασ που 
παρϋχονται από το 

Κρϊτοσ και δημοτικόσ 
εμβϋλειασ που 
παρϋχονται από την 
Σοπικό Αρχό 

Κεντρικό Εμπορικό 
Περιοχό 

 

Περιφερειακϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Σοπικϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι και ΙΙΙ 

Κατϊλληλουσ χώρουσ 
τόςο εντόσ όςο και 
εκτόσ Περιοχών 
Ανϊπτυξησ 

Δεν μειώνεται ο ςυντελεςτόσ δόμηςησ 
ςτο 70% του ςυντελεςτό δόμηςησ τησ 
επικρατούςασ χρόςησ 

Εμπορικό Ανϊπτυξη Βιομηχανικό ό 
Βιοτεχνικό Ζώνη/ 

Περιοχό 

Εμπορικό ανϊπτυξη η οπούα εύναι 
αναγκαύα και υποβοηθητικό για την 

απρόςκοπτη λειτουργύα Βιομηχανικόσ 

ό Βιοτεχνικόσ Ζώνησ/Περιοχόσ 

Καταςτόματα 
πώληςησ ερωτικών 
ειδών 

Κεντρικό Εμπορικό 
Περιοχό 

Τπό προώποθϋςεισ 

Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι 

Εργαςτόρια 
παραςκευόσ με 
καταςτόματα 
πώληςησ ϋτοιμων 
φαγητών 

Κεντρικό Εμπορικό 
Περιοχό 

Εργαςτόριο παραςκευόσ ϋτοιμου 
φαγητού με μϋγιςτο εμβαδόν μϋχρι 80 
τ.μ Περιφερειακϊ Εμπορικϊ 

Κϋντρα 

Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 

Κατηγορύασ Ι 

Σοπικϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Εργαςτόριο παραςκευόσ ϋτοιμου 
φαγητού με μϋγιςτο εμβαδόν μϋχρι 30 
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ΣΤΠΟ/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΖΨΝΗ/ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ ΙΙΙ 

τ.μ. 
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13. ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ, ΒΙΟΣΕΦΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕ 

13.1 Γενικϊ 

13.1.1 Η ευρύτερη κυβερνητικό πολιτικό καθορύζει μεταξύ ϊλλων ςτρατηγικούσ ςτόχουσ 
οι οπούοι ςχετύζονται με τον τομϋα τησ μεταπούηςησ και τησ αποθόκευςησ 
προώόντων. Οι ςτόχοι αυτού αφορούν την μεγϋθυνςη τησ παραγωγικόσ 
δυναμικότητασ τησ οικονομύασ, τη βελτύωςη τησ παραγωγικότητασ με την 
ενδυνϊμωςη τησ προσ δραςτηριότητεσ υψηλόσ προςτιθϋμενησ αξύασ την ενύςχυςη 
τησ παραγωγικόσ καινοτομύασ, τησ ϋρευνασ και τησ ανϊπτυξησ, καθώσ και την 
προώθηςη τησ διϊχυςησ νϋων τεχνολογιών. Παρϊλληλα όμωσ επιδιώκεται η 
προςταςύα του περιβϊλλοντοσ και η βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ. 

13.1.2 Προσ επύτευξη των πιο πϊνω ςτόχων καθορύζονται διϊφοροι ϊξονεσ ανϊπτυξησ, 
όπου μεταξύ ϊλλων, επιδιώκεται η βελτύωςη τησ επιχειρηματικότητασ και του 
όλου επιχειρηματικού κλύματοσ για την προςϋλκυςη επενδύςεων. Επιδιώκεται 
επύςησ η ενύςχυςη των ςυνθηκών ανταγωνιςμού και η τεχνολογικό αναβϊθμιςη. 

13.2 Προβλόματα 

 Οι παρούςεσ πρόνοιεσ καλούνται να αντιμετωπύςουν προβλόματα, τα κύρια των 
οπούων παρουςιϊζονται πιο κϊτω: 

(α) Τφιςτϊμενεσ βιομηχανύεσ, αλλϊ κατϊ κύριο λόγο βιοτεχνύεσ και 
αποθηκευτικϋσ εγκαταςτϊςεισ, ςυνεχύζουν να εύναι διαςκορπιςμϋνεσ ςε 
περιοχϋσ του οικιςμού, επιβαρύνοντασ τισ γειτονικϋσ χρόςεισ. 

(β) Η υφιςτϊμενη διαςπορϊ τϋτοιων αναπτύξεων ϋχει ςοβαρϋσ ςυνϋπειεσ, 
κυρύωσ ςτο περιβϊλλον και ςε περιοχϋσ κατοικύασ. 

(γ) τισ Βιομηχανικϋσ Ζώνεσ αντιμετωπύζονται κατϊ κανόνα προβλόματα 
προςφορϊσ γησ για ανϊπτυξη, εφόςον αυτό εύναι ςυναρτημϋνη κυρύωσ με 
την παροχό τησ απαραύτητησ υποδομόσ και ιδιαύτερα του απαραύτητου 
οδικού δικτύου. Η πραγματικό διαθεςιμότητα κατϊλληλησ γησ για 
βιομηχανικούσ ςκοπούσ περιορύζεται επύςησ από τη μη ϋγκαιρη παροχό 

δικτύων υποδομόσ, τον τρόπο διακατοχόσ τησ γησ, καθώσ και τισ τιμϋσ τησ. 

(δ) Η απουςύα ςύγχρονου τεχνολογικού εξοπλιςμού από αρκετϋσ τϋτοιεσ 
επιχειρόςεισ, ςε επύπεδο αποτελεςματικότητασ τησ παραγωγόσ και 
προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ. 

13.3 Ειδικό τρατηγικό και Βαςικού τόχοι 

13.3.1 Η Ειδικό τρατηγικό του Σοπικού χεδύου Σςερύου, για τον τομϋα τησ 
μεταπούηςησ, εύναι η κατϊ το δυνατό ςυγκϋντρωςη των μονϊδων, οι οπούεσ 
προκαλούν οχληρύα, δεν ςχετύζονται με ςυχνότητα ανϊγκησ εξυπηρϋτηςησ των 

πολιτών και προκαλούν την μεγαλύτερη καταπόνηςη ςτο περιβϊλλον και τισ 
ανϋςεισ τησ περιοχόσ, ςε καθοριςμϋνεσ ειδικϊ για το ςκοπό αυτό Πολεοδομικϋσ 
Ζώνεσ. Παρϊλληλα, εκτόσ των Βιομηχανικών/Βιοτεχνικών Ζωνών μπορούν να 
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χωροθετούνται ςε κατϊλληλεσ περιοχϋσ βιοτεχνύεσ και μικρϋσ αποθόκεσ, οι 
οπούεσ ςχετύζονται με την εξυπηρϋτηςη των πολιτών, δεν προκαλούν καταπόνηςη 
ςτο περιβϊλλον και τισ ανϋςεισ τησ περιοχόσ και εντϊςςονται ςτον πολεοδομικό 
ιςτό ςτα πλαύςια ενόσ πολυλειτουργικού ςυςτόματοσ ανϊπτυξησ. 

13.3.2 Οι βαςικού ςτόχοι των μϋτρων πολιτικόσ που προνοούνται ςτο Σοπικό χϋδιο 
εύναι οι ακόλουθοι: 

(α) Η διαφύλαξη των υφιςτϊμενων, και η αύξηςη των ευκαιριών ορθολογικόσ 
ςτϋγαςησ τησ βιομηχανικόσ, βιοτεχνικόσ και αποθηκευτικόσ 
δραςτηριότητασ ςτην περιοχό του Σοπικού χεδύου, ςε ότι αφορϊ τη 
ςυνολικό προςφορϊ κατϊλληλησ γησ και υποςτατικών, την ποικιλύα και 

ςύνθεςη τησ προςφορϊσ αυτόσ, και τη χωροταξικό τησ κατανομό. 

(β) Η χρόςη μϋτρων (κινότρων και αντικινότρων) για διευκόλυνςη τησ 
μεταςτϋγαςησ βιομηχανικών και βιοτεχνικών χρόςεων που εύναι 
εγκατεςτημϋνεσ ςε ακατϊλληλεσ περιοχϋσ, ςτισ καθοριςμϋνεσ Ζώνεσ και 
Περιοχϋσ. 

(γ) Η ςυνολικό αναβϊθμιςη τησ ποιότητασ του περιβϊλλοντοσ και τησ εικόνασ 
των περιοχών ςυγκϋντρωςησ βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρόςεων, 
και η παρϊλληλη εξαςφϊλιςη των διευκολύνςεων που θα βελτιώςουν τη 
λειτουργικό οργϊνωςη των περιοχών αυτών, με ςτόχο την προςϋλκυςη 

νϋων επιχειρόςεων, την αύξηςη τησ αποδοτικότητϊσ τουσ, και τη βελτύωςη 
των ςυνθηκών απαςχόληςησ του εργατικού δυναμικού. 

(δ) Η εντατικοπούηςη τησ ενεργού παρϋμβαςησ του δημόςιου τομϋα ςτη 
διαδικαςύα διϊθεςησ τησ προσ ανϊπτυξη γησ ςε Βιομηχανικϋσ Ζώνεσ, με την 
καταςκευό των αναγκαύων ϋργων υποδομόσ (π.χ. βαςικό οδικό δύκτυο, 
υπηρεςύεσ, κ.ο.κ.). 

(ε) Η ειςαγωγό κατϊλληλου πλαιςύου πολιτικόσ για ενθϊρρυνςη τησ 
καινοτομύασ και ανϊπτυξη Βιομηχανιών Τψηλόσ Σεχνολογύασ. 

(ςτ) Η ελαχιςτοπούηςη των επιπτώςεων ςτο περιβϊλλον και ςτισ ανϋςεισ τησ 
περιοχόσ. 

13.4 Κατηγορύεσ Βιομηχανικών/Βιοτεχνικών Αναπτύξεων και Αποθηκών 

13.4.1 Γενικϊ, διακρύνονται οι ακόλουθεσ Κατηγορύεσ βιομηχανικών, βιοτεχνικών και 
αποθηκευτικών αναπτύξεων: 

(α) Βιομηχανικϋσ αναπτύξεισ Κατηγορύασ Α, Κατηγορύασ Β και Κατηγορύασ Γ. 

(β) Βιοτεχνικϋσ αναπτύξεισ Κατηγορύασ Α, Κατηγορύασ Β και Κατηγορύασ Γ. 

(γ) Αποθηκευτικϋσ αναπτύξεισ Κατηγορύασ Α και Κατηγορύασ Β. 
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το Παρϊρτημα Α (Ερμηνεύα Όρων που Φρηςιμοποιούνται ςτο Σοπικό χϋδιο) 
καθορύζονται οι τύποι αναπτύξεων που εμπύπτουν ςτισ πιο πϊνω κατηγορύεσ. 

13.4.2 Η ςχϋςη τησ βιομηχανικόσ, βιοτεχνικόσ και αποθηκευτικόσ ανϊπτυξησ με ϊλλεσ 
γειτνιϊζουςεσ ό εφαπτόμενεσ χρόςεισ, αλλϊ και με το περιβϊλλον γενικότερα και 
τη δημόςια υγεύα, οφεύλεται κυρύωσ ςτον τρόπο λειτουργύασ, τη φύςη των 
πρώτων και ϊλλων υλών που χρηςιμοποιούνται, παρϊγονται και αποβϊλλονται, 
των διεργαςιών που λαμβϊνουν χώρα και του εξοπλιςμού. 

13.4.3 Οριςμϋνοι τύποι βιομηχανικών, βιοτεχνικών, ακόμη και αποθηκευτικών 
αναπτύξεων προκαλούν επιπτώςεισ διαφόρων επιπϋδων ςτο ϊμεςο και ευρύτερο 
περιβϊλλον τουσ ακόμα και όταν χρηςιμοποιηθεύ η ςύγχρονη τεχνολογύα για τον 

περιοριςμό τουσ (π.χ. θόρυβοσ, δονόςεισ, αϋρια, υγρϊ και ςτερεϊ απόβλητα). Με 
κριτόριο την ϋνταςη και τον τύπο αυτών των επιβαρύνςεων, μεμονωμϋνα ό 
αθροιςτικϊ, καθορύζονται τα ακόλουθα τρύα επύπεδα επηρεαςμού του 
περιβϊλλοντοσ: 

(α) Αυξημϋνοσ ό πολύ αυξημϋνοσ βαθμόσ δυςμενούσ επηρεαςμού του 
περιβϊλλοντοσ που προκύπτει κατϊ κανόνα από βιομηχανικϋσ και 
βιοτεχνικϋσ αναπτύξεισ Κατηγορύασ Α [όπωσ ορύζεται ςτο Παρϊρτημα Α 
(Ερμηνεύα Όρων που Φρηςιμοποιούνται ςτο Σοπικό χϋδιο)]. 

(β) υνόθησ βαθμόσ επηρεαςμού του περιβϊλλοντοσ, μεταξύ των επιπϋδων 

που περιγρϊφονται ςτισ υποπαραγρϊφουσ (α) και (γ) τησ παρούςασ 
παραγρϊφου, που προκύπτει κατϊ κανόνα από βιομηχανικϋσ και 
βιοτεχνικϋσ αναπτύξεισ Κατηγορύασ Β. 

(γ) Περιοριςμϋνοσ βαθμόσ επηρεαςμού του περιβϊλλοντοσ που προκύπτει 
κατϊ κανόνα από βιομηχανικϋσ και βιοτεχνικϋσ αναπτύξεισ Κατηγορύασ Γ. 

Κατϊ ανϊλογο τρόπο καθορύζονται και τα αντύςτοιχα επύπεδα για τισ 
αποθηκευτικϋσ αναπτύξεισ Κατηγορύασ Α και Β, αντύςτοιχα. 

13.4.4 Κατ’ εξαύρεςη η Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατό να θεωρόςει ότι ςυγκεκριμϋνη 

βιομηχανικό, βιοτεχνικό ό αποθηκευτικό ανϊπτυξη ανόκει, αντύ τησ Κατηγορύασ η 
οπούα ορύζεται ςτο Παρϊρτημα Α, ςε ηπιότερη Κατηγορύα, εφόςον πειςθεύ ότι 
κϊτι τϋτοιο επιβϊλλεται ό δικαιολογεύται από τον αναμενόμενο βαθμό 
επηρεαςμού του περιβϊλλοντοσ, ςύμφωνα με τα επύπεδα επηρεαςμού που 
καθορύζονται ςτην παρϊγραφο 13.4.3. Προσ εφαρμογό τησ παρούςασ πρόνοιασ, 
εύναι αναγκαύα τα ακόλουθα: 

(α) Ο αιτητόσ να υποβϊλει πλόρωσ αιτιολογημϋνη ςχετικό μελϋτη. 

(β) Η Πολεοδομικό Αρχό να διαβουλευθεύ με το Σμόμα Περιβϊλλοντοσ, το 
Τπουργεύο Ενϋργειασ, Εμπορύου και Βιομηχανύασ και το Σμόμα 
Επιθεώρηςησ Εργαςύασ, καθώσ και (όταν κρύνεται αναγκαύο) το Διευθυντό 

τησ Ηλεκτρομηχανολογικόσ Τπηρεςύασ, ςε περιπτώςεισ όπου αυτό 
απαιτεύται από τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ ανϊπτυξησ. 
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13.5 Γενικό Φωροθετικό Πολιτικό 

13.5.1 Οι βιομηχανικϋσ και βιοτεχνικϋσ αναπτύξεισ Κατηγορύασ Α, Β και Γ, και οι 
αποθηκευτικϋσ αναπτύξεισ Κατηγορύασ Α και Β, θα χωροθετούνται ςτισ 
καθοριςμϋνεσ Βιομηχανικϋσ ό Βιοτεχνικϋσ Ζώνεσ/Περιοχϋσ τησ αντύςτοιχησ 
Κατηγορύασ, και όπου αλλού καθορύζεται από ϊλλη πρόνοια του Σοπικού χεδύου. 
την Ειδικό Βιομηχανικό Ζώνη με κωδικό Βγ2 (Κατηγορύασ Α) επιτρϋπεται η 
χωροθϋτηςη βιομηχανικών, βιοτεχνικών και αποθηκευτικών αναπτύξεων 
ςυγκεκριμϋνου τύπου μόνο, όπωσ περιγρϊφεται ςτισ παραγρϊφουσ 13.6, 13.8 και 
13.11, αντύςτοιχα. 

13.5.2 τισ καθοριςμϋνεσ Βιομηχανικϋσ Ζώνεσ δεν θα επιτρϋπεται κατϊ κανόνα η 

χωροθϋτηςη ϊλλων χρόςεων πϋραν τησ βιομηχανικόσ και των αποθηκών, εκτόσ 
εϊν προβλϋπεται διαφορετικϊ από ϊλλη εξειδικευμϋνη πρόνοια του Σοπικού 
χεδύου, και η ϊλλη χρόςη εύναι αναγκαύα για την εύρυθμη λειτουργύα τουσ. 

13.5.3 Η Πολεοδομικό Αρχό δύναται να απορρύψει αύτηςη για εγκατϊςταςη 
βιομηχανικόσ ό βιοτεχνικόσ ανϊπτυξησ ό αποθηκευτικόσ ανϊπτυξησ Κατηγορύασ 
Α των επιτρεπόμενων τύπων που περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 13.6, ςτην 
Ειδικό Βιομηχανικό Ζώνη με κωδικό Βγ2 (Κατηγορύασ Α), όταν κατϊ την κρύςη 
τησ η προτεινόμενη ανϊπτυξη εύναι αςυμβύβαςτη με ϊλλεσ βιομηχανικϋσ ό 
αποθηκευτικϋσ αναπτύξεισ ςτην περιοχό, ό εύναι επικύνδυνη λόγω τησ φύςησ τησ ό 
των υλικών που αποθηκεύονται, χρηςιμοποιούνται ό παρϊγονται ςε αυτό. Η 

Πολεοδομικό Αρχό μπορεύ επύςησ να υποδεύξει εναλλακτικό χωροθϋτηςη εντόσ 
τησ ύδιασ Ζώνησ, νοουμϋνου ότι αυτό επιβϊλλεται λόγω τησ φύςησ τησ ανϊπτυξησ 
και του βαθμού επηρεαςμού του περιβϊλλοντοσ. 

13.6 Φωροθετικό Πολιτικό για Βιομηχανικϋσ Αναπτύξεισ Κατηγορύασ Α 

13.6.1 την Ειδικό Βιομηχανικό Ζώνη με κωδικό Βγ2 (Κατηγορύασ Α) επιτρϋπεται η 
χωροθϋτηςη όλων των τύπων των βιομηχανικών αναπτύξεων που 
περιλαμβϊνονται ςτον Κατϊλογο Βιομηχανικών Αναπτύξεων Κατηγορύασ Α του 
Παραρτόματοσ Α (Ερμηνεύα Όρων που Φρηςιμοποιούνται ςτο Σοπικό χϋδιο) του 
Σοπικού χεδύου, με εξαύρεςη τουσ ακόλουθουσ τύπουσ: 

(α) Σύποσ 2 (ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΡΟΥΙΜΨΝ): 2.1 και 2.2. 

(β) Σύποσ 5 (ΔΙΤΛΙΗ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ, ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ, 
ΠΑΡΑΓΨΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ): όλεσ οι βιομηχανικϋσ 
αναπτύξεισ που περιλαμβϊνονται ςτον ςυγκεκριμϋνο τύπο. 

(γ) Σύποσ 7 (ΦΗΜΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΠΑΡΑΓΨΓΗ – ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ – 
ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΓΑΝΙΚΨΝ ΦΗΜΙΚΨΝ ΟΤΙΨΝ – ΤΛΙΚΨΝ): 7.3. 

(δ) Σύποσ 10 (ΘΕΡΜΙΚΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΕ ΠΑΝΣΟ ΕΙΔΟΤ ΤΛΗ): 10.1 ϋωσ 
και 10.12 και 10.15. 

(ε) Σύποσ 13 (ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΛΑΙΨΝ, ΛΙΠΑΝΣΙΚΨΝ ΚΑΙ 
ΤΓΡΨΝ ΚΑΤΙΜΨΝ ΠΑΝΣΟ ΕΙΔΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΤΗ): 13.3. 



 

115 Σ Ο Π Ι Κ Ο    Χ Ε Δ Ι Ο   Σ  Ε Ρ Ι Ο Τ   2021` 
 

(ςτ) Σύποσ 18 (ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ ΑΠΟ ΣΗΝ 
ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΧΗ ΑΝΘΡΨΠΨΝ ΚΑΙ ΖΨΨΝ): όλεσ οι 
βιομηχανικϋσ αναπτύξεισ που περιλαμβϊνονται ςτον ςυγκεκριμϋνο τύπο. 

(ζ) Σύποσ 19 (ΛΟΙΠΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ): 19.6 ϋωσ 
και 19.8, 19.13 ϋωσ και 19.17 και 19.24. 

(η) Σύποσ 20 (ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ (ΓΕΝΙΚΑ)): 20.15, 
20.20 ϋωσ και 20.23. 

13.6.2 Οι επιτρεπόμενοι τύποι των βιομηχανικών αναπτύξεων Κατηγορύασ Α (ςτισ οπούεσ 
περιλαμβϊνονται και οι βιομηχανύεσ παραγωγόσ ϋτοιμου ςκυροδϋματοσ) θα 

μπορούν να χωροθετηθούν αποκλειςτικϊ ςτην Ειδικό Βιομηχανικό Ζώνη με 
κωδικό Βγ2 (Κατηγορύασ Α) του Σοπικού χεδύου. Αιτόςεισ για βιομηχανύεσ του 
αναφερόμενου τύπου θα υποβϊλλονται ςε ιδιαύτερα ενδελεχό πολεοδομικό 
ϋλεγχο, που θα ςτοχεύει ςτη διαςφϊλιςη των προώποθϋςεων για ελαχιςτοπούηςη 
τησ περιβαλλοντικόσ επιβϊρυνςησ (ρύπανςη και όχληςη), μϋςω τησ επιβολόσ 
κατϊλληλων και επαρκών όρων. 

13.7 Φωροθετικό Πολιτικό για Βιομηχανικϋσ Αναπτύξεισ Κατηγορύασ Β ό Γ 

 Βιομηχανικϋσ αναπτύξεισ Κατηγορύασ Β ό Γ, ανεξϊρτητα από την επιφϊνειϊ τουσ, 
επιτρϋπεται να χωροθετούνται ςτισ Βιομηχανικϋσ Ζώνεσ Κατηγορύασ Β που 

καθορύζονται ςτο Σοπικό χϋδιο. 

13.8 Φωροθετικό Πολιτικό για Βιοτεχνικϋσ Αναπτύξεισ Κατηγορύασ Α 

 την Ειδικό Βιομηχανικό Ζώνη με κωδικό Βγ2 (Κατηγορύασ Α) θα εγκαθύςτανται 
ειδικϋσ βιοτεχνικϋσ αναπτύξεισ μόνο, των τύπων που καθορύζονται ςτην 
παρϊγραφο 13.6. 

13.9 Φωροθετικό Πολιτικό για Βιοτεχνικϋσ Αναπτύξεισ Κατηγορύασ Β 

13.9.1 Οι βιοτεχνικϋσ αναπτύξεισ Κατηγορύασ Β θα επιτρϋπονται: 

(α) τισ καθοριςμϋνεσ Βιομηχανικϋσ Ζώνεσ Κατηγορύασ Β. 

(β) τισ καθοριςμϋνεσ Βιοτεχνικϋσ Ζώνεσ/Περιοχϋσ Κατηγορύασ Β. 

(γ) την Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό, ςτα Περιφερειακϊ Εμπορικϊ Κϋντρα και 
ςτουσ Ωξονεσ Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ Ι, εφόςον η βιοτεχνικό 
ανϊπτυξη ϋχει μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ των 100 τ.μ. 
(εξαιρουμϋνων των χώρων ςτϊθμευςησ), δεν δημιουργεύ δυςμενό 
επηρεαςμό ςτισ ανϋςεισ και ςτην ομαλό κυκλοφορύα ςτην περιοχό και δεν 
επηρεϊζει τισ ςυνθόκεσ λειτουργύασ τησ πρωτεύουςασ χρόςησ. Για να 
επιτραπεύ η χωροθϋτηςη βιοτεχνικών αναπτύξεων Κατηγορύασ Β ςτισ 

περιοχϋσ που περιγρϊφονται πιο πϊνω, η Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατό 
να απαιτόςει την ανϋγερςη προθόκησ ϋκθεςησ των προώόντων που 
παρϊγονται ςε αυτϋσ, για πολεοδομικούσ και λειτουργικούσ λόγουσ. 
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13.9.2 Η χωροθϋτηςη ςυνεργεύων επιςκευών μηχανοκύνητων οχημϊτων Κατηγορύασ Β, 
όπωσ αυτϊ καθορύζονται ςτο Παρϊρτημα Α (Ερμηνεύα Όρων που 
Φρηςιμοποιούνται ςτο Σοπικό χϋδιο), τα οπούα εξυπηρετούν γεωργικϊ 
μηχανόματα ό μεγϊλα μεταφορικϊ μϋςα όπωσ λεωφορεύα, φορτηγϊ κλπ., εύναι 
δυνατό μόνο εντόσ των καθοριςμϋνων Βιομηχανικών/Βιοτεχνικών Ζωνών και 
Περιοχών. 

13.9.3 Διευκρινύζεται ότι ανϊπτυξη που αφορϊ πλυντόριο αυτοκινότων αποτελεύ 
Βιοτεχνικό Ανϊπτυξη Κατηγορύασ Β, και μπορεύ να χωροθετηθεύ, πϋραν των 
περιοχών που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 13.9.1, εξαιρουμϋνησ τησ Κεντρικόσ 
Εμπορικόσ Περιοχόσ, και ςε ςυνδυαςμό με πρατόριο πετρελαιοειδών, μόνο με 

βϊςη τισ προώποθϋςεισ που αναφϋρονται ςτο Κεφϊλαιο 23 (Πρατόρια 
Πετρελαιοειδών). 

13.10 Φωροθετικό Πολιτικό για Βιοτεχνικϋσ Αναπτύξεισ Κατηγορύασ Γ 

13.10.1 Οι βιοτεχνικϋσ αναπτύξεισ Κατηγορύασ Γ επιτρϋπεται να χωροθετούνται ςε 
Βιοτεχνικϋσ Ζώνεσ/Περιοχϋσ Κατηγορύασ Β και δυνατόν να επιτραπούν ςτισ 
Περιοχϋσ και Ωξονεσ που περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 13.9.1(γ) υπό τισ ύδιεσ 
προώποθϋςεισ που αναφϋρονται ςε αυτό. Η χωροθϋτηςη βιοτεχνικών αναπτύξεων 
Κατηγορύασ Γ εκτόσ των Βιοτεχνικών Ζωνών/Περιοχών εύναι δυνατό εφόςον το 
μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ ανϊπτυξησ εύναι τησ τϊξησ των 200 τ.μ. περύπου. Σα 
ςυνεργεύα ςυντόρηςησ και επιςκευόσ μεταφορικών μϋςων, εξαιρουμϋνων εκεύνων 

για μοτοςυκλϋτεσ/μοτοποδόλατα, οι δραςτηριότητεσ των οπούων θα διεξϊγονται 
αποκλειςτικϊ εντόσ εςωτερικών χώρων, και τα Ιδιωτικϊ Κϋντρα Σεχνικού 
Ελϋγχου Οχημϊτων (ΙΚΣΕΟ-ΜΟΤ) δεν επιτρϋπονται ςτην Κεντρικό Εμπορικό 
Περιοχό. 

13.10.2 Η Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατό να επιτρϋψει τη χωροθϋτηςη 
ζαχαροπλαςτεύων, αρτοποιεύων, βιοτεχνιών παραγωγόσ ειδών ϋνδυςησ, υπόδηςησ 
και κεντημϊτων, ςυναρμολόγηςησ και επιςκευόσ ηλεκτρικών ειδών, 
φωτογραφικών εργαςτηρύων, χημικών, μικροβιολογικών και οδοντοτεχνικών 
εργαςτηρύων και καθαριςτηρύων ρούχων κλειςτού ςυςτόματοσ, αργυροχοεύων, 
αγγειοπλαςτεύων, εργαςτηρύων παραδοςιακόσ χειροτεχνύασ και παρομούων 

βιοτεχνιών, ςε Σοπικϊ Εμπορικϊ Κϋντρα και ςε Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ III, εφόςον η προτιθϋμενη ανϊπτυξη εξυπηρετεύ τοπικϊ καθημερινϋσ 
ανϊγκεσ, ϋχει μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ των 100 τ.μ., δεν επηρεϊζει 
αρνητικϊ τισ ανϋςεισ των περιούκων, λειτουργεύ ταυτόχρονα και ωσ πρατόριο 
λιανικόσ πώληςησ και διαθϋτει προθόκη ϋκθεςησ των προώόντων που παρϊγονται 
από τη βιοτεχνύα. 

13.10.3 ε Σοπικϊ Εμπορικϊ Κϋντρα και ςε Ωξονεσ Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ ΙΙΙ, η 
Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατό να επιτρϋψει τη χωροθϋτηςη ςυνεργεύων 
ςυντόρηςησ και επιςκευόσ μεταφορικών μϋςων (Κατηγορύασ Γ), όπωσ αυτϊ 
καθορύζονται ςτο Παρϊρτημα Α (Ερμηνεύα Όρων που Φρηςιμοποιούνται ςτο 

Σοπικό χϋδιο), και Ιδιωτικών Κϋντρων Σεχνικού Ελϋγχου Οχημϊτων (ΙΚΣΕΟ-
ΜΟΤ), εφόςον η προτιθϋμενη ανϊπτυξη εξυπηρετεύ τοπικϊ καθημερινϋσ ανϊγκεσ, 
ϋχει μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ των 100 τ.μ., δεν επηρεϊζει αρνητικϊ τισ 
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ανϋςεισ των περιούκων, και η επιχεύρηςη διεξϊγεται αποκλειςτικϊ εντόσ 
εςωτερικών χώρων. 

13.10.4 τόχοσ των ανωτϋρω προνοιών εύναι η μεύωςη των αποςτϊςεων και του κόςτουσ 
διακύνηςησ προσ χώρουσ εργαςύασ και εξυπηρϋτηςησ του κοινού, ςτον βαθμό που 
εύναι δυνατό και δικαιολογημϋνο από τον τύπο τησ προτεινόμενησ βιοτεχνύασ. 

13.11 Αποθηκευτικό Ανϊπτυξη 

13.11.1 την Ειδικό Βιομηχανικό Ζώνη με κωδικό (Κατηγορύασ Α) θα εγκαθύςτανται 
ειδικϋσ αποθηκευτικϋσ αναπτύξεισ μόνο, των τύπων που καθορύζονται ςτην 
παρϊγραφο 13.6. Αποθηκευτικϋσ αναπτύξεισ Κατηγορύασ Β θα επιτρϋπονται γενικϊ 

ςε Βιομηχανικϋσ Ζώνεσ Κατηγορύασ Β.. 

13.11.2 Μικρϋσ, λειτουργικϊ αυτοτελεύσ αποθόκεσ Κατηγορύασ Β θα επιτρϋπονται ςτισ 
ακόλουθεσ περιοχϋσ: 

(α) ε Βιοτεχνικϋσ Ζώνεσ/Περιοχϋσ με μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ των 
300 τ.μ. 

(β) την Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό, ςτα Περιφερειακϊ Εμπορικϊ Κϋντρα και 
κατϊ μόκοσ Αξόνων Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ Ι, νοουμϋνου ότι θα ϋχουν 
μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ των 100 τ.μ. 

(γ) ε γεωργικϋσ περιοχϋσ για την υποβοόθηςη τησ γεωργικόσ ανϊπτυξησ, η 
οπούα διεξϊγεται ςτο ύδιο τεμϊχιο. 

13.11.3 Νοεύται ότι οι πιο πϊνω μικρϋσ αποθόκεσ θα επιτρϋπονται μόνο εφόςον τα υλικϊ 
που θα αποθηκεύονται δεν θα προκαλούν όχληςη (θόρυβο, ςκόνεσ, οςμϋσ, 
κραδαςμούσ, κ.ο.κ.), δεν θα εύναι εύφλεκτα, και νοουμϋνου ότι δεν 
δημιουργούνται προβλόματα ςτη γύρω περιοχό από ϊποψη υποβϊθμιςησ του 
περιβϊλλοντοσ, πρόςβαςησ, προςπϋλαςησ, ςτϊθμευςησ, και ςυνθηκών για 
φορτοεκφορτώςεισ. 

13.12 Γενικϊ Φωροθετικϊ Κριτόρια 

 Κατϊ την εξϋταςη αιτόςεων για βιομηχανύεσ, βιοτεχνύεσ και αποθόκεσ ανεξϊρτητα 
από την Κατηγορύα, η Πολεοδομικό Αρχό θα λαμβϊνει υπόψη τα πιο κϊτω 
λειτουργικϊ και περιβαλλοντικϊ κριτόρια: 

(α) Σισ ςυνθόκεσ πρόςβαςησ και προςπϋλαςησ. 

(β) Σισ ανϋςεισ γειτονικών περιοχών ςε ςχϋςη με διϊφορεσ μορφϋσ ρύπανςησ 
και όχληςησ. 

(γ) Σισ ςυνθόκεσ φορτοεκφόρτωςησ και ςτϊθμευςησ. 

(δ) Σισ επιπτώςεισ ςτην ποιότητα του περιβϊλλοντοσ. 
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(ε) Σο αθροιςτικό αποτϋλεςμα των επιπτώςεων από τη ςυγκϋντρωςη των πιο 
πϊνω υποςτατικών ςε ςυγκεκριμϋνεσ περιοχϋσ. 

13.13 Αναβϊθμιςη Βιομηχανικών/Βιοτεχνικών Ζωνών/Περιοχών και Μϋτρα 
Προςταςύασ Γειτονικών Φρόςεων 

13.13.1 Βαςικόσ ςτόχοσ του Σοπικού χεδύου εύναι η υιοθϋτηςη των αναγκαύων μϋτρων 
για ουςιαςτικό περιοριςμό τησ όχληςησ που ενδϋχεται να προκαλούν οι 
Βιομηχανικϋσ, περιλαμβανομϋνησ τησ Ειδικόσ Βιομηχανικόσ Ζώνησ με κωδικό Βγ2 
(Κατηγορύασ Α), ό/και Βιοτεχνικϋσ Ζώνεσ/Περιοχϋσ ςτο περιβϊλλον και ςτισ 
παρακεύμενεσ περιοχϋσ κατοικύασ. Παρϊλληλα επιδιώκεται η αναβϊθμιςη των 
Ζωνών/Περιοχών αυτών και η γενικό βελτύωςη τησ εικόνασ τουσ. 

13.13.2 Για περιοριςμό τησ όχληςησ και αναβϊθμιςη τησ αιςθητικόσ τησ ανϊπτυξησ, 
καθορύζονται ςτην περύμετρο των Βιομηχανικών/Βιοτεχνικών Ζωνών/Περιοχών, 
περιλαμβανομϋνησ τησ Ειδικόσ Βιομηχανικόσ Ζώνησ με κωδικό Βγ2 (Κατηγορύασ 
Α), όπου εύναι εφικτό, λωρύδεσ πρϊςινου. ε περύπτωςη απουςύασ Ζώνησ 
Προςταςύασ ςτην περύμετρο Βιομηχανικών/Βιοτεχνικών Ζωνών, 
περιλαμβανομϋνησ τησ Ειδικόσ Βιομηχανικόσ Ζώνησ με κωδικό Βγ2 (Κατηγορύασ 
Α), ό ςε περύπτωςη καθοριςμϋνησ τϋτοιασ Ζώνησ Προςταςύασ μειωμϋνου 
πλϊτουσ, η Πολεοδομικό Αρχό δύναται να χωροθετόςει, κατϊ την κρύςη τησ, το 
αναγκαύο ποςοςτό ανοικτού δημόςιου χώρου που παραχωρεύται από εκατϋρωθεν 
αναπτύξεισ ςτο κοινό ςύνορο, για ςκοπούσ προςταςύασ των ανϋςεων τησ 

περιβϊλλουςασ περιοχόσ. 

13.13.3 ε περιπτώςεισ αναπτύξεων ςε τεμϊχια που βρύςκονται ςε 
Βιομηχανικό/Βιοτεχνικό Ζώνη/Περιοχό, περιλαμβανομϋνησ τησ Ειδικόσ 
Βιομηχανικόσ Ζώνησ με κωδικό Βγ2 (Κατηγορύασ Α), και ιδιαύτερα ςτισ 
περιπτώςεισ που αυτϊ εφϊπτονται τησ εξωτερικόσ τησ περιμϋτρου, η 
Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατό να απαιτεύ μεγαλύτερη απόςταςη τησ οικοδομόσ 
από το αναφερόμενο όριο από την απόςταςη που καθορύζεται ςτο Παρϊρτημα Β 
(Γενικϋσ Πρόνοιεσ Πολιτικόσ) του Σοπικού χεδύου, ούτωσ ώςτε να εύναι δυνατό 
η κατϊλληλη τοπιοτϋχνηςη τησ προκύπτουςασ λωρύδασ γησ. 

13.13.4 Για ουςιαςτικό αναβϊθμιςη τησ λειτουργύασ των Βιομηχανικών Ζωνών, 
περιλαμβανομϋνησ τησ Ειδικόσ Βιομηχανικόσ Ζώνησ με κωδικό Βγ2 (Κατηγορύασ 
Α), και βελτύωςη τησ εικόνασ τουσ, και δεδομϋνου του ςύγχρονου τρόπου 
λειτουργύασ επιχειρόςεων, η Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατό: 

(α) Να επιβϊλλει όρουσ για δημιουργύα προθόκησ ϋκθεςησ των προώόντων, 
ώςτε να επιτυγχϊνεται ουςιώδησ βελτύωςη τησ αιςθητικόσ τησ ανϊπτυξησ 
και γενικϊ τησ Βιομηχανικόσ Ζώνησ. 

(β) Να επιτρϋπει τη χωροθϋτηςη αναπτύξεων που αφορούν χώρουσ παραγωγόσ 
και αποθόκευςησ, καθώσ και γραφεύα αποκλειςτικϊ ςε ςχϋςη με τη 

ςυγκεκριμϋνη επιχεύρηςη, νοουμϋνου ότι το εμβαδόν του γραφειακού 
χώρου δεν υπερβαύνει το 30% του ςυνολικού εμβαδού τησ επιτρεπόμενησ 
ανϊπτυξησ. Νοεύται ότι η Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατό να επιτρϋπει την 
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αύξηςη του ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού ορόφων του μϋρουσ τησ 
οικοδομόσ που αφορϊ το γραφειακό μϋροσ τησ ανϊπτυξησ κατϊ δυο, για 
βελτύωςη τησ αιςθητικόσ τησ ανϊπτυξησ. 

(γ) Να επιβϊλει όρουσ για κατϊλληλη τοπιοτϋχνηςη του ελεύθερου χώρου του 
γηπϋδου, καθώσ και τοπιοτϋχνηςη του δημόςιου χώρου πρϊςινου, όπου 
αυτόσ απαιτεύται. 

13.13.5 Σο οδικό δύκτυο Βιομηχανικόσ, περιλαμβανομϋνησ τησ Ειδικόσ Βιομηχανικόσ 
Ζώνησ με κωδικό Βγ2 (Κατηγορύασ Α), ό Βιοτεχνικόσ Ζώνησ/Περιοχόσ δεν πρϋπει 
να ςυνδϋεται, όπου υπϊρχουν εναλλακτικϋσ δυνατότητεσ, με το τοπικό οδικό 
δύκτυο γειτονικών Οικιςτικών Ζωνών, με ςτόχο τον περιοριςμό των επιπτώςεων 

από τισ διακινόςεισ οχημϊτων προσ τη Βιομηχανικό ό Βιοτεχνικό Ζώνη/Περιοχό 
διαμϋςου περιοχών κατοικύασ. 

13.13.6 Γενικϊ, όλοι οι αρμόδιοι φορεύσ πρϋπει να επιδιώξουν τη βελτύωςη τησ εμφϊνιςησ 
και οργϊνωςησ των Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Ζωνών και Περιοχών, 
περιλαμβανομϋνησ τησ Ειδικόσ Βιομηχανικόσ Ζώνησ με κωδικό Βγ2 (Κατηγορύασ 
Α), και την επιτϊχυνςη τησ παροχόσ τησ αναγκαύασ υποδομόσ και των υπηρεςιών, 
ώςτε αυτϋσ να γύνουν πραγματικϊ λειτουργικϋσ και ελκυςτικϋσ για μελλοντικϋσ 
επενδύςεισ. 

13.14 Ειδικϋσ Πρόνοιεσ 

13.14.1 Λωρύδα Προςταςύασ Βιομηχανικόσ Ζώνησ Κατηγορύασ Β και Βιοτεχνικόσ 
Ζώνησ Κατηγορύασ Β 

13.14.1.1 το νότιο τμόμα τησ Βιομηχανικόσ Ζώνησ Κατηγορύασ Β και τησ Βιοτεχνικόσ 
Ζώνησ Κατηγορύασ Β, οι οπούεσ χωροθετούνται ςτα ανατολικϊ τησ Ειδικόσ 
Βιομηχανικόσ Ζώνησ με κωδικό Βγ2 (Κατηγορύασ Α), καθορύζεται ςτο χϋδιο με 
Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) του Σοπικού χεδύου λωρύδα προςταςύασ πλϊτουσ 50 μϋτρων. 
την εν λόγω λωρύδα προςταςύασ δεν θα επιτρϋπεται οποιαδόποτε ανϊπτυξη, 
αλλϊ τα αναπτυξιακϊ δικαιώματα θα μεταφϋρονται ςτα τμόματα των τεμαχύων 
που βρύςκονται εκτόσ αυτόσ και εμπύπτουν εντόσ των δυο προαναφερόμενων 

Ζωνών Ανϊπτυξησ. 

13.14.1.2 Για τα τεμϊχια που εμπύπτουν εξολοκλόρου εντόσ τησ προαναφερόμενησ λωρύδασ 
προςταςύασ θα ιςχύουν οι πρόνοιεσ τησ παραγρϊφου 6.7.12 (Περιβϊλλον). 

13.14.1.3 Ειδικό αναφορϊ ςτη ςυγκεκριμϋνη λωρύδα προςταςύασ γύνεται ςτην παρϊγραφο 
6.7.5 (Περιβϊλλον). 

13.14.2 Δημόςια Προςπϋλαςη προσ Βιομηχανικό Ζώνη Κατηγορύασ Β και 
Βιοτεχνικό Ζώνη Κατηγορύασ Β 

13.14.2.1 Δημόςια προςπϋλαςη προσ τισ βιομηχανικϋσ και τισ βιοτεχνικϋσ αναπτύξεισ που 

θα χωροθετούνται ςτο νότιο τμόμα τησ Βιομηχανικόσ Ζώνησ Κατηγορύασ Β και 
τησ Βιοτεχνικόσ Ζώνησ Κατηγορύασ Β, οι οπούεσ καθορύζονται ςτα ανατολικϊ τησ 
Ειδικόσ Βιομηχανικόσ Ζώνησ με κωδικό Βγ2 (Κατηγορύασ Α), θα πρϋπει να 
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παρϋχεται από τα βόρεια και να αποτελεύ ςυνϋχεια του δημόςιου οδικού δικτύου 
τησ Ειδικόσ Βιομηχανικόσ Ζώνησ Κατηγορύασ Α και τησ ευρύτερησ περιοχόσ, 
χωρύσ ωςτόςο να δημιουργούνται νϋα οδικϊ δύκτυα πϊνω από τον Αλυκό ποταμό, 
που αποτελεύ μϋροσ τησ περιοχόσ του Δικτύου Natura 2000. 

13.14.2.2 Οι ςυχνϋσ διαβϊςεισ πϊνω από τον ποταμό, για την καταςκευό των οπούων 
απαιτούνται επιχωματώςεισ εντόσ τησ κούτησ, υποβαθμύζουν το ποτϊμιο 
οικοςύςτημα και αποκόπτουν τη ςυνϋχειϊ του εμποδύζοντασ τη μετακύνηςη των 
υδρόβιων οργανιςμών και του ιζόματοσ. Περαιτϋρω, αυξϊνουν τουσ κινδύνουσ 
πλημμύρασ, αφού οι οχετού που τοποθετούνται περιορύζουν την πλημμυρικό ροό, 
ενώ ςε πολλϋσ περιπτώςεισ οι οχετού φρϊςςουν από φερτϊ υλικϊ κατϊ τη 

διϊρκεια πλημμυρικών γεγονότων. 

13.14.3 Εκπόνηςη Εξειδικευμϋνων Μελετών ό/και Επιβολό Ειδικών 
Περιβαλλοντικών Μϋτρων για Αναπτύξεισ που Φωροθετούνται ςτη 
Βιομηχανικό Ζώνη Κατηγορύασ Β και ςτη Βιοτεχνικό Ζώνη Κατηγορύασ Β 

 Ανεξϊρτητα από οποιαδόποτε τυχόν απαύτηςη αναφορικϊ με την εκπόνηςη 
περιβαλλοντικών μελετών, για τισ βιομηχανικϋσ και βιοτεχνικϋσ αναπτύξεισ που 
θα χωροθετούνται ςτο νότιο τμόμα τησ Βιομηχανικόσ Ζώνησ Κατηγορύασ Β και 
τησ Βιοτεχνικόσ Ζώνησ Κατηγορύασ Β, οι οπούεσ καθορύζονται ςτα ανατολικϊ τησ 
Ειδικόσ Βιομηχανικόσ Ζώνησ με κωδικό Βγ2 (Κατηγορύασ Α), και που εύτε 
ςυνορεύουν εύτε γειτνιϊζουν με την περιοχό του Δικτύου Natura 2000, θα πρϋπει 

να ζητεύται η ϊποψη του Σμόματοσ Περιβϊλλοντοσ για το κατϊ πόςον ενδεύκνυται 
η εκπόνηςη εξειδικευμϋνων περιβαλλοντικών μελετών ό/και η επιβολό ειδικών 
περιβαλλοντικών μϋτρων. 

13.14.4 Λωρύδα Απαγόρευςησ Ανϊπτυξησ εντόσ τησ Ειδικόσ Βιομηχανικόσ Ζώνησ 
Κατηγορύασ Α 

13.14.4.1 ε τμόμα τησ Ειδικόσ Βιομηχανικόσ Ζώνησ με κωδικό Βγ2 (Κατηγορύασ Α), το 
οπούο γειτνιϊζει με την Ειδικό Ζώνη με κωδικό ΠΑΛ (Ειδικό Ζώνη Περιμετρικού 
Αυτοκινητόδρομου Λευκωςύασ), καθορύζεται ςτο χϋδιο με Αρ. 6 (Πολεοδομικϋσ 
Ζώνεσ) του Σοπικού χεδύου λωρύδα απαγόρευςησ ανϊπτυξησ, πλϊτουσ τησ τϊξησ 

των 30 μϋτρων, εντόσ τησ οπούασ δεν θα επιτρϋπεται οποιαδόποτε ανϊπτυξη 
(κύριεσ και βοηθητικϋσ οικοδομϋσ, υπαύθριεσ δραςτηριότητεσ τησ επιχεύρηςησ 
κλπ.), εκτόσ από την καταςκευό των αναγκαύων ϋργων υποδομόσ (π.χ. δημιουργύα 
δημόςιου δρόμου) ό/και τη δημιουργύα ανοικτού δημόςιου χώρου. 

13.14.4.2 ε περύπτωςη υποβολόσ αύτηςησ για ανϊπτυξη ςε ιδιοκτηςύα που εμπύπτει εντόσ 
τησ Ειδικόσ Βιομηχανικόσ Ζώνησ με κωδικό Βγ2 (Κατηγορύασ Α), η Πολεοδομικό 
Αρχό θα απαιτεύ την παραχώρηςη του απαιτούμενου ποςοςτού του ανοικτού 
δημόςιου χώρου εντόσ τησ προαναφερόμενησ λωρύδασ απαγόρευςησ ανϊπτυξησ. 
Νοεύται ότι εντόσ τησ λωρύδασ αυτόσ θα μπορούν να ςυνυπϊρχουν τα αναγκαύα 
ϋργα υποδομόσ και ανοικτόσ δημόςιοσ χώροσ. 

13.14.4.3 ε περύπτωςη που για ειδικούσ λόγουσ η λωρύδα απαγόρευςησ ανϊπτυξησ δεν 
παραχωρεύται ςτο δημόςιο για την καταςκευό των αναγκαύων ϋργων υποδομόσ 
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ό/και τη δημιουργύα ανοικτού χώρου, τα αναπτυξιακϊ δικαιώματα των τμημϊτων 
των τεμαχύων που επηρεϊζονται από τη ρύθμιςη αυτό, θα μεταφϋρονται ςτα 
τμόματϊ τουσ που βρύςκονται εκτόσ τησ λωρύδασ απαγόρευςησ ανϊπτυξησ και 
εμπύπτουν εντόσ τησ Ειδικόσ Βιομηχανικόσ Ζώνησ με κωδικό Βγ2 (Κατηγορύασ Α). 

13.14.5 Δημιουργύα Βιοτεχνικόσ Περιοχόσ ςτη Δυτικό Βιοτεχνικό Ζώνη 
Κατηγορύασ Β 

 ε τεμϊχιο κρατικόσ ιδιοκτηςύασ που εμπύπτει εντόσ τησ καθοριςμϋνησ δυτικόσ 
Βιοτεχνικόσ Ζώνησ Κατηγορύασ Β, δηλαδό εκεύνησ που βρύςκεται εγγύτερα ςτον 
οικιςμό, προγραμματύζεται η δημιουργύα Βιοτεχνικόσ Περιοχόσ για τη ςτϋγαςη 
βιοτεχνικών αναπτύξεων που εύναι εγκατεςτημϋνεσ ςτισ παλαιότερεσ κεντρικϋσ 

οικιςτικϋσ περιοχϋσ Σςερύου. 

13.15 Ωλλεσ Πρόνοιεσ 

13.15.1 Ανεξϊρτητα από τισ πιο πϊνω πρόνοιεσ του παρόντοσ Κεφαλαύου και την 
ερμηνεύα όρων ςτο Παρϊρτημα Α (Ερμηνεύα Όρων που Φρηςιμοποιούνται ςτο 
Σοπικό χϋδιο), βιοτεχνικϋσ και βιομηχανικϋσ αναπτύξεισ που 
δραςτηριοποιούνται ςτην ανακύκλωςη αςτικών και ϊλλων αποβλότων, εύναι 
δυνατό να χωροθετηθούν ςε καθοριςμϋνη Βιομηχανικό ό Βιοτεχνικό 
Ζώνη/Περιοχό ό εκτόσ των Περιοχών Ανϊπτυξησ ςε Αγροτικό Ζώνη με κωδικό 
Γα, ειδικϊ ςτον περύγυρο νόμιμα υφιςτϊμενου Φώρου Διαχεύριςησ Αςτικών 

Αποβλότων, νοουμϋνου ότι η Πολεοδομικό Αρχό, αφού διαβουλευθεύ με το 
Τπουργεύο Ενϋργειασ, Εμπορύου και Βιομηχανύασ, το Σμόμα Περιβϊλλοντοσ και 
την οικεύα Σοπικό Αρχό, διαπιςτώςει ότι η λειτουργύα τησ ανϊπτυξησ, τα 
ανακυκλούμενα υλικϊ και οι μϋθοδοι/διαδικαςύεσ ανακύκλωςησ, δεν επηρεϊζουν 
ουςιωδώσ γειτονικϊ τεμϊχια και χρόςεισ περιλαμβανομϋνων και των δυνητικών 
περιοχών επϋκταςησ των Περιοχών Ανϊπτυξησ. 

13.15.2 ε Βιομηχανικό Ζώνη, περιλαμβανομϋνησ τησ Ειδικόσ Βιομηχανικόσ Ζώνησ με 
κωδικό Βγ2 (Κατηγορύασ Α), εύναι δυνατό η χωροθϋτηςη γραφεύων αποκλειςτικϊ 
ςε ςχϋςη με ςυγκεκριμϋνη επιχεύρηςη, ςύμφωνα με τισ πρόνοιεσ τησ παραγρϊφου 
12.7.7.3 (Εμπορικό Ανϊπτυξη και Γραφεύα). 

13.15.3 Η Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατό να εξετϊζει θετικϊ αιτόςεισ για ανϋγερςη 
αποθηκών ςε Κτηνοτροφικό Ζώνη, νοουμϋνου ότι αυτϋσ ανεγεύρονται ςε γόπεδο 
κτηνοτροφικόσ μονϊδασ και προορύζονται για την αποθόκευςη ζωοτροφών και 
ϊλλων εφοδύων ό εξοπλιςμού, που εύναι αναγκαύα για τη λειτουργύα τησ. 
Επιπρόςθετα, μια τϋτοια αποθόκη, δεν πρϋπει να δημιουργεύ κυκλοφοριακϊ ό 
ϊλλα προβλόματα. 

13.15.4 Ειδικϊ για την Ειδικό Βιομηχανικό Ζώνη με κωδικό Βγ2 (Κατηγορύασ Α) και τισ 
Βιομηχανικϋσ Ζώνεσ Κατηγορύασ Β, θα μπορούν να ιςχύουν οι ακόλουθεσ 
πρόνοιεσ: 

(α) Αύξηςη του ιςχύοντοσ ςυντελεςτό δόμηςησ κατϊ 5% ςε όςα τεμϊχια ϋχουν 
εμβαδόν μεγαλύτερο από 2.500 τ.μ. Επιπλϋον αύξηςη του ιςχύοντοσ 
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ςυντελεςτό δόμηςησ θα δύδεται όταν ικανοποιεύται μϋροσ των ενεργειακών 
αναγκών τησ ανϊπτυξησ από Ανανεώςιμεσ Πηγϋσ Ενϋργειασ, με βϊςη 
ςχετικό Εντολό του υπουργού Εςωτερικών. 

(β) Αύξηςη του επιτρεπόμενου αριθμού ορόφων κατϊ ϋνα, νοουμϋνου ότι ο 
τρύτοσ όροφοσ θα χρηςιμοποιεύται μόνο για βοηθητικϋσ χρόςεισ και όχι ωσ 
βιομηχανικόσ χώροσ. 

13.15.5 ε περύπτωςη υποβολόσ αύτηςησ για ανϊπτυξη ςε τεμϊχιο που μϋροσ του εμπύπτει 
ςε καθοριςμϋνη Ζώνη Προςταςύασ και μϋροσ ςε Βιομηχανικό ό Βιοτεχνικό Ζώνη, 
περιλαμβανομϋνησ τησ Ειδικόσ Βιομηχανικόσ Ζώνησ με κωδικό Βγ2 (Κατηγορύασ 
Α), η Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατό να επιτρϋπει την παραχώρηςη του 

απαιτούμενου ποςοςτού του ανοικτού δημόςιου χώρου ςτη Ζώνη Προςταςύασ, με 
ςτόχο τη διαφύλαξη απομονωτικόσ λωρύδασ ουςιαςτικού πλϊτουσ και την 
προςταςύα των ανϋςεων τησ περιβϊλλουςασ περιοχόσ. Σο εμβαδόν αυτό θα 
υπολογύζεται χωρύσ να λαμβϊνεται υπόψη τυχόν διαφορϊ ςτισ αξύεσ τησ γησ εντόσ 
των δυο Ζωνών. 

Νοεύται ότι οι πρόνοιεσ τησ παρούςασ παραγρϊφου υπεριςχύουν των προνοιών 
τησ παραγρϊφου 3.8 του Παραρτόματοσ Β (Γενικϋσ Πρόνοιεσ Πολιτικόσ) του 
Σοπικού χεδύου. 

Για τη Βιομηχανικό Ζώνη Κατηγορύασ Β και τη Βιοτεχνικό Ζώνη Κατηγορύασ Β, οι 

οπούεσ χωροθετούνται ςτα ανατολικϊ τησ Ειδικόσ Βιομηχανικόσ Ζώνησ με κωδικό 
Βγ2 (Κατηγορύασ Α), ιςχύουν οι πρόνοιεσ τησ παραγρϊφου 6.7.5.3 (Περιβϊλλον). 

13.16 Πύνακασ Επιτρεπόμενων Περιοχών Φωροθϋτηςησ Βιομηχανικών, 
Βιοτεχνικών και Αποθηκευτικών Αναπτύξεων 

τον Πύνακα 13.1 που ακολουθεύ, καθορύζεται η περιοχό του Σοπικού χεδύου 
όπου επιτρϋπεται η χωροθϋτηςη τησ κϊθε κατηγορύασ βιομηχανικόσ, βιοτεχνικόσ 
και αποθηκευτικόσ ανϊπτυξησ. 

Πύνακασ 13.1 Φωροθετικό Πολιτικό για Βιομηχανικϋσ, Βιοτεχνικϋσ και 

Αποθηκευτικϋσ Αναπτύξεισ ςτο Σοπικό χϋδιο Σςερύου 

ΣΤΠΟ/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΖΨΝΗ/ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

Βιομηχανικό Ανϊπτυξη 
Κατηγορύασ Α 
(ςυγκεκριμϋνοι τύποι) 

Ειδικό Βιομηχανικό 
Ζώνη Κατηγορύασ Α 

Δεν καθορύζεται Βιομηχανικό 
Ζώνη/Περιοχό Κατηγορύασ Α, ςτην 
οπούα να επιτρϋπονται όλοι οι τύποι 
βιομηχανικών αναπτύξεων 
κατηγορύασ Α 

Βιομηχανικό Ανϊπτυξη 
Κατηγορύασ Β 

Βιομηχανικό Ζώνη 
Κατηγορύασ Β 

 

Βιομηχανικό Ανϊπτυξη 
Κατηγορύασ Γ 

Βιομηχανικό Ζώνη 
Κατηγορύασ Β 

Βιοτεχνικό Ανϊπτυξη Ειδικό Βιομηχανικό Δεν καθορύζεται Βιομηχανικό 



 

123 Σ Ο Π Ι Κ Ο    Χ Ε Δ Ι Ο   Σ  Ε Ρ Ι Ο Τ   2021` 
 

ΣΤΠΟ/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΖΨΝΗ/ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

Κατηγορύασ Α 
(ςυγκεκριμϋνοι τύποι) 

Ζώνη Κατηγορύασ Α Ζώνη/Περιοχό Κατηγορύασ Α, ςτην 
οπούα να επιτρϋπονται όλοι οι τύποι 
βιοτεχνικών αναπτύξεων κατηγορύασ 
Α, ό Βιοτεχνικό Ζώνη Κατηγορύασ Α 

Βιοτεχνικό Ανϊπτυξη 
Κατηγορύασ Β 

Βιομηχανικό Ζώνη 
Κατηγορύασ Β 

 

Βιοτεχνικό Ζώνη/ 
Περιοχό Κατηγορύασ Β 

Κεντρικό Εμπορικό 

Περιοχό 

Μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ 

των 100 τ.μ., υπό προώποθϋςεισ 

Περιφερειακϊ 
Εμπορικϊ Κϋντρα 

Ωξονεσ 
Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι 

υνεργεύα επιςκευών 
μεγϊλων 
μηχανοκύνητων 
οχημϊτων (Βιοτεχνικό 
Ανϊπτυξη Κατηγορύασ 

Β) 

Βιομηχανικό Ζώνη 
Κατηγορύασ Β 

 

Βιοτεχνικό Ζώνη/ 
Περιοχό Κατηγορύασ Β 

Πλυντόρια 
αυτοκινότων 
(Βιοτεχνικό Ανϊπτυξη 
Κατηγορύασ Β) 

Βιομηχανικό Ζώνη 
Κατηγορύασ Β 

 

Βιοτεχνικό Ζώνη/ 
Περιοχό Κατηγορύασ Β 

Περιφερειακϊ 
Εμπορικϊ Κϋντρα 

Μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ 
των 100 τ.μ., υπό προώποθϋςεισ 

Ωξονεσ 
Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι 

ε πρατόριο 
πετρελαιοειδών 

Τπό προώποθϋςεισ 

Βιοτεχνικό Ανϊπτυξη 
Κατηγορύασ Γ 

Βιοτεχνικό Ζώνη/ 
Περιοχό Κατηγορύασ Β 

 

Κεντρικό Εμπορικό 
Περιοχό 

Μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ 
των 200 τ.μ. 

Περιφερειακϊ 
Εμπορικϊ Κϋντρα 

Ωξονεσ 
Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι 

Σοπικϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ 
των 100 τ.μ., υπό προώποθϋςεισ 
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ΣΤΠΟ/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΖΨΝΗ/ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

Ωξονεσ 
Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ ΙΙΙ 

υνεργεύα ςυντόρηςησ 
και επιςκευόσ 
μεταφορικών μϋςων ό 
Ιδιωτικϊ Κϋντρα 
Σεχνικού Ελϋγχου 
Οχημϊτων (ΙΚΣΕΟ-

MOT) (Βιοτεχνικϋσ 
Αναπτύξεισ 
Κατηγορύασ Γ) 

Βιοτεχνικό Ζώνη/ 
Περιοχό Κατηγορύασ Β 

 

Κεντρικό Εμπορικό 
Περιοχό 

υνεργεύο μοτοςυκλετών/ 
μοτοποδηλϊτων μόνο, με μϋγιςτο 
μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ των 200 

τ.μ., υπό προώποθϋςεισ 

Περιφερειακϊ 
Εμπορικϊ Κϋντρα 

Μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ 
των 200 τ.μ. 

Ωξονεσ 
Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι 

Σοπικϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ 
των 100 τ.μ., υπό προώποθϋςεισ 

Ωξονεσ 
Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ ΙΙΙ 

Αποθηκευτικό 
Ανϊπτυξη Κατηγορύασ 
Α (ςυγκεκριμϋνοι 
τύποι) 

Ειδικό Βιομηχανικό 
Ζώνη Κατηγορύασ Α 

Δεν καθορύζεται Βιομηχανικό 
Ζώνη/Περιοχό Κατηγορύασ Α, ςτην 
οπούα να επιτρϋπονται όλοι οι τύποι 
αποθηκευτικών αναπτύξεων 
κατηγορύασ Α 

Αποθηκευτικό 
Ανϊπτυξη Κατηγορύασ 
Β 

Βιομηχανικό Ζώνη 
Κατηγορύασ Β 

Μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ 
των 300 τ.μ., υπό προώποθϋςεισ 

Κεντρικό Εμπορικό 
Περιοχό 

Μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ 
των 100 τ.μ., υπό προώποθϋςεισ 

Περιφερειακϊ 
Εμπορικϊ Κϋντρα 

Ωξονεσ 
Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι 

Εκτόσ Περιοχών 
Ανϊπτυξησ ςε Αγροτικό 
Ζώνη Γα 

Για υποςτόριξη τησ γεωργικόσ 
ανϊπτυξησ 

Βιοτεχνικϋσ και 
Βιομηχανικϋσ 
αναπτύξεισ που 
δραςτηριοποιούνται 

ςτην ανακύκλωςη 
αςτικών και ϊλλων 
αποβλότων 

Βιομηχανικό ό 
Βιοτεχνικό Ζώνη/ 
Περιοχό 

 

Εκτόσ Περιοχών 

Ανϊπτυξησ ςε Αγροτικό 
Ζώνη Γα 

Τπό προώποθϋςεισ 
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ΣΤΠΟ/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΖΨΝΗ/ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

Αποθόκεσ Κτηνοτροφικό Ζώνη Για υποςτόριξη τησ κτηνοτροφικόσ 
ανϊπτυξησ (αποθόκευςη ζωοτροφών 
και ϊλλων εφοδύων ό εξοπλιςμού) 

 

13.17 Πύνακασ Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Ζωνών Σοπικού χεδύου Σςερύου 

τον Πύνακα 13.2 που ακολουθεύ, δεύχνονται οι Βιομηχανικϋσ και Βιοτεχνικϋσ 
Ζώνεσ του Σοπικού χεδύου Σςερύου. 

Πύνακασ 13.2 Βιομηχανικϋσ και Βιοτεχνικϋσ Ζώνεσ Σοπικού χεδύου Σςερύου 

Α/Α ΖΨΝΗ ΕΚΣΑΗ (Ηa) 

1 Ειδικό Βιομηχανικό Ζώνη Κατηγορύασ Α 109,74 

2 Βιομηχανικό Ζώνη Κατηγορύασ Β – νότια 45,46 

3 Βιομηχανικό Ζώνη Κατηγορύασ Β – βόρεια 1,41 

4 Βιοτεχνικό Ζώνη Κατηγορύασ Β – ανατολικό 10,66 

5 
Βιοτεχνικό Ζώνη Κατηγορύασ Β – δυτικό – βρύςκεται εγγύτερα 
ςτον οικιςμό (προγραμματύζεται η δημιουργύα Βιοτεχνικόσ Περιοχόσ ςε 
τεμϊχιο κρατικόσ ιδιοκτηςύασ) 

5,93 
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14. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

14.1 Γενικϊ 

14.1.1 Σα εκπαιδευτικϊ ιδρύματα ωσ χώροι, εγκαταςτϊςεισ και επύκεντρα 
δραςτηριότητασ, αποτελούν ςτοιχεύα πολεοδομικόσ οργϊνωςησ κεφαλαιώδουσ 
ςημαςύασ, δεδομϋνου ότι επηρεϊζουν ςημαντικϊ το βαθμό επιτυχύασ τησ 
οργϊνωςησ του ςυνόλου τησ Δημοτικόσ περιοχόσ Σςερύου. Ιδιαύτερα ςημαντικόσ 
παρϊγοντασ ςτην διαμόρφωςη λειτουργικόσ χωροθετικόσ πολιτικόσ εύναι η 
αναγνώριςη του γεγονότοσ ότι τα ιδιωτικϊ και δημόςια εκπαιδευτόρια, μϋχρι και 
τη Μϋςη Εκπαύδευςη, λειτουργούν με διαφορετικϋσ ζώνεσ επιρροόσ και 
εξυπηρϋτηςησ. 

14.1.2 τη Δημοτικό περιοχό λειτουργούν δυο δημόςια δημοτικϊ ςχολεύα, το Α΄ 
Δημοτικό και το Β΄ Δημοτικό χολεύο, ϋνα δημόςιο, ϋνα κοινοτικό και δυο 
ιδιωτικϊ νηπιαγωγεύα. Επύςησ λειτουργεύ παιδικό λϋςχη ςτον ύδιο χώρο που 
βρύςκεται το κοινοτικό νηπιαγωγεύο. 

14.2 Προβλόματα 

 Παρϊ τισ ςημαντικϋσ θετικϋσ εξελύξεισ τησ τελευταύασ πενταετύασ, ςτον τομϋα τησ 
εκπαύδευςησ, αντιμετωπύζονται κυρύωσ τα ακόλουθα προβλόματα, από 
πολεοδομικό ϊποψη: 

(α) Η μη ιςόρροπη κατανομό των ςχολεύων τοιχειώδουσ Εκπαύδευςησ ςτην 
περιοχό του Σοπικού χεδύου, ςε ςυνδυαςμό με τισ παραπϋρα απαιτόςεισ 
για αυτό τη βαθμύδα εκπαύδευςησ, γεγονόσ που οδηγεύ ςτον 
προγραμματιςμό ενόσ νϋου Δημοτικού χολεύου. 

(β) τη Δημοτικό περιοχό δεν λειτουργεύ κανϋνα ςχολεύο Μϋςησ Εκπαύδευςησ 
(Γυμνϊςιο ό Λύκειο), εξαιτύασ αφενόσ τησ εξϊρτηςόσ τησ από το αςτικό 
ςυγκρότημα Λευκωςύασ για μεγϊλο φϊςμα εκπαιδευτηρύων και αφετϋρου 
τησ λειτουργύασ ό/και του προγραμματιςμού Περιφερειακών Γυμναςύων και 
Λυκεύων ςε γειτονικϋσ διοικητικϋσ περιοχϋσ. Εντούτοισ, επειδό η Δημοτικό 

περιοχό βρύςκεται ςτα κρϊςπεδα τησ Λευκωςύασ και παρουςιϊζει μεγϊλη 
οικιςτικό ανϊπτυξη, το Τπουργεύο Παιδεύασ, Πολιτιςμού, Αθλητιςμού και 
Νεολαύασ ςυςτόνει όπωσ, ςτην περιοχό του Σοπικού χεδύου, προβλεφθεύ η 
χωροθϋτηςη ενόσ ςχολεύου Μϋςησ Εκπαύδευςησ (Γυμνϊςιο). 

(γ) Η αδυναμύα ςτην εφαρμογό ολοκληρωμϋνησ πολιτικόσ για τη χωροθϋτηςη 
ςχολεύων διαφόρων βαθμύδων, λόγω προβλημϊτων που προκύπτουν από 
την ϋγκαιρη εξαςφϊλιςη τησ γησ. 

14.3 Η τρατηγικό του Σοπικού χεδύου 

14.3.1 Η ανϊπτυξη τησ Κύπρου ςε περιφερειακό διεθνϋσ κϋντρο παροχόσ υπηρεςιών 

υψηλόσ προςτιθϋμενησ αξύασ, ιδιαύτερα ςτον τομϋα τησ εκπαύδευςησ, αποτελεύ 
ϋναν από τουσ ςτρατηγικούσ ςτόχουσ τησ Κυβϋρνηςησ. τόχοσ εύναι η 
αναβϊθμιςη και ο εκςυγχρονιςμόσ όλων των βαθμύδων τησ εκπαύδευςησ και η 
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δημιουργύα ενόσ ςύγχρονου, ανθρώπινου και δημοκρατικού ςχολεύου, όπου τα 
παιδιϊ θα ϋχουν ύςεσ ευκαιρύεσ και θα αναπτύςςουν όλεσ τισ δυνατότητϋσ τουσ 
χωρύσ καμιϊ διϊκριςη. 

14.3.2 Η εθνικό ςτρατηγικό για την τριτοβϊθμια εκπαύδευςη ςτοχεύει ςτην ανϊπτυξη 
του τομϋα αυτού με τη δημιουργύα των κατϊλληλων ςυνθηκών μϋςω ενόσ 
αυςτηρού νομικού πλαιςύου το οπούο να διαςφαλύζει την παροχό εκπαύδευςησ 
υψηλόσ ποιότητασ ςε όςο το μεγαλύτερο δυνατό ντόπιων και διεθνών φοιτητών, 
με παρϊλληλη προώθηςη τησ δια βύου εκπαύδευςησ, τησ επαγγελματικόσ 
κατϊρτιςησ και τησ ϋρευνασ. 

14.3.3 Η χωροθετικό πολιτικό για τα εκπαιδευτικϊ ιδρύματα ϋχει διαμορφωθεύ ϋχοντασ 

υπόψη την ενθϊρρυνςη ςε χωρικό επύπεδο του προαναφερόμενου ορϊματοσ. 
Μϋςα ςε αυτό το πλαύςιο υιοθετούνται ευϋλικτεσ πολιτικϋσ που καθοδηγούν και 
ενθαρρύνουν τϋτοιεσ αναπτύξεισ, τόςο από το δημόςιο όςο και από τον ιδιωτικό 
τομϋα. 

14.4 Ειδικού τόχοι και Προοπτικϋσ 

 ε ότι αφορϊ τον τομϋα τησ εκπαύδευςησ υιοθετούνται οι ακόλουθοι γενικού 
ςτόχοι: 

(α) Η ϋγκαιρη διαςφϊλιςη τησ γησ η οπούα εύναι αναγκαύα για νϋα δημόςια 

ςχολεύα, ϋτςι ώςτε να καταςτεύ δυνατό η ανϋγερςη νϋων ςχολικών κτιρύων 
με βϊςη ολοκληρωμϋνο πρόγραμμα που ςυναρτϊται με την αναμενόμενη 
κατανομό του τοπικού πληθυςμού. 

(β) Η εφαρμογό των καθοριςμϋνων και ςύγχρονων ενιαύων προτύπων 
ελϊχιςτησ ϋκταςησ και παρεχόμενων διευκολύνςεων για ςχολεύα διαφόρων 
βαθμύδων. 

(γ) Η υιοθϋτηςη ευϋλικτων λύςεων ςε ςχϋςη με τα ςχολεύα, ώςτε να 
διαςφαλύζεται η μϋγιςτη δυνατότητα προςαρμογόσ ςτισ μεταβαλλόμενεσ 
ανϊγκεσ. 

(δ) Η ενθϊρρυνςη, όπου εύναι εφικτό, τησ πολλαπλόσ χρόςησ των δημόςιων 
ςχολικών εγκαταςτϊςεων, και ιδιαύτερα των αθλητικών, από το ςύνολο τησ 
κοινότητασ. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεύ η αποδοτικότητα των 
δημόςιων επενδύςεων και θα περιοριςθούν οι ανϊγκεσ για παρόμοιου 
τύπου εγκαταςτϊςεισ. Η πολλαπλό χρόςη των ανωτϋρω διευκολύνςεων θα 
ςυμβϊλει και ςτη δημιουργύα κοινοτικόσ ςυνεύδηςησ και για να υλοποιηθεύ 
θα πρϋπει να αποκαταςταθεύ ςτενό ςυνεργαςύα μεταξύ των αρμόδιων 
εκπαιδευτικών και κοινοτικών φορϋων. 

14.5 Φωροθετικό Πολιτικό για Εκπαιδευτόρια 

 Σα εκπαιδευτικϊ ιδρύματα όλων των τύπων και βαθμύδων πρϋπει να 
χωροθετούνται, κατϊ κανόνα, εκτόσ όπου αναφϋρεται διαφορετικϊ ςτο κεύμενο 
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που ακολουθεύ, μϋςα ςτισ καθοριςμϋνεσ Περιοχϋσ Ανϊπτυξησ ςύμφωνα με την 
ακόλουθη πολιτικό και τισ προώποθϋςεισ τησ παραγρϊφου 14.10: 

Φωροθϋτηςη Νηπιαγωγεύων 

14.5.1 Σα δημόςια και τα ιδιωτικϊ νηπιαγωγεύα εύναι ενδεδειγμϋνο να χωροθετούνται 
μϋςα ςε περιοχϋσ κατοικύασ, νοουμϋνου ότι τηρούνται ςτο μϋγιςτο βαθμό οι 
προώποθϋςεισ τησ παραγρϊφου 14.5.4 και κατϊ κανόνα με προςπϋλαςη από 
δευτερεύουςεσ οδικϋσ αρτηρύεσ και βαςικούσ ςυλλεκτόριουσ δρόμουσ. 
Επιπρόςθετα, η χωροθϋτηςη νηπιαγωγεύου επιτρϋπεται ςτο τεμϊχιο που 
καθορύζεται ςτο χϋδιο με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) ωσ χώροσ Πολιτιςτικόσ και 
Εκπαιδευτικόσ Τποδομόσ και ςτο χϋδιο με Αρ. 6 (Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ) του 

Σοπικού χεδύου με τον κωδικό Αα4. 

14.5.2 Κϊθε νηπιαγωγεύο υπολογύζεται ότι εξυπηρετεύ περιοχϋσ κατοικύασ ακτύνασ 300-
500 μϋτρων περύπου και πληθυςμό 600 ατόμων περύπου. Εύναι προτιμητϋο όπωσ 
τα νηπιαγωγεύα γειτνιϊζουν με δημοτικϊ ςχολεύα και δημόςιουσ ανοικτούσ 
χώρουσ, ώςτε να διαμορφώνονται ςυνθόκεσ ϊνετησ πρόςβαςησ ςε αυτϊ, να 
περιορύζονται οι οχηματικϋσ κινόςεισ και να διαςφαλύζονται υψηλού επιπϋδου 
οικιςτικϋσ ανϋςεισ και ποιότητα περιβϊλλοντοσ. 

14.5.3 Νηπιαγωγεύα εύναι δυνατό να επιτρϋπονται και ςε ςημαντικϊ κϋντρα 
απαςχόληςησ, όπωσ για παρϊδειγμα ςε περιοχϋσ που καθορύζονται για εμπορικϋσ 

δραςτηριότητεσ (Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό, Περιφερειακϊ Εμπορικϊ Κϋντρα, 
Σοπικϊ Εμπορικϊ Κϋντρα και Ωξονεσ Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ Ι και III) ό ςε 
κατϊλληλα επιλεγμϋνουσ χώρουσ ςε Βιομηχανικϋσ Ζώνεσ, νοουμϋνου ότι θα 
διαςφαλύζεται κατϊ απόλυτο τρόπο η αςφϊλεια και η υγεύα των μαθητών. 

14.5.4 Η απαιτούμενη ϋκταςη γηπϋδου για δημόςια και ιδιωτικϊ νηπιαγωγεύα 
διαφοροποιεύται ανϊλογα με το μϋγεθόσ τουσ [Πύνακεσ 1α και 1β, αντύςτοιχα, 
Παρϊρτημα Δ (Πρόνοιεσ για Εκπαιδευτικϊ Ιδρύματα) του Σοπικού χεδύου]. τισ 
περιπτώςεισ χωροθϋτηςησ νηπιαγωγεύου ςε τεμϊχιο ςε πυκνοκατοικημϋνη 
περιοχό πυρόνα το εμβαδόν γηπϋδου που καθορύζεται με βϊςη τισ πρόνοιεσ του 
κεφαλαύου αυτού και του Παραρτόματοσ Δ εύναι δυνατό να μειωθεύ με τη 

ςύμφωνη γνώμη του Τπουργεύου Παιδεύασ, Πολιτιςμού, Αθλητιςμού και 
Νεολαύασ. 

14.5.5 ημειώνεται ότι για βρεφονηπιακούσ και παιδοκομικούσ ςταθμούσ θα ιςχύει η 
πολιτικό τησ παραγρϊφου 15.8.2 (Τγεύα και Κοινωνικό Μϋριμνα). ε περύπτωςη 
ανϊπτυξησ με νηπιαγωγεύο και βρεφονηπιακό ςταθμό, η Πολεοδομικό Αρχό θα 
διαβουλεύεται με τα αντύςτοιχα Τπουργεύα. 

Φωροθϋτηςη χολεύων τοιχειώδουσ Εκπαύδευςησ 

14.5.6 Η Δημοτικό Εκπαύδευςη αποτελεύ την πρώτη βαθμύδα τησ εκπαύδευςησ και ϋχει 

ωσ βαςικό ςτόχο να οργανώνει, εξαςφαλύζει και προςφϋρει ςε όλα τα παιδιϊ 
τϋτοιεσ ευκαιρύεσ, ώςτε να αναπτύςςονται ιςόρροπα ςτο γνωςτικό, 
ςυναιςθηματικό και ψυχοκινητικό τομϋα. 
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14.5.7 Η ανϋγερςη ςχολεύων τοιχειώδουσ Εκπαύδευςησ θα επιτρϋπεται κατϊ κύριο λόγο 
ςτουσ καθοριςμϋνουσ για το ςκοπό αυτό χώρουσ που παρουςιϊζονται ςτο χϋδιο 
με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) ωσ χώροι κατϊλληλοι για ανϋγερςη ςχολεύων και ςτο 
χϋδιο με Αρ. 6 (Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ) του Σοπικού χεδύου με τον κωδικό Αα4. 

14.5.8 Σα δημόςια Δημοτικϊ χολεύα λειτουργούν ωσ ουςιώδεισ μονϊδεσ κοινωνικόσ και 
χωροδομικόσ οργϊνωςησ των περιοχών κατοικύασ. Κϊθε δημόςιο Δημοτικό 
χολεύο υπολογύζεται ότι εξυπηρετεύ περιοχϋσ κατοικύασ ακτύνασ 800-1.000 
μϋτρων περύπου και πληθυςμό τησ τϊξησ των 3.000 ατόμων. Όπου εύναι εφικτό, 
τα δημόςια Δημοτικϊ χολεύα εύναι ςκόπιμο να ςυνδυϊζονται, χωροδομικϊ, με 
Σοπικϊ Εμπορικϊ Κϋντρα και δημόςιουσ χώρουσ πρϊςινου, και να εξυπηρετούνται 

από τισ δημόςιεσ ςυγκοινωνύεσ. Σα δημόςια Δημοτικϊ χολεύα θα χωροθετούνται 
κατϊ μόκοσ δευτερεύοντοσ οδικού δικτύου ό κατ’ εξαύρεςη ςε δευτερεύουςεσ 
οδικϋσ αρτηρύεσ, νοουμϋνου ότι θα διαςφαλύζεται κατϊ απόλυτο τρόπο η 
αςφϊλεια και η υγεύα των μαθητών. Θα πρϋπει να ςυνδϋονται με τη γύρω περιοχό 
με κατϊλληλο δύκτυο πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων. 

14.5.9 Πϋραν των ςυγκεκριμϋνων χώρων που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 14.5.7 η 
ανϋγερςη δημόςιων Δημοτικών χολεύων θα μπορεύ να επιτραπεύ και ςε ϊλλεσ 
κατϊλληλεσ περιοχϋσ, ςε περιπτώςεισ όπου οι καθοριςμϋνοι χώροι αυτού ϋχουν 
καταληφθεύ από ιδιωτικό εκπαιδευτόριο, ϋχοντασ υπόψη τα κριτόρια τησ 
παραγρϊφου 14.5.8 και νοουμϋνου ότι τηρούνται οι Γενικϋσ Προώποθϋςεισ για 

Εκπαιδευτικϊ Ιδρύματα, όπωσ καταγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 14.10. 

14.5.10 Σα ιδιωτικϊ ςχολεύα τοιχειώδουσ Εκπαύδευςησ κατϊ κύριο λόγο λειτουργούν ςε 
επύπεδο Δημοτικόσ περιοχόσ, και κατ’ επϋκταςη, οι περιοχϋσ επιρροόσ και 
εξυπηρϋτηςησ τουσ εύναι μεγαλύτερεσ από αυτϋσ των δημοςύων ςχολεύων τησ 
ύδιασ βαθμύδασ. Ψσ εκ τούτου, η χωροθϋτηςό τουσ θα επιτρϋπεται ςτουσ 
ακόλουθουσ χώρουσ νοουμϋνου ότι τηρούνται οι Γενικϋσ Προώποθϋςεισ για 
Εκπαιδευτικϊ Ιδρύματα, όπωσ καταγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 14.10: 

(α) τουσ καθοριςμϋνουσ χώρουσ που δεύχνονται ςτο χϋδιο με Αρ. 5 (Φρόςη 
Γησ) ωσ χώροι κατϊλληλοι για ανϋγερςη ςχολεύων και ςτο χϋδιο με Αρ. 6 
(Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ) του Σοπικού χεδύου με τον κωδικό Αα4. 

(β) Κατϊ μόκοσ όλων των κατηγοριών Αξόνων Εμπορικόσ Δραςτηριότητασ και 
ςε περιοχϋσ κατοικύασ, κατϊ μόκοσ του δευτερεύοντοσ οδικού δικτύου και 
κατϊ μόκοσ δευτερευουςών οδικών αρτηριών. 

(γ) την Περιοχό Εξειδικευμϋνων Αναπτύξεων, ςύμφωνα με τισ προώποθϋςεισ 
και πρόνοιεσ του Κεφαλαύου 30 (Εξειδικευμϋνεσ Αναπτύξεισ). 

14.5.11 Ο καθοριςμόσ των προτύπων ϋκταςησ γηπϋδου για ςχολεύα τοιχειώδουσ 
Εκπαύδευςησ προκύπτει κατϊ κύριο λόγο από τισ απαιτόςεισ του Τπουργεύου 
Παιδεύασ, Πολιτιςμού, Αθλητιςμού και Νεολαύασ [Παρϊρτημα Δ (Πρόνοιεσ για 

Εκπαιδευτικϊ Ιδρύματα) του Σοπικού χεδύου]. ε περιπτώςεισ που αυτό 
θεωρεύται δικαιολογημϋνο από την Πολεοδομικό Αρχό και το αρμόδιο Τπουργεύο, 
εύναι δυνατό να επιτραπεύ μεύωςη των απαιτόςεων για χώρουσ αθλοπαιδιών, 
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ανϊλογα με τη θϋςη του ςχολεύου μϋςα ςτην Περιοχό Ανϊπτυξησ και τισ πρόνοιεσ 
τησ παραγρϊφου 1 (Δημοτικϊ χολεύα) ςτο Παρϊρτημα Δ του Σοπικού χεδύου. 

Φωροθϋτηςη χολεύων Μϋςησ Εκπαύδευςησ 

14.5.12 Η ανϋγερςη ςχολεύων Μϋςησ Εκπαύδευςησ θα επιτρϋπεται κατϊ κύριο λόγο ςτουσ 
καθοριςμϋνουσ για το ςκοπό αυτό χώρουσ που παρουςιϊζονται ςτο χϋδιο με Αρ. 
5 (Φρόςη Γησ) ωσ χώροι κατϊλληλοι για ανϋγερςη ςχολεύων και ςτο χϋδιο με 
Αρ. 6 (Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ) του Σοπικού χεδύου με τον κωδικό Αα4. 

14.5.13 Σα δημόςια ςχολεύα Μϋςησ Εκπαύδευςησ χωροθετούνται, κατϊ κύριο λόγο, ςτισ 
περιοχϋσ κατοικύασ τισ οπούεσ εξυπηρετούν. Κϊθε δημόςιο Γυμνϊςιο υπολογύζεται 

να εξυπηρετεύ περιοχϋσ ακτύνασ 1.500 μϋτρων περύπου και πληθυςμό τησ τϊξησ 
των 5.000 μϋχρι 10.000 ατόμων. Οι χώροι που επιλϋγονται πρϋπει να 
εξυπηρετούνται επαρκώσ από το δευτερεύον, τουλϊχιςτον, οδικό δύκτυο, τισ 
δημόςιεσ ςυγκοινωνύεσ και τα δύκτυα ποδηλατόδρομων και πεζόδρομων. Σα 
ςχολεύα αυτόσ τησ βαθμύδασ εύναι χρόςιμο να γειτνιϊζουν με τα καθοριςμϋνα 
Σοπικϊ Εμπορικϊ Κϋντρα και δημόςιουσ χώρουσ πρϊςινου. Φώροι που δεν εύναι 
κεντρικού ςτισ περιοχϋσ που εξυπηρετούν πρϋπει να προςφϋρουν απαραύτητα 
πολύ καλό προςπϋλαςη. 

14.5.14 Πϋραν των ςυγκεκριμϋνων χώρων που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 14.5.12 η 
ανϋγερςη δημόςιων ςχολεύων Μϋςησ Εκπαύδευςησ θα μπορεύ να επιτραπεύ και ςε 

ϊλλεσ κατϊλληλεσ περιοχϋσ, ςε περιπτώςεισ όπου οι καθοριςμϋνοι αυτού χώροι 
ϋχουν καταληφθεύ από ιδιωτικό εκπαιδευτόριο, ϋχοντασ υπόψη τα κριτόρια τησ 
παραγρϊφου 14.5.13 και νοουμϋνου ότι τηρούνται οι Γενικϋσ Προώποθϋςεισ για 
Εκπαιδευτικϊ Ιδρύματα, όπωσ καταγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 14.10. 

14.5.15 Σα ιδιωτικϊ ςχολεύα Μϋςησ Εκπαύδευςησ κατϊ κύριο λόγο λειτουργούν ςε 
επύπεδο Δημοτικόσ περιοχόσ, και κατ’ επϋκταςη, οι περιοχϋσ επιρροόσ και 
εξυπηρϋτηςησ τουσ εύναι μεγαλύτερεσ από αυτϋσ των δημοςύων ςχολεύων τησ 
ύδιασ βαθμύδασ. Ψσ εκ τούτου, η χωροθϋτηςό τουσ θα επιτρϋπεται ςτουσ 
ακόλουθουσ χώρουσ νοουμϋνου ότι τηρούνται οι Γενικϋσ Προώποθϋςεισ για 
Εκπαιδευτικϊ Ιδρύματα, όπωσ καταγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 14.10: 

(α) τουσ καθοριςμϋνουσ για το ςκοπό αυτό χώρουσ που δεύχνονται ςτο χϋδιο 
με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) ωσ χώροι κατϊλληλοι για ανϋγερςη ςχολεύων και ςτο 
χϋδιο με Αρ. 6 (Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ) του Σοπικού χεδύου με τον κωδικό 
Αα4. 

(β) Κατϊ μόκοσ όλων των κατηγοριών Αξόνων Εμπορικόσ Δραςτηριότητασ και 
ςε περιοχϋσ κατοικύασ, κατϊ μόκοσ δρόμων πρωταρχικόσ ςημαςύασ και 
κατϊ μόκοσ του δευτερεύοντοσ οδικού δικτύου. 

(γ) την Περιοχό Εξειδικευμϋνων Αναπτύξεων, ςύμφωνα με τισ προώποθϋςεισ 

και πρόνοιεσ του Κεφαλαύου 30 (Εξειδικευμϋνεσ Αναπτύξεισ). 

14.5.16 Ο καθοριςμόσ των προτύπων ϋκταςησ γηπϋδου για ςχολεύα Μϋςησ Εκπαύδευςησ 



 

132 Σ Ο Π Ι Κ Ο    Χ Ε Δ Ι Ο   Σ  Ε Ρ Ι Ο Τ   2021` 
 

προκύπτει κατϊ κύριο λόγο από τισ απαιτόςεισ του Τπουργεύου Παιδεύασ, 
Πολιτιςμού, Αθλητιςμού και Νεολαύασ [Παρϊρτημα Δ (Πρόνοιεσ για 
Εκπαιδευτικϊ Ιδρύματα) του Σοπικού χεδύου]. ε περιπτώςεισ που αυτό 
θεωρεύται δικαιολογημϋνο από την Πολεοδομικό Αρχό και το αρμόδιο Τπουργεύο, 
εύναι δυνατό να επιτραπεύ μεύωςη των απαιτόςεων για χώρουσ αθλοπαιδιών, 
ανϊλογα με τη θϋςη του ςχολεύου μϋςα ςτην Περιοχό Ανϊπτυξησ και τισ πρόνοιεσ 
τησ παραγρϊφου 2 (Γυμνϊςια, Λύκεια και Σεχνικϋσ χολϋσ) ςτο Παρϊρτημα Δ 
του Σοπικού χεδύου. 

Φωροθϋτηςη χολών Σριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ 

14.5.17 χολϋσ Σριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ θα χωροθετούνται μϋςα ςε Περιοχϋσ 

Ανϊπτυξησ και θα ϋχουν ϊνετεσ ςυνθόκεσ προςπϋλαςησ από τουσ 
αυτοκινητόδρομουσ καθώσ και τουσ δρόμουσ πρωταρχικόσ ςημαςύασ. Σϋτοιεσ 
ςχολϋσ εύναι επύςησ δυνατό να χωροθετούνται ςτην Περιοχό Εξειδικευμϋνων 
Αναπτύξεων, ςύμφωνα με τισ προώποθϋςεισ και πρόνοιεσ του Κεφαλαύου 30 
(Εξειδικευμϋνεσ Αναπτύξεισ). 

14.5.18 Θα ενθαρρύνεται η χωροθϋτηςη τϋτοιων ςχολών ςτουσ Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι και ςε περιοχϋσ κατοικύασ κατϊ μόκοσ δρόμων πρωταρχικόσ 
ςημαςύασ, τηρουμϋνων των Γενικών Προώποθϋςεων τησ παραγρϊφου 14.10. 

14.5.19 Ο καθοριςμόσ αυςτηρών προτύπων μεγϋθουσ για χολϋσ Σριτοβϊθμιασ 

Εκπαύδευςησ εύναι γενικϊ δύςκολοσ, λόγω τησ ποικιλύασ του τύπου και των 
αναγκών τουσ. Σα πρότυπα του περιϋχονται ςτο Παρϊρτημα Δ (Πρόνοιεσ για 
Εκπαιδευτικϊ Ιδρύματα) αποτελούν το πλαύςιο με βϊςη το οπούο θα καθορύζονται 
οι απαιτόςεισ για τϋτοιεσ ςχολϋσ. 

14.5.20 Οι απαιτόςεισ για ακϊλυπτουσ χώρουσ, τοπιοτεχνημϋνο χώρο και διευκολύνςεισ 
για αθλοπαιδιϋσ δυνατόν να μειωθούν για Ιδιωτικϋσ χολϋσ Σριτοβϊθμιασ 
Εκπαύδευςησ, ςε ςχϋςη με τισ δημόςιεσ, ςύμφωνα με τα όςα αναφϋρονται ςτην 
παρϊγραφο 3 (χολϋσ Σριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ) ςτο Παρϊρτημα Δ του 
Σοπικού χεδύου. Για χολϋσ Σριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ με ανϊγκεσ που 
προκύπτουν από το παρεχόμενο πρόγραμμα ςπουδών, η Πολεοδομικό Αρχό εύναι 

δυνατό να μειώςει παραπϋρα τισ απαιτόςεισ για ακϊλυπτουσ χώρουσ, 
τοπιοτεχνημϋνο χώρο, διευκολύνςεισ για αθλοπαιδιϋσ και κλειςτό αύθουςα 
πολλαπλών χρόςεων, ανϊλογα με το πρόγραμμα τησ κϊθε χολόσ, με τη 
ςύμφωνη γνώμη του Τπουργεύου Παιδεύασ, Πολιτιςμού, Αθλητιςμού και 
Νεολαύασ. 

14.5.21 την περύπτωςη χολών Σριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, για ςκοπούσ 
ορθολογιςτικότερησ αξιοπούηςησ πόρων, δύνεται η δυνατότητα μεύωςησ των 
απαιτούμενων χώρων για αθλοπαιδιϋσ, νοουμϋνου ότι οι ανϊγκεσ του 
εκπαιδευτηρύου εξυπηρετούνται από κοινοτικούσ χώρουσ αθλοπαιδιών τησ 
ευρύτερησ περιοχόσ. Νοεύται ότι οι κοινοτικϋσ αθλητικϋσ εγκαταςτϊςεισ μπορούν 

να παραχωρηθούν με ςυμφωνύα χρόςησ, όταν βρύςκονται ςε κοντινό απόςταςη 
και δεν ανόκουν ςε ϊλλο εκπαιδευτόριο. 
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14.5.22 Ανϋγερςη φοιτητικών εςτιών ςε ςχϋςη με χολϋσ Σριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, θα 
επιτρϋπεται υπό προώποθϋςεισ ςτισ περιοχϋσ που περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 
11.12.5 (Περιοχϋσ Κατοικύασ και τϋγαςη). 

14.6 Υροντιςτόρια, Ινςτιτούτα, χολϋσ Φορού και Ψδεύα 

14.6.1 Υροντιςτόρια, ινςτιτούτα, ςχολϋσ χορού και ωδεύα θα χωροθετούνται κατϊ 
κανόνα ςτισ περιοχϋσ που καθορύζονται για εμπορικϋσ χρόςεισ (Κεντρικό 
Εμπορικό Περιοχό, Περιφερειακϊ και Σοπικϊ Εμπορικϊ Κϋντρα) και ςτον Ωξονα 
Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ Ι. Αναπτύξεισ του αναφερόμενου τύπου με μϋγιςτο 
μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ των 200 τ.μ. δυνατόν να χωροθετούνται και ςτουσ 
Ωξονεσ Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ ΙΙΙ. Νοεύται ότι οι ςυγκεκριμϋνεσ αναπτύξεισ 

δεν θα επηρεϊζουν δυςμενώσ τισ ανϋςεισ και το οδικό δύκτυο τησ παρακεύμενησ 
περιοχόσ. 

14.6.2 Υροντιςτόρια και ινςτιτούτα με μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ των 20 τ.μ. 
(χώροι διδαςκαλύασ και βοηθητικού χώροι) εύναι δυνατό να επιτρϋπονται ςε 
περιοχϋσ κατοικύασ οι οπούεσ εξυπηρετούνται από το τοπικό οδικό δύκτυο, 
νοουμϋνου ότι δεν επηρεϊζονται δυςμενώσ οι ανϋςεισ και οι κυκλοφοριακϋσ 
ςυνθόκεσ τησ οικιςτικόσ περιοχόσ και πληρούνται οι προώποθϋςεισ που θϋτει το 
αρμόδιο Τπουργεύο για ύδρυςη και λειτουργύα τϋτοιων αναπτύξεων. Οι 
περιπτώςεισ αυτϋσ δεν περιλαμβϊνουν ςχολϋσ χορού και ωδεύα. 

14.6.3 Μικρόσ κλύμακασ φροντιςτόρια, ινςτιτούτα, ςχολϋσ χορού και ωδεύα, με μϋγιςτο 
μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ των 130 τ.μ., εύναι δυνατό να επιτρϋπονται ςε περιοχϋσ 
κατοικύασ, οι οπούεσ πρϋπει να εξυπηρετούνται επαρκώσ από το δευτερεύον, 
τουλϊχιςτον, οδικό δύκτυο. Κατϊ τη μελϋτη ςχετικών αιτόςεων η Πολεοδομικό 
Αρχό θα λαμβϊνει ςοβαρϊ υπόψη τον ενδεχόμενο επηρεαςμό των ανϋςεων, των 
κυκλοφοριακών δεδομϋνων καθώσ και τισ τυχόν ςυνθόκεσ ςυγκϋντρωςησ 
παρόμοιων τϋτοιων χρόςεων ςτην περιοχό και τον ςυγκεκριμϋνο δρόμο, ώςτε να 
αποφευχθούν οι ςχετικϋσ δυςμενεύσ επιπτώςεισ. 

14.6.4 Υροντιςτόρια, ινςτιτούτα, ςχολϋσ χορού και ωδεύα εύναι επύςησ δυνατό να 
χωροθετούνται ςε τεμϊχια που εμπύπτουν ςε περιοχϋσ κατοικύασ κατϊ μόκοσ 

δρόμων πρωταρχικόσ ςημαςύασ και βαςικών ςυλλεκτόριων δρόμων, με μϋγιςτο 
μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ των 200 τ.μ., υπό τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 

(α) Η πρόςβαςη ςτην ανϊπτυξη δεν θα δημιουργεύ ςυνθόκεσ κυκλοφοριακόσ 
αναςφϊλειασ και ςυμφόρηςησ. 

(β) Η ανϊπτυξη δεν θα επηρεϊζει δυςμενώσ τισ ανϋςεισ τησ παρακεύμενησ 
περιοχόσ. 

(γ) Ο αριθμόσ των χώρων ςτϊθμευςησ που απαιτεύται με βϊςη τα ςχετικϊ 
Πρότυπα για Παροχό και Διαμόρφωςη Φώρων τϊθμευςησ θα αυξϊνεται 

κατϊ 30%, ούτωσ ώςτε να διαςφαλύζεται η κυκλοφοριακό ικανότητα του 
δρόμου πρωταρχικόσ ςημαςύασ και των ανϋςεων των παρακεύμενων 
οικιςτικών περιοχών από πιθανό ςτϊθμευςη αυτοκινότων ςτο οδόςτρωμα. 
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(δ) Η οικοδομό θα απϋχει τουλϊχιςτον 5 μϋτρα από τα όρια του τεμαχύου. 

14.6.5 Υροντιςτόρια, ινςτιτούτα, ςχολϋσ χορού και ωδεύα με μεικτό εμβαδόν μεγαλύτερο 
των 200 τ.μ., εύναι δυνατό να χωροθετούνται ςε τεμϊχια που εμπύπτουν ςε 
περιοχϋσ κατοικύασ κατϊ μόκοσ δρόμων πρωταρχικόσ ςημαςύασ, υπό τισ 
προώποθϋςεισ τησ παραγρϊφου 14.6.4, καθώσ και τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 

(α) Σο ελϊχιςτον εμβαδόν του τεμαχύου θα εύναι τησ τϊξησ των 1.000 τ.μ. 

(β) Σο ποςοςτό κϊλυψησ δεν θα υπερβαύνει το 0,35:1. 

(γ) Σουλϊχιςτον το 50% των χώρων ςτϊθμευςησ που απαιτούνται θα 

χωροθετεύται ςτον ελεύθερο χώρο τησ ανϊπτυξησ ό ςε υπόςτεγο χώρο ςτο 
ιςόγειο τησ ανϊπτυξησ. 

(δ) ε περύπτωςη που απαιτεύται δημόςιοσ χώροσ πρϊςινου με βϊςη την 
παρϊγραφο 3.2 του Παραρτόματοσ Β (Γενικϋσ Πρόνοιεσ Πολιτικόσ) του 
Σοπικού χεδύου, αυτόσ θα χωροθετεύται κατϊ τρόπο ώςτε να αποτελεύ 
ζώνη προςταςύασ μεταξύ τησ ανϊπτυξησ και τησ παρακεύμενησ οικιςτικόσ 
περιοχόσ. 

(ε) Η οικοδομό θα απϋχει τουλϊχιςτον 5 μϋτρα από τα όρια του τεμαχύου και η 
ϋκταςη γησ μεταξύ τησ οικοδομόσ και του δρόμου θα τοπιοτεχνηθεύ 

κατϊλληλα. Η Πολεοδομικό Αρχό θα εξαςφαλύζει, όπου εύναι εφικτό, 
απομονωτικό λωρύδα πρϊςινου μεταξύ του τεμαχύου και του δρόμου 
πρωταρχικόσ ςημαςύασ, ούτωσ ώςτε, ανϊλογα με την περύπτωςη, η 
πρόςβαςη από τον αναφερόμενο δρόμο να αποτρϋπεται ό να επιτρϋπεται 
από ελεγχόμενεσ ειςόδουσ/εξόδουσ. 

(ςτ) Κατϊ τη χορόγηςη πολεοδομικόσ ϊδειασ για ανϊπτυξη με βϊςη τισ πρόνοιεσ 
τησ παρούςασ παραγρϊφου, εύναι δυνατό η επιβολό ανϊλογα με την 
περύπτωςη αντιςταθμιςτικών μϋτρων, που εύναι δυνατό να περιλαμβϊνουν 
ϋργα βελτύωςησ του οδικού δικτύου (περιλαμβανομϋνου και του αναγκαύου 
οδικού εξοπλιςμού τησ εγγύσ περιοχόσ), τοπιοτϋχνηςη των δημόςιων 

χώρων πρϊςινου (περιλαμβανομϋνου και του αναγκαύου εξοπλιςμού για τη 
δημιουργύα οργανωμϋνων πϊρκων/παιδικόσ χαρϊσ και πλατεύασ), 
καταςκευό δημόςιων χώρων ςτϊθμευςησ, και ϊλλα ϋργα βαςικόσ αςτικόσ 
υποδομόσ. 

14.6.6 ε περύπτωςη δημιουργύασ φροντιςτηρύου, ινςτιτούτου, ςχολόσ χορού ό ωδεύου 
ςε περιοχό κατοικύασ, ςύμφωνα με τισ πρόνοιεσ των παραγρϊφων 14.6.2, 14.6.3, 
14.6.4 και 14.6.5, το υπολοιπόμενο δομόςιμο εμβαδόν τησ ανϊπτυξησ θα διατύθεται 
για οικιςτικό χρόςη. 

14.7 Ειδικϋσ χολϋσ 

14.7.1 Γενικϊ η Πολεοδομικό Αρχό θα εξετϊζει αιτόςεισ για Ειδικϋσ χολϋσ, όπωσ για 
παρϊδειγμα ςχολϋσ όλων των βαθμύδων για ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ, ανϊλογα 
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με τον τύπο και τισ ανϊγκεσ τησ κϊθε περύπτωςησ, ςε ςυνεννόηςη με τισ αρμόδιεσ 
κυβερνητικϋσ υπηρεςύεσ. 

14.7.2 Οι Ειδικϋσ χολϋσ πρϋπει να διαθϋτουν περιβϊλλον υψηλόσ ποιότητασ και ϊνετη 
προςπϋλαςη, ϋτςι ώςτε να μπορούν να εξυπηρετόςουν ευρύτερεσ περιοχϋσ. Η 
ϋκταςη γηπϋδου που απαιτεύται για κϊθε περύπτωςη θα καθορύζεται από τισ 
ανϊγκεσ και τα χαρακτηριςτικϊ τησ, ενώ το περιβϊλλον υφιςτϊμενων ςχολών του 
τύπου αυτού πρϋπει να προςτατευθεύ και αναβαθμιςθεύ. 

14.8 υντελεςτόσ Δόμηςησ 

14.8.1 ε τεμϊχια γησ ςτα οπούα πρόκειται να ανεγερθεύ ςχολικό κτύριο οποιαςδόποτε 

βαθμύδασ (τοιχειώδουσ, Μϋςησ και Σριτοβϊθμιασ) ό ςε τεμϊχια γησ τα οπούα 
καθορύζονται ςτο χϋδιο Ανϊπτυξησ ωσ χώροι για ανϋγερςη ςχολεύων (Ζώνη Αα4) 
καθώσ και ςε τεμϊχια που δεςμεύθηκαν ό θα δεςμευθούν από μεγϊλησ κλύμακασ 
διαχωριςμούσ οικοπϋδων για το ςκοπό αυτό, θα ιςχύουν οι ακόλουθοι όροι 
δόμηςησ, ανεξϊρτητα από τισ γενικότερεσ πρόνοιεσ των Ζωνών: 

(α) Για ςχολικϊ κτύρια, πλην εκεύνων τησ Σριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, ςε 
Περιοχϋσ Ανϊπτυξησ ο ανώτατοσ ςυντελεςτόσ δόμηςησ καθορύζεται ςε 
0,50:1, το ποςοςτό κϊλυψησ ςε 0,30:1 και ο ανώτατοσ αριθμόσ ορόφων ςε 
τρεισ. 

Νοεύται ότι ςτην περύπτωςη νϋων ςχολών τοιχειώδουσ και Μϋςησ 
Εκπαύδευςησ που προτεύνονται ςε Περιοχϋσ Ανϊπτυξησ με ςυντελεςτό 
δόμηςησ ύςο ό μεγαλύτερο του 1,00:1, η Πολεοδομικό Αρχό μπορεύ να 
επιτρϋψει αύξηςη του ςυντελεςτό δόμηςησ που καθορύζεται ςτην 
προηγούμενη παρϊγραφο μϋχρι 0,80:1, νοουμϋνου ότι η προτιθϋμενη ςχολό 
θα πληρού κατϊ τα ϊλλα τα πρότυπα και τισ χωροθετικϋσ πρόνοιεσ του 
παρόντοσ Κεφαλαύου. 

Νοεύται επύςησ ότι ςε περύπτωςη όπου ο ςυντελεςτόσ δόμηςησ τησ 
αντύςτοιχησ Πολεοδομικόσ Ζώνησ εύναι μικρότεροσ από 0,50:1, θα ιςχύει ο 
μικρότεροσ αυτόσ ςυντελεςτόσ. 

(β) χολϋσ Σριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ δυνατό να επιτραπούν ςε Περιοχϋσ 
Ανϊπτυξησ νοουμϋνου ότι αυτϋσ πληρούν κατϊ τα ϊλλα τα πρότυπα και τισ 
χωροθετικϋσ πρόνοιεσ του παρόντοσ Κεφαλαύου. τισ περιπτώςεισ αυτϋσ θα 
ιςχύει η παρϊγραφοσ 10.2.6 για μεύωςη ςτο 70% του ανώτατου ςυντελεςτό 
δόμηςησ τησ επικρατούςασ χρόςησ, εκτόσ όταν η ανϊπτυξη εμπύπτει ςε 
εμπορικό ζώνη οπόταν και θα ιςχύει ο ςυντελεςτόσ δόμηςησ τησ ζώνησ 
αυτόσ. 

14.8.2 τισ περιπτώςεισ ανϋγερςησ νϋων ιδιωτικών χολών Σριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ 
εντόσ των Περιοχών Ανϊπτυξησ, η Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατό να αυξόςει 

τον επιτρεπόμενο ςυντελεςτό δόμηςησ που παρϋχεται με βϊςη την παρϊγραφο 
14.8 κατϊ 0,20:1, εφόςον ςτην ανϊπτυξη ςυμπεριλαμβϊνονται διευκολύνςεισ για 
διαμονό για τουλϊχιςτον 30% του ςυνολικού αριθμού των φοιτητών. 
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14.8.3 ε ςχϋςη με τεμϊχιο που τμόμα του επηρεϊζεται από χώρο καθοριςμϋνο ωσ 
κατϊλληλο για ανϋγερςη εκπαιδευτηρύου και η πολιτικό τησ Κυβϋρνηςησ εύναι η 
απόκτηςη του χώρου για ςκοπούσ ανϋγερςησ δημόςιου εκπαιδευτηρύου, η 
Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατό να επιτρϋψει τη μεταφορϊ ποςοςτού του 
δομόςιμου εμβαδού που αναλογεύ ςτο τμόμα που επηρεϊζεται από τον 
ςυγκεκριμϋνο καθοριςμό, νοουμϋνου ότι, κατϊ την κρύςη τησ, δεν δημιουργούνται 
ςυνθόκεσ υπερανϊπτυξησ ςτην περιοχό. Νοεύται ότι το μεταφερόμενο δομόςιμο 
εμβαδόν θα υπολογύζεται από την Πολεοδομικό Αρχό κατϊ περύπτωςη και δεν θα 
υπερβαύνει το 20% του εκϊςτοτε ιςχύοντοσ ςυντελεςτό δόμηςησ για κϊθε 
προκύπτον οικόπεδο ςτο μη επηρεαζόμενο τμόμα του τεμαχύου. 

14.9 Επϋκταςη Τφιςτϊμενων Εκπαιδευτηρύων 

 ε περύπτωςη νόμιμα υφιςτϊμενων εκπαιδευτηρύων, τα οπούα δεν πληρούν τα 
πρότυπα ϋκταςησ γηπϋδου που καθορύζονται ςτο Σοπικό χϋδιο, η Πολεοδομικό 
Αρχό μπορεύ ςε ςυνεννόηςη με το Τπουργεύο Παιδεύασ, Πολιτιςμού, Αθλητιςμού 
και Νεολαύασ, ό ϊλλη αρμόδια κυβερνητικό υπηρεςύα να επιτρϋψει περιοριςμϋνεσ 
επεκτϊςεισ, νοουμϋνου ότι πληρούνται και οι ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 

(α) Οι επεκτϊςεισ αξιολογούνται ωσ απόλυτα απαραύτητεσ για τη βιωςιμότητα 
ό την αναβϊθμιςη τησ λειτουργύασ του εκπαιδευτηρύου ό για την καλύτερη 
εξυπηρϋτηςη των αναγκών τησ περιοχόσ, χωρύσ να αυξϊνουν τον αριθμό 
των μαθητών. 

(β) Οι επεκτϊςεισ δεν επηρεϊζουν τισ απαιτόςεισ τησ παραγρϊφου 14.10 [εκτόσ 
από την 14.10(α)]. 

(γ) Η ολικό κυβικό χωρητικότητα των προςθηκών ςτην οικοδομό δεν θα 
υπερβαύνει το 10% τησ κυβικόσ χωρητικότητασ τησ υφιςτϊμενησ με βϊςη 
ςχετικό ϊδεια χωρητικότητασ την οπούα εύχε η οικοδομό κατϊ την 
ημερομηνύα δημοςύευςησ του Σοπικού χεδύου. 

14.10 Γενικϋσ Προώποθϋςεισ για Εκπαιδευτικϊ Ιδρύματα 

 Σο προτιθϋμενο για ανϊπτυξη εκπαιδευτόριο (τοιχειώδουσ, Μϋςησ και 
Σριτοβϊθμιασ) θα πρϋπει να πληρού τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 

(α) Να τηρεύ τα πρότυπα ϋκταςησ που καθορύζονται ςτο Παρϊρτημα Δ 
(Πρότυπα για Εκπαιδευτικϊ Ιδρύματα) του Σοπικού χεδύου, εκτόσ όπου 
προβλϋπεται διαφορετικϊ. 

(β) Να διαθϋτει ϊνετη και αςφαλό προςπϋλαςη και ικανοποιητικό χώρο για την 
κυκλοφορύα και τη διακύνηςη οχημϊτων μϋςα ςτο γόπεδο του ςχολεύου, 
όπου κρύνεται αναγκαύο. 

(γ) Να προβλϋπονται ϊνετεσ και αςφαλεύσ διευθετόςεισ για την επιβύβαςη και 

αποβύβαςη των μαθητών και να διαθϋτει επαρκεύσ χώρουσ ςτϊθμευςησ, 
ςύμφωνα με τα πρότυπα που ιςχύουν. 
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(δ) Να μη δημιουργεύ κυκλοφοριακϊ προβλόματα ούτε κινδύνουσ οδικών 
ατυχημϊτων. 

(ε) Να μην προκαλεύ δυςμενεύσ επιπτώςεισ ςτισ ανϋςεισ παραπλόςιων 
ιδιοκτηςιών και εγκαταςτϊςεων, αλλϊ ούτε και το ύδιο να επηρεϊζεται από 
ςυνορεύουςεσ οχλούςεσ χρόςεισ. 

(ςτ) Να πληρού υψηλού επιπϋδου αποδεκτϊ πρότυπα χωροδιϊταξησ, 
αρχιτεκτονικού ςχεδιαςμού και τοπιοτϋχνηςησ. 

14.11 Αποδϋςμευςη Φώρων Καθοριςμϋνων για Ανϋγερςη Εκπαιδευτηρύων 

 Η Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατό να χορηγόςει πολεοδομικό ϊδεια για ϊλλη 
ανϊπτυξη, εκτόσ του εκπαιδευτηρύου, ςύμφωνα με τισ πρόνοιεσ τησ ςυνορεύουςασ 
χαμηλότερησ Οικιςτικόσ Ζώνησ, ςε τεμϊχιο το οπούο καθορύζεται ωσ χώροσ για 
ανϋγερςη εκπαιδευτηρύου, νοουμϋνου ότι με βϊςη τον ευρύτερο εκπαιδευτικό 
προγραμματιςμό και μετϊ την ολοκλόρωςη τησ ςχετικόσ διαδικαςύασ 
επανεξϋταςησ καθοριςμϋνου χώρου για ανϋγερςη εκπαιδευτηρύου από ad-hoc 
επιτροπό, η οπούα θα αποτελεύται από εκπροςώπουσ των Γενικών Διευθυντών 
των Τπουργεύων Εςωτερικών, Οικονομικών και Παιδεύασ, Πολιτιςμού, 
Αθλητιςμού και Νεολαύασ, και του Διευθυντό του Σμόματοσ Πολεοδομύασ και 
Οικόςεωσ, διαπιςτωθεύ ότι ο χώροσ αυτόσ δεν εύναι αναγκαύοσ για την ανϋγερςη 
δημόςιου εκπαιδευτηρύου. 

14.12 Εφαρμογό 

 Αναμϋνεται ότι οι αρμόδιοι φορεύσ Δημόςιασ Εκπαύδευςησ θα υλοποιόςουν ςτο 
μϋγιςτο ποςοςτό την πιο πϊνω διαγραφόμενη πολιτικό, χωρύσ να αποκλεύεται η 
ςυμμετοχό και του ιδιωτικού τομϋα. ε ότι αφορϊ τον τομϋα τησ δημόςιασ 
εκπαύδευςησ η υλοπούηςη τησ πολιτικόσ αυτόσ προώποθϋτει τα ακόλουθα: 

(α) Ση διϊθεςη επαρκών δημόςιων πόρων για την ϋγκαιρη απόκτηςη τησ γησ, η 
οπούα εύναι αναγκαύα για τον τομϋα τησ εκπαύδευςησ. 

(β) Σον ςωςτό προγραμματιςμό του δημόςιου τομϋα ςε ό,τι αφορϊ την 

ανϋγερςη νϋων ςχολικών κτηρύων. 

(γ) Σην εξαςφϊλιςη επαρκούσ γησ για ςχολεύα ςε περιπτώςεισ εξϋταςησ 
αιτόςεων για διαχωριςμούσ οικοπϋδων μεγϊλησ κλύμακασ ό ςε ενιαύεσ 
αναπτύξεισ, νοουμϋνου ότι κϊτι τϋτοιο κρύνεται απαραύτητο αφού 
προηγηθεύ διαβούλευςη με το Τπουργεύο Παιδεύασ, Πολιτιςμού, 
Αθλητιςμού και Νεολαύασ. Νοεύται ότι ςε τϋτοιεσ περιπτώςεισ θα ιςχύουν οι 
πρόνοιεσ τησ παραγρϊφου 3.3 του Παραρτόματοσ Β (Γενικϋσ Πρόνοιεσ 
Πολιτικόσ) του Σοπικού χεδύου, καθώσ και οι πρόνοιεσ του παρόντοσ 
Κεφαλαύου. 

(δ) Σην εξαςφϊλιςη επαρκούσ γησ για δημόςια ςχολεύα μϋςω τησ εφαρμογόσ 
ςχεδύου αςτικού αναδαςμού ό/και τησ εφαρμογόσ των προνοιών για 
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μεταφορϊ αναπτυξιακών δικαιωμϊτων, εφόςον θεςπιςτούν οι αναγκαύεσ 
νομοθεςύεσ. 

14.13 Πύνακασ Επιτρεπόμενων Περιοχών Φωροθϋτηςησ Αναπτύξεων ςε ςχϋςη με 
την Εκπαύδευςη 

τον Πύνακα 14.1 που ακολουθεύ, καθορύζεται η περιοχό του Σοπικού χεδύου 
όπου επιτρϋπεται η χωροθϋτηςη αναπτύξεων ςε ςχϋςη με την εκπαύδευςη. 

Πύνακασ 14.1 Φωροθετικό Πολιτικό για Αναπτύξεισ ςε ςχϋςη με την Εκπαύδευςη ςτο 
Σοπικό χϋδιο Σςερύου 

ΣΤΠΟ/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΖΨΝΗ/ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

Νηπιαγωγεύα Περιφερειακϊ 
Εμπορικϊ Κϋντρα 

 

Σοπικϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Ωξονεσ 
Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι και ΙΙΙ 

Φώροσ Πολιτιςτικόσ 
και Εκπαιδευτικόσ 

Τποδομόσ 

Οικιςτικϋσ Ζώνεσ Με προςπϋλαςη από δευτερεύουςεσ 
οδικϋσ αρτηρύεσ και βαςικούσ 
ςυλλεκτόριουσ δρόμουσ 

Βιομηχανικϋσ Ζώνεσ Τπό προώποθϋςεισ 

χολεύα τοιχειώδουσ 
Εκπαύδευςησ 

Καθοριςμϋνεσ Ζώνεσ 
Δημόςιων και 

Ωλλων Αςτικών 
Φρόςεων 

 

Ωξονεσ 

Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι και ΙΙΙ 

Οικιςτικϋσ Ζώνεσ Κατϊ μόκοσ του δευτερεύοντοσ οδικού 
δικτύου 

Κατϊ μόκοσ δευτερευουςών οδικών 
αρτηριών 

Περιοχό 
Εξειδικευμϋνων 
Αναπτύξεων 

Προώποθϋςεισ Κεφαλαύου 30 
(Εξειδικευμϋνεσ Αναπτύξεισ) 

χολεύα Μϋςησ 

Εκπαύδευςησ 

Καθοριςμϋνεσ Ζώνεσ 

Δημόςιων και 

Ωλλων Αςτικών 
Φρόςεων 
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ΣΤΠΟ/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΖΨΝΗ/ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

Ωξονεσ 
Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι και ΙΙΙ 

Οικιςτικϋσ Ζώνεσ Κατϊ μόκοσ δρόμων πρωταρχικόσ 
ςημαςύασ 

Κατϊ μόκοσ του δευτερεύοντοσ 
οδικού δικτύου 

Περιοχό 
Εξειδικευμϋνων 

Αναπτύξεων 

Προώποθϋςεισ Κεφαλαύου 30 
(Εξειδικευμϋνεσ Αναπτύξεισ) 

Σριτοβϊθμια Εκπαύδευςη Περιοχϋσ Ανϊπτυξησ  

Ωξονεσ 
Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι 

Οικιςτικϋσ Ζώνεσ Κατϊ μόκοσ δρόμων πρωταρχικόσ 
ςημαςύασ 

Περιοχό 
Εξειδικευμϋνων 
Αναπτύξεων 

Προώποθϋςεισ Κεφαλαύου 30 
(Εξειδικευμϋνεσ Αναπτύξεισ) 

Υροντιςτόρια/Ινςτιτούτα/ 
χολϋσ Φορού/Ψδεύα 

Κεντρικό Εμπορικό 
Περιοχό 

 

Περιφερειακϊ 
Εμπορικϊ Κϋντρα 

Σοπικϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Ωξονεσ 
Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι 

Ωξονεσ 
Δραςτηριότητασ 

Κατηγορύασ ΙΙΙ 

Μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ 
των 200 τ.μ. 

Υροντιςτόρια/Ινςτιτούτα Οικιςτικϋσ Ζώνεσ Μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ 
των 20 τ.μ., κατϊ μόκοσ τοπικού 
οδικού δικτύου 

Μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ 
των 130 τ.μ., κατϊ μόκοσ του 
δευτερεύοντοσ οδικού δικτύου 

Υροντιςτόρια/Ινςτιτούτα/ 
χολϋσ Φορού/Ψδεύα 

Οικιςτικϋσ Ζώνεσ Μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ 
των 200 τ.μ., κατϊ μόκοσ δρόμων 
πρωταρχικόσ ςημαςύασ ό βαςικών 
ςυλλεκτόριων δρόμων 

Μεγαλύτερο εμβαδόν κατϊ μόκοσ 
δρόμων πρωταρχικόσ ςημαςύασ, υπό 
προώποθϋςεισ 
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ΣΤΠΟ/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΖΨΝΗ/ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

Ειδικϋσ χολϋσ (π.χ. για 
ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ) 

 Η Πολεοδομικό Αρχό θα εξετϊζει 
τϋτοιεσ αιτόςεισ ανϊλογα με τον τύπο 
και τισ ανϊγκεσ τησ κϊθε περύπτωςησ, 
ςε ςυνεννόηςη με τισ αρμόδιεσ 
κυβερνητικϋσ υπηρεςύεσ 
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15. ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

15.1 Γενικϊ 

15.1.1 Ο τομϋασ τησ υγεύασ βρύςκεται ςε μεταβατικό ςτϊδιο προγραμματιςμού και 
επαναξιολόγηςησ, με ςτόχο την αναδιοργϊνωςη του ςυνόλου του ςυςτόματοσ 
πϊνω ςε νϋα βϊςη, προςανατολιςμϋνη ςτα ςύγχρονα ευρωπαώκϊ πρότυπα. 

15.1.2  Η ειςαγωγό του Γενικού χεδύου Τγεύασ (ΓΕΤ) αναμϋνεται να ςυμβϊλει ςτην 
αναβϊθμιςη όλων των υπηρεςιών υγεύασ, ςτην αποκϋντρωςη των υπηρεςιών, 
ιδιαύτερα όςον αφορϊ την πρωτοβϊθμια φροντύδα, και ςτη χρόςη ςυγχρόνων 
μεθόδων ελϋγχου των παρεχόμενων υπηρεςιών, καθώσ και ςτην αξιοπούηςη και 

ενύςχυςη των υφιςταμϋνων νοςηλευτηρύων και τη δημιουργύα πολυδύναμων 
κϋντρων υγεύασ. 

15.1.3 Όςον αφορϊ τον τομϋα τησ κοινωνικόσ μϋριμνασ ςημαντικό προτεραιότητα τησ 
Κυβϋρνηςησ αποτελεύ η προώθηςη των αρχών τησ ιςότητασ, τησ μη διϊκριςησ και 
τησ κοινωνικόσ δικαιοςύνησ που παραπϋμπουν ςτην ανϊγκη για ειδικό φροντύδα 
ευϊλωτων και ειδικών ομϊδων και μονϊδων του πληθυςμού. 

15.2 Προβλόματα 

 Σα προβλόματα που αντιμετωπύζει ο τομϋασ τησ υγεύασ και τησ κοινωνικόσ 

μϋριμνασ ςτο επύπεδο του Σοπικού χεδύου Σςερύου εύναι η ςημαντικό εξϊρτηςό 
του από τον αντύςτοιχο τομϋα του αςτικού ςυγκροτόματοσ Λευκωςύασ και ο 
πολυκερματιςμόσ του τομϋα τησ υγεύασ ςε μικρϊ ιδιωτικϊ ιατρεύα, με τρόπο ώςτε 
να μην μπορούν να λειτουργούν ςυνδυαςμϋνα και να προςφϋρουν, κατϊ το 
δυνατό ολοκληρωμϋνη περύθαλψη. 

15.3 Ειδικό τρατηγικό Ανϊπτυξησ 

15.3.1 Η ανϊπτυξη τησ Κύπρου ςε περιφερειακό διεθνϋσ κϋντρο παροχόσ υπηρεςιών 
υγεύασ, υψηλόσ προςτιθϋμενησ αξύασ, αποτελεύ ϋνα από τουσ ςτρατηγικούσ 
ςτόχουσ τησ Κυβϋρνηςησ. Η υλοπούηςη του ςτόχου αυτού θα εξαρτηθεύ ςε 
μεγϊλο βαθμό από την επϋκταςη και αναβϊθμιςη των υπηρεςιών υγεύασ και από 

τισ ςυνεργαςύεσ που αναμϋνεται να προκύψουν με αναγνωριςμϋνα ιατρικϊ κϋντρα 
του εξωτερικού. Η εξϋλιξη αυτό, εϊν και φαύνεται να ϋχει μεςοπρόθεςμο 
ορύζοντα, όδη διαγρϊφεται μϋςα από το ενδιαφϋρον για δημιουργύα ιδιωτικών 
Νοςοκομεύων και εξειδικευμϋνων ιατρικών κϋντρων τα οπούα προςφϋρουν 
ολοκληρωμϋνεσ υπηρεςύεσ ςε αςθενεύσ. 

15.3.2 Η αναγκαιότητα για διαςφϊλιςη πρόςβαςησ για όλουσ ςε υπηρεςύεσ υγεύασ 
μακροχρόνιασ φροντύδασ, καθώσ και ςε ϊλλεσ απαραύτητεσ εγκαταςτϊςεισ που 
θα διευκολύνουν τη διαβύωςη και πλόρη ϋνταξη ςτην κοινότητα και ςτην αγορϊ 
εργαςύασ ιδιαύτερα των ευϊλωτων ομϊδων του πληθυςμού, επιβϊλλει την 
ειςαγωγό ευϋλικτων πολιτικών για ανϊπτυξη τησ αναγκαύασ υποδομόσ κοινωνικόσ 

μϋριμνασ ςε κατϊλληλεσ τοποθεςύεσ. 
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15.4 Βαςικού τόχοι 

 Για ουςιαςτικό αναβϊθμιςη του τομϋα τησ υγεύασ και των παρεχόμενων 
υπηρεςιών, και ενςωμϊτωςη ςτο Σοπικό χϋδιο των νϋων τϊςεων ςτον τομϋα τησ 
υγεύασ, και τησ κοινωνικόσ μϋριμνασ καθορύζονται οι πιο κϊτω βαςικού ςτόχοι: 

(α) Η ιςόρροπη κατϊ το δυνατό κατανομό ςτον πολεοδομικό ιςτό τησ περιοχόσ 
του Σοπικού χεδύου, υπηρεςιών πρωτοβϊθμιασ φροντύδασ και αριθμού 
νϋων Σοπικών Κϋντρων Τγεύασ, που θα αποτελούν μικρόσ κλύμακασ 
δημόςιεσ κλινικϋσ, κατϊ το δυνατό ςε χώρουσ με εύκολη προςπϋλαςη και 
εξυπηρϋτηςη από μϋςα δημόςιασ μεταφορϊσ, και ςε περιοχϋσ με 
περιβϊλλον υψηλόσ ποιότητασ. 

(β) Η αναβϊθμιςη του επιπϋδου των παρεχόμενων διευκολύνςεων υγεύασ, προσ 
εξυπηρϋτηςη του πληθυςμού, όςο και προσ προςϋλκυςη ξϋνων, ςτα 
πλαύςια ενθϊρρυνςησ του ιατρικού τουριςμού, με τον καθοριςμό 
χωροθετικόσ πολιτικόσ για ιδιωτικϊ Νοςοκομεύα, εξειδικευμϋνεσ κλινικϋσ 
και ιατρικϊ κϋντρα υψηλών προδιαγραφών, ςε κατϊλληλεσ περιπτώςεισ, 
εντόσ των Περιοχών Ανϊπτυξησ, όςο και εκτόσ των Περιοχών Ανϊπτυξησ, 
όπωσ περιγρϊφεται ςτο Κεφϊλαιο 30 (Εξειδικευμϋνεσ Αναπτύξεισ). 

(γ) Η παροχό των αναγκαύων διευκολύνςεων κοινωνικόσ μϋριμνασ γενικϊ και 
μακροχρόνιασ φροντύδασ, και η διευκόλυνςη τησ χωροθϋτηςόσ τουσ ςε 

κατϊλληλα ςημεύα, για το πληθυςμό, ιδιαύτερα όςον αφορϊ τισ πλϋον 
ευϊλωτεσ ομϊδεσ, όπωσ οι ηλικιωμϋνοι, τα ϊτομα με αναπηρύεσ, οι 
μονογονικϋσ οικογϋνειεσ, οι οικογϋνειεσ με ςοβαρϊ κοινωνικϊ ό ϊλλα 
προβλόματα, οι μετανϊςτεσ, τα ϊτομα με ςοβαρϋσ αςθϋνειεσ ό εξαρτόςεισ, 
τα οπούα χρειϊζονται βοόθεια, και οι νϋοι που εγκαταλεύπουν πρόωρα το 
ςχολεύο, ό ϋχουν χαμηλό μορφωτικό επύπεδο. 

15.5 Φωροθετικό Πολιτικό για Νοςηλευτόρια, Διαγνωςτικϊ και Ωλλα Ιατρικϊ 
Κϋντρα 

15.5.1 Ιδιωτικϋσ κλινικϋσ, πολυκλινικϋσ, πανεπιςτημιακϋσ κλινικϋσ, διαγνωςτικϊ κϋντρα, 

καθώσ και ιδιωτικϊ νοςοκομεύα και ιατρικϊ κϋντρα θα επιτρϋπονται ςε περιοχϋσ 
που εντϊςςονται ςτο ςύςτημα κεντρικών λειτουργιών (Κεντρικό Εμπορικό 
Περιοχό, Περιφερειακϊ Εμπορικϊ Κϋντρα και Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι) ό/και αποτελούν προϋκταςό τουσ, όπου θα εφαρμόζονται ςχετικϋσ 
πρόνοιεσ κατϊ το πρότυπο τησ πολιτικόσ τησ διεύςδυςησ εμπορικών χρόςεων 
[παρϊγραφοσ 12.11.1 (Εμπορικό Ανϊπτυξη και Γραφεύα)]. 

15.5.2 Ιδιωτικϋσ κλινικϋσ, πολυκλινικϋσ, πανεπιςτημιακϋσ κλινικϋσ, διαγνωςτικϊ κϋντρα, 
καθώσ και ιδιωτικϊ νοςοκομεύα, ιατρικϊ κϋντρα, και ειδικού τύποι κλινικών 
(κϋντρα αποτοξύνωςησ, κλινικϋσ ψυχικόσ αποκατϊςταςησ, κ.ο.κ.) εύναι επύςησ 
δυνατό να χωροθετούνται ςε τεμϊχια που εμπύπτουν ςε περιοχϋσ κατοικύασ κατϊ 

μόκοσ δρόμων πρωταρχικόσ ςημαςύασ με μϋγιςτο βϊθοσ τησ τϊξησ των δυο 
ςυνόθων κανονικών οικοπϋδων τησ περιοχόσ, εφόςον το ποςοςτό κϊλυψησ δεν 
υπερβαύνει το 0,35:1, και με ανώτατο επιτρεπόμενο ςυντελεςτό δόμηςησ αυτό τησ 
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επικρατούςασ χρόςησ (δεν θα εφαρμόζεται η παρϊγραφοσ 10.2.6 για μεύωςη ςτο 
70% του ςυντελεςτό δόμηςησ τησ επικρατούςασ χρόςησ), υπό τισ ακόλουθεσ 
προώποθϋςεισ: 

(α) Σο τεμϊχιο θα ϋχει ελϊχιςτο εμβαδόν τησ τϊξησ των 1.000 τ.μ. 

(β) Η πρόςβαςη ςτην ανϊπτυξη και γενικϊ η λειτουργύα τησ ανϊπτυξησ δεν θα 
δημιουργεύ προβλόματα κυκλοφοριακόσ αςφϊλειασ. 

(γ) Η ανϊπτυξη δεν θα επηρεϊζει δυςμενώσ τισ ανϋςεισ και το οδικό δύκτυο τησ 
παρακεύμενησ οικιςτικόσ περιοχόσ. 

(δ) Ο αριθμόσ των χώρων ςτϊθμευςησ που απαιτεύται με βϊςη τα ςχετικϊ 
πρότυπα θα αυξϊνεται κατϊ 30%, ενώ το 40% των χώρων ςτϊθμευςησ που 
απαιτούνται ςυνολικϊ πρϋπει να προςφϋρεται ςτο ιςόγειο τησ ανϊπτυξησ. 

(ε) Η οικοδομό θα απϋχει τουλϊχιςτον 5 μϋτρα από τα όρια του τεμαχύου, 
εκτόσ του οδικού ςυνόρου. 

(ςτ) Θα δημιουργούνται υψηλόσ ποιότητασ τοπιοτεχνημϋνοι χώροι πρϊςινου. 

(ζ) τισ περιπτώςεισ ειδικών τύπων κλινικών (κϋντρα αποτοξύνωςησ, κλινικϋσ 
ψυχικόσ αποκατϊςταςησ, κ.ο.κ.), η Πολεοδομικό Αρχό θα μεριμνϊ για 

επιβολό κατϊλληλων όρων για ςχετικό λειτουργικό απομόνωςη τησ 
ανϊπτυξησ από την υπόλοιπη οικιςτικό περιοχό. 

Νοεύται ότι ςε περιπτώςεισ υφιςτϊμενων αναπτύξεων οι οπούεσ δεν τηρούν το 
κριτόριο του ανώτατου επιτρεπόμενου ποςοςτού κϊλυψησ, η Πολεοδομικό Αρχό 
δύναται να το αναπροςαρμόςει λαμβϊνοντασ υπόψη το ποςοςτό κϊλυψησ τησ 
αντύςτοιχησ Πολεοδομικόσ Ζώνησ και τη διαςφϊλιςη των ανϋςεων τησ ϊμεςησ 
περιοχόσ. 

15.5.3 Ιδιωτικϋσ κλινικϋσ μιασ ειδικότητασ, με μϋγιςτο αριθμό κλινών τισ 15, επιτρϋπονται 
ςτισ περιοχϋσ τησ παραγρϊφου 15.5.1, καθώσ επύςησ και ςε περιοχϋσ κατοικύασ 
κατϊ μόκοσ δρόμων πρωταρχικόσ ςημαςύασ, νοουμϋνου ότι ικανοποιούνται οι 

προώποθϋςεισ 15.5.2(β) μϋχρι και (ε). Η Πολεοδομικό Αρχό δύναται να 
αποφαςύζει κατ' αξύα για αιτόςεισ οι οπούεσ αφορούν τϋτοιεσ κλινικϋσ και ςε 
περιοχϋσ κατοικύασ κατϊ μόκοσ του δευτερεύοντοσ οδικού δικτύου με τισ ύδιεσ πιο 
πϊνω προώποθϋςεισ, ςε Σοπικϊ Εμπορικϊ Κϋντρα και ςε Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ ΙΙΙ, αφού λϊβει ςοβαρϊ υπόψη τισ ενδεχόμενεσ επιπτώςεισ ςτην 
ποιότητα ζωόσ ςτισ περιοχϋσ ςτισ οπούεσ προτεύνεται η ανϊπτυξη. τισ 
περιπτώςεισ αυτϋσ δεν θα εφαρμόζεται η παρϊγραφοσ 10.2.6 για μεύωςη ςτο 70% 
του ανώτατου ςυντελεςτό δόμηςησ τησ επικρατούςασ χρόςησ. 

15.5.4 Ειδικού τύποι κλινικών (κϋντρα αποτοξύνωςησ, κλινικϋσ ψυχικόσ αποκατϊςταςησ, 
κ.ο.κ.) εύναι δυνατόν να χωροθετηθούν και εκτόσ των Περιοχών Ανϊπτυξησ κατϊ 

προτεραιότητα ςτην καθοριςμϋνη Περιοχό Εξειδικευμϋνων Αναπτύξεων (όπωσ 
περιγρϊφεται ςτην παρϊγραφο 30.6.3), καθώσ και ςε τεμϊχια που εμπύπτουν ςτην 
Αγροτικό Ζώνη με κωδικό Γα4 και εφϊπτονται του Περιμετρικού Δακτύλιου 
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Σςερύου, νοουμϋνου ότι θα διαςφαλύζονται αποδεκτϋσ ςυνθόκεσ πρόςβαςησ και 
ποιότητασ περιβϊλλοντοσ και δεν θα δημιουργούνται αρνητικϋσ προώποθϋςεισ για 
ενδεχόμενεσ μελλοντικϋσ επεκτϊςεισ ϊλλων λειτουργιών. τισ περιπτώςεισ αυτϋσ 
δεν θα εφαρμόζεται η παρϊγραφοσ 10.2.6 για μεύωςη ςτο 70% του ανώτατου 
ςυντελεςτό δόμηςησ τησ επικρατούςασ χρόςησ. 

 Η παρούςα πολιτικό δεν εφαρμόζεται ςτο τμόμα του Περιμετρικού Δακτύλιου 
Σςερύου που εμπύπτει ςτον Περιμετρικό Αυτοκινητόδρομο Λευκωςύασ και ςτισ 
περιοχϋσ προςταςύασ που καθορύζονται τόςο εκατϋρωθεν του όςο και ςτουσ 
ανιςόπεδουσ/ιςόπεδουσ κόμβουσ [ςχετικό εύναι το χϋδιο με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) 
του Σοπικού χεδύου]. 

15.5.5 ε περύπτωςη δημιουργύασ νοςηλευτηρύου ό διαγνωςτικού/ιατρικού κϋντρου, το 
οπούο προορύζεται να χρηςιμοποιηθεύ για την ειςδοχό και παραμονό αςθενών 
όπου θα τουσ παρϋχονται υπηρεςύεσ υγεύασ ό νοςηλεύασ ό όπωσ καθορύζεται ςτον 
περύ Ιδιωτικών Νοςηλευτηρύων (Ϊλεγχοσ άδρυςησ και Λειτουργύασ) Νόμο του 
2001 και ςτισ εκϊςτοτε τροποποιόςεισ του, το υπολειπόμενο δομόςιμο εμβαδόν 
τησ ανϊπτυξησ δεν θα διατύθεται για οποιαδόποτε ϊλλη χρόςη. 

 ε περύπτωςη όμωσ δημιουργύασ διαγνωςτικού/ιατρικού κϋντρου, το οπούο δεν 
προορύζεται για τουσ πιο πϊνω ςκοπούσ, το υπολειπόμενο δομόςιμο εμβαδόν τησ 
ανϊπτυξησ εύναι δυνατό να διατύθεται για οποιαδόποτε ϊλλη επιτρεπόμενη χρόςη. 

15.5.6 Εγκαταςτϊςεισ που ςχετύζονται με την υγεύα εύναι δυνατό να χωροθετούνται και 
ςτην Περιοχό Εξειδικευμϋνων Αναπτύξεων, ςύμφωνα με τισ προώποθϋςεισ και τισ 
πρόνοιεσ του Κεφαλαύου 30 (Εξειδικευμϋνεσ Αναπτύξεισ). 

15.6 Φωροθετικό Πολιτικό για Ιδιωτικϊ Ιατρεύα 

15.6.1 Σα ιδιωτικϊ ιατρεύα μικρόσ κλύμακασ θεωρούνται ωσ αναπόςπαςτο ςτοιχεύο 
οργϊνωςησ και εξυπηρϋτηςησ τησ Δημοτικόσ περιοχόσ Σςερύου. Για τον λόγο 
αυτό, ιδιωτικϊ ιατρεύα μπορούν να επιτρϋπονται ςτισ περιοχϋσ που περιγρϊφονται 
ςτην παρϊγραφο 15.5.1, ςε Σοπικϊ Εμπορικϊ Κϋντρα και ςε Ωξονεσ 
Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ III, καθώσ και ςε περιοχϋσ κατοικύασ. ε περιοχϋσ 

κατοικύασ το μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν ιατρεύου για κϊθε οικόπεδο θα εύναι τησ 
τϊξησ των 130 τ.μ. 

 Νοεύται ότι η χωροθϋτηςη μικρού μεμονωμϋνου ιατρεύου θα επιτρϋπεται και ςε 
μιςό οικόπεδο, δεδομϋνου ότι προςφϋρονται οι αναγκαύοι χώροι ςτϊθμευςησ από 
ϊποψη αριθμού και λειτουργύασ, το κλιμακοςτϊςιο δεν εύναι κοινόχρηςτο, το 
ιατρεύο εύναι μϋγιςτου μεικτού εμβαδού τησ τϊξησ των 65 τ.μ. και ανόκει ςτον 
ιδιοκτότη/κϊτοικο του οικοπϋδου. 

15.6.2 Μεμονωμϋνα ιδιωτικϊ ιατρεύα μεγαλύτερου μεγϋθουσ εύναι δυνατό να 
χωροθετούνται ςε τεμϊχια που εμπύπτουν ςε περιοχϋσ κατοικύασ κατϊ μόκοσ 

δρόμων πρωταρχικόσ ςημαςύασ και κατϊ μόκοσ βαςικών ςυλλεκτόριων δρόμων, 
υπό τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 
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(α) Η πρόςβαςη ςτην ανϊπτυξη δεν θα δημιουργεύ προβλόματα 
κυκλοφοριακόσ αςφϊλειασ. 

(β) Η ανϊπτυξη δεν θα επηρεϊζει δυςμενώσ τισ ανϋςεισ και το οδικό δύκτυο τησ 
παρακεύμενησ οικιςτικόσ περιοχόσ. 

(γ) Ο αριθμόσ των χώρων ςτϊθμευςησ που απαιτεύται με βϊςη τα πρότυπα για 
χώρουσ ςτϊθμευςησ θα αυξϊνεται κατϊ 30%. 

15.6.3 ε περύπτωςη δημιουργύασ ιδιωτικού ιατρεύου ςε περιοχό κατοικύασ, ςύμφωνα με 
τισ πρόνοιεσ των παραγρϊφων 15.6.1 και 15.6.2, το υπολειπόμενο δομόςιμο 
εμβαδόν τησ ανϊπτυξησ θα διατύθεται για οικιςτικό χρόςη. 

15.6.4 Εργαςτόρια για χημικϋσ ό/και μικροβιολογικϋσ αναλύςεισ και οδοντοτεχνικϋσ 

εργαςύεσ, τα οπούα με βϊςη το Παρϊρτημα Α (Ερμηνεύα Όρων που 

Φρηςιμοποιούνται ςτο Σοπικό χϋδιο) αποτελούν βιοτεχνικό ανϊπτυξη 

Κατηγορύασ Γ, εύναι δυνατόν να χωροθετούνται ςε Βιοτεχνικό Ζώνη Κατηγορύασ Β 

και ςτην Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό, ςτα Περιφερειακϊ Εμπορικϊ Κϋντρα και 

ςτουσ Ωξονεσ Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ Ι, με μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ 

τϊξησ των 200 τ.μ., καθώσ και ςε Σοπικϊ Εμπορικϊ Κϋντρα και Ωξονεσ 

Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ ΙΙΙ, με μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ των 100 

τ.μ. 

15.7 Βαςικϋσ Προώποθϋςεισ για Φωροθϋτηςη Νοςηλευτηρύων 

 Κατϊ την εξϋταςη ςχετικών αιτόςεων, η Πολεοδομικό Αρχό θα αποδύδει ιδιαύτερη 
ςημαςύα ςτη διαςφϊλιςη ικανοποιητικών χώρων ςτϊθμευςησ, από ϊποψη 
αριθμού και λειτουργύασ, για τουσ επιςκϋπτεσ των εγκαταςτϊςεων, ϋτςι ώςτε να 
μην επιβαρύνεται η πρωτεύουςα χρόςη των ςυγκεκριμϋνων περιοχών, και κυρύωσ 
η οικιςτικό. Νοεύται ότι η Πολεοδομικό Αρχό θα διαβουλεύεται ςχετικϊ με το 
αρμόδιο Τπουργεύο Τγεύασ. 

15.8 Τπηρεςύεσ Κοινωνικόσ Μϋριμνασ 

15.8.1 Διϊφοροι τύποι υπηρεςιών κοινωνικόσ μϋριμνασ, οι οπούοι εμπύπτουν ςτα πλαύςια 
των βαςικών ςτόχων τησ παρούςασ πολιτικόσ όπωσ περιγρϊφεται ςτην 
παρϊγραφο 15.4(γ), όπωσ για παρϊδειγμα ςτϋγεσ ηλικιωμϋνων, κϋντρα 
απαςχόληςησ και διημϋρευςησ ατόμων τρύτησ ηλικύασ, κϋντρα νεότητασ, κ.ο.κ., 
θα επιτρϋπονται ςε περιοχϋσ που εντϊςςονται ςτο ςύςτημα κεντρικών 
λειτουργιών (Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό, Περιφερειακϊ Εμπορικϊ Κϋντρα και 
Ωξονεσ Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ Ι) ό/και αποτελούν προϋκταςό τουσ, όπου 
θα εφαρμόζονται ςχετικϋσ πρόνοιεσ κατϊ το πρότυπο τησ πολιτικόσ τησ 
διεύςδυςησ εμπορικών χρόςεων [παρϊγραφοσ 12.11.1 (Εμπορικό Ανϊπτυξη και 
Γραφεύα)] και ςε περιοχϋσ κατοικύασ μϋςα ςτισ Περιοχϋσ Ανϊπτυξησ, κατϊ 
προτύμηςη ςε ςυλλεκτόριουσ δρόμουσ και κοντϊ ςε δημόςιουσ χώρουσ πρϊςινου, 

νοουμϋνου ότι δεν θα προκαλούνται κυκλοφοριακϊ, λειτουργικϊ ό 
περιβαλλοντικϊ προβλόματα και δεν θα επηρεϊζονται οι ανϋςεισ των περιούκων 
καθώσ και ςε χώρουσ που ϋχουν διαςφαλιςτεύ ειδικϊ για αυτό το ςκοπό. Η 
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Πολεοδομικό Αρχό δύναται να αποφαςύζει κατ' αξύα για αιτόςεισ οι οπούεσ 
αφορούν τϋτοιεσ υπηρεςύεσ και ςε Σοπικϊ Εμπορικϊ Κϋντρα και ςε Ωξονεσ 
Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ ΙΙΙ, αφού λϊβει ςοβαρϊ υπόψη τισ ενδεχόμενεσ 
επιπτώςεισ ςτην ποιότητα ζωόσ ςτισ περιοχϋσ ςτισ οπούεσ προτεύνεται η 
ανϊπτυξη. Η Πολεοδομικό Αρχό θα μεριμνϊ ςε κατϊλληλεσ περιπτώςεισ για 
τόρηςη αυξημϋνων αποςτϊςεων ςε καύρια ςημεύα τησ ανϊπτυξησ από γειτονικϊ 
τεμϊχια ό/και για ςχετικό λειτουργικό απομόνωςη με την επιβολό κατϊλληλων 
όρων. τισ περιπτώςεισ τϋτοιων αναπτύξεων ςε περιοχϋσ κατοικύασ δεν θα 
εφαρμόζεται η παρϊγραφοσ 10.2.6 για μεύωςη ςτο 70% του ανώτατου ςυντελεςτό 
δόμηςησ τησ επικρατούςασ χρόςησ. 

15.8.2 Βρεφονηπιακού και Παιδοκομικού ταθμού 

 Πϋραν των όςων αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 15.8.1, βρεφονηπιακού και 
παιδοκομικού ςταθμού, για τουσ οπούουσ ϋχει αρμοδιότητα το Σμόμα Τπηρεςιών 
Κοινωνικόσ Ευημερύασ, θα επιτρϋπονται και ςτουσ χώρουσ που καθορύζονται για 
τη χωροθϋτηςη νηπιαγωγεύων ςτην παρϊγραφο 14.5 (Εκπαύδευςη). ε ότι αφορϊ 
τα πρότυπα μεγϋθη για αναπτύξεισ αυτού του τύπου, θα ιςχύουν τα καθοριζόμενα 
ςτον περύ Παύδων Νόμο (Κεφ. 352) και ςτουσ ςχετικούσ Κανονιςμούσ. 

15.9 Πρόςθετα Κριτόρια Εξϋταςησ Αιτόςεων 

 Αιτόςεισ για χωροθϋτηςη των διευκολύνςεων που περιγρϊφονται ςτο παρόν 

κεφϊλαιο θα εξετϊζονται με βϊςη τα ακόλουθα πρόςθετα κριτόρια: 

(α) Σισ ανϊγκεσ τησ τοπικόσ κοινότητασ, και τη δυνατότητα εύκολησ και 
αςφαλούσ προςπϋλαςησ από αυτό. 

(β) Σο ενδεχόμενο υπερβολικόσ κυκλοφοριακόσ φόρτιςησ ό επηρεαςμού των 
ανϋςεων των παρακεύμενων περιοχών κατοικύασ, καθώσ και την ύπαρξη 
επαρκούσ και αςφαλούσ πρόςβαςησ για οχόματα και ικανοποιητικών 
χώρων ςτϊθμευςησ μϋςα ςτο υπό ανϊπτυξη τεμϊχιο. 

(γ) Σο επύπεδο κτιριακού και περιβαλλοντικού ςχεδιαςμού. 

15.10 Πύνακασ Επιτρεπόμενων Περιοχών Φωροθϋτηςησ Ιατρεύων, Κλινικών και 
Τπηρεςιών Κοινωνικόσ Μϋριμνασ 

τον Πύνακα 15.1 που ακολουθεύ, καθορύζεται η περιοχό του Σοπικού χεδύου 
όπου επιτρϋπεται η χωροθϋτηςη τησ κϊθε κατηγορύασ κλινικόσ και ιατρεύου, 
καθώσ και διευκολύνςεων κοινωνικόσ μϋριμνασ και κοινοτικόσ υποδομόσ. 

Πύνακασ 15.1 Φωροθετικό Πολιτικό για Αναπτύξεισ Τγεύασ και Κοινωνικόσ Μϋριμνασ 
ςτο Σοπικό χϋδιο Σςερύου 

ΣΤΠΟ/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ 

ΖΨΝΗ/ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

Ιδιωτικϋσ κλινικϋσ, 
πολυκλινικϋσ, 

Κεντρικό Εμπορικό 
Περιοχό 
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ΣΤΠΟ/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΖΨΝΗ/ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

πανεπιςτημιακϋσ 
κλινικϋσ, διαγνωςτικϊ 
κϋντρα, ιδιωτικϊ 
νοςοκομεύα, ιατρικϊ 
κϋντρα 

Περιφερειακϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι 

Οικιςτικϋσ Ζώνεσ Κατϊ μόκοσ δρόμων πρωταρχικόσ 
ςημαςύασ, υπό προώποθϋςεισ 

Eιδικού τύποι 
κλινικών (κϋντρα 
αποτοξύνωςησ, 

κλινικϋσ ψυχικόσ 
αποκατϊςταςησ, 
κ.ο.κ.) 

Οικιςτικϋσ Ζώνεσ Κατϊ μόκοσ δρόμων πρωταρχικόσ 
ςημαςύασ, υπό προώποθϋςεισ 

Εκτόσ Περιοχών 

Ανϊπτυξησ ςε Αγροτικό 
Ζώνη Γα4, ςε τεμϊχια 
που εφϊπτονται του 
Περιμετρικού Δακτύλιου 
Σςερύου, εξαιρουμϋνου 
του τμόματόσ του που 
εμπύπτει ςτον 
Περιμετρικό 
Αυτοκινητόδρομο 
Λευκωςύασ και των 
περιοχών προςταςύασ 

που καθορύζονται 
εκατϋρωθϋν του και 
ςτουσ ανιςόπεδουσ/ 
ιςόπεδουσ κόμβουσ 

Τπό προώποθϋςεισ 

Περιοχό Εξειδικευμϋνων 
Αναπτύξεων 

Προώποθϋςεισ Κεφαλαύου 30 
(Εξειδικευμϋνεσ Αναπτύξεισ) 

Ιδιωτικϋσ κλινικϋσ 
μιασ ειδικότητασ 
(μϋγιςτοσ αριθμόσ 
κλινών 15) 

Κεντρικό Εμπορικό 
Περιοχό 

 

Περιφερειακϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι και ΙΙΙ 

Σοπικϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Οικιςτικϋσ Ζώνεσ Κατϊ μόκοσ δρόμων πρωταρχικόσ 
ςημαςύασ, υπό προώποθϋςεισ 

Κατϊ μόκοσ του δευτερεύοντοσ 
οδικού δικτύου, υπό προώποθϋςεισ 

Ιδιωτικϊ ιατρεύα Κεντρικό Εμπορικό 
Περιοχό 

 

Περιφερειακϊ Εμπορικϊ 

Κϋντρα 

Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι και ΙΙΙ 
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ΣΤΠΟ/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΖΨΝΗ/ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

Σοπικϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Ιδιωτικϊ ιατρεύα 
μικρόσ κλύμακασ 

Οικιςτικϋσ Ζώνεσ Μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ 
των 65 τ.μ. για επαγγελματικό 
ςτϋγαςη του ιδιοκτότη ςε τεμϊχιο 
εμβαδού ύςου με το όμιςυ κανονικού 
οικοπϋδου 

Μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ 
των 130 τ.μ. για κϊθε οικόπεδο 

Μεμονωμϋνα ιατρεύα μεγαλύτερου 
μεγϋθουσ, κατϊ μόκοσ δρόμου 
πρωταρχικόσ ςημαςύασ και κατϊ 
μόκοσ βαςικού ςυλλεκτόριου δρόμου, 
υπό προώποθϋςεισ 

Τπηρεςύεσ 
Κοινωνικόσ Μϋριμνασ 
και Κοινοτικόσ 
Τποδομόσ (ςτϋγεσ 
ηλικιωμϋνων, κϋντρα 
απαςχόληςησ και 

διημϋρευςησ ατόμων 
τρύτησ ηλικύασ, 
κϋντρα νεότητασ, 
κ.ο.κ.) 

Κεντρικό Εμπορικό 
Περιοχό 

 

Περιφερειακϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι και III 

Σοπικϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Οικιςτικϋσ Ζώνεσ Κατϊ προτύμηςη ςε ςυλλεκτόριουσ 
δρόμουσ, υπό προώποθϋςεισ 

Βρεφονηπιακού και 
παιδοκομικού ςταθμού 

Κεντρικό Εμπορικό 
Περιοχό 

 

Περιφερειακϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι και III 

Σοπικϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Οικιςτικϋσ Ζώνεσ Κατϊ προτύμηςη ςε ςυλλεκτόριουσ 
δρόμουσ, υπό προώποθϋςεισ 

Βιομηχανικϋσ Ζώνεσ Τπό προώποθϋςεισ 

Εργαςτόρια για 
χημικϋσ ό/και 
μικροβιολογικϋσ 
αναλύςεισ και 
οδοντοτεχνικϋσ 
εργαςύεσ 

Βιοτεχνικό Ζώνη 
Κατηγορύασ Β 

 

Κεντρικό Εμπορικό 
Περιοχό 

Μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ 
των 200 τ.μ. 

Περιφερειακϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι 

Σοπικϊ Εμπορικϊ Μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ 
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ΣΤΠΟ/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΖΨΝΗ/ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

Κϋντρα των 100 τ.μ. 

Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ ΙΙΙ 

Εξειδικευμϋνα 
Ιατρικϊ Κϋντρα/ 
Διαγνωςτικϊ Κϋντρα, 
Κϋντρα Ιατρικόσ 
Ϊρευνασ, Ειδικού 
Σύποι Κλινικών και 

Ιδιωτικϊ Νοςοκομεύα 

Περιοχό Εξειδικευμϋνων 
Αναπτύξεων 

Προώποθϋςεισ Κεφαλαύου 30 
(Εξειδικευμϋνεσ Αναπτύξεισ) 
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16. ΑΘΛΗΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΕΙ 

16.1 Γενικϊ 

16.1.1 Η προοδευτικό αύξηςη του ενδιαφϋροντοσ του κοινού ςε ςχϋςη με θϋματα 
ϊθληςησ, αναμϋνεται ότι θα ςυνεχύςει να δημιουργεύ ϋντονη ζότηςη για χώρουσ 
και μϋςα ενεργητικόσ ϊθληςησ και για αθλοπαιδιϋσ. 

16.1.2 Παρϊλληλα, οι τϊςεισ για νϋουσ τύπουσ αθλητικών εγκαταςτϊςεων δημιουργούν 
την ανϊγκη καθοριςμού χωροθετικόσ πολιτικόσ για αντιμετώπιςη των 
προβλημϊτων που προκύπτουν με τη χωροθϋτηςη των αναπτύξεων αυτών ςε 
διϊφορεσ υποπεριοχϋσ τησ Δημοτικόσ περιοχόσ Σςερύου, τόςο εντόσ όςο και 

εκτόσ των Περιοχών Ανϊπτυξησ. 

16.2 Προβλόματα 

16.2.1 Κϊθε αθλητικό διευκόλυνςη, ανϊλογα με τον τύπο και τον τρόπο λειτουργύασ τησ, 
πιθανόν να δημιουργεύ επιβαρύνςεισ διαφορετικόσ μορφόσ και ϋνταςησ ςτη 
φιλοξενούςα περιοχό και ενδϋχεται να επηρεϊζει τισ ανϋςεισ τησ. 

16.2.2 την περιοχό του Σοπικού χεδύου Σςερύου παρατηρούνται προβλόματα που 
ςυνδϋονται με την ϋλλειψη και την ανεπαρκό παροχό ανοικτών δημόςιων 
οργανωμϋνων, ιδιαύτερα μεγϊλων ςε ϋκταςη, διευκολύνςεων ϊθληςησ. Τπϊρχει 

επύςησ δυςκολύα εξεύρεςησ χώρων ικανοποιητικού μεγϋθουσ για αθλητικϋσ 
διευκολύνςεισ που παρϋχονται από τον ιδιωτικό τομϋα. 

16.3 Ειδικό τρατηγικό Ανϊπτυξησ 

16.3.1 Η Ειδικό τρατηγικό για τον τομϋα των αθλητικών διευκολύνςεων αποςκοπεύ 
ςτην ουςιαςτικό αναβϊθμιςη τησ ποιότητασ ζωόσ των πολιτών ςε όλεσ τισ 
περιοχϋσ τησ Δημοτικόσ περιοχόσ μϋςω τησ παροχόσ πολλαπλού και 
διαφορετικού τύπου αθλητικόσ υποδομόσ και εγκαταςτϊςεων. Οι αθλητικϋσ 
διευκολύνςεισ αποτελούν βαςικό ςτοιχεύο οργϊνωςησ όλων των βαθμύδων 
ςυγκρότηςησ του χώρου. 

16.3.2 Βαςικό επιδύωξη εύναι η αναβϊθμιςη τησ Δημοτικόσ περιοχόσ ώςτε να καταςτεύ 
κατϊ το εφικτό βιώςιμο ςτον τομϋα αυτό με δημόςιουσ και ιδιωτικούσ χώρουσ, 
υποδομϋσ και εγκαταςτϊςεισ ενεργητικόσ ϊθληςησ και αθλοπαιδιών 
ευκολόχρηςτουσ και φιλικούσ προσ τουσ κατούκουσ και προςιτούσ ςε όλεσ τισ 
κοινωνικϋσ ομϊδεσ περιλαμβανομϋνου και του μαζικού αθλητιςμού. 

16.4 Βαςικού τόχοι 

16.4.1 ε ότι αφορϊ τον τομϋα των αθλητικών διευκολύνςεων υιοθετούνται οι 
ακόλουθοι ςτόχοι: 

(α) Η εξαςφϊλιςη κατϊλληλων διευκολύνςεων ϊθληςησ ςε όλεσ τισ βαθμύδεσ. 
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(β) Η επιλογό χώρων για παροχό οργανωμϋνων διευκολύνςεων ϊθληςησ από 
τον ευρύτερο δημόςιο τομϋα. 

(γ) Η παροχό κατϊλληλων και ικανοποιητικών ευκαιριών για τη ςυμμετοχό 
του ιδιωτικού τομϋα ςτην προςφορϊ διευκολύνςεων ϊθληςησ, μϋςα από 
τον καθοριςμό των περιοχών όπου θα χωροθετούνται οι διϊφοροι τύποι 
αθλητικών εγκαταςτϊςεων, ανϊλογα με τισ λειτουργικϋσ απαιτόςεισ του 
κϊθε τύπου. 

16.4.2 Επιπλϋον υπϊρχουν ςημαντικϋσ προοπτικϋσ βελτύωςησ των παρεχόμενων 
διευκολύνςεων με τη χρηςιμοπούηςη των αθλητικών εγκαταςτϊςεων των 
ςχολεύων από την ευρύτερη τοπικό κοινότητα, ςε ώρεσ και περιόδουσ που τα 

ςχολεύα δεν λειτουργούν. Η κατϊ περύπτωςη εκμετϊλλευςη τϋτοιων δυνατοτότων 
από τουσ αρμόδιουσ εκπαιδευτικούσ και κοινοτικούσ φορεύσ θεωρεύται απόλυτα 
αναγκαύα. 

16.5 Φωροθετικό Πολιτικό για Κλειςτϋσ Αθλητικϋσ Διευκολύνςεισ 

16.5.1 Οι διευκολύνςεισ ϊθληςησ και εκγύμναςησ που αφορούν κλειςτούσ χώρουσ 
μπορούν να χωροθετούνται, κατϊ κανόνα ανϊλογα με την κλύμακα και την ακτύνα 
επιρροόσ και εξυπηρϋτηςόσ τουσ, ςε όλεσ τισ περιοχϋσ των κεντρικών λειτουργιών 
(Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό, Περιφερειακϊ Εμπορικϊ Κϋντρα, Σοπικϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα και Ωξονεσ Δραςτηριότητασ). 

16.5.2 Κλειςτϋσ αθλητικϋσ διευκολύνςεισ του ευρύτερου δημόςιου τομϋα μπορούν να 
χωροθετούνται ςε θϋςεισ που ειδικϊ καθορύζονται ςτο Σοπικό χϋδιο για τον 
ςκοπό αυτό. Διευκρινύζεται ότι ςτην περύπτωςη αυτό οι κλειςτϋσ αθλητικϋσ 
διευκολύνςεισ μπορούν να ςυνυπϊρχουν με ανοικτϋσ αθλητικϋσ διευκολύνςεισ 
(ςχετικό εύναι η παρϊγραφοσ 16.6.2). 

16.5.3 Κλειςτϋσ αθλητικϋσ διευκολύνςεισ μπορούν να χωροθετούνται κατ΄ εξαύρεςη και 
ςε ϊλλεσ περιοχϋσ με βϊςη εξειδικευμϋνα κριτόρια και προώποθϋςεισ όπωσ 
περιγρϊφεται ςτη ςυνϋχεια. 

16.5.3.1 Μικρόσ κλύμακασ κλειςτϊ γυμναςτόρια με μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ των 
150 τ.μ. ανϊ οικόπεδο, εύναι δυνατό να χωροθετούνται ςε περιοχϋσ κατοικύασ κατϊ 
μόκοσ βαςικών ςυλλεκτόριων δρόμων υπό τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 

(α) Η περιοχό ςτην οπούα προτεύνεται η ανϊπτυξη δεν εξυπηρετεύται 
ικανοποιητικϊ από υφιςτϊμενεσ διευκολύνςεισ του τύπου αυτού. 

(β) Η ανϊπτυξη αφορϊ επαγγελματικό ςτϋγαςη του ιδιοκτότη/κϊτοικου του 
οικοπϋδου και θα βρύςκεται ςτο ιςόγειο οικοδομόσ μϋχρι και 
τετρακατοικύασ. 

(γ) Δεν επηρεϊζονται δυςμενώσ οι ανϋςεισ τησ πρωτεύουςασ χρόςησ και η 

ανϊπτυξη δεν θα επιβαρύνει το οδικό δύκτυο τησ περιοχόσ. 
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(δ) Εξαςφαλύζεται ϊνετη χωροδιϊταξη τησ ανϊπτυξησ ςτο γόπεδο και 
κατϊλληλη τοπιοτϋχνηςη, καθώσ και επαρκόσ αριθμόσ χώρων ςτϊθμευςησ. 

16.5.3.2 Κλειςτϊ γυμναςτόρια με μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν μϋχρι τησ τϊξησ των 250 τ.μ., 
εύναι δυνατό να χωροθετούνται ςε τεμϊχια που εμπύπτουν ςε περιοχϋσ κατοικύασ 
κατϊ μόκοσ δρόμων πρωταρχικόσ ςημαςύασ και κατϊ μόκοσ βαςικών 
ςυλλεκτόριων δρόμων, με μϋγιςτο βϊθοσ τησ τϊξησ του ςυνόθουσ κανονικού 
οικοπϋδου τησ περιοχόσ, και ανώτατο επιτρεπόμενο ςυντελεςτό δόμηςησ αυτόν 
τησ επικρατούςασ χρόςησ (δεν θα ιςχύει η παρϊγραφοσ 10.2.6 για μεύωςη ςτο 
70% του ανώτατου ςυντελεςτό δόμηςησ τησ επικρατούςασ χρόςησ), υπό τισ 
προώποθϋςεισ τησ παραγρϊφου 16.5.4. 

Νοεύται ωςτόςο ότι ςε περύπτωςη χωροθϋτηςησ τησ ανϊπτυξησ κατϊ μόκοσ 
βαςικών ςυλλεκτόριων δρόμων, η Πολεοδομικό Αρχό θα διαφυλϊςςει πρώτιςτα 
τισ ανϋςεισ τησ γειτονικόσ επικρατούςασ χρόςησ και την κυκλοφοριακό 
ικανότητα του οδικού δικτύου τησ περιοχόσ. 

16.5.3.3 Κλειςτϊ γυμναςτόρια περιλαμβανομϋνων των κολυμβητηρύων με μεικτό εμβαδόν 
μεγαλύτερο των 250 τ.μ., εύναι δυνατό να χωροθετούνται ςε τεμϊχια που 
εμπύπτουν ςε περιοχϋσ κατοικύασ κατϊ μόκοσ δρόμων πρωταρχικόσ ςημαςύασ, με 
μϋγιςτο βϊθοσ τησ τϊξησ των δυο ςυνόθων κανονικών οικοπϋδων τησ περιοχόσ, 
εφόςον το ποςοςτό κϊλυψησ δεν υπερβαύνει το 0,35:1 και με ανώτατο 
επιτρεπόμενο ςυντελεςτό δόμηςησ αυτόν τησ επικρατούςασ χρόςησ (δεν θα 

εφαρμόζεται η παρϊγραφοσ 10.2.6 για μεύωςη ςτο 70% του ανώτατου ςυντελεςτό 
δόμηςησ τησ επικρατούςασ χρόςησ), υπό τισ προώποθϋςεισ τησ παραγρϊφου 
16.5.4 και την εφαρμογό παρϊλληλα των ακόλουθων: 

(α) Σο τεμϊχιο θα ϋχει εμβαδόν τουλϊχιςτον 1.500 τ.μ. 

(β) Η οικοδομό θα απϋχει τουλϊχιςτον 10 μϋτρα από τα όρια του τεμαχύου, 
εκτόσ του οδικού ςυνόρου με τον δρόμο πρωταρχικόσ ςημαςύασ, από τον 
οπούο θα απϋχει τουλϊχιςτον 5 μϋτρα. 

(γ) ε περύπτωςη που απαιτεύται δημόςιοσ ανοικτόσ χώροσ με βϊςη την 

πρόνοια 3.2 του Παραρτόματοσ Β (Γενικϋσ Πρόνοιεσ Πολιτικόσ) του 
Σοπικού χεδύου, αυτόσ θα χωροθετεύται, όπου εύναι εφικτό, κατϊ τρόπο 
ώςτε να αποτελεύ ζώνη προςταςύασ μεταξύ τησ ανϊπτυξησ και τησ 
παρακεύμενησ οικιςτικόσ περιοχόσ. 

(δ) Κατϊ τη χορόγηςη πολεοδομικόσ ϊδειασ εύναι δυνατό η επιβολό ανϊλογα 
με την περύπτωςη αντιςταθμιςτικών μϋτρων, που εύναι δυνατό να 
περιλαμβϊνουν ϋργα βελτύωςησ του οδικού δικτύου (περιλαμβανομϋνου και 
του αναγκαύου οδικού εξοπλιςμού τησ εγγύσ περιοχόσ), τοπιοτϋχνηςη των 
δημόςιων χώρων πρϊςινου (περιλαμβανομϋνου και του αναγκαύου 
εξοπλιςμού για τη δημιουργύα οργανωμϋνων πϊρκων/παιδικόσ χαρϊσ και 

πλατεύασ), καταςκευό δημόςιων χώρων ςτϊθμευςησ, και ϊλλα ϋργα 
βαςικόσ αςτικόσ υποδομόσ. 
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16.5.3.4 Κατϊ την εξϋταςη αιτόςεων για κλειςτϋσ αθλητικϋσ διευκολύνςεισ των 
παραγρϊφων 16.5.3.2 μϋχρι και 16.5.3.3 θα λαμβϊνονται υπόψη οι ακόλουθεσ 
προώποθϋςεισ: 

(α) Η πρόςβαςη ςτην ανϊπτυξη και γενικϊ η λειτουργύα τησ ανϊπτυξησ δεν θα 
δημιουργεύ προβλόματα κυκλοφοριακόσ αςφϊλειασ. 

(β) Η ανϊπτυξη δεν θα επηρεϊζει δυςμενώσ τισ ανϋςεισ και το οδικό δύκτυο τησ 
παρακεύμενησ οικιςτικόσ περιοχόσ. 

(γ) Θα δημιουργούνται υψηλόσ ποιότητασ τοπιοτεχνημϋνοι χώροι πρϊςινου. 

(δ) Σουλϊχιςτον το 40% των χώρων ςτϊθμευςησ που απαιτούνται ςυνολικϊ 
πρϋπει να προςφϋρεται ςτο ιςόγειο τησ ανϊπτυξησ. 

(ε) ε περιπτώςεισ όπου η ανϊπτυξη εμπύπτει ό γειτνιϊζει με περιοχό όπου η 
επικρατούςα χρόςη εύναι ευαύςθητη ςτην ηχορύπανςη (π.χ. Οικιςτικό ό 
ϊλλη Ζώνη όπου επιτρϋπεται η οικιςτικό ανϊπτυξη), η Πολεοδομικό Αρχό 
θα διαφυλϊςςει πρώτιςτα τισ ανϋςεισ τησ γειτονικόσ επικρατούςασ χρόςησ 
και θα απαιτεύ ειδικό ηχομόνωςη των κλειςτών εγκαταςτϊςεων τησ 
ανϊπτυξησ. 

16.5.3.5 Κλειςτού τύπου αθλητικϋσ διευκολύνςεισ εύναι δυνατό να χωροθετούνται και ςε 

περιοχϋσ εκτόσ των πιο πϊνω, ωσ παρεμπύπτουςεσ εγκαταςτϊςεισ ανοικτών 
αθλητικών διευκολύνςεων, ςύμφωνα με τισ πρόνοιεσ τησ παραγρϊφου 16.7. 

16.5.3.6 ε περύπτωςη δημιουργύασ κλειςτών αθλητικών διευκολύνςεων ςε περιοχό 
κατοικύασ, ςύμφωνα με τισ πρόνοιεσ των παραγρϊφων 16.5.3.1, 16.5.3.2 και 16.5.3.3, 
το υπολοιπόμενο δομόςιμο εμβαδόν τησ ανϊπτυξησ θα διατύθεται για οικιςτικό 
χρόςη. 

16.6 Φωροθετικό Πολιτικό για Ανοικτϋσ Αθλητικϋσ Διευκολύνςεισ 

16.6.1 Ανοικτϋσ αθλητικϋσ διευκολύνςεισ του ευρύτερου δημόςιου τομϋα μπορούν να 
χωροθετούνται ςε θϋςεισ που ειδικϊ καθορύζονται ςτο Σοπικό χϋδιο για τον 

ςκοπό αυτό. Διευκρινύζεται ότι ςτην περύπτωςη αυτό οι ανοικτϋσ αθλητικϋσ 
διευκολύνςεισ μπορούν να ςυνυπϊρχουν με κλειςτϋσ αθλητικϋσ διευκολύνςεισ 
(ςχετικό εύναι η παρϊγραφοσ 16.5.2). 

16.6.2 Ωλλησ μορφόσ ανοικτϋσ αθλητικϋσ διευκολύνςεισ μπορούν να χωροθετούνται 
κατ΄ εξαύρεςη, εύτε ςτισ περιοχϋσ που περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 16.6.1, εύτε 
αλλού, με βϊςη εξειδικευμϋνα κριτόρια και προώποθϋςεισ όπωσ περιγρϊφεται ςτη 
ςυνϋχεια. 

16.6.2.1 Η Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατό να χορηγόςει πολεοδομικό ϊδεια για ανοικτϋσ 
αθλητικϋσ διευκολύνςεισ του ευρύτερου δημόςιου τομϋα ςε περιοχό εντόσ των 

Περιοχών Ανϊπτυξησ, ςε κατϊλληλεσ θϋςεισ κατϊ μόκοσ δρόμων πρωταρχικόσ 
ςημαςύασ και κατϊ μόκοσ βαςικών ςυλλεκτόριων δρόμων και όπου εύναι εφικτό 
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θα ςυνδυϊζονται με δημόςιουσ χώρουσ πρϊςινου ό ϊλλουσ δημόςιουσ ανοικτούσ 
χώρουσ και εκπαιδευτικϊ ιδρύματα, υπό τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 

(α) Η χωροθϋτηςη των αθλητικών διευκολύνςεων θα εύναι κεντροβαρικό και 
θα ςυγκεντρώνεται ςτο 50% τησ ϋκταςησ του τεμαχύου με ταυτόχρονη 
δημιουργύα ελεύθερων και κατϊλληλα τοπιοτεχνημϋνων χώρων ςτην 
περύμετρό του. Η ελϊχιςτη απόςταςη των επιμϋρουσ ανοικτών 
γηπϋδων/αθλητικών διευκολύνςεων από τα ςύνορα θα εύναι τουλϊχιςτον 
20 μϋτρα. 

(β) Η ανϊπτυξη δεν θα επηρεϊζει δυςμενώσ τισ ανϋςεισ και το οδικό δύκτυο τησ 
παρακεύμενησ περιοχόσ. 

(γ) Η Πολεοδομικό Αρχό θα εξαςφαλύζει, όπου εύναι εφικτό, απομονωτικό 
λωρύδα πρϊςινου μεταξύ του τεμαχύου και του δρόμου πρωταρχικόσ 
ςημαςύασ, ούτωσ ώςτε, ανϊλογα με την περύπτωςη, η πρόςβαςη προσ τον 
αναφερόμενο δρόμο να αποτρϋπεται ό να επιτρϋπεται από ελεγχόμενεσ 
ειςόδουσ/εξόδουσ. 

(δ) ε περύπτωςη όπου οι αθλητικϋσ διευκολύνςεισ θα διαθϋτουν φωτιςμό για 
νυκτερινό λειτουργύα, η Πολεοδομικό Αρχό θα εξετϊζει το ενδεχόμενο 
επηρεαςμού των ανϋςεων τησ περιοχόσ, επιτρϋποντϊσ τον όταν πρόκειται 
για φωτιςμό προηγμϋνησ τεχνολογύασ και χαμηλόσ ϋνταςησ ό όταν αυτόσ 

αποκρύπτεται λόγω χωροθϋτηςησ και τοπογραφύασ τησ ανϊπτυξησ. 

16.6.2.2 Η Πολεοδομικό Αρχό εύναι επύςησ δυνατό να εξετϊςει το ενδεχόμενο χορόγηςησ 
πολεοδομικόσ ϊδειασ ςε περιοχό εντόσ των Περιοχών Ανϊπτυξησ για την 
καταςκευό μικρών ανοικτών αθλητικών διευκολύνςεων –ενόσ μύνι γηπϋδου 
ποδοςφαύρου μόνο ό μϋχρι δυο γηπϋδων καλαθόςφαιρασ, πετόςφαιρασ, 
χειροςφαύριςησ ό αντιςφαύριςησ και παρόμοιων μόνο κατϊ μόκοσ δρόμων 
πρωταρχικόσ ςημαςύασ και κατϊ μόκοσ βαςικών ςυλλεκτόριων δρόμων, όπωσ 
περιγρϊφεται ςτη ςυνϋχεια. 

 ε περύπτωςη που ο ςυγκεκριμϋνοσ τύποσ αθλητικόσ διευκόλυνςησ χωροθετεύται 

ςε περιοχϋσ κατοικύασ ό ςε περιοχϋσ οι οπούεσ ςυνορεύουν ό γειτνιϊζουν με 
περιοχϋσ κατοικύασ ό ςε ϊλλεσ ςχετικϊ ευαύςθητεσ περιοχϋσ και νοουμϋνου ότι η 
Πολεοδομικό Αρχό διαπιςτώςει ότι δεν επηρεϊζονται οι ανϋςεισ περιούκων, υπό 
τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 

(α) Η πολεοδομικό ϊδεια θα εύναι προςωρινό με διϊρκεια ιςχύοσ πϋντε (5) 
χρόνια και με δικαύωμα ανανϋωςόσ τησ, εφόςον δεν προκύψουν ςυνθόκεσ 
επηρεαςμού των ανϋςεων τησ περιοχόσ. 

(β) Σο τεμϊχιο θα ϋχει ελϊχιςτο ωφϋλιμο εμβαδόν, αφαιρουμϋνων όλων των 
δεςμεύςεων, τουλϊχιςτον 4.000 τ.μ. 

(γ) Η απόςταςη των επιμϋρουσ αθλητικών διευκολύνςεων θα εύναι 
τουλϊχιςτον 20 μϋτρα από τα ςύνορα. Οι υποςτηρικτικϋσ εγκαταςτϊςεισ θα 
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ϋχουν απόςταςη τουλϊχιςτον 5 μϋτρα από τα ςύνορα, εξαιρουμϋνου του 
μικρού περιπτϋρου που θα απϋχει τουλϊχιςτον 20 μϋτρα. 

(δ) Η/οι οικοδομό/ϋσ των υποςτηρικτικών εγκαταςτϊςεων (αποδυτόρια, χώροι 
υγιεινόσ, μικρό γραφεύο, μικρό ιατρεύο, μικρό αποθόκη και μικρό 
περύπτερο) θα εύναι ιςόγεια/εσ με μϋγιςτο ύψοσ τα 5 μϋτρα και ςυνολικό 
εμβαδόν τησ τϊξησ των 100 τ.μ. 

(ε) Περιμετρικό λωρύδα του τεμαχύου πλϊτουσ τουλϊχιςτον 5 μϋτρων θα 
φυτεύεται με πυκνό και ψηλό πρϊςινο, ενώ οι υπόλοιποι ανοικτού χώροι θα 
τοπιοτεχνούνται κατϊλληλα. 

(ςτ) Όπου κρύνεται αναγκαύο θα απαιτεύται η ηχομόνωςη των αθλητικών 
διευκολύνςεων με ηχοπετϊςματα, τα οπούα θα απϋχουν τουλϊχιςτον 5 
μϋτρα από τα ςύνορα. 

(ζ) ε περύπτωςη όπου οι αθλητικϋσ διευκολύνςεισ θα διαθϋτουν φωτιςμό για 
νυκτερινό λειτουργύα, η Πολεοδομικό Αρχό θα εξετϊζει το ενδεχόμενο 
επηρεαςμού των ανϋςεων τησ περιοχόσ, επιτρϋποντϊσ τον όταν πρόκειται 
για φωτιςμό προηγμϋνησ τεχνολογύασ και χαμηλόσ ϋνταςησ ό όταν αυτόσ 
αποκρύπτεται λόγω χωροθϋτηςησ και τοπογραφύασ τησ ανϊπτυξησ. 

Νοεύται ότι ςε περύπτωςη που ο ςυγκεκριμϋνοσ τύποσ αθλητικόσ διευκόλυνςησ 

χωροθετεύται ςε περιοχϋσ όπου δεν αναμϋνεται να επηρεαςτούν οι ανϋςεισ 
περιούκων, η Πολεοδομικό Αρχό θα μπορεύ να μειώνει ανϊλογα το ελϊχιςτο 
απαιτούμενο εμβαδόν του τεμαχύου και την ελϊχιςτη απόςταςη των 
διευκολύνςεων και των υποςτηρικτικών τουσ εγκαταςτϊςεων από τα ςύνορα του 
τεμαχύου. 

16.6.2.3 Μεμονωμϋνα μύνι γόπεδα ποδοςφαύρου εύναι δυνατό να χωροθετηθούν και εκτόσ 
των Περιοχών Ανϊπτυξησ, κατϊ προτεραιότητα ςτην καθοριςμϋνη Περιοχό 
Εξειδικευμϋνων Αναπτύξεων, ςύμφωνα με τισ προώποθϋςεισ και τισ πρόνοιεσ του 
Κεφαλαύου 30 (Εξειδικευμϋνεσ Αναπτύξεισ), καθώσ και ςε τεμϊχια που εμπύπτουν 
ςτην Αγροτικό Ζώνη με κωδικό Γα4 και εφϊπτονται του Περιμετρικού Δακτύλιου 

Σςερύου, χωρύσ να αποτελούν μϋροσ Οργανωμϋνου Αθλητικού Κϋντρου Μεγϊλησ 
Κλύμακασ, νοουμϋνου ότι πληρούνται οι προώποθϋςεισ των υποπαραγρϊφων 
16.6.2.2(α), (β) και (γ) και εφαρμόζονται παρϊλληλα τα ακόλουθα: 

(α) Σο τεμϊχιο θα ϋχει ελϊχιςτο εμβαδόν τησ τϊξησ των 2.000 τ.μ. 

(β) Η απόςταςη των επιμϋρουσ αθλητικών διευκολύνςεων και των 
υποςτηρικτικών εγκαταςτϊςεων θα εύναι τουλϊχιςτον 10 μϋτρα από τα όρια 
του τεμαχύου. 

(γ) Η/οι οικοδομό/ϋσ των υποςτηρικτικών εγκαταςτϊςεων (αποδυτόρια, χώροι 
υγιεινόσ, μικρό γραφεύο, μικρό ιατρεύο, μικρό αποθόκη και μικρό 

περύπτερο) θα εύναι ιςόγεια/εσ με μϋγιςτο ύψοσ τα 5 μϋτρα, ενώ θα ιςχύουν 
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οι ςυντελεςτϋσ ανϊπτυξησ τησ οικεύασ πολεοδομικόσ ζώνησ, με την 
προώπόθεςη ότι το μεικτό εμβαδόν τουσ δεν θα υπερβαύνει τα 200 τ.μ. 

(δ) Όπου κρύνεται αναγκαύο θα απαιτεύται η ηχομόνωςη των αθλητικών 
διευκολύνςεων με ηχοπετϊςματα. 

(ε) ε περύπτωςη όπου οι αθλητικϋσ διευκολύνςεισ θα διαθϋτουν φωτιςμό για 
νυκτερινό λειτουργύα, η Πολεοδομικό Αρχό θα εξετϊζει το ενδεχόμενο 
επηρεαςμού των ανϋςεων τησ περιοχόσ, επιτρϋποντϊσ τον όταν πρόκειται 
για φωτιςμό προηγμϋνησ τεχνολογύασ και χαμηλόσ ϋνταςησ ό όταν αυτόσ 
αποκρύπτεται λόγω χωροθϋτηςησ και τοπογραφύασ τησ ανϊπτυξησ. 

(ςτ) Προσ αποφυγό οποιωνδόποτε τυχόν δυςμενών επιπτώςεων, αναπτύξεισ του 
τύπου αυτού θα πρϋπει να απϋχουν τουλϊχιςτον 100 μϋτρα από το όριο 
Κτηνοτροφικόσ Ζώνησ/Περιοχόσ ό Βιομηχανικόσ Ζώνησ Κατηγορύασ Α και 
τουλϊχιςτον 50 μϋτρα από το όριο Βιομηχανικόσ Ζώνησ Κατηγορύασ Β. 

 Η παρούςα πολιτικό δεν εφαρμόζεται ςτο τμόμα του Περιμετρικού Δακτύλιου 
Σςερύου που εμπύπτει ςτον Περιμετρικό Αυτοκινητόδρομο Λευκωςύασ και ςτισ 
περιοχϋσ προςταςύασ που καθορύζονται τόςο εκατϋρωθεν του όςο και ςτουσ 
ανιςόπεδουσ/ιςόπεδουσ κόμβουσ [ςχετικό εύναι το χϋδιο με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) 
του Σοπικού χεδύου]. 

16.6.2.4 Η Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατό να εξετϊςει το ενδεχόμενο χορόγηςησ 
πολεοδομικόσ ϊδειασ για ανοικτϋσ αθλητικϋσ διευκολύνςεισ ςε περιοχό εκτόσ των 
Περιοχών Ανϊπτυξησ, τόςο ςε Αγροτικό Ζώνη με κωδικό Γα όςο και ςε Ζώνη 
Προςταςύασ με κωδικό Δα, με τη ςύμφωνη γνώμη του Διευθυντό Σμόματοσ 
Πολεοδομύασ και Οικόςεωσ και τησ Σοπικόσ Αρχόσ, εφόςον δεν ςυντρϋχουν 
οποιοιδόποτε περιβαλλοντικού λόγοι που να ςυνηγορούν ςτη μη χορόγηςη τησ 
ϊδειασ, υπό τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 

(α) Σο τεμϊχιο θα ϋχει ελϊχιςτο ωφϋλιμο εμβαδόν, αφαιρουμϋνων όλων των 
δεςμεύςεων, τουλϊχιςτον 3.000 τ.μ. 

(β) Η ανϊπτυξη δεν εμπύπτει ςε περιοχό για την οπούα φαύνεται να υπϊρχουν 
μεςοπρόθεςμα προοπτικϋσ επϋκταςησ των Οικιςτικών Ζωνών ό ςε 
περιοχϋσ που εύναι κατϊλληλεσ για εναλλακτικούσ τύπουσ ανϊπτυξησ. 

(γ) Θα ιςχύουν οι ςυντελεςτϋσ ανϊπτυξησ τησ οικεύασ πολεοδομικόσ ζώνησ. 

(δ) Η ανϊπτυξη θα ικανοποιεύ λειτουργικϋσ ανϊγκεσ τησ Σοπικόσ Αρχόσ μϋςα 
ςτην οπούα θα ενταχθεύ και θα εύναι υψηλόσ αιςθητικόσ και ποιοτικόσ 
ςτϊθμησ. 

(ε) Η ανϊπτυξη θα εντϊςςεται ςωςτϊ ςτο περιβϊλλον, θα προςαρμόζεται ςτη 
φυςιογνωμύα και ςτον χαρακτόρα τησ περιοχόσ και δεν θα επηρεϊζει 

δυςμενώσ τη δημόςια υγεύα και τουσ φυςικούσ πόρουσ (περιλαμβϊνονται 
και οι υδϊτινοι πόροι/υδατορϋματα και η αποδοτικό γεωργικό γη). 
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(ςτ) Η προςπϋλαςη προσ την ανϊπτυξη θα γύνεται κατϊ τρόπο που να μην 
επηρεϊζονται οι ανϋςεισ τησ περιοχόσ και οι ςυνθόκεσ τροχαύασ αςφϊλειασ, 
και αυτό πρϋπει να εύναι ικανοποιητικϊ ςυςχετιςμϋνη με το κύριο/πρωτεύον 
οδικό δύκτυο. 

(ζ) Η ανϊπτυξη θα ςυμβϊλει ενεργϊ ςτη βελτύωςη τησ ποιότητασ του φυςικού 
περιβϊλλοντοσ τησ ςυγκεκριμϋνησ περιοχόσ. 

Νοεύται ότι ςε περύπτωςη χωροθϋτηςησ ανοικτόσ αθλητικόσ διευκόλυνςησ εκτόσ 
των Περιοχών Ανϊπτυξησ, αυτό δεν θα επιτρϋπεται ςτισ περιοχϋσ προςταςύασ του 
Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωςύασ και των ανιςόπεδων/ιςόπεδων 
κόμβων [ςχετικό εύναι το χϋδιο με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) του Σοπικού χεδύου] και 

ςε Ζώνεσ Προςταςύασ με κωδικό Δα των λόφων-εξϊρςεων του εδϊφουσ και των 
υδατορεμϊτων (κούτεσ ποταμών/χειμϊρρων ό αργακιών). Περαιτϋρω, προσ 
αποφυγό οποιωνδόποτε τυχόν δυςμενών επιπτώςεων, οι ανοικτϋσ αθλητικϋσ 
διευκολύνςεισ θα πρϋπει να απϋχουν τουλϊχιςτον 100 μϋτρα από το όριο 
Κτηνοτροφικόσ Ζώνησ/Περιοχόσ ό τησ Ειδικόσ Βιομηχανικόσ Ζώνησ με κωδικό 
Βγ2 (Κατηγορύασ Α) και τουλϊχιςτον 50 μϋτρα από το όριο Βιομηχανικόσ Ζώνησ 
Κατηγορύασ Β. 

16.7 Τποςτηρικτικϋσ Φρόςεισ και Παρεμπύπτουςεσ Κλειςτϋσ Αθλητικϋσ 
Διευκολύνςεισ ςε Ανοικτϋσ Αθλητικϋσ Διευκολύνςεισ 

 Ανεξϊρτητα από τα πιο πϊνω, ςε αναπτύξεισ ανοικτών αθλητικών διευκολύνςεων 
εύναι δυνατό να ςυνυπϊρχουν κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ, νοουμϋνου ότι οι 
αθλητικϋσ διευκολύνςεισ δεν εμπύπτουν ςε Ζώνεσ Προςταςύασ με κωδικό Δα, ωσ 
ακολούθωσ: 

(α) Τποςτηρικτικϋσ χρόςεισ (αποδυτόρια, χώροι υγιεινόσ, μικρό γραφεύο, μικρό 
ιατρεύο, μικρό αποθόκη και μικρό περύπτερο), οι οπούεσ θα εύναι ιςόγειεσ με 
μϋγιςτο ύψοσ οικοδομόσ τα 5 μϋτρα και το μεικτό τουσ εμβαδόν δεν θα 
υπερβαύνει το 10% του επιτρεπόμενου δομόςιμου εμβαδού ό τα 200 τ.μ., 
οποιοδόποτε από τα δυο εύναι μικρότερο. 

(β) Παρεμπύπτουςεσ κλειςτϋσ αθλητικϋσ διευκολύνςεισ, οι οπούεσ μαζύ με τισ 
υποςτηρικτικϋσ χρόςεισ δεν θα υπερβαύνουν τουσ ςυντελεςτϋσ ανϊπτυξησ 
τησ οικεύασ πολεοδομικόσ ζώνησ όταν αυτό βρύςκεται εκτόσ των Περιοχών 
Ανϊπτυξησ. ε περιπτώςεισ που οι ανοικτό αθλητικό διευκόλυνςη 
βρύςκεται εντόσ των Περιοχών Ανϊπτυξησ, τότε ο μϋγιςτοσ ςυντελεςτόσ 
δόμηςησ και το ποςοςτό κϊλυψησ για τισ παρεμπύπτουςεσ κλειςτϋσ 
αθλητικϋσ διευκολύνςεισ και τισ υποςτηρικτικϋσ χρόςεισ θα εύναι τησ τϊξησ 
του 50% των αντύςτοιχων επιτρεπόμενων ςτην πολεοδομικό ζώνη, χωρύσ 
όμωσ αυτϊ να υπερβαύνουν το 0,40:1 και 0,25:1, αντύςτοιχα. 

Νοεύται ότι και ςτισ δυο πιο πϊνω περιπτώςεισ, οι οικοδομϋσ πρϋπει να απϋχουν 

τουλϊχιςτον 20 μϋτρα από τα ςύνορα. 

Νοεύται ότι οι πρόνοιεσ τησ παραγρϊφου αυτόσ δεν εφαρμόζονται: 
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(α) ε περιπτώςεισ χώρων που καθορύζονται ειδικϊ ςτο Σοπικό χϋδιο για τη 
δημιουργύα αθλητικών διευκολύνςεων του ευρύτερου δημόςιου τομϋα. 

(β) τισ περιπτώςεισ των ανοικτών αθλητικών διευκολύνςεων που 
περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 16.6.2.2, όπου ιςχύει ειδικό πολιτικό. 

16.8 Ωλλεσ Πρόνοιεσ 

 Διευκολύνςεισ οι οπούεσ ςχετύζονται με τον αθλητιςμό εύναι δυνατόν να 
χωροθετούνται ςτισ περιοχϋσ και υπό τισ προώποθϋςεισ του Κεφαλαύου 17 
(Διευκολύνςεισ Αναψυχόσ και Χυχαγωγύασ) και του Κεφαλαύου 30 
(Εξειδικευμϋνεσ Αναπτύξεισ), όπωσ επύςησ και ςε δημόςιουσ χώρουσ πραςύνου με 

βϊςη το Κεφϊλαιο 6 (Περιβϊλλον). 

16.9 Πύνακασ Επιτρεπόμενων Περιοχών Φωροθϋτηςησ Αθλητικών 
Διευκολύνςεων 

τον Πύνακα 16.1 που ακολουθεύ, καθορύζεται η περιοχό του Σοπικού χεδύου 
όπου επιτρϋπεται η χωροθϋτηςη αθλητικών διευκολύνςεων διαφόρων τύπων. 

Πύνακασ 16.1 Φωροθετικό Πολιτικό για Αθλητικϋσ Διευκολύνεισ ςτο Σοπικό χϋδιο 
Σςερύου 

ΣΤΠΟ/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΖΨΝΗ/ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

Κλειςτϋσ Αθλητικϋσ 
Διευκολύνςεισ, 
Γυμναςτόρια 

Κεντρικό Εμπορικό 
Περιοχό 

 

Περιφερειακϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Ωξονεσ Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι και ΙΙΙ 

Σοπικϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Θϋςεισ που ειδικϊ 

καθορύζονται ςτο 
Σοπικό χϋδιο 

Οικιςτικϋσ Ζώνεσ Μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ 
των 150 τ.μ., κατϊ μόκοσ βαςικών 
ςυλλεκτόριων δρόμων, υπό 
προώποθϋςεισ 

Μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν μϋχρι τησ 
τϊξησ των 250 τ.μ., κατϊ μόκοσ 
δρόμων πρωταρχικόσ ςημαςύασ και 
κατϊ μόκοσ βαςικών ςυλλεκτόριων 
δρόμων, υπό προώποθϋςεισ 

Μεικτό εμβαδόν μεγαλύτερο των 250 
τ.μ. περιλαμβανομϋνων των 
κολυμβητηρύων, κατϊ μόκοσ δρόμων 
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ΣΤΠΟ/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΖΨΝΗ/ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

πρωταρχικόσ ςημαςύασ, υπό 
προώποθϋςεισ 

Ανοικτϋσ Αθλητικϋσ 
Διευκολύνςεισ 

Θϋςεισ που ειδικϊ 
καθορύζονται ςτο 
Σοπικό χϋδιο 

 

Εντόσ Περιοχών 
Ανϊπτυξησ 

Ευρύτεροσ δημόςιοσ τομϋασ, κατϊ 
μόκοσ δρόμων πρωταρχικόσ ςημαςύασ 
και κατϊ μόκοσ βαςικών 
ςυλλεκτόριων δρόμων, υπό 

προώποθϋςεισ 

Εκτόσ Περιοχών 
Ανϊπτυξησ ςε Αγροτικό 
Ζώνη Γα και Ζώνη 
Προςταςύασ Δα, αλλϊ 
εκτόσ περιοχών 
προςταςύασ του 
Περιμετρικού 
Αυτοκινητόδρομου 
Λευκωςύασ και των 
ανιςόπεδων/ιςόπεδων 

κόμβων και Ζωνών 
Προςταςύασ Δα των 
λόφων-εξϊρςεων του 
εδϊφουσ και των 
υδατορεμϊτων (κούτεσ 
ποταμών/χειμϊρρων ό 
αργακιών) 

Τπό προώποθϋςεισ, ενώ καθορύζονται 
ελϊχιςτεσ αποςτϊςεισ από περιοχϋσ 
οχλουςών χρόςεων (κτηνοτροφικών 
και βιομηχανικών) 

Ϊνα μύνι γόπεδο 
ποδοςφαύρου ό δυο 
γόπεδα ϊλλου τύπου 

Εντόσ Περιοχών 
Ανϊπτυξησ 

Προςωρινό ϊδεια, κατϊ μόκοσ 
δρόμων πρωταρχικόσ ςημαςύασ και 
βαςικών ςυλλεκτόριων δρόμων, υπό 
προώποθϋςεισ 

Μεμονωμϋνα μύνι 
γόπεδα ποδοςφαύρου 

Εκτόσ Περιοχών 
Ανϊπτυξησ ςε Αγροτικό 
Ζώνη Γα4, ςε τεμϊχια 
που εφϊπτονται του 
Περιμετρικού Δακτύλιου 
Σςερύου, εξαιρουμϋνου 
του τμόματόσ του που 
εμπύπτει ςτον 
Περιμετρικό 
Αυτοκινητόδρομο 
Λευκωςύασ και των 

περιοχών προςταςύασ 
που καθορύζονται 

ε τεμϊχιο τησ τϊξησ των 2.000 τ.μ. 
υπό προώποθϋςεισ, ενώ καθορύζονται 
ελϊχιςτεσ αποςτϊςεισ από περιοχϋσ 
οχλουςών χρόςεων (κτηνοτροφικών 
και βιομηχανικών) 
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ΣΤΠΟ/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΖΨΝΗ/ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

εκατϋρωθϋν του και 
ςτουσ ανιςόπεδουσ/ 
ιςόπεδουσ κόμβουσ 

Περιοχό Εξειδικευμϋνων 
Αναπτύξεων 

ε τεμϊχιο τησ τϊξησ των 2.000 τ.μ., 
υπό προώποθϋςεισ 

Κλειςτϋσ/Ανοικτϋσ 
Αθλητικϋσ 
Διευκολύνςεισ 

Εντόσ Περιοχών 
Ανϊπτυξησ 

Διευκολύνςεισ του ευρύτερου 
δημόςιου τομϋα, υπό προώποθϋςεισ 

Εκτόσ Περιοχών 
Ανϊπτυξησ ςε Αγροτικό 

Ζώνη Γα 

Τπό προώποθϋςεισ 

Περιοχό Εξειδικευμϋνων 
Αναπτύξεων 

Προώποθϋςεισ Κεφαλαύου 30 
(Εξειδικευμϋνεσ Αναπτύξεισ) 
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17. ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΕΙ ΑΝΑΧΤΦΗ ΚΑΙ ΧΤΦΑΓΨΓΙΑ 

17.1 Γενικϊ 

 Σο φϊςμα των διευκολύνςεων αναψυχόσ και ψυχαγωγύασ εύναι ευρύ, ξεκινώντασ 
από τισ μικρότερεσ και απλϋσ, όπωσ εύναι το καφενεύο και το εςτιατόριο, και 
καταλόγοντασ ςτισ πιο μεγϊλεσ και ςύνθετεσ, όπωσ εύναι το Θεματικό Πϊρκο και 
το Κϋντρο Πολλαπλού Αθλητικού/Χυχαγωγικού Φαρακτόρα, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων και ϊλλων εξειδικευμϋνων τϋτοιων διευκολύνςεων, όπωσ 
εύναι τα γόπεδα γκολφ και τα υδροπϊρκα. 

17.2 Προβλόματα 

17.2.1 Κϊθε ανϊπτυξη αναψυχόσ και ψυχαγωγύασ, εύτε αποτελεύ ιδιωτικό επιχεύρηςη, εύτε 
αφορϊ διευκόλυνςη που εκτελεύται από τον ευρύτερο δημόςιο τομϋα, ανϊλογα με 
τον τύπο και τον τρόπο λειτουργύασ τησ, πιθανό να δημιουργεύ επιβαρύνςεισ 
διαφορετικόσ μορφόσ και ϋνταςησ ςτη φιλοξενούςα περιοχό, και ενδϋχεται να 
επηρεϊζει τισ ανϋςεισ τησ και για τον λόγο αυτό η ςχετικό χωροθετικό πολιτικό 
και προώποθϋςεισ διαφοροποιούνται ανϊλογα. 

17.2.2 Παρϊλληλα, ςτην περιoχό τoυ Σoπικoύ χεδύoυ Σςερύου παρατηρούνται 
πρoβλόματα που ςυνδϋονται με την ανεπαρκό παροχό κατϊλληλων χώρωv και 
διευκoλύvςεωv για εvεργό ό/και παθητικό αναψυχό. 

17.3 Ειδικό τρατηγικό Ανϊπτυξησ 

17.3.1 Η Ειδικό τρατηγικό Ανϊπτυξησ ςτον τομϋα αυτό ςυντύθεται από την 
ςυμπλόρωςη των διευκολύνςεων αναψυχόσ και ψυχαγωγύασ ςε ολόκληρη τη 
Δημοτικό περιοχό Σςερύου για ςκοπούσ βελτύωςησ τησ ποιότητασ τησ ζωόσ του 
πληθυςμού και τησ βιωςιμότητασ τησ περιοχόσ του Σοπικού χεδύου. 

17.3.2 Η Ειδικό τρατηγικό περιλαμβϊνει την απόδοςη ιδιαύτερα διακριτού ρόλου ςτην 
Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό, αλλϊ παρϊλληλα και την κατϊ το δυνατό 
ενθϊρρυνςη του πολυλειτουργικού χαρακτόρα των διϊφορων υποπεριοχών του 
Σοπικού χεδύου, όπου κρύνεται ςκόπιμο, καθώσ και την επύτευξη πολυδιϊςτατησ 

χρόςησ των υποδομών και των δυνατοτότων τησ ευρύτερησ περιοχόσ του Σοπικού 
χεδύου. 

17.3.3 Πρόςθετα, η Ειδικό τρατηγικό ςτοχεύει ςτην ελαχιςτοπούηςη του επηρεαςμού 
των ανϋςεων διαφόρων περιοχών από αναπτύξεισ οχληρόσ μορφόσ, και για τον 
λόγο αυτό η ςχετικό χωροθετικό πολιτικό και προώποθϋςεισ για τη χωροθϋτηςη 
κϊθε τύπου ανϊπτυξησ αναψυχόσ/ψυχαγωγύασ, διαφοροποιούνται ανϊλογα. 

17.4 Βαςικού τόχoι 

 Οι βαςικού ςτόχoι τoυ Σοπικού χεδύoυ ςε ό,τι αφoρϊ τov τoμϋα αυτό εύvαι: 

(α) Η γεvικότερη αvαβϊθμιςη και εμπλoυτιςμόσ τωv ευκαιριώv για ψυχαγωγύα 
και αvαψυχό ςτην περιοχό του Σοπικού χεδύου. 
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(β) Η διαςφϊλιςη και παρoχό διευκoλύvςεωv και χώρωv για τoν ςκoπό αυτό, 
πoυ vα εύvαι ικαvoπoιητικoύ μεγϋθoυσ και πoιότητασ. 

(γ) Ο περιoριςμόσ oχληρώv τύπωv αναπτύξεωv αvαψυχόσ και ψυχαγωγύασ, ςε 
ςυγκεκριμϋvεσ περιoχϋσ, προσ ελαχιςτοπούηςη του επηρεαςμού των 
ανϋςεων γειτονικών ευαύςθητων περιοχών. 

17.5 Φωροθετικό Πολιτικό για Διευκολύνςεισ Αναψυχόσ και Χυχαγωγύασ Ϋπιασ 
Μορφόσ 

17.5.1 Αναπτύξεισ που ςτεγϊζουν διευκολύνςεισ Αναψυχόσ και Χυχαγωγύασ Ϋπιασ 
Μορφόσ, όπωσ για παρϊδειγμα καφενεύα, καφετερύεσ, εςτιατόρια και ταβϋρνεσ 

χωρύσ μουςικό, λϋςχεσ, αθλητικού ςύλλογοι, υπηρεςύεσ ςύνδεςησ με το διαδύκτυο, 
κ.ο.κ., εύναι δυνατό να χωροθετούνται: 

(α) την Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό. 

(β) τα Περιφερειακϊ Εμπορικϊ Κϋντρα. 

(γ) τα Σοπικϊ Εμπορικϊ Κϋντρα. 

(δ) τουσ Ωξονεσ Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ Ι και ΙΙΙ. 

17.5.2 Διευκολύνςεισ αναψυχόσ και ψυχαγωγύασ όπιασ μορφόσ, εύναι δυνατό να 

χωροθετούνται, αφού εξαςφαλιςθεύ η ςύμφωνη γνώμη τησ Σοπικόσ Αρχόσ, ςε 
Περιοχϋσ Ανϊπτυξησ ϊλλεσ από τισ πιο πϊνω, όταν αυτό δικαιολογεύται από τα 
ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ ανϊπτυξησ και τησ εγγύσ περιοχόσ, και ιδιαύτερα ςε 
περιπτώςεισ όπου η ανϊπτυξη εύναι πολύ κοντϊ ςε καθοριςμϋνο ϊξονα/περιοχό 
εμπορικόσ δραςτηριότητασ ό ςε χώρουσ/περιοχϋσ όπου παραδοςιακϊ 
λειτουργούν τϋτοιεσ χρόςεισ, και αφού εφαρμοςθούν με ςυνϋπεια τα ανϊλογα 
κριτόρια τησ παραγρϊφου 17.13, και ειδικϊ η προώπόθεςη για αυξημϋνο αριθμό 
χώρων ςτϊθμευςησ από αυτόν που καθορύζεται, για όλεσ ανεξαιρϋτωσ τισ 
περιπτώςεισ. 

17.5.3 Κατϊ την εξϋταςη όλων των αιτόςεων αυτού του τύπου θα λαμβϊνονται υπόψη τα 

ανϊλογα κριτόρια τησ παραγρϊφου 17.13. 

17.6 Φωροθετικό Πολιτικό για Διευκολύνςεισ Αναψυχόσ και Χυχαγωγύασ 
υνόθουσ Μορφόσ 

17.6.1 Αναπτύξεισ που ςτεγϊζουν διευκολύνςεισ Αναψυχόσ και Χυχαγωγύασ υνόθουσ 
Μορφόσ, οι οπούεσ κατϊ κανόνα δημιουργούν εντονότερεσ επιβαρύνςεισ ςε ςχϋςη 
με τισ διευκολύνςεισ αναψυχόσ και ψυχαγωγύασ όπιασ μορφόσ ςτη φιλοξενούςα 
περιοχό από ϊποψη επηρεαςμού των ανϋςεών τησ (π.χ. προςϋλκυςη τροχαύασ 
κυκλοφορύασ, ηχορύπανςη κλπ.), όπωσ για παρϊδειγμα οι κινηματογρϊφοι, οι 
μπυραρύεσ, τα εςτιατόρια ό οι ταβϋρνεσ με μουςικό εύναι δυνατό να 

χωροθετούνται: 

(α) την Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό. 
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(β) τα Περιφερειακϊ Εμπορικϊ Κϋντρα. 

(γ) τουσ Ωξονεσ Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ Ι. 

17.6.2 Κατϊ την εξϋταςη όλων των αιτόςεων αυτού του τύπου θα λαμβϊνονται υπόψη τα 
ανϊλογα κριτόρια τησ παραγρϊφου 17.13. 

17.7 Φωροθετικό Πολιτικό για Διευκολύνςεισ Αναψυχόσ και Χυχαγωγύασ 
Οχληρόσ Μορφόσ 

17.7.1 Αναπτύξεισ που ςτεγϊζουν διευκολύνςεισ Αναψυχόσ και Χυχαγωγύασ Οχληρόσ 
Μορφόσ, οι οπούεσ κατϊ κανόνα δημιουργούν ςημαντικϋσ επιβαρύνςεισ ςτη 

φιλοξενούςα περιοχό από ϊποψη επηρεαςμού των ανϋςεών τησ (π.χ. προςϋλκυςη 
τροχαύασ κυκλοφορύασ, ηχορύπανςη κλπ.), όπωσ για παρϊδειγμα οι διςκοθόκεσ, 
τα μουςικοχορευτικϊ κϋντρα, τα κϋντρα με ηχητικϋσ ό/και μουςικϋσ 
εγκαταςτϊςεισ, τα μπαρ και τα καμπαρϋ εύναι δυνατό να χωροθετούνται: 

(α) την Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό. 

(β) τα Περιφερειακϊ Εμπορικϊ Κϋντρα. 

(γ) τουσ Ωξονεσ Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ Ι μόνο όςον αφορϊ μπαρ, 
διςκοθόκεσ και μουςικοχορευτικϊ κϋντρα κλειςτού τύπου. 

17.7.2 Όςον αφορϊ τισ Αύθουςεσ Δεξιώςεων θα ιςχύουν οι πρόνοιεσ τησ παραγρϊφου 
17.8. 

17.7.3 Κατϊ την εξϋταςη όλων των αιτόςεων αυτού του τύπου θα λαμβϊνονται υπόψη τα 
ανϊλογα κριτόρια τησ παραγρϊφου 17.13. 

17.8 Αυτοτελεύσ Αύθουςεσ Δεξιώςεων 

17.8.1 Οι αυτοτελεύσ Αύθουςεσ Δεξιώςεων αποτελούν ειδικό τύπο ανϊπτυξησ αναψυχόσ 
και ψυχαγωγύασ δεδομϋνου ότι εύναι δυνατόν να δημιουργούν προβλόματα 
διαφόρων μορφών όταν αυτϋσ χωροθετούνται μϋςα ςε Περιοχϋσ Ανϊπτυξησ, 

αλλϊ και αλλού λόγω του μεγϋθουσ τουσ και του μεγϊλου αριθμού 
επιςκεπτών/χρηςτών που προςελκύουν, γι' αυτό θεωρεύται αναγκαύα η εφαρμογό 
ειδικόσ χωροθετικόσ πολιτικόσ. την αναφερόμενη κατηγορύα δεν 
περιλαμβϊνονται τα μουςικοχορευτικϊ κϋντρα ό οποιαδόποτε ϊλλη κατηγορύα 
κϋντρων αναψυχόσ που ενςωματώνονται ςε αναπτύξεισ που διϋπονται από τισ 
πρόνοιεσ τησ περύ Ξενοδοχεύων και Σουριςτικών Καταλυμϊτων Νομοθεςύασ. 
Καμιϊ τϋτοιου τύπου ανϊπτυξη δεν μπορεύ να χρηςιμοποιεύται ωσ αυτοτελόσ 
Αύθουςα Δεξιώςεων χωρύσ την εξαςφϊλιςη τησ αναγκαύασ Πολεοδομικόσ Ωδειασ. 
Η ανϋγερςη αυτοτελούσ Αύθουςασ Δεξιώςεων εύναι δυνατό να επιτραπεύ: 

(α) ε κατϊλληλεσ θϋςεισ μϋςα ςε Περιοχϋσ Ανϊπτυξησ, ςε ςυνδυαςμό με 

οικοδομϋσ θρηςκευτικόσ λατρεύασ, όταν η αύθουςα προορύζεται να 
εξυπηρετόςει τελετϋσ που ςχετύζονται με τουσ χώρουσ αυτούσ, νοουμϋνου 
ότι η υπό ανϊπτυξη ιδιοκτηςύα ϋχει εμβαδόν ελεύθερο από οποιαδόποτε 
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οικοδομό τησ τϊξησ των 1.000 τ.μ., και το εμβαδόν του ωφϋλιμου χώρου 
δεξιώςεων δεν υπερβαύνει τα 300 τ.μ. Θα ιςχύει ςυντελεςτόσ δόμηςησ 
0,30:1 ό ο ςυντελεςτόσ που καθορύζεται για κατοικύα, οποιοδόποτε από τα 
δύο εύναι μικρότεροσ. 

(β) την Περιοχό Εξειδικευμϋνων Αναπτύξεων, νοουμϋνου ότι η υπό ανϊπτυξη 
ιδιοκτηςύα ϋχει ελϊχιςτο εμβαδόν τησ τϊξησ των 5.000 τ.μ., και το εμβαδόν 
του ωφϋλιμου χώρου δεξιώςεων δεν υπερβαύνει τα 500 τ.μ. Σο ποςοςτό 
κϊλυψησ και ο ςυντελεςτόσ δόμηςησ δεν θα υπερβαύνουν το 0,10:1. 

17.8.2 ε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ, οι οπούεσ δικαιολογούνται από τα ιδιαύτερα 
χαρακτηριςτικϊ τησ ανϊπτυξησ και τησ περιοχόσ, αναπτύξεισ του τύπου αυτού, 

εύναι δυνατό να χωροθετούνται ςε κατϊλληλη περιοχό που βρύςκεται εκτόσ των 
Περιοχών Ανϊπτυξησ ςε τεμϊχια που εμπύπτουν ςε Αγροτικό Ζώνη με κωδικό Γα4 
και εφϊπτονται του Περιμετρικού Δακτύλιου Σςερύου, εξαιρουμϋνου του 
τμόματόσ του που εμπύπτει ςτον Περιμετρικό Αυτοκινητόδρομο Λευκωςύασ και 
των περιοχών προςταςύασ που καθορύζονται εκατϋρωθϋν του και ςτουσ 
ανιςόπεδουσ/ιςόπεδουσ κόμβουσ [ςχετικό εύναι το χϋδιο με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) 
του Σοπικού χεδύου], με τη ςύμφωνη γνώμη τησ Σοπικόσ Αρχόσ και του 
Διευθυντό Σμόματοσ Πολεοδομύασ και Οικόςεωσ. 

17.8.3 Κατϊ την εξϋταςη όλων των αιτόςεων αυτού του τύπου θα λαμβϊνονται υπόψη τα 
ανϊλογα κριτόρια τησ παραγρϊφου 17.13. 

17.8.4 Για αναπτύξεισ αυτού του τύπου θα πρϋπει να ικανοποιούνται πρόςθετα οι 
ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 

(α) Η προςπϋλαςη προσ την ανϊπτυξη θα γύνεται κατϊ τρόπο που να μην 
επηρεϊζονται οι ανϋςεισ τησ περιοχόσ και οι ςυνθόκεσ οδικόσ αςφϊλειασ, 
και αυτό πρϋπει να εύναι ικανοποιητικϊ ςυςχετιςμϋνη με 
αυτοκινητόδρομουσ ό δρόμουσ πρωταρχικόσ ςημαςύασ. Η προςπϋλαςη 
πρϋπει να γύνεται από ανεξϊρτητεσ ειςόδουσ/εξόδουσ, οι οπούεσ θα 
διαςφαλύζουν ικανοποιητικό ορατότητα. Η απόςταςη τησ οικοδομόσ από 
το οδικό ςύνορο πρϋπει να εύναι 30 μϋτρα τουλϊχιςτον από 

αυτοκινητόδρομο, 25 μϋτρα τουλϊχιςτον από δρόμο πρωταρχικόσ 
ςημαςύασ και 15 μϋτρα τουλϊχιςτον από οποιοδόποτε ϊλλο οδικό ςύνορο. 
Εϊν παραςτεύ ανϊγκη, θα απαιτεύται από τουσ αιτητϋσ η υποβολό Μελϋτησ 
Κυκλοφοριακών Επιπτώςεων. 

(β) Θα διαςφαλύζονται οι απαιτούμενοι χώροι ςτϊθμευςησ, με 
ειςόδουσ/εξόδουσ που θα εξαςφαλύζουν καλό ορατότητα, αποφεύγοντασ 
οποιοδόποτε ενδεχόμενο ςτϊθμευςησ κατϊ μόκοσ τησ δημόςιασ οδού. Η 
Πολεοδομικό Αρχό θα εξαςφαλύζει, όπου εύναι εφικτό, απομονωτικό 
λωρύδα πραςύνου μεταξύ του τεμαχύου και του δρόμου πρωταρχικόσ 
ςημαςύασ, ούτωσ ώςτε, ανϊλογα με την περύπτωςη, η πρόςβαςη από τον 

αναφερόμενο δρόμο να αποτρϋπεται ό να επιτρϋπεται από ελεγχόμενεσ 
ειςόδουσ/εξόδουσ. 
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(γ) Σο μϋτωπο του τεμαχύου με τον δρόμο πρωταρχικόσ ςημαςύασ θα εύναι 
τουλϊχιςτον 50 μϋτρα. 

(δ) Σο εμβαδόν του ωφϋλιμου χώρου δεξιώςεων δεν θα υπερβαύνει τα 500 τ.μ. 

(ε) Η ανϊπτυξη θα εύναι υψηλόσ αιςθητικόσ και ποιοτικόσ ςτϊθμησ, θα 
εντϊςςεται ςτο φυςικό περιβϊλλον και το τοπύο και θα διαθϋτει εκτενεύσ 
υπαύθριουσ τοπιοτεχνημϋνουσ χώρουσ. 

(ςτ) Προσ αποφυγό οποιωνδόποτε τυχόν δυςμενών επιπτώςεων, οι αύθουςεσ 
δεξιώςεων θα πρϋπει να απϋχουν τουλϊχιςτον 200 μϋτρα από το όριο 
Κτηνοτροφικόσ Ζώνησ/Περιοχόσ ό Βιομηχανικόσ Ζώνησ Κατηγορύασ Α. 

(ζ) Κατϊ τη χωροθϋτηςη αιθουςών δεξιώςεων εκτόσ των Περιοχών Ανϊπτυξησ 
ςε Αγροτικό Ζώνη με κωδικό Γα και ςε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ ότι η 
λειτουργύα τουσ θα επηρεϊςει τισ περιοχϋσ του Δικτύου Natura 2000, θα 
εφαρμόζεται η ςχετικό νομοθεςύα για την εξϋταςη των περιβαλλοντικών 
επιπτώςεών τουσ. 

(η) τισ περιπτώςεισ χωροθϋτηςησ τησ ανϊπτυξησ ςτην Περιοχό 
Εξειδικευμϋνων Αναπτύξεων, η οικοδομό πρϋπει να απϋχει τουλϊχιςτον 25 
μϋτρα από πρωτεύον οδικό δύκτυο και τουλϊχιςτον 15 μϋτρα από 
οποιοδόποτε ϊλλο οδικό ςύνορο. 

17.9 Εξειδικευμϋνεσ Διευκολύνςεισ Αναψυχόσ και Χυχαγωγύασ 

17.9.1 Οι Εξειδικευμϋνεσ Διευκολύνςεισ Αναψυχόσ και Χυχαγωγύασ που λειτουργούν 
πϊνω ςε εμπορικό βϊςη, προοριςμό ϋχουν να προςφϋρουν εναλλακτικϋσ μορφϋσ 
παθητικόσ ό ενεργού ψυχαγωγύασ με ςτόχο την εξυπηρϋτηςη ευρύτερων περιοχών 
του Σοπικού χεδύου. Οριςμϋνεσ από τισ πιο πϊνω διευκολύνςεισ, λόγω τησ 
φύςησ και του προοριςμού τουσ, αποτελούν παρεμφερό τουριςτικϊ ϋργα. 

17.9.2 Οι Εξειδικευμϋνεσ Διευκολύνςεισ Αναψυχόσ και Χυχαγωγύασ, ανϊλογα με την 
περύπτωςη, μπορούν να διακριθούν και να ομαδοποιηθούν ςύμφωνα με το γενικό 
προςανατολιςμό τουσ, ςε εκεύνεσ που ϋχουν ωσ επύκεντρο τα πιο κϊτω: 

(α) Ση φύςη (όπωσ τα μονοπϊτια και παρατηρητόρια μελϋτησ τησ φύςησ, τα 
διϊφορα εύδη πϊρκων και οργανωμϋνων χώρων πρϊςινου, κ.ο.κ.). 

(β) Σον πολιτιςμό (όπωσ τα θϋατρα, οι αύθουςεσ πολλαπλών χρόςεων, τα 
πολιτιςτικϊ κϋντρα, τα μουςεύα, οι αρχαιολογικού χώροι, κ.ο.κ.). 

(γ) Σην ϊθληςη (όπωσ τα κϋντρα ϊθληςησ, τα κϋντρα ιππαςύασ και τοξοβολύασ, 
τα γόπεδα γκολφ, κ.ο.κ.). 

(δ) Σα διϊφορα εκθϋματα (όπωσ τα ζωολογικϊ/υδρολογικϊ πϊρκα, τα 

ενυδρεύα, οι γεωργικϋσ εκθϋςεισ, κ.ο.κ.). 

(ε) Σην ψυχαγωγύα (όπωσ τα υδροπϊρκα, τα λούνα παρκ, κ.ο.κ.). 
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(ςτ) Σο ςυνδυαςμό των πιο πϊνω προςανατολιςμών, τη δυνατότητα 
ενδυνϊμωςησ κϊποιου από αυτούσ ϋναντι των υπολούπων (όπωσ για 
παρϊδειγμα τη φύςη ό τον πολιτιςμό για ςκοπούσ επιμόρφωςησ) ό τη 
ςυςχϋτιςη με ϊλλεσ χρόςεισ γησ (όπωσ για παρϊδειγμα την εμπορικό ό την 
τουριςτικό). 

17.9.3 Οι πιο πϊνω διευκολύνςεισ διαφοροποιούνται επύςησ ανϊλογα με την κλύμακα και 
την ϋνταςη τησ ανϊπτυξησ, το χώρο διεξαγωγόσ τουσ και τον τρόπο οργϊνωςησ 
τουσ (ςε κλειςτούσ, ανοικτούσ ό ημιυπαύθριουσ χώρουσ) ό ακόμη και το βαθμό 
όχληςησ που δημιουργούν (ηχητικόσ, κυκλοφοριακόσ ό ατμοςφαιρικόσ). 

17.9.4 Οι τύποι Εξειδικευμϋνων Διευκολύνςεων Αναψυχόσ και Χυχαγωγύασ μπορεύ να 

εύναι ύνθετοι (Θεματικϊ Πϊρκα, Κϋντρα Πολλαπλού Αθλητικού/Χυχαγωγικού 
Φαρακτόρα, κ.ο.κ.) ό Ωλλοι (γόπεδα γκολφ, γόπεδα mini golf, υδροπϊρκα, λούνα 
παρκ, κϋντρα ιππαςύασ, ενυδρεύα, κ.ο.κ.). Σϋτοιεσ επιχειρόςεισ εύτε εύναι 
αυτοτελεύσ, εύτε αποτελούν μϋροσ ευρύτερων αναπτύξεων, ςε περύπτωςη που 
αυτό κρύνεται αναγκαύο και επιθυμητό με βϊςη ευρύτερα πολεοδομικϊ κριτόρια. 
υγκεκριμϋνοι τύποι τϋτοιων ύνθετων Διευκολύνςεων (Θεματικϊ Πϊρκα και 
Κϋντρα Πολλαπλού Αθλητικού/Χυχαγωγικού Φαρακτόρα), καθώσ και το πλαύςιο 
πολιτικόσ που τουσ διϋπει, περιγρϊφονται ςτη ςυνϋχεια. Κατ' ανϊλογο τρόπο 
περιγρϊφεται και το χωροθετικό πλαύςιο για Ωλλεσ Εξειδικευμϋνεσ Διευκολύνςεισ 
Αναψυχόσ και Χυχαγωγύασ. 

17.10 Φωροθετικό Πολιτικό για ύνθετεσ Εξειδικευμϋνεσ Διευκολύνςεισ 
Αναψυχόσ και Χυχαγωγύασ 

17.10.1 Θεματικϊ Πϊρκα 

17.10.1.1 Για τουσ ςκοπούσ του παρόντοσ Κεφαλαύου, ωσ Θεματικό Πϊρκο ορύζεται η 
οργανωμϋνη ανϊπτυξη, η οπούα λειτουργεύ κϊτω από ενιαύα ιδιοκτηςύα και 
διαχεύριςη και αποςκοπεύ ωσ κεντρικό δραςτηριότητα ςτην εκπαύδευςη και την 
επιμόρφωςη των επιςκεπτών/χρηςτών παρϊλληλα με τη ψυχαγωγύα τουσ, μϋςω 
τησ προβολόσ περιβαλλοντικών ό οικολογικών θεμϊτων ό θεμϊτων ιςτορικού ό 
πολιτιςτικού χαρακτόρα, περιλαμβανομϋνων και αυτών που αφορούν την 

παρϊδοςη του τόπου. Κύρια γνωρύςματα αυτού του τύπου ανϊπτυξησ εύναι τα 
ακόλουθα: 

(α) Η ϋνταξη τησ ανϊπτυξησ ςε ϊνετουσ και κατϊλληλα 
διαμορφωμϋνουσ/τοπιοτεχνημϋνουσ υπαύθριουσ χώρουσ που θα 
καταλαμβϊνουν ςημαντικό ποςοςτό του γηπϋδου τησ ανϊπτυξησ, 
ςυμβϊλλοντασ ςτην ουςιαςτικό αναβϊθμιςη τησ ποιότητασ του φυςικού 
περιβϊλλοντοσ. 

(β) Η οργϊνωςη τησ ανϊπτυξησ με ενιαύο και ςυνεχό τρόπο γύρω από ϋνα ό 
περιςςότερα ςυγκεκριμϋνα θϋματα, όπωσ για παρϊδειγμα η οικολογύα, 

διϊφορεσ πτυχϋσ τησ τοπικόσ παρϊδοςησ, η αναπαρϊςταςη ιςτορικών 
γεγονότων ό περιόδων, κ.ο.κ. 
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(γ) Η υψηλό ποιότητα ςχεδιαςμού, καταςκευών και τοπιοτϋχνηςησ των 
υπαύθριων χώρων τησ ανϊπτυξησ. 

(δ) Η λειτουργύα του ςυνόλου τησ επιχεύρηςησ/ανϊπτυξησ ό του 
ςημαντικότερου ποςοςτού των ςτοιχεύων που τη ςυνθϋτουν με βϊςη την 
εφϊπαξ καταβολό ενόσ αντιτύμου ειςόδου. 

17.10.1.2 Σο ενιαύο Θεματικό Πϊρκο εύναι δυνατό να περιλαμβϊνει ωσ βοηθητικό χρόςη, ςε 
περιοριςμϋνο ποςοςτό, και ςτοιχεύα λιανικού εμπορύου ό εςτύαςησ των 
επιςκεπτών, νοουμϋνου ότι τα ςτοιχεύα αυτϊ δεν καθορύζουν τον κύριο 
χαρακτόρα τησ ανϊπτυξησ, αλλϊ προορύζονται ςαφώσ για τη λειτουργικό τησ 
ςτόριξη. Δεν θα θεωρεύται, εντούτοισ, Θεματικό Πϊρκο οποιαδόποτε ςύνθετη 

εμπορικό ανϊπτυξη ό και αναπτύξεισ που προορύζονται κατϊ κύριο λόγο για την 
εςτύαςη των επιςκεπτών (π.χ. ταβϋρνεσ, εςτιατόρια, take-away) ϋςτω και ςε 
περύπτωςη που τϋτοιεσ αναπτύξεισ εμπλουτύζονται με "παραδοςιακϊ ςτοιχεύα". 

17.10.1.3 Για το ςκοπό αυτό, η Πολεοδομικό Αρχό θα αναλύει τισ αναπτύξεισ του τύπου 
αυτού ςτα επιμϋρουσ ςυνθετικϊ τουσ ςτοιχεύα και θα αντιμετωπύζει το κϊθε 
ςτοιχεύο ανϊλογα με τα κύρια χαρακτηριςτικϊ και την πραγματικό του φύςη, με 
βϊςη την αντύςτοιχη πολιτικό του Σοπικού χεδύου. 

17.10.1.4 Θεματικϊ Πϊρκα εύναι δυνατό να χωροθετούνται ςε κατϊλληλη περιοχό που 
βρύςκεται εκτόσ των Περιοχών Ανϊπτυξησ ςε τεμϊχια που εμπύπτουν ςε Αγροτικό 

Ζώνη με κωδικό Γα4 και εφϊπτονται του Περιμετρικού Δακτύλιου Σςερύου, 
εξαιρουμϋνου του τμόματόσ του που εμπύπτει ςτον Περιμετρικό Αυτοκινητόδρομο 
Λευκωςύασ και των περιοχών προςταςύασ που καθορύζονται εκατϋρωθϋν του και 
ςτουσ ανιςόπεδουσ/ιςόπεδουσ κόμβουσ [ςχετικό εύναι το χϋδιο με Αρ. 5 (Φρόςη 
Γησ) του Σοπικού χεδύου], νοουμϋνου ότι οι αναπτύξεισ δεν θα δημιουργούν 
όχληςη ό υποβϊθμιςη των ανϋςεων τησ περιοχόσ. Για το θεματικό μϋροσ τησ 
ανϊπτυξησ, η Πολεοδομικό Αρχό θα ϋχει την ευχϋρεια να καθορύζει το 
επιτρεπόμενο ύψοσ και τον αριθμό ορόφων και το ποςοςτό κϊλυψησ, αφού λϊβει 
υπόψη το ενδεχόμενο επηρεαςμού των ανϋςεων τησ περιοχόσ. Επιπρόςθετα 
πρϋπει να τηρούνται οι ακόλουθεσ προώποθϋςεισ καθώσ και τα ανϊλογα κριτόρια 
τησ παραγρϊφου 17.13: 

(α) Σο ελϊχιςτο εμβαδόν τεμαχύου θα εύναι 25.000 τ.μ. 

(β) Σο μϋτωπο του τεμαχύου με τον δρόμο πρωταρχικόσ ςημαςύασ θα εύναι 
τουλϊχιςτον 100 μϋτρα. 

(γ) Σο ποςοςτό κϊλυψησ δεν θα υπερβαύνει το 0,25:1, ο ςυντελεςτόσ δόμηςησ 
το 0,35:1, και ο αριθμόσ ορόφων τουσ δυο. 

(δ) Οι οικοδομϋσ πρϋπει να απϋχουν τουλϊχιςτον 30 μϋτρα από τα ςύνορα του 
τεμαχύου. 

(ε) Θα απαιτεύται ελϊχιςτοσ αριθμόσ χώρων ςτϊθμευςησ 150 χώροι, και ϋνασ 
(1) επιπλϋον χώροσ για κϊθε 100 τ.μ. πϋραν των 50.000 τ.μ. γηπϋδου. 
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(ςτ) Η ανϊπτυξη μπορεύ να ςυμπεριλαμβϊνει υποςτηρικτικϋσ χρόςεισ όπωσ 
κατϊςτημα αθλητικών ειδών, περύπτερο, μικρό ιατρεύο, κατϊςτημα ειδών 
υγιεινόσ διατροφόσ, κ.ο.κ. Εύναι επύςησ δυνατό η ανϋγερςη μϋχρι δυο 
κατοικιών για τισ ανϊγκεσ του προςωπικού. Σο εμβαδόν των πιο πϊνω 
χρόςεων δεν θα υπερβαύνει το 15% του ςυνολικού εμβαδού του ϋργου ό τα 
500 τ.μ., οποιοδόποτε από τα δυο εύναι μικρότερο. 

(ζ) Σύποι Θεματικών Πϊρκων που αναμϋνεται να δημιουργούν όχληςη θα 
μελετούνται με ιδιαύτερη προςοχό, ώςτε να μην επηρεϊζονται οι ανϋςεισ 
γειτνιϊζουςασ ευαύςθητησ χρόςησ (π.χ. Οικιςτικό Ζώνη). 

(η) Προσ αποφυγό οποιωνδόποτε τυχόν δυςμενών επιπτώςεων, τα Θεματικϊ 

Πϊρκα θα πρϋπει να απϋχουν τουλϊχιςτον 200 μϋτρα από το όριο 
Κτηνοτροφικόσ Ζώνησ/Περιοχόσ ό Βιομηχανικόσ Ζώνησ Κατηγορύασ Α. 

17.10.1.5 ε οποιαδόποτε περύπτωςη, κατϊ τη μελϋτη ςχετικών αιτόςεων, η Πολεοδομικό 
Αρχό θα βεβαιώνεται ότι η προτιθϋμενη ανϊπτυξη εντϊςςεται ςωςτϊ ςτη 
φυςιογνωμύα και ςτο χαρακτόρα τησ περιοχόσ. 

17.10.1.6 Επειδό οι αναπτύξεισ του τύπου αυτού αποτελούν εξειδικευμϋνεσ μορφϋσ 
ανϊπτυξησ εύναι ςκόπιμο όπωσ, οι προκαταρκτικϋσ μελϋτεσ για τϋτοιεσ αναπτύξεισ 
υποβϊλλονται ςτην Πολεοδομικό Αρχό για αξιολόγηςη και απόψεισ, ώςτε να 
αποφεύγονται οι δυςχϋρειεσ κατϊ την εξϋταςη τησ τελικόσ αύτηςησ για χορόγηςη 

πολεοδομικόσ ϊδειασ. 

17.10.1.7 Θεματικϊ πϊρκα εύναι επύςησ δυνατό να επιτραπούν και ςτην καθοριςμϋνη 
Περιοχό Εξειδικευμϋνων Αναπτύξεων, ςύμφωνα με τισ προώποθϋςεισ και τισ 
πρόνοιεσ του Κεφαλαύου 30 (Εξειδικευμϋνεσ Αναπτύξεισ). 

17.10.2 Κϋντρα Πολλαπλού Αθλητικού/Χυχαγωγικού Φαρακτόρα 

17.10.2.1 Για τουσ ςκοπούσ του Σοπικού χεδύου, καθορύζεται ωσ Κϋντρο Πολλαπλού 
Αθλητικού/Χυχαγωγικού Φαρακτόρα η ολοκληρωμϋνη ανϊπτυξη που λειτουργεύ 
κϊτω από ενιαύα ιδιοκτηςύα και διαχεύριςη και η οπούα ϋχει ωσ κύρια 

δραςτηριότητα την πολυδιϊςτατη και ποικύλη ϊθληςη των επιςκεπτών/χρηςτών, 
ςε ςυνδυαςμό με την απόλαυςη τησ φύςησ και του περιβϊλλοντοσ. Ψσ Κϋντρο 
Πολλαπλού Αθλητικού/Χυχαγωγικού Φαρακτόρα ορύζεται η ανϊπτυξη, η 
οργϊνωςη τησ οπούασ γύνεται με ενιαύο τρόπο και με κύριο θϋμα την ενεργό και 
παθητικό ϊθληςη. Ανϊπτυξη του αναφερόμενου τύπου εύναι δυνατό να 
περιλαμβϊνει διευκολύνςεισ για ατομικϊ ό ομαδικϊ αθλόματα και παιγνύδια, όπωσ 
πιςύνα, γόπεδα badminton, squash, χειροςφαύριςησ, αντιςφαύριςησ, πετόςφαιρασ 
και καλαθόςφαιρασ, mini golf, εγκαταςτϊςεισ γυμναςτικόσ και ςϊουνα, bowling, 
ιππαςύα, πατινϊζ, μηχανόματα γυμναςτηρύου, κ.ο.κ. 

17.10.2.2 Κύρια γνωρύςματα αυτού του τύπου τησ ανϊπτυξησ εύναι τα ακόλουθα: 
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(α) Η ϋνταξη τησ ανϊπτυξησ ςε ϊνετουσ και κατϊλληλα διαμορφωμϋνουσ 
υπαύθριουσ χώρουσ που θα ςυμβϊλλουν ςτην ουςιαςτικό αναβϊθμιςη τησ 
ποιότητασ του φυςικού περιβϊλλοντοσ. 

(β) Η υψηλό ποιότητα καταςκευών και τοπιοτεχνημϋνου περιβϊλλοντοσ. 

17.10.2.3 Σο Κϋντρο Πολλαπλού Αθλητικού/Χυχαγωγικού Φαρακτόρα εύναι δυνατό να 
περιλαμβϊνει ωσ βοηθητικό χρόςη, ςε περιοριςμϋνο ποςοςτό, και ςτοιχεύα 
λιανικού εμπορύου ό εςτύαςησ των επιςκεπτών, νοουμϋνου ότι τα ςτοιχεύα αυτϊ 
δεν καθορύζουν τον κύριο χαρακτόρα τησ ανϊπτυξησ, αλλϊ προορύζονται ςαφώσ 
για τη λειτουργικό τησ ςτόριξη. Δεν θα θεωρεύται, εντούτοισ, Κϋντρο Πολλαπλού 
Αθλητικού/Χυχαγωγικού Φαρακτόρα οποιαδόποτε ςύνθετη εμπορικό ανϊπτυξη ό 

και αναπτύξεισ που προορύζονται κατϊ κύριο λόγο για την εςτύαςη των 
επιςκεπτών (π.χ. ταβϋρνεσ, εςτιατόρια, take-away) ϋςτω και ςε περύπτωςη που 
τϋτοιεσ αναπτύξεισ εμπλουτύζονται με "παραδοςιακϊ ςτοιχεύα". 

17.10.2.4 Σο Κϋντρο Πολλαπλού Αθλητικού/Χυχαγωγικού Φαρακτόρα εύναι δυνατό και 
επιθυμητό να περιλαμβϊνει και ςτοιχεύα επιμόρφωςησ και μελϋτησ τησ φύςησ 
(διαδρομϋσ για πεζούσ ςε φυςικό περιβϊλλον, φυτεύςεισ ποικιλύασ δϋντρων και 
θαμνοειδών τησ τοπικόσ χλωρύδασ ό και ειςαγομϋνων ειδών) ό μικρόσ κλύμακασ 
¨φϊρμεσ¨ κατοικύδιων ζώων και πτηνών, ϋτςι ώςτε το Κϋντρο να εμπλουτύζεται 
λειτουργικϊ και να παρϋχει κατϊ το δυνατό ολοκληρωμϋνεσ δυνατότητεσ 
ξεκούραςησ, ϊθληςησ και επιμόρφωςησ για διϊφορεσ ομϊδεσ ηλικιών. 

17.10.2.5 Κϋντρα Πολλαπλού Αθλητικού/Χυχαγωγικού Φαρακτόρα εύναι δυνατό να 
χωροθετούνται ςε κατϊλληλη περιοχό που βρύςκεται εκτόσ των Περιοχών 
Ανϊπτυξησ ςε τεμϊχια που εμπύπτουν ςε Αγροτικό Ζώνη με κωδικό Γα και 
εφϊπτονται του Περιμετρικού Δακτύλιου Σςερύου, εξαιρουμϋνου του τμόματόσ 
του που εμπύπτει ςτον Περιμετρικό Αυτοκινητόδρομο Λευκωςύασ και των 
περιοχών προςταςύασ που καθορύζονται εκατϋρωθϋν του και ςτουσ 
ανιςόπεδουσ/ιςόπεδουσ κόμβουσ [ςχετικό εύναι το χϋδιο με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) 
του Σοπικού χεδύου], νοουμϋνου ότι δεν θα δημιουργούν όχληςη ό υποβϊθμιςη 
των ανϋςεων τησ περιοχόσ. Για το θεματικό μϋροσ τησ ανϊπτυξησ, η 
Πολεοδομικό Αρχό θα ϋχει την ευχϋρεια να καθορύζει το επιτρεπόμενο ύψοσ και 

τον αριθμό ορόφων και το ποςοςτό κϊλυψησ, αφού λϊβει υπόψη το ενδεχόμενο 
επηρεαςμού των ανϋςεων τησ περιοχόσ. Επιπρόςθετα, πρϋπει να τηρούνται οι 
ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 

(α) Σο ελϊχιςτο εμβαδόν τεμαχύου θα εύναι τησ τϊξησ των 20.000 τ.μ. 

(β) Σο μϋτωπο του τεμαχύου με τον δρόμο πρωταρχικόσ ςημαςύασ θα εύναι 
τουλϊχιςτον 100 μϋτρα. 

(γ) Σο ποςοςτό κϊλυψησ δεν θα υπερβαύνει το 0,10:1, ο ςυντελεςτόσ δόμηςησ 
το 0,15:1, και ο αριθμόσ ορόφων τουσ δυο. 

(δ) Οι οικοδομϋσ πρϋπει να απϋχουν τουλϊχιςτον 20 μϋτρα από τα ςύνορα του 
τεμαχύου. ε περύπτωςη καταςκευόσ γηπϋδων ποδοςφαύρου, μύνι γηπϋδων 
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ποδοςφαύρου, και παρόμοιων εγκαταςτϊςεων, η ελϊχιςτη απόςταςη από 
τα ςύνορα αυξϊνεται ςτα 30 μϋτρα. 

(ε) Θα απαιτεύται ελϊχιςτοσ αριθμόσ χώρων ςτϊθμευςησ 150 χώροι, και ϋνασ 
(1) επιπλϋον χώροσ για κϊθε 100 τ.μ. πϋραν των 20.000 τ.μ. γηπϋδου. 

(ςτ) Η ανϊπτυξη μπορεύ να ςυμπεριλαμβϊνει υποςτηρικτικϋσ χρόςεισ όπωσ 
κατϊςτημα αθλητικών ειδών, περύπτερο, μικρό ιατρεύο, κατϊςτημα ειδών 
υγιεινόσ διατροφόσ, κ.ο.κ. Εύναι επύςησ δυνατό η ανϋγερςη μύασ κατοικύασ 
για τισ ανϊγκεσ του προςωπικού. Σο εμβαδόν των πιο πϊνω χρόςεων δεν θα 
υπερβαύνει το 15% του ςυνολικού εμβαδού του ϋργου ό τα 500 τ.μ., 
οποιοδόποτε από τα δυο εύναι μικρότερο. 

(ζ) Σύποι Κϋντρων Πολλαπλού Αθλητικού/Χυχαγωγικού Φαρακτόρα, που 
αναμϋνεται να δημιουργούν όχληςη, θα μελετούνται με ιδιαύτερη προςοχό, 
ώςτε να μην επηρεϊζονται οι ανϋςεισ γειτνιϊζουςασ ευαύςθητησ χρόςησ 
(π.χ. Οικιςτικό Ζώνη). 

(η) Προσ αποφυγό οποιωνδόποτε τυχόν δυςμενών επιπτώςεων, τα Θεματικϊ 
Πϊρκα θα πρϋπει να απϋχουν τουλϊχιςτον 200 μϋτρα από το όριο 
Κτηνοτροφικόσ Ζώνησ/Περιοχόσ ό Βιομηχανικόσ Ζώνησ Κατηγορύασ Α. 

17.10.2.6 Για τα Κϋντρα Πολλαπλού Αθλητικού/Χυχαγωγικού Φαρακτόρα θα ιςχύουν 

επιπρόςθετα οι πρόνοιεσ των υποπαραγρϊφων 17.8.4(α), (β) και (ε) και των 
παραγρϊφων 17.10.1.3, 17.10.1.5, 17.10.1.6 και 17.13. 

17.10.2.7 Αναπτύξεισ του τύπου αυτού εύναι επύςησ δυνατό να χωροθετούνται και ςτην 
καθοριςμϋνη Περιοχό Εξειδικευμϋνων Αναπτύξεων, ςύμφωνα με τισ 
προώποθϋςεισ και τισ πρόνοιεσ του Κεφαλαύου 30 (Εξειδικευμϋνεσ Αναπτύξεισ). 

17.11 Ωλλεσ Εξειδικευμϋνεσ Διευκολύνςεισ Αναψυχόσ και Χυχαγωγύασ 

17.11.1 Οι ςυγκεκριμϋνοι τύποι εμπορικών αναπτύξεων αναψυχόσ και ψυχαγωγύασ, που 
ςυνόθωσ ϋχουν ςχϋςη με τον τουριςμό και εύναι τοπικόσ εμβϋλειασ (γόπεδα 
γκολφ, γόπεδα mini golf, υδροπϊρκα, λούνα παρκ, κϋντρα ιππαςύασ, ενυδρεύα, 

κ.ο.κ.), δυνατό να περιλαμβϊνουν ωσ βοηθητικό χρόςη και ςε περιοριςμϋνο 
ποςοςτό ςε ςχϋςη με το ςύνολο τησ ανϊπτυξησ, ςτοιχεύα λιανικού εμπορύου ό 
εςτύαςησ των επιςκεπτών (όπωσ κατϊςτημα πληροφοριών και ςουβενύρ, καντύνα, 
snack bar), νοουμϋνου ότι αυτϊ τα ςτοιχεύα δεν καθορύζουν τον κύριο χαρακτόρα 
τησ ανϊπτυξησ και προορύζονται εμφανώσ για τη λειτουργικό τησ ςτόριξη. ε 
περύπτωςη όπου για τισ Ωλλεσ Εξειδικευμϋνεσ Διευκολύνςεισ Αναψυχόσ και 
Χυχαγωγύασ εφαρμόζονται ό εφαρμοςτούν ειδικϊ κύνητρα ό/και προώποθϋςεισ 
μετϊ από ςχετικό απόφαςη του Τπουργικού υμβουλύου, τότε θα ιςχύουν 
επιπρόςθετα και τα κύνητρα και οι προώποθϋςεισ αυτϋσ. Ειδικϊ για τα γόπεδα 
γκολφ θα περιλαμβϊνονται και όλοι οι τύποι χρόςεων που θα εγκρύνει εκϊςτοτε 

το Τπουργικό υμβούλιο, όπωσ π.χ. οι κατοικύεσ, τα ξενοδοχεύα, οι χώροι 
αναψυχόσ και ψυχαγωγύασ κλπ., που θα θεωρούνται αναπόςπαςτο τμόμα τουσ και 
θα εξετϊζονται με βϊςη την παρούςα πολιτικό. 
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17.11.2 Ωλλεσ Εξειδικευμϋνεσ Διευκολύνςεισ Αναψυχόσ και Χυχαγωγύασ εύναι δυνατό να 
χωροθετούνται εκτόσ των Περιοχών Ανϊπτυξησ ςτην καθοριςμϋνη Περιοχό 
Εξειδικευμϋνων Αναπτύξεων, ςύμφωνα με τισ προώποθϋςεισ και τισ πρόνοιεσ του 
Κεφαλαύου 30 (Εξειδικευμϋνεσ Αναπτύξεισ), καθώσ και ςε τεμϊχια που εμπύπτουν 
ςτην Αγροτικό Ζώνη με κωδικό Γα4 και εφϊπτονται του Περιμετρικού Δακτύλιου 
Σςερύου, νοουμϋνου ότι το τεμϊχιο ϋχει ελϊχιςτη ϋκταςη τησ τϊξησ των 10.000 
τ.μ. και το μϋτωπό του με το δρόμο πρωταρχικόσ ςημαςύασ εύναι τουλϊχιςτον 50 
μϋτρα, και αυτϋσ εντϊςςονται ςωςτϊ ςτη φυςιογνωμύα και ςτο χαρακτόρα τησ 
περιοχόσ. Αναπτύξεισ αυτού του τύπου που θεωρεύται πιθανό να δημιουργούν 
όχληςη θα μελετούνται με ιδιαύτερη προςοχό, ώςτε να μην επηρεϊζονται οι 
ανϋςεισ γειτνιϊζουςασ ευαύςθητησ χρόςησ (π.χ. Οικιςτικό Ζώνη). 

Η παρούςα πολιτικό δεν εφαρμόζεται ςτο τμόμα του Περιμετρικού Δακτύλιου 
Σςερύου που εμπύπτει ςτον Περιμετρικό Αυτοκινητόδρομο Λευκωςύασ και ςτισ 
περιοχϋσ προςταςύασ που καθορύζονται τόςο εκατϋρωθεν του όςο και ςτουσ 
ανιςόπεδουσ/ιςόπεδουσ κόμβουσ [ςχετικό εύναι το χϋδιο με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) 
του Σοπικού χεδύου]. 

ε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ, τϋτοιεσ διευκολύνςεισ κλειςτού τύπου (όπωσ 
ενυδρεύα, bowling centers και παρόμοια), θα μπορούςαν να επιτραπούν και ςε 
τεμϊχιο με ελϊχιςτη ϋκταςη τησ τϊξησ των 7.500 τ.μ., νοουμϋνου ότι 
διαςφαλύζονται ςτο ιςόγειο χώροι ςτϊθμευςησ ςε αναλογύα ϋνασ (1) χώροσ 

ςτϊθμευςησ για κϊθε 20 τ.μ. ό μϋρουσ τούτων τησ ςυνολικόσ επιφϊνειασ όλων 
των χώρων και υποςτατικών (πρόςθετα θα απαιτεύται επαρκόσ χώροσ 
ςτϊθμευςησ ποδηλϊτων και μοτοποδηλϊτων). 

Προσ αποφυγό οποιωνδόποτε τυχόν δυςμενών επιπτώςεων, Ωλλεσ 
Εξειδικευμϋνεσ Διευκολύνςεισ Αναψυχόσ και Χυχαγωγύασ θα πρϋπει να απϋχουν 
τουλϊχιςτον 200 μϋτρα από το όριο Κτηνοτροφικόσ Ζώνησ/Περιοχόσ ό 
Βιομηχανικόσ Ζώνησ Κατηγορύασ Α. 

17.11.3 Η Πολεοδομικό Αρχό εύναι επύςησ δυνατό να επιτρϋψει, κατ' εξαύρεςη, Ωλλεσ 
Εξειδικευμϋνεσ Διευκολύνςεισ Αναψυχόσ και Χυχαγωγύασ και εντόσ Περιοχόσ 
Ανϊπτυξησ, όταν κατϊ την κρύςη τησ η φύςη τησ ανϊπτυξησ (π.χ. ενυδρεύα) και το 

μϋγεθόσ τησ δεν αναμϋνεται να δημιουργούν ςημαντικϋσ επιπτώςεισ ςτη γύρω 
περιοχό. τισ περιπτώςεισ αυτϋσ προτύμηςη θα δύδεται ςε εμπορικϋσ περιοχϋσ ό 
ϊξονεσ, ενώ η Πολεοδομικό Αρχό θα μπορεύ να επιβϊλει οποιουςδόποτε 
επιπρόςθετουσ όρουσ, που κατϊ την κρύςη τησ θεωρούνται απαραύτητοι, 
ςυμπεριλαμβανομϋνου και του ελϊχιςτου εμβαδού του τεμαχύου. 

17.11.4 Νοεύται ότι η Πολεοδομικό Αρχό μπορεύ να απαιτόςει μεγαλύτερα από τα πιο 
πϊνω αναφερόμενα μεγϋθη γηπϋδου ό και να ζητόςει την παραχώρηςη 
απομονωτικών/προςτατευτικών λωρύδων από το υπό ανϊπτυξη τεμϊχιο ςε 
περύπτωςη που αυτό κρύνεται αναγκαύο λόγω κλύμακασ τησ επιχεύρηςησ ό λόγω 
επιπτώςεών τησ ςτη γύρω περιοχό. 

17.11.5 Για Ωλλεσ Εξειδικευμϋνεσ Διευκολύνςεισ Αναψυχόσ και Χυχαγωγύασ ςε Περιοχϋσ 
Ανϊπτυξησ ο ςυντελεςτόσ δόμηςησ και το ποςοςτό κϊλυψησ θα εύναι τησ τϊξησ 
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του 50% των αντύςτοιχων επιτρεπόμενων για κατοικύα από την Πολεοδομικό 
Ζώνη όπου θα πραγματοποιηθεύ η ανϊπτυξη, χωρύσ όμωσ να υπερβαύνουν το 
0,30:1 και 0,20:1, αντύςτοιχα (για κλειςτού τύπου τϋτοιεσ διευκολύνςεισ, όπωσ εύναι 
τα ενυδρεύα και τα bowling centers, τα πιο πϊνω ποςοςτϊ θα εύναι τησ τϊξησ του 
70% των αντύςτοιχων επιτρεπόμενων για κατοικύα, χωρύσ όμωσ να υπερβαύνουν το 
0,40:1 και το 0,25:1, αντύςτοιχα). Νοεύται ότι ςε περιπτώςεισ που ο ςυντελεςτόσ 
δόμηςησ μειώνεται κϊτω από το 0,20:1, θα ιςχύει ςυντελεςτόσ δόμηςησ και 
ποςοςτό κϊλυψησ 0,20:1. Ο αριθμόσ ορόφων θα εύναι δυο και το ύψοσ 10 μϋτρα. 

17.11.6 Κατϊ τη μελϋτη όλων των αιτόςεων αυτού του τύπου, η Πολεοδομικό Αρχό θα 
βεβαιώνεται ότι η προτιθϋμενη ανϊπτυξη εντϊςςεται ςωςτϊ ςτη φυςιογνωμύα και 

ςτο χαρακτόρα τησ περιοχόσ και θα λαμβϊνει υπόψη τα ανϊλογα κριτόρια τησ 
παραγρϊφου 17.13. 

17.12 Διαβουλεύςεισ με Τφυπουργεύο Σουριςμού 

 ε όλεσ τισ περιπτώςεισ εξϋταςησ αιτόςεων για Θεματικϊ Πϊρκα και Κϋντρα 
Πολλαπλού Αθλητικού/Χυχαγωγικού Φαρακτόρα, ανεξϊρτητα τησ χωροθϋτηςόσ 
τουσ, η Πολεοδομικό Αρχό θα διαβουλεύεται και θα λαμβϊνει ςοβαρϊ υπόψη τισ 
απόψεισ του Τφυπουργεύου Σουριςμού. 

17.13 Εξϋταςη Αιτόςεων 

Κατϊ την εξϋταςη αιτόςεων για ανϊπτυξη όλων των τύπων που αναφϋρονται ςτο 
παρόν κεφϊλαιο, θα λαμβϊνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

(α) Όταν η προτεινόμενη ανϊπτυξη γειτνιϊζει με περιοχό όπου η επικρατούςα 
χρόςη εύναι ευαύςθητη, η Πολεοδομικό Αρχό θα διαφυλϊςςει πρώτιςτα τισ 
ανϋςεισ τησ γειτονικόσ επικρατούςασ χρόςησ. 

(β) Σο αναμενόμενο επύπεδο ηχητικόσ ρύπανςησ ςε βϊροσ γειτονικών χρόςεων 
και λειτουργιών. ε περιπτώςεισ όπου η προτεινόμενη ανϊπτυξη γειτνιϊζει 
με περιοχϋσ όπου η επικρατούςα χρόςη εύναι ευαύςθητη ςε ρύπανςη αυτόσ 
τησ μορφόσ (π.χ. γειτνύαςη με Οικιςτικό Ζώνη ό ϊλλη Ζώνη όπου 

επιτρϋπεται η οικιςτικό ανϊπτυξη), η Πολεοδομικό Αρχό θα διαφυλϊςςει 
πρώτιςτα τισ ανϋςεισ τησ γειτονικόσ επικρατούςασ χρόςησ. Θα λαμβϊνεται 
επύςησ ςοβαρϊ υπόψη το ενδεχόμενο εποχιακόσ αύξηςησ τησ ηχητικόσ 
ρύπανςησ (π.χ. μουςικό με εξοπλιςμό ενύςχυςησ του όχου ςε εξωτερικό 
χώρο κατϊ τουσ καλοκαιρινούσ μόνεσ). Εύναι δυνατόν να απαιτούνται, 
ανϊλογα με το επύπεδο ηχητικόσ ρύπανςησ τησ ανϊπτυξησ (εγκατϊςταςη 
και χρόςη ηχητικόσ ό/και μουςικόσ υποδομόσ κλπ.), ειδικϋσ καταςκευϋσ 
ηχομόνωςησ ςτην οικοδομό. 

(γ) Ενδεχόμενα προβλόματα όχληςησ από υπερβολικό αύξηςη τησ τροχαύασ 
κυκλοφορύασ. Η Πολεοδομικό Αρχό θα πρϋπει να αξιολογεύ την επϊρκεια 

των παρεχόμενων χώρων ςτϊθμευςησ, ιδιαύτερα όταν η κύρια προςπϋλαςη 
προσ την προτιθϋμενη ανϊπτυξη διϋρχεται από οικιςτικό περιοχό ό η 
ανϊπτυξη εφϊπτεται ςε κύριουσ δρόμουσ. Η Πολεοδομικό Αρχό εύναι 
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δυνατό να απαιτεύ περιςςότερουσ χώρουσ ςτϊθμευςησ από τουσ 
καθοριζόμενουσ, ςε περιπτώςεισ όπου κρύνεται ότι το εύδοσ και το μϋγεθοσ 
τησ ανϊπτυξησ εύναι τϋτοιο που αναμϋνεται ότι θα προςελκύει μεγϊλο 
αριθμό χρηςτών/επιςκεπτών, ιδιαύτερα ςε περιπτώςεισ αιθουςών 
δεξιώςεων, μουςικοχορευτικών κϋντρων και μεγϊλου μεγϋθουσ 
εςτιατορύων. ε περιπτώςεισ όπου κρύνεται απαραύτητο λόγω τησ κλύμακασ 
και την ϋνταςησ τησ ανϊπτυξησ, θα απαιτεύται η διεξαγωγό Μελϋτησ 
Κυκλοφοριακών Επιπτώςεων. 

(δ) Για την απϊμβλυνςη τυχόν προβλημϊτων που ενδϋχεται να προκύπτουν 
από τη χωροθϋτηςη αναπτύξεων αναψυχόσ και ψυχαγωγύασ μϋςα ςε 

Περιοχϋσ Ανϊπτυξησ, η Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατό να απαιτεύ την 
τόρηςη ικανοποιητικόσ απόςταςησ μεταξύ των χώρων ϊςκηςησ των κύριων 
ό/και των βοηθητικών δραςτηριοτότων τησ ανϊπτυξησ (π.χ. οικοδομό, 
υπαύθριοι χώροι εςτύαςησ ό ςυγκϋντρωςησ, χώροι ςτϊθμευςησ και 
διϊδρομοι διακύνηςησ οχημϊτων, κ.ο.κ.) και των ορύων του τεμαχύου. 

(ε) Σο αθροιςτικό αποτϋλεςμα από τη ςταδιακό ςυςςώρευςη αναπτύξεων του 
αναφερόμενου τύπου. Μια τϋτοια υφιςτϊμενη ςυςςώρευςη δεν 
προδιαγρϊφει κατ' ανϊγκη το χαρακτόρα οποιαςδόποτε περιοχόσ και δεν 
δημιουργεύ δεςμεύςεισ για χορόγηςη ϊδειασ ςε μελλοντικϋσ αναπτύξεισ 
παρόμοιου τύπου. Αντύθετα, η Πολεοδομικό Αρχό μπορεύ να θεωρόςει μια 

τϋτοια ςυςςώρευςη ωσ αρνητικό παρϊμετρο κατϊ την εξϋταςη ςχετικόσ 
αύτηςησ. 

(ςτ) τισ περιπτώςεισ που χωροθετεύται κοντϊ ςτα Αρχαύα Μνημεύα και κτύρια 
θρηςκευτικόσ λατρεύασ, δεν θα πρϋπει να προςβϊλλεται ο χαρακτόρασ τουσ 
και να επηρεϊζεται η λειτουργύα τουσ. 

(ζ) Κατϊ τη μελϋτη ςχετικών αιτόςεων, η Πολεοδομικό Αρχό θα βεβαιώνεται 
ότι η προτιθϋμενη ανϊπτυξη εντϊςςεται ςωςτϊ ςτο περιβϊλλον, 
προςαρμόζεται ςτη φυςιογνωμύα και ςτο χαρακτόρα τησ περιοχόσ και δεν 
επηρεϊζει δυςμενώσ τη δημόςια υγεύα και τουσ φυςικούσ πόρουσ 
(περιλαμβϊνονται και οι υδϊτινοι πόροι και η αποδοτικό γεωργικό γη). 

(η) Προσ αποφυγό οποιωνδόποτε τυχόν δυςμενών επιπτώςεων, ςτισ 
περιπτώςεισ που χωροθετεύται εκτόσ των Περιοχών Ανϊπτυξησ, και όπου 
δεν γύνεται ειδικό αναφορϊ, θα διαςφαλύζεται ικανοποιητικό απόςταςη από 
Ζώνεσ/Περιοχϋσ οχλουςών χρόςεων (κτηνοτροφικών και βιομηχανικών). 

17.14 Πύνακασ Επιτρεπόμενων Περιοχών Φωροθϋτηςησ Διευκολύνςεων 
Αναψυχόσ και Χυχαγωγύασ 

τον Πύνακα 17.1 που ακολουθεύ, καθορύζεται η περιοχό του Σοπικού χεδύου 
όπου επιτρϋπεται η χωροθϋτηςη τησ κϊθε κατηγορύασ ανϊπτυξησ αναψυχόσ και 

ψυχαγωγύασ. 
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Πύνακασ 17.1 Φωροθετικό Πολιτικό για Διευκολύνςεισ Αναψυχόσ και Χυχαγωγύασ ςτο 
Σοπικό χϋδιο Σςερύου 

ΣΤΠΟ/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΖΨΝΗ/ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

Αναπτύξεισ Αναψυχόσ 
και Χυχαγωγύασ Ϋπιασ 
Μορφόσ 

Κεντρικό Εμπορικό 
Περιοχό 

 

Περιφερειακϊ 
Εμπορικϊ Κϋντρα 

Ωξονεσ 
Δραςτηριότητασ 

Κατηγορύασ Ι και ΙΙΙ 

Σοπικϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα 

Ωλλη Ζώνη εντόσ 
Περιοχών Ανϊπτυξησ 

Τπό προώποθϋςεισ, απαιτεύται η 
ςύμφωνη γνώμη τησ Σοπικόσ Αρχόσ 

Αναπτύξεισ Αναψυχόσ 
και Χυχαγωγύασ 
υνόθουσ Μορφόσ 

Κεντρικό Εμπορικό 
Περιοχό 

 

Περιφερειακϊ 
Εμπορικϊ Κϋντρα 

Ωξονεσ 
Δραςτηριότητασ 

Κατηγορύασ Ι 

Αναπτύξεισ Αναψυχόσ 
και Χυχαγωγύασ 
Οχληρόσ Μορφόσ 

Κεντρικό Εμπορικό 
Περιοχό 

 

Περιφερειακϊ 
Εμπορικϊ Κϋντρα 

Ωξονεσ 
Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι 

Μόνο όςον αφορϊ μπαρ, διςκοθόκεσ 
και μουςικοχορευτικϊ κϋντρα 
κλειςτού τύπου 

Αύθουςεσ Δεξιώςεων Κατϊλληλεσ θϋςεισ 
μϋςα ςε Περιοχϋσ 
Ανϊπτυξησ, ςε 

ςυνδυαςμό με 
οικοδομϋσ 
θρηςκευτικόσ 
λατρεύασ 

Για εξυπηρϋτηςη τελετών που 
ςχετύζονται με θρηςκευτικούσ χώρουσ, 
εμβαδόν ωφϋλιμου χώρου που δεν 

υπερβαύνει τα 300 τ.μ. 

Εκτόσ Περιοχών 
Ανϊπτυξησ ςε 
Αγροτικό Ζώνη Γα4, 
ςε τεμϊχια που 
εφϊπτονται του 
Περιμετρικού 
Δακτύλιου Σςερύου, 

εξαιρουμϋνου του 
τμόματόσ του που 

Τπό προώποθϋςεισ, ενώ καθορύζονται 
ελϊχιςτεσ αποςτϊςεισ από περιοχϋσ 
οχλουςών χρόςεων (κτηνοτροφικών 
και βιομηχανικών) 

Απαιτεύται η ςύμφωνη γνώμη τησ 
Σοπικόσ Αρχόσ και του Διευθυντό 

Σμόματοσ Πολεοδομύασ και Οικόςεωσ 
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ΣΤΠΟ/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΖΨΝΗ/ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

εμπύπτει ςτον 
Περιμετρικό 
Αυτοκινητόδρομο 
Λευκωςύασ και των 
περιοχών προςταςύασ 
που καθορύζονται 
εκατϋρωθϋν του και 
ςτουσ ανιςόπεδουσ/ 
ιςόπεδουσ κόμβουσ 

Περιοχό 
Εξειδικευμϋνων 
Αναπτύξεων 

Τπό προώποθϋςεισ 

ύνθετεσ Εξειδικευμϋνεσ 
Διευκολύνςεισ 
Αναψυχόσ και 

Χυχαγωγύασ (θεματικϊ 
πϊρκα και κϋντρα 
πολλαπλού αθλητικού/ 
ψυχαγωγικού 
χαρακτόρα) 

Εκτόσ Περιοχών 
Ανϊπτυξησ ςε 
Αγροτικό Ζώνη Γα4, 

ςε τεμϊχια που 
εφϊπτονται του 
Περιμετρικού 
Δακτύλιου Σςερύου, 
εξαιρουμϋνου του 

τμόματόσ του που 
εμπύπτει ςτον 
Περιμετρικό 
Αυτοκινητόδρομο 
Λευκωςύασ και των 
περιοχών προςταςύασ 
που καθορύζονται 
εκατϋρωθϋν του και 
ςτουσ ανιςόπεδουσ/ 
ιςόπεδουσ κόμβουσ 

Τπό προώποθϋςεισ, ενώ καθορύζονται 
ελϊχιςτεσ αποςτϊςεισ από περιοχϋσ 
οχλουςών χρόςεων (κτηνοτροφικών 

και βιομηχανικών) 

Ελϊχιςτο εμβαδόν τεμαχύου 25.000 
τ.μ. για θεματικϊ πϊρκα και ελϊχιςτο 
εμβαδόν τεμαχύου 20.000 τ.μ. για 
κϋντρα πολλαπλού αθλητικού/ 

ψυχαγωγικού χαρακτόρα 

Περιοχό 

Εξειδικευμϋνων 
Αναπτύξεων 

Τπό προώποθϋςεισ Κεφαλαύου 30 

(Εξειδικευμϋνεσ Αναπτύξεισ) 
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ΣΤΠΟ/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΖΨΝΗ/ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

Ωλλεσ Εξειδικευμϋνεσ 
Διευκολύνςεισ 
Αναψυχόσ και 
Χυχαγωγύασ (γόπεδα 
γκολφ, γόπεδα mini 
golf, υδροπϊρκα, λούνα 
παρκ, κϋντρα ιππαςύασ, 
ενυδρεύα, κ.ο.κ.) 

Εκτόσ Περιοχών 
Ανϊπτυξησ ςε 
Αγροτικό Ζώνη Γα4, 
ςε τεμϊχια που 
εφϊπτονται του 
Περιμετρικού 
Δακτύλιου Σςερύου, 
εξαιρουμϋνου του 
τμόματόσ του που 

εμπύπτει ςτον 
Περιμετρικό 
Αυτοκινητόδρομο 
Λευκωςύασ και των 
περιοχών προςταςύασ 
που καθορύζονται 
εκατϋρωθϋν του και 
ςτουσ ανιςόπεδουσ/ 
ιςόπεδουσ κόμβουσ 

Ελϊχιςτο εμβαδόν τεμαχύου 10.000 
τ.μ. 

ε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ για τϋτοιεσ 
διευκολύνςεισ κλειςτού τύπου (όπωσ 
ενυδρεύα, bowling centres και 
παρόμοια), ελϊχιςτο εμβαδόν 
τεμαχύου 7.500 τ.μ. 

Περιοχό Ανϊπτυξησ 
με προτύμηςη ςε 

εμπορικϋσ περιοχϋσ ό 
ϊξονεσ 

Κατ΄ εξαύρεςη και υπό προώποθϋςεισ 
(π.χ. ενυδρεύα) 

Περιοχό 
Εξειδικευμϋνων 
Αναπτύξεων 

Τπό προώποθϋςεισ Κεφαλαύου 30 
(Εξειδικευμϋνεσ Αναπτύξεισ) 
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18. ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ 

18.1 Γενικϊ 

18.1.1 Σα τελευταύα χρόνια, η ςχϋςη του πολιτιςμού με την οικονομικό και κοινωνικό 
ανϊπτυξη του αςτικού ςυμπλϋγματοσ ϋχει διαφοροποιηθεύ. Ϊχει γύνει κοινώσ 
αποδεκτό η θετικό επύδραςό του ςτην καλλιϋργεια του πληθυςμού, ςτην εικόνα 
τησ πόλησ και ςτη βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ, καθώσ και η ςυνειςφορϊ του 
ςτον τομϋα τησ απαςχόληςησ. Επιπρόςθετα, ςυνδϋεται με την ανϊπτυξη και 
προβολό του τουριςτικού προώόντοσ μϋςα από μια ευρύτερη ϋννοια του 
πολιτιςμού. 

18.1.2 ύμφωνα με το τρατηγικό χεδιαςμό για τον Πολιτιςμό του Τπουργεύου 
Παιδεύασ, Πολιτιςμού, Αθλητιςμού και Νεολαύασ, η ϋννοια του Πολιτιςμού ςτη 
ςύγχρονη πραγματικότητα περιλαμβϊνει όχι μόνο τισ Καλϋσ Σϋχνεσ αλλϊ αφορϊ 
επύςησ ςτον τρόπο ζωόσ, ςτην πρόςληψη τησ ιςτορύασ, ςτην αυτοςυνειδηςύα τησ 
κοινωνύασ, καθώσ επύςησ και ςτην εξϋλιξη τησ τεχνολογύασ. Ψσ εκ τούτου, το 
εύροσ του πεδύου τησ πολιτιςτικόσ διακυβϋρνηςησ και πολιτικόσ ςυνδϋεται ϊμεςα 
όχι μόνο με τη ςύγχρονη καλλιτεχνικό δημιουργύα, αλλϊ και με ϊλλα ουςιώδη 
θϋματα όπωσ εύναι η κοινωνικό ενςωμϊτωςη και ςυνοχό, η πολιτιςτικό 
ποικιλομορφύα, η αςτικό αναζωογόνηςη, η εθνικό οικονομύα και η παιδεύα. 

18.1.3 Ψσ εκ τούτου, πολιτιςτικϋσ εγκαταςτϊςεισ, υποδομό και διευκολύνςεισ 

καλύπτουν ϋνα ευρύ φϊςμα αναπτύξεων και χρόςεων οι οπούεσ ςχετύζονται με τα 
πιο πϊνω, και περιλαμβϊνουν, μεταξύ ϊλλων, μουςεύα, θϋατρα, βιβλιοθόκεσ, 
χώρουσ εκθϋςεων ϋργων τϋχνησ, πολιτιςτικϊ κϋντρα, ςυνεδριακϊ κϋντρα (ςτο 
βαθμό που ικανοποιούν την λειτουργύα πολιτιςτικών δρώμενων) και ϊλλα 
παρόμοια. 

18.1.4 ημειώνεται ότι η χωροθετικό πολιτικό για αναπτύξεισ οι οπούεσ δυνατόν να 
ςυμπεριληφθούν εντόσ του ευρύτερου οριςμού του "πολιτιςμού" αλλϊ εμπύπτουν 
περιςςότερο ςτην ϋννοια τησ ψυχαγωγύασ και αναψυχόσ και γενικότερα των 
εμπορικών χώρων ςυνϊθροιςησ του κοινού ςυμπεριλαμβϊνονται ςτα Κεφϊλαιο 17 
(Διευκολύνςεισ Αναψυχόσ και Χυχαγωγύασ). 

18.2 Προβλόματα 

 Ανϊμεςα ςτα προβλόματα που αντιμετωπύζονται ςτη Δημοτικό περιοχό Σςερύου 
καταγρϊφεται και η μη επϊρκεια των πολιτιςτικών υποδομών, που θα 
ςυνϋβαλλαν ςτην καλλιϋργεια του πληθυςμού, ςτην ανϊδειξη των πολιτιςτικών 
πόρων και θα υποςτόριζαν τη ςύζευξη πολιτιςμού και τουριςμού, ωσ ςημαντικών 
οικονομικών δραςτηριοτότων. Η προγραμματιζόμενη ανϋγερςη δημοτικού 
μεγϊρου, το οπούο θα ςυμπεριλαμβϊνει χώρο πολλαπλών εκδηλώςεων, 
αναμϋνεται ότι θα αναβαθμύςει ςημαντικϊ την πολιτιςτικό υποδομό. 
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18.3 Ειδικό τρατηγικό 

18.3.1 ύμφωνα με το τρατηγικό χϋδιο για τον Πολιτιςμό του Τπουργεύου Παιδεύασ, 
Πολιτιςμού, Αθλητιςμού και Νεολαύασ, το αναπτυξιακό όραμα για τον Πολιτιςμό 
επικεντρώνεται ςτη βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ μϋςω τησ αειφόρου ανϊπτυξησ 
και τησ ανϊδειξησ τησ ςύγχρονησ κυπριακόσ δημιουργύασ ςτην καθημερινότητα 
των πολιτών, ϋτςι που η Κύπροσ να αποκτόςει νϋα, αναβαθμιςμϋνη διεθνό εικόνα. 
Μϋςα ςτο πνεύμα των διεθνών εξελύξεων και τησ παγκοςμιοπούηςησ, εύναι 
επιβεβλημϋνο ο πολιτιςμόσ να πϊρει μια ϊλλη ουςιαςτικότερη θϋςη ςτον 
ευρύτερο δημόςιο χώρο. Οι βαςικϋσ αρχϋσ του ορϊματοσ για τον Πολιτιςμό 
ςυνοψύζονται ςτην ενύςχυςη τησ δημιουργικότητασ, ςτην παροχό ύςων ευκαιριών 

πρόςβαςησ και ςυμμετοχόσ ςτα πολιτιςτικϊ αγαθϊ, ςτην ενύςχυςη τησ 
διαπολιτιςμικότητασ και ςτην προβολό αλλϊ και διατόρηςη τησ ιδιαύτερησ 
πολιτιςμικόσ μασ ταυτότητασ. 

18.3.2 Η χωροθετικό πολιτικό για πολιτιςτικϋσ εγκαταςτϊςεισ και υποδομϋσ ϋχει 
διαμορφωθεύ ϋχοντασ υπόψη την ενθϊρρυνςη ςε χωρικό επύπεδο του 
προαναφερόμενου ορϊματοσ και ιδιαύτερα τισ ςτρατηγικϋσ επιδιώξεισ που 
περιϋχονται ςε αυτό ςχετικϊ με την προςταςύα, προβολό και ανϊδειξη τησ 
πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ και του ςύγχρονου πολιτιςμού ςτην καθημερινότητα 
του ςύγχρονου πολύτη και επιςκϋπτη καθώσ την ςτόριξη, ενύςχυςη και προώθηςη 
τησ ςύγχρονησ κυπριακόσ καλλιτεχνικόσ και πνευματικόσ δημιουργύασ. 

18.4 Ειδικού τόχοι και Προοπτικϋσ 

18.4.1 Ο Πολιτιςμόσ μϋςα ςτη ςύγχρονη διϊςταςη και προοπτικό εύναι ϋννοια δυναμικό 
και θα πρϋπει να βαςύζεται ςτην ανϊπτυξη ενεργού πολιτιςτικόσ πολιτικόσ που να 
αποςκοπεύ μεταξύ ϊλλων και ςτη βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ, ςτην ενύςχυςη 
τησ κοινωνικόσ ενςωμϊτωςησ και ςυνοχόσ και ςτο ςεβαςμό και τη διατόρηςη τησ 
πολιτιςτικόσ ποικιλομορφύασ. 

18.4.2 Οι βαςικού ςτόχοι τoυ Σοπικού χεδύου ςε ό,τι αφορϊ τον τομϋα αυτό εύναι: 

(α) Η γενικότερη αναβϊθμιςη και εμπλουτιςμόσ των ευκαιριών για 

χωροθϋτηςη πολιτιςτικών εγκαταςτϊςεων και δραςτηριοτότων ςτην 
περιοχό του Σοπικού χεδύου. 

(β) Η υιοθϋτηςη ευϋλικτων πολιτικών που αποςκοπούν ςτην καθοδόγηςη και 
ενθϊρρυνςη τϋτοιων αναπτύξεων, τόςο από τον ευρύτερο δημόςιο τομϋα 
αλλϊ και από τον ιδιωτικό τομϋα, ώςτε να διαςφαλύζεται η μϋγιςτη 
δυνατότητα προςαρμογόσ τουσ ςτισ μεταβαλλόμενεσ ανϊγκεσ και τϊςεισ. 

18.5 Φωροθετικό Πολιτικό για Πολιτιςτικό Τποδομό 

18.5.1 Η πολιτιςτικό υποδομό αποτελεύ μϋροσ του ιςτού και τησ λειτουργύασ τησ 
Δημοτικόσ περιοχόσ. Οι πολιτιςτικϋσ χρόςεισ, οι οπούεσ προωθούνται από τον 

ευρύτερο δημόςιο τομϋα, θα χωροθετούνται κατϊ κανόνα, ςτην Κεντρικό 
Εμπορικό Περιοχό, μια και αναμϋνεται ότι οι χρόςεισ αυτϋσ θα ςυμβϊλουν ςτην 
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ενύςχυςη τησ ακτινοβολύασ και τησ ελκυςτικότητασ τησ περιοχόσ και τησ ενιαύασ 
ταυτότητασ του οικιςμού. 

18.5.2 Αναπτύξεισ που ςτεγϊζουν πολιτιςτικϋσ δραςτηριότητεσ εύναι δυνατό να 
χωροθετούνται: 

(α) την Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό. 

(β) τουσ Ωξονεσ Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ Ι. 

(γ) ε τεμϊχιο ςτο οπούο βρύςκεται το πρώτο δημοτικό ςχολεύο Ρούςειον και 
καθορύζεται ςτο χϋδιο με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) ωσ χώροσ Πολιτιςτικόσ και 

Εκπαιδευτικόσ Τποδομόσ και ςτο χϋδιο με Αρ. 6 (Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ) 
του Σοπικού χεδύου με τον κωδικό Αα4. 

Νοεύται ότι ςτισ περιπτώςεισ αυτϋσ δεν θα εφαρμόζεται η παρϊγραφοσ 10.2.6 για 
μεύωςη ςτο 70% του ανώτατου ςυντελεςτό δόμηςησ τησ επικρατούςασ χρόςησ. 

(δ) ε τεμϊχιο ςτο οπούο βρύςκεται το παλαιό δημοτικό ςχολεύο Ελϋνειον 
[δεύχνεται ςτο χϋδιο με Αρ. 7 (Περιβαλλοντικόσ Πλούτοσ) του Σοπικού 
χεδύου]. 

18.5.3 Η Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατό να επιτρϋψει τη χωροθϋτηςη αναπτύξεων 

πολιτιςτικόσ υποδομόσ και ςε περιοχϋσ ϊλλεσ από τισ πιο πϊνω, αφού τισ 
μελετόςει κατ΄ αξύα, ςτισ περιπτώςεισ που αυτό δικαιολογεύται από τα ιδιαύτερα 
χαρακτηριςτικϊ τησ ανϊπτυξησ και του ςυγκεκριμϋνου χώρου και εφόςον η 
προτεινόμενη ανϊπτυξη δεν δημιουργεύ οποιεςδόποτε δυςμενεύσ επιπτώςεισ ςτην 
περιβϊλλουςα περιοχό. 

18.5.4 Κατϊ την εξϋταςη ςχετικών αιτόςεων η Πολεοδομικό Αρχό θα ϋχει την ευχϋρεια 
να αναπροςαρμόζει το επιτρεπόμενο ύψοσ και τον αριθμό ορόφων των 
οικοδομών για ςκοπούσ ϋνταξόσ τουσ ςτο χώρο και θα αποδύδει ιδιαύτερη ϋμφαςη 
ςτην εναρμόνιςη με το περιβϊλλον, την κλύμακα και τον χαρακτόρα τησ περιοχόσ 
και ςτο βαθμό επηρεαςμού των ανϋςεων παρακεύμενων περιοχών από την 
ςυγκϋντρωςη πληθυςμού και την κυκλοφορύα οχημϊτων που θα δημιουργεύ η ύδια 

η ανϊπτυξη. Παρϊλληλα θα απαιτεύται ϊνετη και αςφαλόσ προςπϋλαςη και 
διαςφϊλιςη των αναγκαύων χώρων ςτϊθμευςησ. Επιπλϋον, ςημαςύα θα δοθεύ ςτη 
δυνατότητα τησ ςυγκεκριμϋνησ ανϊπτυξησ να ςυμβϊλει ςτην αναζωογόνηςη τησ 
περιοχόσ και ςτη βελτύωςη τησ εικόνασ και λειτουργύασ του χώρου. 

18.6 Φωροθετικό Πολιτικό για Ανϋγερςη και Σοποθϋτηςη Μνημεύων και 
Παρεμβϊςεισ Σϋχνησ ςε Ανοικτούσ Φώρουσ 

18.6.1 τισ περιπτώςεισ ανϋγερςησ και τοποθϋτηςησ μνημεύων, η Πολεοδομικό Αρχό θα 
λαμβϊνει ςοβαρϊ υπόψη τισ ειςηγόςεισ τησ Επιτροπόσ Μνημεύων, ςύμφωνα με 
τισ πρόνοιεσ του περύ Ελϋγχου τησ Ανϋγερςησ και Σοποθϋτηςησ Μνημεύων ςε 

Ανοικτούσ Φώρουσ Νόμου. 



 

182 Σ Ο Π Ι Κ Ο    Χ Ε Δ Ι Ο   Σ  Ε Ρ Ι Ο Τ   2021` 
 

18.6.2 Ανεξϊρτητα από τα πιο πϊνω, η Πολεοδομικό Αρχό θα λαμβϊνει υπόψη τα 
ακόλουθα κριτόρια: 

(α) τον βαθμό προβολόσ του μνημεύου, 

(β) τισ ςχετικϋσ λειτουργικϋσ ανϊγκεσ, και 

(γ) την ϋνταξη ςτον χώρο και το φυςικό περιβϊλλον. 

18.6.3 ε κατϊλληλεσ περιπτώςεισ και κατόπιν διαβούλευςησ με την Σοπικό Αρχό, η 
Πολεοδομικό Αρχό θα ενθαρρύνει την ενςωμϊτωςη παρεμβϊςεων τϋχνησ ςε 
ανοικτούσ χώρουσ (π.χ. πϊρκα, πλατεύεσ, κυκλικούσ κόμβουσ και δρόμουσ), ώςτε 

να αναδεικνύεται ο ςύγχρονοσ πολιτιςμόσ και η εικόνα που εκπϋμπει η Δημοτικό 
περιοχό, μϋςα από ειδικϋσ εικαςτικϋσ καταςκευϋσ ό και εγκαταςτϊςεισ ςτο χώρο. 
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχϊνεται τόςο η αιςθητικό αναβϊθμιςη των δημόςιων 
χώρων όςο και η ςτόριξη και ενύςχυςη των ντόπιων δημιουργών, των οπούων τα 
ϋργα θα εκτύθενται ςτισ πόλεισ/οικιςμούσ, ςτα πϊρκα και ςε ϊλλουσ δημόςιουσ 
χώρουσ (π.χ. αερολιμϋνεσ, δημόςια κτύρια, κ.ο.κ.). 

18.7 Πύνακασ Επιτρεπόμενων Περιοχών Φωροθϋτηςησ Πολιτιςτικόσ Τποδομόσ 

τον Πύνακα 18.1 που ακολουθεύ, καθορύζεται η περιοχό του Σοπικού χεδύου 
όπου επιτρϋπεται η χωροθϋτηςη τησ πολιτιςτικόσ υποδομόσ. 

Πύνακασ 18.1 Φωροθετικό Πολιτικό για Πολιτιςτικό Τποδομό ςτο Σοπικό χϋδιο 
Σςερύου 

ΣΤΠΟ/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΖΨΝΗ/ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

Πολιτιςτικό Τποδομό Κεντρικό Εμπορικό 
Περιοχό 

 

Ωξονεσ 
Δραςτηριότητασ 
Κατηγορύασ Ι 

Φώροσ Πολιτιςτικόσ 
και Εκπαιδευτικόσ 
Τποδομόσ 

ε περιοχϋσ ϊλλεσ από 
τισ πιο πϊνω 

Κατ΄ αξύα 
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19. ΓΕΨΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΣΗΝΟΣΡΟΥΙΑ 

19.1 Γεωργύα 

19.1.1 Η γεωργύα αναμϋνεται ότι θα παραμεύνει ωσ ϋνασ από τουσ δευτερεύοντεσ τομεύσ 
οικονομικόσ δραςτηριότητασ ςτην περιοχό του Σοπικού χεδύου Σςερύου, 
δεδομϋνου ότι οι εκτϊςεισ εύφορησ γησ και οι αρδευόμενεσ περιοχϋσ (από 
αρδευτικό ϋργο) εύναι ςχετικϊ περιοριςμϋνεσ. 

19.1.2 Η ανϊπτυξη τησ γεωργύασ αναμϋνεται ότι θα ςυμβϊλει ςτη διατόρηςη τησ 
ταυτότητασ τησ περιοχόσ, ςτην αναβϊθμιςη και διαχεύριςη του φυςικού 
περιβϊλλοντοσ και ςτην ιςόρροπη κατανομό τησ απαςχόληςησ και των πηγών 

ειςοδόματοσ, εξαςφαλύζοντασ υψηλότερο βιοτικό επύπεδο και ποιότητα ζωόσ για 
τον τοπικό πληθυςμό. Η δυναμικό ανϊπτυξη του τομϋα ςυνδϋεται με τισ 
προοπτικϋσ εκςυγχρονιςμού των μεθόδων παραγωγόσ και των καλλιεργειών που 
υιοθετούνται. 

19.1.3 Πολιτικό του Σοπικού χεδύου εύναι η διαφύλαξη τησ γόνιμησ/παραγωγικόσ 
γεωργικόσ γησ, ιδιαύτερα ςε περιπτώςεισ που αυτό αρδεύεται, και η διαφύλαξη 
των φυςικών πόρων τησ περιοχόσ. Για την υλοπούηςη τησ πολιτικόσ ςτισ 
ανωτϋρω περιοχϋσ εύναι δυνατό να επιτρϋπεται ανϊπτυξη που θεωρεύται απόλυτα 
απαραύτητη για τη γεωργικό χρόςη (δόμεσ, γεωργικϋσ αποθόκεσ, κ.ο.κ., οι οπούεσ 
να δικαιολογούνται από την αντύςτοιχη γεωργικό καλλιϋργεια και με μϋγεθοσ 

ανϊλογο του μεγϋθουσ και του τύπου τησ γεωργικόσ ανϊπτυξησ που διεξϊγεται 
ςτο τεμϊχιο) ό/και ανϊπτυξη που εύναι δυνατό να επιτραπεύ με βϊςη τισ πρόνοιεσ 
των αντύςτοιχων υπόλοιπων πολιτικών του Σοπικού χεδύου. 

19.1.4 την περιοχό που καλύπτεται από αρδευτικό ϋργο και εμπύπτει ςε Κτηνοτροφικό 
ό Αγροτικό Ζώνη, οι κτηνοτροφικϋσ και οι ϊλλεσ επιτρεπόμενεσ αναπτύξεισ θα 
πρϋπει να διαςφαλύζουν την ομαλό, απρόςκοπτη και ςυνεχό λειτουργύα των 
αρδευτικών καναλιών [ςχετικό εύναι το χϋδιο με Αρ. 7 (Περιβαλλοντικόσ 
Πλούτοσ) του Σοπικού χεδύου]. 

19.2 Κτηνοτροφύα 

19.2.1 Κτηνοτροφικό Ζώνη 

19.2.1.1 το Σοπικό χϋδιο προνοεύται η ςυγκϋντρωςη αναπτύξεων που ϋχουν ςχϋςη με τη 
μαζικό εκτροφό ζώων ςτην καθοριςμϋνη Κτηνοτροφικό Ζώνη που βρύςκεται ςτισ 
νότιεσ παρυφϋσ του Σοπικού χεδύου. τόχοσ του μϋτρου εύναι η ενθϊρρυνςη 
καλύτερησ οργϊνωςησ τησ κτηνοτροφύασ και ο περιοριςμόσ τησ όχληςησ που 
δημιουργούν οι κτηνοτροφικϋσ αναπτύξεισ. 

19.2.1.2 την καθοριςμϋνη Κτηνοτροφικό Ζώνη θα επιτρϋπεται η εκτροφό αιγοπροβϊτων 
μόνο, ϋτςι ώςτε να μετριαςτούν οι επιπτώςεισ από τη λειτουργύα των 
κτηνοτροφικών μονϊδων ςτην περιβϊλλουςα περιοχό. Η λειτουργύα αδειούχων 

κτηνοτροφικών μονϊδων διαφορετικού τύπου, δεν θα αναςταλεύ, ενώ η 
επϋκταςη/αναβϊθμιςό τουσ θα εύναι δυνατό με ςκοπό την εναρμόνιςη με τισ 
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αγροπεριβαλλοντικϋσ νομοθεςύεσ και την ευημερύα των ζώων. Περαιτϋρω, ςτισ 
μονϊδεσ αυτϋσ μπορούν να επιτραπούν εγκαταςτϊςεισ για την περιβαλλοντικό 
τουσ αναβϊθμιςη. χετικό επύςησ εύναι το περιεχόμενο τησ παραγρϊφου 19.1.4. 

19.2.1.3 Κτηνοτροφικϋσ αναπτύξεισ εκτόσ τησ καθοριςμϋνησ Κτηνοτροφικόσ Ζώνησ δεν 
θα επιτρϋπονται. 

19.2.1.4 Κατϊ κανόνα καμιϊ ϊλλη ανϊπτυξη, εκτόσ τησ κτηνοτροφικόσ θα επιτρϋπεται 
μϋςα ςτην καθοριςμϋνη Κτηνοτροφικό Ζώνη. Κατ΄ εξαύρεςη θα επιτρϋπονται: 

(α) Βοηθητικό ανϊπτυξη που κρύνεται αναγκαύα για την ομαλό διεξαγωγό των 
κτηνοτροφικών εργαςιών περιλαμβανομϋνων και δεξαμενών ςυλλογόσ 

νερού, αντλιοςταςύων, υποςτατικών μύλων ζωοτροφών, ςιλό αποθόκευςησ 
ζωοτροφών, δεξαμενϋσ λουςύματοσ ζώων, κ.ο.κ. 

(β) Βιοτεχνικό Εργαςτόριο-Θϊλαμοσ Ανϊπτυξησ που δικαιολογεύται από την 
αντύςτοιχη κτηνοτροφικό ανϊπτυξη που διεξϊγεται ςτο τεμϊχιο. 

(γ) Οποιαδόποτε ϊλλη καταςκευό ςυμβϊλλει ςτην κτηνοτροφικό 
δραςτηριότητα, νοουμϋνου ότι θα προηγηθεύ διαβούλευςη μεταξύ τησ 
Πολεοδομικόσ Αρχόσ και του Σμόματοσ Γεωργύασ. 

(δ) Κατοικύα όπωσ προνοεύται από την παρϊγραφο 11.6.3 (Περιοχϋσ Κατοικύασ 

και τϋγαςη). 

(ε) Αποθόκεσ όπωσ προνοεύται από την παρϊγραφο 13.15.3 (Βιομηχανύα, 
Βιοτεχνύα και Αποθόκεσ). 

(ςτ) Ϊργα Τποδομόσ ωσ προβλϋπεται από την παρϊγραφο 22.5 (Τποδομϋσ). 

19.2.1.5 ε τμόμα τησ καθοριςμϋνησ Κτηνοτροφικόσ Ζώνησ υποδεικνύεται περιοχό ςτην 
οπούα, παρϊλληλα με την κτηνοτροφικό ανϊπτυξη, θα επιτρϋπεται και λατομικό 
ανϊπτυξη για την εξόρυξη αργύλου/μϊργασ ό τη ςυνδυαςμϋνη εξόρυξη 
χαβαροχαλύκων και αργύλου/μϊργασ, ςύμφωνα με τισ πρόνοιεσ των 
υποπαραγρϊφων 25.1(β) και (γ) και τησ παραγρϊφου 25.2 (Μεταλλευτικό και 

Λατομικό Ανϊπτυξη). 

19.2.2 Κτηνοτροφικό Περιοχό 

19.2.2.1 την περιοχό του Σοπικού χεδύου, και ςυγκεκριμϋνα ςτα βορειοανατολικϊ του 
οικιςμού, υπϊρχει Κτηνοτροφικό Περιοχό, η οπούα εντϊςςεται ςε Αγροτικό Ζώνη 
με κωδικό Γα4. Η ϋνταξό τησ ςε Αγροτικό Ζώνη ϋγινε με τη δημοςύευςη των 
Πολεοδομικών Ζωνών Σςερύου το 2007, για την αποφυγό ανανϋωςησ 
υφιςτϊμενων ό υπογραφόσ νϋων ςυμβϊςεων μύςθωςησ κτηνοτροφικών 
οικοπϋδων. Μόνο εγκαταςτϊςεισ για την περιβαλλοντικό αναβϊθμιςη των 
υφιςτϊμενων κτηνοτροφικών αναπτύξεων/μονϊδων μπορούν να επιτραπούν. Οι 

υφιςτϊμενεσ αδειούχεσ κτηνοτροφικϋσ αναπτύξεισ/μονϊδεσ μπορούν να 
λειτουργούν μϋχρι τη λόξη των αντύςτοιχων ςυμβϊςεων μύςθωςησ των 
κτηνοτροφικών οικοπϋδων. 
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19.2.2.2 Η Σοπικό Αρχό θα πρϋπει να εντατικοποιόςει τισ διαβουλεύςεισ τησ με το 
Τπουργεύο Γεωργύασ, Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Περιβϊλλοντοσ, επειδό 
αναγνωρύζεται η αναγκαιότητα για τη μετακύνηςη των κτηνοτροφικών 
αναπτύξεων/μονϊδων από την Κτηνοτροφικό Περιοχό και την πλόρη κατϊργηςό 
τησ, καθ’ ότι αυτό δημιουργεύ ςημαντικό περιβαλλοντικό υποβϊθμιςη τησ 
γειτνιϊζουςασ οικιςτικόσ περιοχόσ και αιςθητικό επιβϊρυνςη του περιβϊλλοντοσ. 
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20. Η ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΚΣΟ ΣΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

20.1 Γενικϊ 

20.1.1 Για την επιτυχό υλοπούηςη των Βαςικών τόχων και τησ Γενικόσ τρατηγικόσ 
Ανϊπτυξησ, όπωσ αυτϋσ περιγρϊφονται ςτο Κεφϊλαιο 3 του Σοπικού χεδύου 
Σςερύου, αποδύδεται ιδιαύτερα μεγϊλη ςημαςύα ςτο περιοριςμό τησ εξϊπλωςησ 
τησ ανϊπτυξησ ϋξω από τισ καθοριςμϋνεσ Περιοχϋσ Ανϊπτυξησ και ςτην 
προαγωγό τησ αειφόρου βιώςιμησ ανϊπτυξησ. τουσ βαςικούσ ςτόχουσ του 
Σοπικού χεδύου περιλαμβϊνονται η προαγωγό τησ ανϊπτυξησ μϋςα ςε 
καθοριςμϋνεσ Περιοχϋσ Ανϊπτυξησ, η βϋλτιςτη οικονομικό και λειτουργικό 
οργϊνωςη τησ Δημοτικόσ περιοχόσ Σςερύου, η προαγωγό οργανωμϋνησ και 

ενοποιημϋνησ ανϊπτυξησ, η εξοικονόμηςη των φυςικών πόρων, η διαφύλαξη του 
φυςικού περιβϊλλοντοσ τησ περιοχόσ του Σοπικού χεδύου και η διαφύλαξη 
ςτοιχεύων και περιοχών ειδικού, ιςτορικού, πολιτιςτικού και αρχιτεκτονικού 
ενδιαφϋροντοσ. 

20.1.2 Για ςκοπούσ του παρόντοσ Σοπικού χεδύου, ωσ Περιοχό Ανϊπτυξησ θεωρεύται η 
εξωτερικό περύμετροσ των καθοριςμϋνων Οικιςτικών (κωδικού Κα/Πα), 
Εμπορικών (κωδικόσ Εβ), Βιομηχανικών (κωδικού Βγ/Βα), Βιοτεχνικών (κωδικόσ 
Βδ), Κτηνοτροφικών (κωδικόσ Γγ) Ζωνών/Περιοχών και των καθοριςμϋνων 
Ζωνών Δημόςιων και Ωλλων Φρόςεων (κωδικόσ Αα). 

20.2 Προβλόματα 

 Σα κυριότερα προβλόματα, ςχετικϊ με την διϊχυςη τησ ανϊπτυξησ εκτόσ των 
καθοριςμϋνων Περιοχών Ανϊπτυξησ, ςτην περιοχό του Σοπικού χεδύου εύναι τα 
ακόλουθα: 

(α) Κατακρϊτηςη και αδρανοπούηςη γησ κατϊλληλησ προσ ανϊπτυξη εντόσ 
των καθοριςμϋνων Περιοχών Ανϊπτυξησ, πρόβλημα το οπούο ςυμβϊλλει 
ουςιαςτικϊ ςτη δημιουργύα πιϋςεων πρόωρων επεκτϊςεών τουσ ό 
επιπρόςθετησ διαςπορϊσ. 

(β) Καταπόνηςη του φυςικού περιβϊλλοντοσ και του τοπύου, και μη βιώςιμη 
χρόςη των φυςικών πόρων. 

(γ) Ωςτοχη εκμετϊλλευςη των ςυγκριτικών πλεονεκτημϊτων αξιόλογων 
περιοχών των περιαςτικών περιοχών, που προκύπτουν από το φυςικό 
περιβϊλλον, το αξιόλογο φυςικό και πολιτιςτικό τοπύο, και την πολιτιςτικό 
κληρονομιϊ. 

20.3 Ειδικό τρατηγικό Ανϊπτυξησ και Βαςικού τόχοι 

Με βϊςη τα πιο πϊνω οι διϊφορεσ επύ μϋρουσ πολιτικϋσ του Σοπικού χεδύου 
ςτοχεύουν: 
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(α) τον περιοριςμό τησ ανϊπτυξησ ςε περιοχό εκτόσ των καθοριςμϋνων 
Περιοχών Ανϊπτυξησ ςε όςεσ αφορούν την επύλυςη ειδικών κοινωνικών 
προβλημϊτων ό την ενθϊρρυνςη επιθυμητών δραςτηριοτότων. 

(β) τον περιοριςμό του φαινομϋνου τησ διϊχυςησ τησ ανϊπτυξησ. 

(γ) τη διαφύλαξη και προςταςύα των φυςικών πόρων, του περιβϊλλοντοσ και 
του τοπύου από την διεύςδυςη αςύμβατων λειτουργιών και χρόςεων. 

20.4 Φωροθετικό Πολιτικό 

20.4.1 Εκτόσ των καθοριςμϋνων Περιοχών Ανϊπτυξησ, πϋραν από τισ γεωργικϋσ και 

δαςοπονικϋσ χρόςεισ, θα επιτρϋπονται μόνον χρόςεισ, οι οπούεσ περιγρϊφονται 
ςτα αντύςτοιχα επιμϋρουσ κεφϊλαια και ςτα χϋδια με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) και Αρ. 
6 (Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ) του Σοπικού χεδύου, λαμβϊνοντασ ιδιαύτερα υπόψη τισ 
πρόνοιεσ του Κεφαλαύου 6 (Περιβϊλλον). 

20.5 Ειδικϋσ Πρόνοιεσ 

20.5.1 Ειδικό Ζώνη Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωςύασ 

 Η Ειδικό Ζώνη με κωδικό ΠΑΛ (Ειδικό Ζώνη Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου 
Λευκωςύασ), η οπούα περιλαμβϊνει τη «λωρύδα κατϊληψησ» του υπό καταςκευό 

αυτοκινητόδρομου και των ανιςόπεδων/ιςόπεδων κόμβων, αποτελεύ ειδικό 
ρύθμιςη και δεν θεωρεύται ωσ περιοχό εκτόσ των καθοριςμϋνων Περιοχών 
Ανϊπτυξησ. Ψσ εκ τούτου, εντόσ τησ Ειδικόσ Ζώνησ ΠΑΛ, δεν θα εφαρμόζονται οι 
πρόνοιεσ που αναφϋρονται ςτα διϊφορα κεφϊλαια του Σοπικού χεδύου για τη 
χωροθϋτηςη αναπτύξεων εκτόσ των καθοριςμϋνων Περιοχών Ανϊπτυξησ, αλλϊ 
θα τυγχϊνουν εφαρμογόσ οι ειδικϋσ πρόνοιεσ τησ παραγρϊφου 5.2.5.2.2 
(Κυκλοφοριακό Πολιτικό-Βιώςιμη Κινητικότητα). 

20.5.2 τρατιωτικό Εγκατϊςταςη και Διαβούλευςη με Τπουργεύο Ωμυνασ 

 ε τεμϊχια ό ςε τμόματα τεμαχύων που βρύςκονται ςτο νοτιοδυτικό τμόμα τησ 
Δημοτικόσ περιοχόσ Σςερύου και εμπύπτουν ςτην καθοριςμϋνη Αγροτικό Ζώνη με 

κωδικό Γα4 και περιλαμβϊνονται ςτην περιοχό που οριοθετεύται με διακεκομμϋνη 
γραμμό ςτα χϋδια με αρ. 5 (Φρόςη Γησ) και αρ. 6 (Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ) του 
Σοπικού χεδύου, θα επιτρϋπεται κατϊ κανόνα η ανϋγερςη γεωργικόσ αποθόκησ 
μόνο (εντόσ τησ ςυγκεκριμϋνησ περιοχόσ υπϊρχουν επιταγμϋνα τεμϊχια ό 
τμόματα τεμαχύων για ςτρατιωτικούσ ςκοπούσ, για τα οπούα εφαρμόζονται ειδικϋσ 
πρόνοιεσ από το Τπουργεύο Ωμυνασ). ε περύπτωςη υποβολόσ αύτηςησ για 
εξαςφϊλιςη πολεοδομικόσ ό/ και οικοδομικόσ ϊδειασ, η Πολεοδομικό ό ανϊλογα 
η Οικοδομικό Αρχό θα εφαρμόζει τουσ ειδικούσ όρουσ του Τπουργεύου Ωμυνασ. 
τισ Ζώνεσ Προςταςύασ Δα1, οι οπούεσ επύςησ περιλαμβϊνονται ςτη ςυγκεκριμϋνη 
περιοχό, ιςχύουν οι ςχετικϋσ πρόνοιεσ του Σοπικού χεδύου ωσ προσ τισ 
επιτρεπόμενεσ αναπτύξεισ. 
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20.5.3  Πεδύο Βολόσ και Διαβούλευςη με Τπουργεύο Ωμυνασ 

20.5.3.1 ε τεμϊχια ό ςε τμόματα τεμαχύων που βρύςκονται ςτο κεντρικό τμόμα τησ 
Δημοτικόσ περιοχόσ Σςερύου, εμπύπτουν ςτην καθοριςμϋνη Αγροτικό Ζώνη με 
κωδικό Γα4 και ςτην επύςησ καθοριςμϋνη Ζώνη Προςταςύασ με κωδικό Δα1 και 
περιλαμβϊνονται ςτην περιοχό που οριοθετεύται με διακεκομμϋνη γραμμό ςτα 
χϋδια με αρ. 5 (Φρόςη Γησ) και αρ. 6 (Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ) του Σοπικού 
χεδύου, υφύςταται το Πεδύο Βολόσ Σςερύου, όπου εφαρμόζονται ειδικϋσ πρόνοιεσ 
από το Τπουργεύο Ωμυνασ. ε περύπτωςη τερματιςμού τησ λειτουργύασ του 
Πεδύου Βολόσ Σςερύου και τησ επύταξησ των τεμαχύων ό τμημϊτων τεμαχύων από 
το Τπουργεύο Ωμυνασ, θα επιτρϋπεται η ανϊπτυξό τουσ με βϊςη τισ ςχετικϋσ 

πρόνοιεσ τησ Αγροτικόσ Ζώνησ με κωδικό Γα4 και τησ Ζώνησ Προςταςύασ με 
κωδικό Δα1, ενώ ςε περύπτωςη υποβολόσ αύτηςησ για την εξαςφϊλιςη 
πολεοδομικόσ ό/και οικοδομικόσ ϊδειασ, η Πολεοδομικό ό ανϊλογα η 
Οικοδομικό Αρχό θα εφαρμόζει τουσ ειδικούσ όρουσ του Τπουργεύου Ωμυνασ για 
να διαπιςτωθεύ εϊν υπϊρχουν εκπαιδευτικϊ ό μη εκρηγνυόμενα βλόματα. Η 
ρύθμιςη αυτό θα εφαρμόζεται για όςο χρονικό διϊςτημα κρύνει απαραύτητο το 
Τπουργεύου Ωμυνασ, παρϊ το γεγονόσ ότι πριν τον τερματιςμό τησ επύταξησ των 
τεμαχύων το εν λόγω Τπουργεύο θα προβεύ ςτον καθαριςμό τησ περιοχόσ από 
εκπαιδευτικϊ ό μη εκρηγνυόμενα βλόματα. 

20.5.3.2 ε περύπτωςη υποβολόσ αύτηςησ για εξαςφϊλιςη πολεοδομικόσ ό/και 

οικοδομικόσ ϊδειασ για την αξιοπούηςη των τεμαχύων ό των τμημϊτων τεμαχύων 
που βρύςκονται ςε απόςταςη 50 μϋτρων από το όριο του Πεδύου Βολόσ Σςερύου, 
εμπύπτουν ςε καθοριςμϋνη Αγροτικό Ζώνη με κωδικό Γα4, ςε καθοριςμϋνη Ζώνη 
Προςταςύασ με κωδικό Δα1 και ςε πολύ μικρό μϋροσ τησ επύςησ καθοριςμϋνησ 
Οικιςτικόσ Ζώνησ με κωδικό Κα8 και περιλαμβϊνονται ςτην περιοχό που 
οριοθετεύται με διακεκομμϋνη και ςτικτό γραμμό ςτα χϋδια με αρ. 5 (Φρόςη Γησ) 
και αρ. 6 (Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ) του Σοπικού χεδύου, η Πολεοδομικό ό ανϊλογα 
η Οικοδομικό Αρχό θα εφαρμόζει τουσ ειδικούσ όρουσ του Τπουργεύου Ωμυνασ. Η 
ρύθμιςη αυτό θα εφαρμόζεται και μετϊ από τον τερματιςμό τησ λειτουργύασ του 
Πεδύου Βολόσ Σςερύου και για όςο χρονικό διϊςτημα κρύνει απαραύτητο το 
Τπουργεύο Ωμυνασ. 
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21. ΦΨΡΟΙ ΛΑΣΡΕΙΑ 

21.1 Γενικϊ 

 Οι χώροι λατρεύασ οποιουδόποτε θρηςκεύματοσ αποτελούν ςυςτατικϊ ςτοιχεύα 
τησ αςτικόσ οργϊνωςησ και λειτουργύασ, και ανϊλογα με την περύπτωςη μπορεύ 
να εξυπηρετούν επιμϋρουσ περιοχϋσ ό το ςύνολο τησ Δημοτικόσ περιοχόσ 
Σςερύου. 

21.2 Προβλόματα 

 Σα κύρια προβλόματα τα οπούα αντιμετωπύζονται ςε ςχϋςη με τουσ χώρουσ 

λατρεύασ ςχετύζονται κυρύωσ με τη μεγϊλη ςυγκϋντρωςη προςώπων και 
οχημϊτων ςε ςυγκεκριμϋνεσ ώρεσ και ημϋρεσ και τισ επιβαρύνςεισ των ανϋςεων 
τησ φιλοξενούςασ περιοχόσ που κυμαύνονται, ανϊλογα ςε κϊθε περύπτωςη. 

21.3 Βαςικού τόχοι 

 Η χωροθϋτηςη χώρων λατρεύασ δεν πρϋπει να επηρεϊζει δυςμενώσ τισ ανϋςεισ 
περιοχών κατοικύασ με οποιονδόποτε ουςιώδη τρόπο, ειδικϊ ςε ότι αφορϊ την 
κυκλοφοριακό ςυμφόρηςη και την ανεπϊρκεια των χώρων ςτϊθμευςησ. 

21.4 Φωροθετικό Πολιτικό 

21.4.1 Φώροι λατρεύασ θα επιτρϋπονται ςε περιοχϋσ που εντϊςςονται ςε περιοχϋσ 
κεντρικών λειτουργιών (Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό, Περιφερειακϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα και Ωξονεσ Δραςτηριότητασ Κατηγορύασ Ι), όπου θα εφαρμόζονται 
ςχετικϋσ πρόνοιεσ κατϊ το πρότυπο τησ πολιτικόσ τησ διεύςδυςησ εμπορικών 
χρόςεων [παρϊγραφοσ 12.11.1 (Εμπορικό Ανϊπτυξη και Γραφεύα)]. 

21.4.2 Επιπρόςθετα, χώροι λατρεύασ εύναι δυνατό να χωροθετούνται ςε τεμϊχια που 
εμπύπτουν ςε περιοχϋσ κατοικύασ κατϊ μόκοσ δρόμων πρωταρχικόσ ςημαςύασ και 
βαςικών ςυλλεκτόριων δρόμων εφόςον το ποςοςτό κϊλυψησ δεν υπερβαύνει το 
0,30:1 για τεμϊχια τησ τϊξησ των 1.000 τ.μ. και το 0,20:1 για τεμϊχια μεγαλύτερα 
από 1.500 τ.μ., και με ανώτατο επιτρεπόμενο ςυντελεςτό δόμηςησ αυτόν τησ 

επικρατούςασ χρόςησ (δεν θα εφαρμόζεται η παρϊγραφοσ 10.2.6 για μεύωςη ςτο 
70% του ςυντελεςτό δόμηςησ τησ επικρατούςασ χρόςησ), υπό τισ ακόλουθεσ 
προώποθϋςεισ: 

(α) Σο τεμϊχιο θα ϋχει ελϊχιςτο εμβαδόν τησ τϊξησ των 1.000 τ.μ. 

(β) Η πρόςβαςη ςτην ανϊπτυξη και γενικϊ η λειτουργύα τησ ανϊπτυξησ δεν θα 
δημιουργεύ προβλόματα ςτη λειτουργύα του οδικού δικτύου. 

(γ) Η ανϊπτυξη δεν θα επηρεϊζει τισ ανϋςεισ και το οδικό δύκτυο τησ 
Οικιςτικόσ Ζώνησ. 

(δ) Ο αριθμόσ των χώρων ςτϊθμευςησ που απαιτεύται με βϊςη τα ςχετικϊ 
πρότυπα θα αυξϊνεται κατϊ 30%. 
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(ε) Η οικοδομό θα απϋχει τουλϊχιςτον 6 μϋτρα από όλα τα όρια του τεμαχύου. 

(ςτ) Η ανϊπτυξη θα χωροθετεύται ςε τοπιοτεχνημϋνο χώρο. 

(ζ) Θα εξαςφαλύζονται οι απόψεισ τησ Σοπικόσ Αρχόσ και τησ Ειδικόσ 
Επιτροπόσ Αιςθητικού Ελϋγχου. 

21.4.3 ε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ και εφ’ όςον ςυντρϋχουν ειδικού λόγοι, οι οπούοι 
ςχετύζονται με τη ςυγκεκριμϋνη τοποθεςύα, η Πολεοδομικό Αρχό δυνατόν να 
επιτρϋψει την ανϋγερςη χώρων λατρεύασ περιοριςμϋνου εμβαδού μϋχρι και τησ 
τϊξησ των 50 τ.μ. (εξωκκλόςι) και εκτόσ των Περιοχών Ανϊπτυξησ, νοουμϋνου 
ότι: 

(α) Η ανϊπτυξη θα διαθϋτει ικανοποιητικό δημόςια προςπϋλαςη. 

(β) Η οικοδομό θα εντϊςςεται ορθϊ ςτο περιβϊλλον. 

(γ) Η οικοδομό θα απϋχει τουλϊχιςτον 6 μϋτρα από όλα τα όρια του τεμαχύου. 

(δ) Θα ιςχύουν οι ςυντελεςτϋσ ανϊπτυξησ τησ οικεύασ πολεοδομικόσ ζώνησ. 

(ε) Θα εξαςφαλύζονται οι απόψεισ τησ Σοπικόσ Αρχόσ και τησ Ειδικόσ 
Επιτροπόσ Αιςθητικού Ελϋγχου. 

21.4.4 Κατϊ την μελϋτη αύτηςησ για προςθόκεσ/μετατροπϋσ ςε χώρο λατρεύασ, όπου δεν 
πληρούνται όλεσ οι προώποθϋςεισ τησ παραγρϊφου 21.4.2, η Πολεοδομικό Αρχό 
θα αποφαςύζει αφού αξιολογόςει την κλύμακα των προςθηκών/μετατροπών και 
την περιοχό που βρύςκεται ο χώροσ λατρεύασ, λαμβϊνοντασ υπόψη και τα εν λόγω 
κριτόρια. 

21.4.5 Η χωροθϋτηςη αύθουςασ δεξιώςεων ςε ςυνδυαςμό με χώρο λατρεύασ διϋπεται 
από τισ πρόνοιεσ τησ παραγρϊφου 17.8.1 (Διευκολύνςεισ Αναψυχόσ και 
Χυχαγωγύασ). 

21.5 Πύνακασ Επιτρεπόμενων Περιοχών Φωροθϋτηςησ Φώρων Λατρεύασ 

τον Πύνακα 21.1 που ακολουθεύ, καθορύζεται η περιοχό του Σοπικού χεδύου 
όπου επιτρϋπεται η χωροθϋτηςη χώρων λατρεύασ. 

Πύνακασ 21.1 Φωροθετικό Πολιτικό για Φώρουσ Λατρεύασ ςτο Σοπικό χϋδιο Σςερύου 

ΣΤΠΟ/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΖΨΝΗ/ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

Φώροι Λατρεύασ Κεντρικό Εμπορικό 
Περιοχό 

 

Περιφερειακϊ 

Εμπορικϊ Κϋντρα 

Ωξονεσ 
Δραςτηριότητασ 
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ΣΤΠΟ/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΖΨΝΗ/ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

Κατηγορύασ Ι 

Οικιςτικϋσ Ζώνεσ Κατϊ μόκοσ δρόμων πρωταρχικόσ 
ςημαςύασ ό βαςικών ςυλλεκτόριων 
δρόμων, υπό προώποθϋςεισ 

Εκτόσ Περιοχών 
Ανϊπτυξησ 

Εμβαδόν μϋχρι τησ τϊξησ των 50 τ.μ., 
υπό προώποθϋςεισ 
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22. ΤΠΟΔΟΜΕ 

22.1 Γενικϊ 

22.1.1 Λόγω τησ ςυνεχιζόμενησ ϋλλειψησ ςχεδιαςμού ςε εθνικό επύπεδο από την μη 
εφαρμογό του χεδύου για την Νόςο, επιδιώκεται μϋςω τησ ςταδιακόσ εφαρμογόσ 
τησ Γενικόσ τρατηγικόσ Ανϊπτυξησ, όπωσ περιγρϊφεται ςτο Κεφϊλαιο 3 του 
Σοπικού χεδύου Σςερύου, να ικανοποιούνται οι γενικότεροι κεντρικού ςτόχοι τησ 
εξοικονόμηςησ των φυςικών πόρων και του φυςικού περιβϊλλοντοσ, του 
προγραμματιςμού των Περιοχών Ανϊπτυξησ με βϊςη τισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ, 
τησ βελτιςτοπούηςησ των ωφελημϊτων από τισ δημόςιεσ επενδύςεισ ςε υπηρεςύεσ 
και υποδομϋσ και τησ ςταδιακόσ οργϊνωςησ τησ Δημοτικόσ περιοχόσ Σςερύου, 

καθώσ και τησ αναβϊθμιςησ των ανϋςεων, των ςυνθηκών ζωόσ και του επιπϋδου 
εξυπηρϋτηςησ του πληθυςμού. 

22.1.2 Ψσ ϋργα υποδομόσ θεωρούνται ουςιώδη ϋργα δημοςύου ενδιαφϋροντοσ, τα οπούα 
αποςκοπούν ςτην εξυπηρϋτηςη των ανθρώπινων δραςτηριοτότων ςε ευρεύα 
κλύμακα και χρηςιμοποιούνται τόςο για την προώθηςη τησ κοινωνικοοικονομικόσ 
ανϊπτυξησ, όςο και για την βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ του πληθυςμού αλλϊ 
και για την αποφυγό υποβϊθμιςησ καθώσ και την προςταςύα και αναβϊθμιςη του 
περιβϊλλοντοσ γενικότερα. 

22.2 Καθοριςμόσ των Ϊργων Τποδομόσ 

 τα ϋργα υποδομόσ περιλαμβϊνονται, μεταξύ ϊλλων, οι ακόλουθοι τύποι 
ανϊπτυξησ: 

(α) Αναπτύξεισ που αφορούν ςτα δύκτυα υποδομόσ, όπωσ δύκτυα ςταθμού και 
υποςταθμού μεταφορϊσ και διανομόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ διαφόρων 
τύπων, τηλεπικοινωνιακού ςταθμού και ςταθμού ραδιοεπικοινωνιών, 
υδρευτικϊ και αρδευτικϊ ϋργα και δύκτυα, μονϊδεσ αφαλϊτωςησ νερού, 
εγκαταςτϊςεισ παραγωγόσ ενεργεύασ από ανανεώςιμεσ πηγϋσ 
(φωτοβολταώκϊ, ηλιοθερμικϊ, αιολικϊ πϊρκα κλπ.), και ϊλλεσ παρόμοιεσ 
εγκαταςτϊςεισ. 

(β) Αναπτύξεισ που ςυναρτούνται με τισ ςυγκοινωνύεσ και τισ μεταφορϋσ (οδικϊ 
δύκτυα διαφόρων επιπϋδων, με τα ςυςτατικϊ τουσ ςτοιχεύα, πεζόδρομοι και 
ποδηλατόδρομοι, αεροδρόμια, λιμϊνια, μαρύνεσ, και ϊλλεσ παρόμοιεσ 
εγκαταςτϊςεισ). 

(γ) Βελτιωτικϊ ϋργα, όπωσ ϋργα προςταςύασ τησ παραλύασ, αγκυροβολεύα, 
αποβϊθρεσ, υδατοφρϊκτεσ, εγγειοβελτιωτικϊ, αντιδιαβρωτικϊ και 
αποςτραγγιςτικϊ ϋργα, ϋργα απορροόσ όμβριων υδϊτων, και ϊλλα 
παρόμοια, με τισ ςχετικϋσ τουσ εγκαταςτϊςεισ. 

(δ) Αναπτύξεισ που ςυναρτώνται με τη διαχεύριςη αποβλότων διαφόρων τύπων 

και κατηγοριών (αποχετευτικϊ δύκτυα και τα ςυςτατικϊ τουσ ςτοιχεύα, 
εγκαταςτϊςεισ διαλογόσ, επεξεργαςύασ και ολοκληρωμϋνησ διαχεύριςησ 



 

196 Σ Ο Π Ι Κ Ο    Χ Ε Δ Ι Ο   Σ  Ε Ρ Ι Ο Τ   2021` 
 

ςτερεών αςτικών αποβλότων, ςταθμού επεξεργαςύασ αςτικών λυμϊτων, 
κϋντρο διαχεύριςησ επικύνδυνων αποβλότων, καθώσ και ϊλλεσ παρόμοιεσ 
αναπτύξεισ). 

22.3 Προβλόματα χετικϊ με τισ Τποδομϋσ 

 Σα κυριότερα προβλόματα ςχετύζονται με: 

(α) Σην ϋλλειψη ςχεδιαςμού ςε εθνικό επύπεδο, λόγω τησ μη εφαρμογόσ του 
χεδύου για την Νόςο. 

(β) Σην αδυναμύα ό και την καθυςτϋρηςη παροχόσ ό/και διαμόρφωςησ ςε 

αποδεκτϊ επύπεδα των αναγκαύων υποδομών για τισ διϊφορεσ επύ μϋρουσ 
χρόςεισ και για ορθολογικϊ ςύγχρονη διαχεύριςη αποβλότων αςτικόσ και 
περιαςτικόσ διαςπορϊσ. 

(γ) Σην καταπόνηςη του περιβϊλλοντοσ και τουσ κινδύνουσ ςτισ αςτικϋσ και 
ςτισ περιαςτικϋσ περιοχϋσ. 

(δ) Σην ύπαρξη λειψυδρύασ, η οπούα δημιουργεύ, μεταξύ ϊλλων, ανϊγκεσ για 
την υλοπούηςη ακόμη περιςςότερων ϋργων υποδομόσ, κυρύωσ 
καταςκευαςτικών ϋργων, όπωσ υδατοφρϊκτεσ, ϋργα αφαλϊτωςησ, κ.ο.κ. 

(ε) Σην ύπαρξη του ηλεκτρικού υποςταθμού μεταφορϊσ Σςϋρι-132kV και 
εναϋριων γραμμών μεταφορϊσ υψηλόσ τϊςησ-132Kv. Η εναϋρια γραμμό 
μεταφορϊσ Βαςιλικόσ/Σςϋρι-132kV, η οπούα διαςχύζει το ανατολικό τμόμα 
τησ Δημοτικόσ περιοχόσ και καταλόγει ςτον ηλεκτρικό υποςταθμό Σςϋρι-
132kV, επιβαρύνει αιςθητικϊ τισ περιοχϋσ από τισ οπούεσ διϋρχεται. Θα όταν 
επιθυμητό να διερευνηθεύ το ενδεχόμενο πλόρουσ ό τμηματικόσ 
υπογειοπούηςόσ τησ (τμόμα τησ εναϋριασ γραμμόσ βρύςκεται κατϊ μόκοσ 
του ανατολικού παρακαμπτόριου Σςερύου). 

22.4 Ειδικό τρατηγικό Ανϊπτυξησ και Βαςικού τόχοι 

22.4.1 Με βϊςη τα πιο πϊνω, η χωροθετικό πολιτικό όςον αφορϊ ϋργα υποδομόσ ςε 

ςυνδυαςμό με τισ υπόλοιπεσ πολιτικϋσ του Σοπικού χεδύου ςτοχεύει ςτην 
ειςαγωγό ευϋλικτων προνοιών, οι οπούεσ θα αντιμετωπύζουν τισ κατϊ καιρούσ 
ανϊγκεσ για εκτϋλεςη ϋργων υποδομόσ ςτα πλαύςια των αρχών τησ 
βιωςιμότητασ/αειφορύασ και τησ διαχεύριςησ του περιβϊλλοντοσ και ιδιαύτερα 
των φυςικών πόρων, τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ και του τοπύου. 

22.4.2 Επιδύωξη εύναι η επαναξιολόγηςη των αναγκών τησ περιοχόσ του Σοπικού χεδύου 
για υποδομϋσ, ώςτε να διαςφαλιςτεύ ςτο μϋτρο του δυνατού, και εκεύ όπου 
απαιτεύται, καλύτερη εξυπηρϋτηςη και εξϊλειψη των ςοβαρών κινδύνων για τη 
δημόςια υγεύα και αςφϊλεια. Περαιτϋρω, οι υποδομϋσ θα πρϋπει να λαμβϊνονται 
υπόψη ςτον πολεοδομικό ςχεδιαςμό, να εντϊςςονται ορθϊ ςτο χώρο και, όπου 

εύναι δυνατόν, να μην επηρεϊζουν αιςθητικϊ ό ϊλλωσ το περιβϊλλον. 
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22.5 Γενικϋσ Πρόνοιεσ Πολιτικόσ 

 Η ανϊπτυξη εύναι δυνατό να επιτραπεύ εφ’ όςον ικανοποιούνται οι ακόλουθεσ 
προώποθϋςεισ: 

(α) Αποτελεύ ϋργο δημόςιασ ωφϋλειασ και εύναι εθνικόσ, περιφερειακόσ ό 
τοπικόσ ςημαςύασ, ςυντελεύ ουςιαςτικϊ ςτην οικονομικό ανϊπτυξη και 
ςυμβϊλλει ςτη βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ και ςτην επύτευξη αειφόρου 
ανϊπτυξησ, εύτε αυτό υλοποιεύται από τον ευρύτερο δημόςιο τομϋα 
(κρατικούσ και ημικρατικούσ οργανιςμούσ) ό από τον ιδιωτικό τομϋα και 
εξυπηρετεύ, μεταξύ ϊλλων, και ςτόχουσ/πολιτικϋσ του ευρύτερου δημόςιου 
τομϋα. 

(β) Δεν επηρεϊζει ουςιωδώσ το περιβϊλλον, τουσ φυςικούσ πόρουσ, το τοπύο, 
την οικολογύα τησ περιοχόσ, τη δημόςια υγεύα και τισ ανϋςεισ καθοριςμϋνων 
Περιοχών Ανϊπτυξησ, επιβϊλλοντασ εκϊςτοτε κατϊλληλουσ όρουσ 
προςαρμογόσ τησ και λαμβϊνοντασ ταυτόχρονα υπόψη τισ δυνατότητεσ 
μελλοντικών τουσ επεκτϊςεων, και την αςφαλό διακύνηςη οχημϊτων και 
πεζών ςτην περιοχό. 

(γ) Λαμβϊνονται όλα τα απαραύτητα μϋτρα για την ορθό, επαρκό ϋνταξη τησ 
ανϊπτυξησ ςτο περιβϊλλον και το τοπύο. Ιδιαύτερη προςπϊθεια 
περιβαλλοντικόσ προςαρμογόσ θα καταβϊλλεται για ϋργο που εύναι 

απαραύτητο να γύνει ςε ευαύςθητεσ περιοχϋσ, με βϊςη όςα αναφϋρονται ςτο 
Κεφϊλαιο 6 (Περιβϊλλον) ό ςε περιοχϋσ αρχαύων μνημεύων όπου η 
αιςθητικό, οικολογικό ό ϊλλη ειδικό αξύα του περιβϊλλοντοσ και του 
τοπύου θεωρεύται υψύςτησ ςημαςύασ. 

(δ) Δεν ρυπαύνει ό μολύνει την ατμόςφαιρα, τουσ υδϊτινουσ πόρουσ, το ϋδαφοσ 
και το υπϋδαφοσ, τουσ ποταμούσ, τισ ακτϋσ και τισ φυςικϋσ ό τεχνητϋσ 
λύμνεσ. 

(ε) ε περύπτωςη που τϋτοιου τύπου αναπτύξεισ ςυνδυϊζονται με βιομηχανικϋσ 
αναπτύξεισ ό αναπτύξεισ διϊθεςησ αποβλότων, κατϊ την αξιολόγηςη τησ 

χωροθϋτηςησ θα λαμβϊνονται υπόψη κατϊ το δυνατό και ανϊλογα με τη 
ςημαςύα του ϋργου και οι αντύςτοιχεσ πολιτικϋσ που αφορούν τισ 
αναπτύξεισ αυτϋσ. 

Νοεύται ότι κατϊ τη μελϋτη αιτόςεων για αναπτύξεισ αυτού του τύπου θα 
λαμβϊνονται υπόψη, εκτόσ των ϊλλων, και τα τεχνοοικονομικϊ κριτόρια 
των αρμόδιων φορϋων/υπηρεςιών. 

Νοεύται επύςησ ότι για ανϊπτυξη του τύπου αυτού ο ςυντελεςτόσ δόμηςησ 
δεν θα υπερβαύνει το 70% του ανώτατου ςυντελεςτό τησ επικρατούςασ 
χρόςησ. 
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22.6 Ειδικϋσ Πρόνοιεσ Πολιτικόσ 

 Επιπρόςθετα των γενικών προνοιών πολιτικόσ, ανϊπτυξη που αφορϊ ϋργο 
υποδομόσ θα επιτρϋπεται εφόςον πληρού και τισ ειδικϋσ πρόνοιεσ που 
καθορύζονται: 

(α) Με Εντολϋσ του υπουργού Εςωτερικών, για τισ οπούεσ ο υπουργόσ δύναται 
να λϊβει υπόψη του την γνώμη του Πολεοδομικού υμβουλύου και ϊλλων 
εμπλεκομϋνων κατϊ την γνώμη του φορϋων (ϋχουν όδη εκδοθεύ Εντολϋσ για 
τη χωροθϋτηςη μονϊδων παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ από 
ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ και για ςταθμούσ ραδιοεπικοινωνύασ). 

Οι πιο πϊνω Εντολϋσ δυνατόν να προνοούν για την διενϋργεια 
διαβουλεύςεων, ανϊ περύπτωςη, τησ Πολεοδομικόσ Αρχόσ με ϊλλα 
πρόςωπα, Σμόματα ό Τπηρεςύεσ, ςώματα ό/και φορεύσ. 

(β) Με πρόνοιεσ που βρύςκονται ςε ϊλλα ςχετικϊ κεφϊλαια που αφορούν 
επιμϋρουσ τύπουσ ανϊπτυξησ που ϋμμεςα ό ϊμεςα αφορούν υποδομϋσ. 

22.7 Αναπτύξεισ Παροχϋων Ηλεκτριςμού και Σηλεπικοινωνιών 

22.7.1 Ανϊπτυξη που αφορϊ υποςταθμό Παροχϋων Ηλεκτριςμού και Σηλεπικοινωνιών 
θα επιτρϋπεται ςτισ περιοχϋσ οι οπούεσ εξυπηρετούνται από την εγκατϊςταςη 

αυτό (κϋντρο ζότηςησ υπηρεςύασ), ανεξϊρτητα από την πολεοδομικό ζώνη ςτην 
οπούα εμπύπτει το υπό ανϊπτυξη τεμϊχιο. Νοεύται ότι η χωροθϋτηςη εντόσ 
Οικιςτικόσ Ζώνησ θα γύνεται μόνο ςτισ περιπτώςεισ που η χωροθϋτηςη δεν εύναι 
αντικειμενικϊ δυνατό ςε Βιομηχανικό/Βιοτεχνικό Ζώνη, περιλαμβανομϋνησ τησ 
Ειδικόσ Βιομηχανικόσ Ζώνησ με κωδικό Βγ2 (Κατηγορύασ Α), ςε Ωξονα 
Δραςτηριότητασ ό ϊλλη περιοχό εμπορικόσ ανϊπτυξησ. 

22.7.2 Η ανϊπτυξη θα επιτρϋπεται εφόςον ιςχύουν οι ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 

(α) ε περύπτωςη που η ανϊπτυξη χωροθετεύται ςε Οικιςτικό Ζώνη, θα ιςχύει η 
παρϊγραφοσ 10.2.6 για μεύωςη ςτο 70% του ανώτατου ςυντελεςτό δόμηςησ 
τησ επικρατούςασ χρόςησ. 

(β) Η προτεινόμενη ανϊπτυξη θα απϋχει τουλϊχιςτον 6 μϋτρα από τα όρια του 
τεμαχύου, εξαιρουμϋνου του οδικού ςυνόρου. 

(γ) Θα δημιουργεύται πυκνό περιμετρικό δενδροφύτευςη για διαςφϊλιςη των 
ανϋςεων των παρακεύμενων περιοχών. 

(δ) Η οικοδομό θα εύναι υψηλόσ αρχιτεκτονικόσ ςτϊθμησ. 

22.7.3 ε όλεσ τισ περιπτώςεισ η Πολεοδομικό Αρχό, ςε ςυνεννόηςη με τον Παροχϋα 
που υποβϊλλει την αύτηςη για ανϊπτυξη, θα επιδιώκει την καλύτερη δυνατό 

ϋνταξη τησ ανϊπτυξησ ςτο δομημϋνο ό φυςικό περιβϊλλον. Προσ επύτευξη του 
ςτόχου αυτού, υποςταθμόσ που ανεγεύρεται εντόσ καθοριςμϋνησ Οικιςτικόσ, 
Εμπορικόσ ό ϊλλησ Ζώνησ ανϊλογησ ευαιςθηςύασ, πρϋπει να εύναι κλειςτού 
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τύπου, και να μην επηρεϊζει δυςμενώσ τησ ανϋςεισ των περιούκων ό το 
περιβϊλλον. Τποςταθμού κλειςτού Σύπου θα ανεγεύρονται και ςε περιοχϋσ εκτόσ 
των Περιοχών Ανϊπτυξησ, οι οπούεσ γειτνιϊζουν με τισ ανωτϋρω Ζώνεσ. 

22.7.4 ε περύπτωςη που προκύπτει θϋμα ύψουσ μεγαλύτερου από το καθοριζόμενο 
ςτην πολεοδομικό ζώνη ςτην οπούα εμπύπτει το υπό ανϊπτυξη τεμϊχιο, αυτό 
μπορεύ να γύνει αποδεκτό με βϊςη την παρϊγραφο 6.2 του Παραρτόματοσ Β 
(Γενικϋσ Πρόνοιεσ Πολιτικόσ) του Σοπικού χεδύου. 

22.7.5 Πριν την υποβολό αύτηςησ θα δημοςιεύεται γνωςτοπούηςη ςτον καθημερινό τύπο 
και θα αναρτϊται ςχετικό γνωςτοπούηςη ςε περύοπτο και εμφανϋσ ςημεύο του 
χώρου τησ ανϊπτυξησ, ούτωσ ώςτε να εύναι δυνατό η ϋγκαιρη και ορθό 

πληροφόρηςη του κοινού και των περιούκων. 

22.7.6 ε περύπτωςη χορόγηςησ πολεοδομικόσ ϊδειασ για ανϊπτυξη Παροχϋων θα 
επιβϊλλονται ανϊλογα με την κλύμακα τησ ανϊπτυξησ, αντιςταθμιςτικϊ μϋτρα, 
που εύναι δυνατό να περιλαμβϊνουν ϋργα βελτύωςησ του οδικού δικτύου 
(περιλαμβανομϋνου και του αναγκαύου οδικού εξοπλιςμού τησ εγγύσ περιοχόσ), 
τοπιοτϋχνηςη των δημόςιων χώρων πρϊςινου (περιλαμβανομϋνου και του 
αναγκαύου εξοπλιςμού για τη δημιουργύα οργανωμϋνων πϊρκων/παιδικόσ χαρϊσ 
ό πλατεύασ), καταςκευό δημόςιων χώρων ςτϊθμευςησ και ϊλλα ϋργα βαςικόσ 
αςτικόσ υποδομόσ. 

22.7.7 Αύτηςη για προςθόκεσ/μετατροπϋσ ςε νόμιμα υφιςτϊμενο υποςταθμό των 
Παροχϋων, ανεξϊρτητα από ενδεχόμενεσ τροποποιόςεισ ςτο πολεοδομικό 
καθεςτώσ τησ φιλοξενούςασ περιοχόσ, θα εξετϊζεται χωρύσ να εύναι αναγκαύα η 
διαβούλευςη με ϊλλεσ αρχϋσ ό υπηρεςύεσ, όταν πληρούνται τα ακόλουθα: 

(α) Η νόμιμα εγκριθεύςα χρόςη δεν διαφοροποιεύται ουςιωδώσ. 

(β) Ο εξοπλιςμόσ του υποςταθμού ϋχει τα ύδια ό πιο ςύγχρονα ό ποιοτικϊ 
αναβαθμιςμϋνα χαρακτηριςτικϊ, ςε ςύγκριςη με τον νόμιμα υφιςτϊμενο 
υποςταθμό και δεν ενιςχύονται τα φορτύα του. 

(γ) Η ολικό κυβικό χωρητικότητα όλων των προςθηκομετατροπών δεν 
υπερβαύνει το 20% τησ εγκεκριμϋνησ κυβικόσ χωρητικότητασ του 
υποςταθμού. 
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23. ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΨΝ 

23.1 Γενικϊ 

23.1.1 Σα πρατόρια πετρελαιοειδών αποτελούν αναπτύξεισ που εξυπηρετούν βαςικϊ 
διερχομϋνουσ και καλύπτουν τισ ανϊγκεσ τησ Δημοτικόσ περιοχόσ Σςερύου, και ωσ 
εκ τούτου βαςικό επιδύωξη του πολεοδομικού ςχεδιαςμού εύναι η ςωςτό τουσ 
κατανομό και η αποφυγό οποιωνδόποτε ενδεχόμενων επιβαρύνςεων ςτη 
φιλοξενούςα περιοχό. 

23.1.2 Ειδικότερα, πολιτικό του Σοπικού χεδύου Σςερύου ςε ςχϋςη με τισ αναπτύξεισ 
αυτϋσ, αφορϊ τη ςωςτό καθοδόγηςη για τη χωροθϋτηςό τουσ, το μη επηρεαςμό 

από αυτϋσ των ανϋςεων περιοχών κατοικύασ και ϊλλων ευαύςθητων χρόςεων, τισ 
αποςτϊςεισ μεταξύ τουσ και τη δυνατότητα ςυμπερύληψησ ςε αυτϋσ ϊλλων 
ςυμπληρωματικών χρόςεων. 

23.2 Φωροθετικό Πολιτικό 

23.2.1 Η πολιτικό χωροθϋτηςησ πρατηρύων πετρελαιοειδών ςτηρύζεται ςτην αρχό πωσ η 
ςχετικό διευκόλυνςη πρϋπει να παρϋχεται πϊνω ςτουσ κύριουσ ϊξονεσ διακύνηςησ 
των οχημϊτων και με τϋτοιο τρόπο ώςτε να ελαχιςτοποιούνται τυχόν δυςμενεύσ 
επιπτώςεισ ςτισ ανϋςεισ γειτονικών χρόςεων και τησ περιοχόσ γενικότερα. Η 
εγκατϊςταςη πρατηρύων πετρελαιοειδών μπορεύ να επιτρϋπεται, υπό 

προώποθϋςεισ, ςτισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ: 

(α) Κατϊ μόκοσ δρόμων πρωταρχικόσ ςημαςύασ, ςε τεμϊχια που εμπύπτουν 
εξολοκλόρου ό μερικώσ ςε Περιφερειακϊ Εμπορικϊ Κϋντρα. 

(β) ε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ κατϊ μόκοσ βαςικών ςυλλεκτόριων δρόμων 
που ςυμπύπτουν με Ωξονεσ Δραςτηριότητασ ό Περιφερειακϊ Εμπορικϊ 
Κϋντρα, νοουμϋνου ότι κριθεύ ότι η περιοχό δεν εξυπηρετεύται επαρκώσ από 
ϊλλα πρατόρια πετρελαιοειδών. 

(γ) ε τεμϊχια που εφϊπτονται του δρόμου πρωταρχικόσ ςημαςύασ προσ 
Μαργύ, ο οπούοσ αποτελεύ μϋροσ του ςυςτόματοσ των Βαςικών Ακτινωτών 

Δρόμων Τπερτοπικόσ ημαςύασ, και ςε απόςταςη τησ τϊξησ των 100 
μϋτρων από τον κυκλικό κόμβο του Περιμετρικού Δακτύλιου Σςερύου. 
(χετικό εύναι και το περιεχόμενο τησ παραγρϊφου 23.2.4.) 

 Νοεύται ότι ςτισ πιο πϊνω περιπτώςεισ, πρατόρια πετρελαιοειδών κατϊ μόκοσ του 
ύδιου δρόμου, δεν δύνανται να τοποθετούνται ςε απόςταςη μικρότερη των 1.000 
μϋτρων μεταξύ τουσ, ανεξϊρτητα εϊν υφύςτανται τϋτοια ςε μϋροσ το οπούο 
αποτελεύ και Ωξονα Δραςτηριότητασ. 

23.2.2 Η χωροθϋτηςη πρατηρύου πετρελαιοειδών ςε όλεσ τισ πιο πϊνω περιπτώςεισ 
μπορεύ να επιτρϋπεται εφόςον ιςχύουν τα ακόλουθα: 

(α) Η ανϊπτυξη θεωρεύται αναγκαύα για την εξυπηρϋτηςη τησ τροχαύασ 
κυκλοφορύασ τησ ευρύτερησ περιοχόσ. 
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(β) Δεν δημιουργούνται κύνδυνοι ςτην οδικό αςφϊλεια ό ουςιώδεισ 
δυςλειτουργύεσ ςτην οδικό κυκλοφορύα. 

(γ) Η χωροδιϊταξη τησ ανϊπτυξησ, ο τρόποσ λειτουργύασ τησ και η 
εγκατϊςταςη ςυμπληρωματικών χρόςεων θα εύναι τϋτοια ώςτε να μην 
δημιουργεύται όχληςη και να μην επηρεϊζονται οι ανϋςεισ παρακεύμενων ό 
γειτονικών οικιςτικών ό τουριςτικών αναπτύξεων ςε Οικιςτικϋσ Ζώνεσ ό 
ϊλλεσ Ζώνεσ όπου ενθαρρύνονται οι πιο πϊνω αναπτύξεισ. 

(δ) Η ανϊπτυξη δεν εμπύπτει ςε Περιοχό Ειδικού Φαρακτόρα. 

(ε) Η ανϊπτυξη θα χωροθετεύται ςε απόςταςη ύςη ό μεγαλύτερη των 200 

μϋτρων από το πληςιϋςτερο ςημεύο του κρύςιμου χώρου τησ οικοδομόσ 
υφιςτϊμενων αναπτύξεων οι οπούεσ λειτουργούν ωσ χώροι λατρεύασ, 
νοςοκομεύα, κλινικϋσ, ςτϋγεσ ηλικιωμϋνων, κϋντρα απαςχόληςησ και 
διημϋρευςησ ατόμων τρύτησ ηλικύασ, κινηματογρϊφοι ό ϊλλοι παρόμοιοι 
χώροι ςυνϊθροιςησ πληθυςμού, νηπιαγωγεύα και εκπαιδευτόρια όλων των 
βαθμύδων (εξαιρουμϋνων των μικρών φροντιςτηρύων). Η απόςταςη θα 
υπολογύζεται από το κϋντρο τησ νηςύδασ των αντλιών ό των φρεατύων τησ 
δεξαμενόσ καυςύμου ό τησ προβολόσ του ςτομύου του ςωλόνα εξαερώςεωσ. 

Νοεύται ότι δεν θα επιτρϋπεται η χωροθϋτηςη οποιαςδόποτε από τισ 
αναπτύξεισ που αναφϋρονται πιο πϊνω, ςε περύπτωςη ςτην οπούα αυτό 

προτεύνεται να χωροθετηθεύ ςε απόςταςη μικρότερη των 200 μϋτρων 
(υπολογιζόμενη ωσ αναφϋρεται πιο πϊνω) από υφιςτϊμενο πρατόριο 
πετρελαιοειδών. 

23.2.3 Κατϊ τη χορόγηςη πολεοδομικόσ ϊδειασ για ανϋγερςη πρατηρύου πετρελαιοειδών, 
η Πολεοδομικό Αρχό θα διαςφαλύζει με κατϊλληλουσ όρουσ τον μη δυςμενό 
επηρεαςμό των ανϋςεων τησ περιοχόσ και των παρακεύμενων λειτουργιών και 
χρόςεων. Σϋτοιοι όροι πιθανόν να περιλαμβϊνουν πυκνό περιμετρικό 
δενδροφύτευςη, τοπιοτϋχνηςη κατϊ μόκοσ του οδικού ςυνόρου, κ.ο.κ. 

Νοεύται ότι ςε περιπτώςεισ γειτνύαςησ πρατηρύου πετρελαιοειδών με Οικιςτικό 

Ζώνη, εκτόσ εϊν η δραςτηριότητα διεξϊγεται ςε χώρο κλειςτού τύπου, ςε 
απόςταςη τουλϊχιςτον 8 μϋτρων από το ςύνορο με την Οικιςτικό Ζώνη δεν θα 
διεξϊγεται καμύα δραςτηριότητα η οπούα ςχετύζεται με το πρατόριο 
πετρελαιοειδών, περιλαμβανομϋνησ και τησ διακύνηςησ οχημϊτων, και ο χώροσ 
θα τοπιοτεχνεύται κατϊλληλα με δενδροφύτευςη, ηχοπετϊςματα και οπτικϊ 
πετϊςματα κατϊλληλου ύψουσ, κατϊ την κρύςη τησ Πολεοδομικόσ Αρχόσ, για τον 
μη δυςμενό επηρεαςμό των ανϋςεων τησ οικιςτικόσ περιοχόσ. ε αυτϋσ τισ 
περιπτώςεισ, η Πολεοδομικό Αρχό μπορεύ κατϊ την κρύςη τησ και για παραπϋρα 
προςταςύα τησ παρακεύμενησ Οικιςτικόσ Ζώνησ, να μην επιτρϋψει τη 
ςυμπερύληψη ςε πρατόριο πετρελαιοειδών ϊλλων χρόςεων που εύναι δυνατό να 
ςυμπεριληφθούν και προβλϋπονται από τον περύ Ρυθμύςεωσ Πρατηρύων 

Πετρελαιοειδών Νόμο και τουσ ςχετικούσ Κανονιςμούσ. 
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23.2.4 ε περύπτωςη υποβολόσ αύτηςησ για τη χωροθϋτηςη πρατηρύου πετρελαιοειδών 
ςε απόςταςη μικρότερη των 150 μϋτρων από περιοχό του Δικτύου Natura 2000 
[¨Σόποσ Κοινοτικόσ ημαςύασ-ΣΚ¨ Αλυκόσ Ποταμόσ (περιλαμβανομένου του 
Αλμυρού Ποταμού)-Άγιοσ Σωζόμενοσ], η Πολεοδομικό Αρχό θα διαβουλεύεται με 
το Σμόμα Περιβϊλλοντοσ. 

23.2.5 Ωλλεσ χρόςεισ που εύναι δυνατό να ςυμπεριληφθούν ςε πρατόριο πετρελαιοειδών 
εύναι μόνο αυτϋσ οι οπούεσ προβλϋπονται από τον περύ Ρυθμύςεωσ Πρατηρύων 
Πετρελαιοειδών Νόμο και τουσ ςχετικούσ Κανονιςμούσ. Νοεύται ότι, χρόςη η 
οπούα εμπύπτει ςτον οριςμό τησ βιοτεχνικόσ ανϊπτυξησ θα ϋχει μϋγιςτο 
καλυμμϋνο εμβαδόν τησ τϊξησ των 100 τ.μ., δεν θα επηρεϊζει αρνητικϊ τισ ανϋςεισ 

των περιούκων, θα διεξϊγεται αποκλειςτικϊ εντόσ εςωτερικών χώρων και για αυτό 
θα ιςχύουν οι περιοριςμού τησ παραγρϊφου 23.2.3. 

23.2.6 Αιτόςεισ για εκςυγχρονιςμό και περιβαλλοντικό αναβϊθμιςη ό/και αναβϊθμιςη 
τησ αςφϊλειασ υφιςτϊμενων πρατηρύων πετρελαιοειδών ό/και για την βελτύωςη 
των υφιςτϊμενων υποδομών, μπορεύ να αντιμετωπύζονται θετικϊ, ϋςτω και εϊν 
δεν τηρούνται πλόρωσ οι προώποθϋςεισ τησ επιφύλαξησ τησ παραγρϊφου 23.2.3. 
ε περιπτώςεισ, ωςτόςο, που αύτηςη αφορϊ την αύξηςη τησ χωρητικότητασ 
υφιςτϊμενου πρατηρύου πετρελαιοειδών ό την προςθόκη νϋων διευκολύνςεων 
(π.χ. πλυντόριο, λιπαντόριο), η πρόνοια αυτό θα τυγχϊνει πλόρουσ εφαρμογόσ. 

23.2.7 Επιπρόςθετα, νοεύται ότι ςε όλεσ τισ περιπτώςεισ θα ικανοποιούνται οι πρόνοιεσ 

και προώποθϋςεισ του περύ Ρυθμύςεωσ Πρατηρύων Πετρελαιοειδών Νόμου και των 
ςχετικών Κανονιςμών. 

23.3 Πύνακασ Επιτρεπόμενων Περιοχών Φωροθϋτηςησ Πρατηρύων 
Πετρελαιοειδών 

τον Πύνακα 23.1 που ακολουθεύ, καθορύζεται η περιοχό του Σοπικού χεδύου 
όπου επιτρϋπεται η χωροθϋτηςη πρατηρύων πετρελαιοειδών. 

Πύνακασ 23.1 Φωροθετικό Πολιτικό για Πρατόρια Πετρελαιοειδών ςτο Σοπικό χϋδιο 
Σςερύου 

ΣΤΠΟ/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΖΨΝΗ/ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

Πρατόρια 
πετρελαιοειδών 

ε τεμϊχια που 
εμπύπτουν 
εξολοκλόρου ό 
μερικώσ ςε 
Περιφερειακϊ 
Εμπορικϊ Κϋντρα 

Κατϊ μόκοσ δρόμων πρωταρχικόσ 
ςημαςύασ, υπό προώποθϋςεισ 

Περιφερειακϊ 
Εμπορικϊ Κϋντρα ό 

Ωξονεσ 
Δραςτηριότητασ 

ε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ κατϊ μόκοσ 
βαςικών ςυλλεκτόριων δρόμων, υπό 

προώποθϋςεισ 

ε τεμϊχια που Καθορύζεται ελϊχιςτη απόςταςη από τον 
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ΣΤΠΟ/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΖΨΝΗ/ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

εφϊπτονται του 
δρόμου 
πρωταρχικόσ 
ςημαςύασ προσ 
Μαργύ 

κυκλικό κόμβο του Περιμετρικού 
Δακτύλιου Σςερύου, υπό προώποθϋςεισ 
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24. ΑΡΦΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΕ 

24.1 Γενικϊ 

24.1.1 Σα Αρχαύα Μνημεύα και γενικότερα οι Αρχαιότητεσ αποτελούν βαςικϊ ςτοιχεύα 
τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ, και καθορύζονται με βϊςη τον περύ Αρχαιοτότων 
Νόμο. Ανϊπτυξη που αφορϊ εργαςύεσ περιλαμβανομϋνησ τησ διατόρηςησ ό/και 
αναςτύλωςησ ςε Αρχαύα Μνημεύα ό νϋεσ αναπτύξεισ ςε αυτϊ, διϋπεται από τισ 
πρόνοιεσ του αναφερόμενου Νόμου. Σα Αρχαύα Μνημεύα περιλαμβϊνονται ςε 
Μνημεύα Πρώτου Πύνακα (κρατικό ιδιοκτηςύα) και ςε Μνημεύα Δεύτερου Πύνακα 
(ιδιωτικό ιδιοκτηςύα). Παρϊλληλα, ςε αρκετϋσ περιπτώςεισ, περιοχϋσ γύρω από 
Αρχαύα Μνημεύα ϋχουν καθοριςθεύ με βϊςη τισ πρόνοιεσ του ιδύου Νόμου ωσ 

Ελεγχόμενεσ Περιοχϋσ. 

24.1.2 ύμφωνα με το Σμόμα Αρχαιοτότων, ςτη Δημοτικό περιοχό Σςερύου υπϊρχουν 
ϋνα Αρχαύο Μνημεύο Πρώτου Πύνακα [πρόκειται για κτιςτό ςκεπαςτό κλύμακα 
(ςτϋρνα)] και δυο Αρχαύα Μνημεύα Δεύτερου Πύνακα (πρόκειται για χώρο και τα 
κατϊλοιπα οικιςμού τησ ρωμαώκόσ περιόδου και χώρο και τα κατϊλοιπα αρχαύου 
νεκροταφεύου). Σα Αρχαύα Μνημεύα Πρώτου και Δεύτερου Πύνακα που ϋχουν 
καθοριςθεύ μϋχρι την ημερομηνύα δημοςύευςησ του Σοπικού χεδύου Σςερύου 
περιλαμβϊνονται ςτο Προςϊρτημα 2. 

24.1.3 Σο Σμόμα Αρχαιοτότων προτύθεται να κηρύξει ςε Αρχαύα Μνημεύα Δεύτερου 

Πύνακα αριθμό τεμαχύων, ενώ μετϊ από επιςκόπηςη ϋχει εντοπύςει δυο 
αρχαιολογικϊ ευαύςθητεσ περιοχϋσ. Επύςησ, ςτο νότιο τμόμα τησ Δημοτικόσ 
περιοχόσ, υπϊρχει αρδευτικό ϋργο (φρϊγμα και ςόραγγεσ/λαγούμια), το οπούο, 
παρόλο που δεν εύναι καθοριςμϋνο ωσ Αρχαύο Μνημεύο, αφορϊ ϋνα ιδιαύτερα 
ςημαντικό ϋργο με πολύ αξιόλογη καταςκευό που διατηρεύται ςε καλό κατϊςταςη 
και λειτουργεύ κανονικϊ (οι πρώτεσ εργαςύεσ για την ανατολικό ςόραγγα/λαγούμι 
με 60 λϊκκουσ ϋγιναν ςτισ αρχϋσ του 20ου αιώνα, ενώ το 1944, επύ αγγλοκρατύασ 
κτύςτηκε η δυτικό ςόραγγα/λαγούμι με 65 λϊκκουσ). Σο ϋργο αποτελεύται από 
φρϊγμα και δυο ςόραγγεσ/λαγούμια με ςυνολικό μόκοσ τησ τϊξησ των 1.200 
μϋτρων. Η δυτικό ςόραγγα/λαγούμι εύναι κτιςτό με πϋτρα ςε ύψοσ 160 εκατοςτϊ. 
χετικό αναφορϊ για τα θϋματα αυτϊ γύνεται ςτο Προςϊρτημα 3 και ςτο χϋδιο 

με Αρ. 7 (Περιβαλλοντικόσ Πλούτοσ) του Σοπικού χεδύου, ενώ ειδικό πρόνοια 
για τισ δυο ςόραγγεσ/λαγούμια του αρδευτικού ϋργου περιλαμβϊνεται ςτην 
παρϊγραφο 6.7.7 (Περιβϊλλον). 

24.2 Βαςικού τόχοι Πολιτικόσ και Διαδικαςύα Εξϋταςησ Αύτηςησ 

24.2.1 Βαςικόσ ςτόχοσ του Σοπικού χεδύου εύναι η προβολό, προςταςύα και διατόρηςη 
των Αρχαύων Μνημεύων ςτον ευρύτερο χώρο, καθώσ και η διαφύλαξη του 
περιβϊλλοντοσ γύρω από αυτϊ, ώςτε τα Μνημεύα να προβληθούν και ενταχθούν 
ςτον πολεοδομικό ιςτό ό ςτην περιφϋρεια. 

24.2.2 ε περύπτωςη υποβολόσ πολεοδομικόσ αύτηςησ για οποιαδόποτε ανϊπτυξη ςε 
τεμϊχιο που εύναι καθοριςμϋνο ωσ Αρχαύο Μνημεύο, ό υπϊρχει ςχετικό 
ειδοπούηςη προσ την Πολεοδομικό Αρχό για πρόθεςη καθοριςμού του ωσ τϋτοιο 
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από το Σμόμα Αρχαιοτότων, ό ςε περύπτωςη υποβολόσ πολεοδομικόσ αύτηςησ για 
οποιαδόποτε ανϊπτυξη που βρύςκεται ςε Ελεγχόμενη Περιοχό που κηρύχθηκε ωσ 
τϋτοια με βϊςη το ϊρθρο 11 του περύ Αρχαιοτότων Νόμου, η Πολεοδομικό Αρχό 
θα διαβουλεύεται με το αναφερόμενο Σμόμα και θα λαμβϊνει υπόψη τισ απόψεισ 
του ωσ ουςιώδη παρϊγοντα. 

24.2.3 ε περύπτωςη υποβολόσ πολεοδομικόσ αύτηςησ για οποιαδόποτε ανϊπτυξη που 
δεν εμπύπτει ςε Ελεγχόμενη Περιοχό και γειτνιϊζει με Αρχαύο Μνημεύο, και εύτε το 
Σμόμα Αρχαιοτότων ϋχει ειδοποιόςει ςχετικϊ την Πολεοδομικό Αρχό, εύτε η ύδια 
η Πολεοδομικό Αρχό κρύνει ότι θα επηρεαςθεύ ςχετικϊ το Αρχαύο Μνημεύο, κατϊ 
την εξϋταςη τησ αύτηςησ η Πολεοδομικό Αρχό θα διαςφαλύζει ότι το Αρχαύο 

Μνημεύο προβϊλλεται και αναδεικνύεται, ότι ο ευρύτεροσ χώροσ προςτατεύεται, 
και ότι η ανϊπτυξη εντϊςςεται πλόρωσ ςτο περιβϊλλον και ςτον αρχαιολογικό 
χαρακτόρα τησ περιοχόσ, και αφού διαβουλευθεύ με το Σμόμα Αρχαιοτότων θα 
λϊβει ςοβαρϊ υπόψη τισ ςχετικϋσ απόψεισ του. 
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25. ΜΕΣΑΛΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΣΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

25.1 την περιοχό του Σοπικού χεδύου Σςερύου, δεν θα επιτρϋπεται: 

(α) Η μεταλλευτικό ανϊπτυξη, δεδομϋνου ότι αυτόσ ο τύποσ ανϊπτυξησ 
δημιουργεύ ςτο τοπικό περιβϊλλον επιπτώςεισ, οι οπούεσ εύναι πολεοδομικϊ 
ανεπιθύμητεσ ό και επιζόμιεσ. 

(β) Η λατομικό ανϊπτυξη, με εξαύρεςη την περιοχό που ϋχει υποδεύξει το 
Σμόμα Γεωλογικόσ Επιςκόπηςησ, όπου εύναι δυνατό να επιτραπεύ μόνο η 
εξόρυξη αργύλου/μϊργασ ό η ςυνδυαςμϋνη εξόρυξη χαβαροχαλύκων και 
αργύλου/μϊργασ. Η περιοχό αυτό, η οπούα εξακολουθεύ να εμπύπτει ςε 

Κτηνοτροφικό Ζώνη, δεύχνεται με ειδικό ςόμανςη ςτα χϋδια με Αρ. 5 
(Φρόςη Γησ) και Αρ. 6 (Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ) του Σοπικού χεδύου. 

(γ) Η παρϊταςη λειτουργύασ υφιςτϊμενου λατομεύου, εκτόσ και εϊν αυτό 
βρύςκεται ςτην περιοχό που ϋχει υποδεύξει το Σμόμα Γεωλογικόσ 
Επιςκόπηςησ και δεύχνεται με ειδικό ςόμανςη ςτα χϋδια με Αρ. 5 (Φρόςη 
Γησ) και Αρ. 6 (Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ) του Σοπικού χεδύου, λειτουργεύ 
νόμιμα και αφορϊ την εξόρυξη αργύλου/μϊργασ ό τη ςυνδυαςμϋνη εξόρυξη 
χαβαροχαλύκων και αργύλου/μϊργασ. 

25.2 Αύτηςη για τη χορόγηςη πολεοδομικόσ ϊδειασ για προνόμιο λατομεύου εντόσ τησ 

περιοχόσ που ϋχει υποδεύξει το Σμόμα Γεωλογικόσ Επιςκόπηςησ, η οπούα αφορϊ 
νϋα λατομικό ανϊπτυξη ό παρϊταςη λειτουργύασ υφιςτϊμενου λατομεύου που 
λειτουργεύ νόμιμα, εύναι δυνατό να επιτραπεύ, εφόςον πληρούνται οι ακόλουθεσ 
προώποθϋςεισ: 

(α) Θα καταβϊλλεται προςπϊθεια όπωσ η ανϊπτυξη δεν εύναι εμφανώσ ορατό 
από αυτοκινητόδρομο (υφιςτϊμενο ό προγραμματιζόμενο/μελλοντικό). 

(β) Δεν επηρεϊζονται οι ανϋςεισ των κατούκων τησ περιοχόσ του Σοπικού 
χεδύου και η δημόςια υγεύα, η αςφαλόσ διακύνηςη οχημϊτων και πεζών 
και οι υπόλοιπεσ επιτρεπόμενεσ δραςτηριότητεσ. 

(γ) Δεν επηρεϊζονται η ατμόςφαιρα, το περιβϊλλον και το τοπύο, και η 
Πολεοδομικό Αρχό ικανοποιεύται ότι θα επιτυγχϊνεται η αποκατϊςταςη 
του τοπύου μετϊ τον τερματιςμό τησ λατομικόσ εκμετϊλλευςησ. 

(δ) Δεν επηρεϊζονται οι αρχαιότητεσ που βρύςκονται ςε γειτνιϊζουςα περιοχό, 
ενώ κατϊ τη διϊρκεια των εργαςιών λατόμηςησ το Σμόμα Αρχαιοτότων θα 
μπορεύ να ϋχει το δικαύωμα να ςταματόςει τισ εργαςύεσ εξόρυξησ όταν 
κρύνει πωσ τα αρχαύα ευρόματα χρόζουν προςταςύασ. 

Νοεύται ότι η Πολεοδομικό Αρχό κατϊ την εξϋταςη αύτηςησ για τη χορόγηςη 
πολεοδομικόσ ϊδειασ για προνόμιο λατομεύου θα διαβουλεύεται με την Τπηρεςύα 

Μεταλλεύων και το Σμόμα Γεωλογικόσ Επιςκόπηςησ, ώςτε να επιβεβαιώνεται ότι 
το υπό λατόμηςη υλικό εύναι ςπϊνιο και δυνατό να τύχει εκμετϊλλευςησ μόνο 
κατϊ προτεραιότητα ςτην περιοχό του Σοπικού χεδύου και ειδικότερα ςτην 
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περιοχό που δεύχνεται με ειδικό ςόμανςη ςτα χϋδια με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) και 
Αρ. 6 (Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ). 

Νοεύται επύςησ ότι νϋεσ αιτόςεισ για τη χορόγηςη πολεοδομικόσ ϊδειασ για 
προνόμιο λατομεύου θα εξετϊζονται από την Πολεοδομικό Αρχό με ιδιαύτερη 
φειδώ. 
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26. ΑΝΑΠΣΤΞΕΙ ΠΟΤ ΕΚΣΕΛΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΑ 
ΣΜΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΕ 

26.1 Ωςκηςη Πολεοδομικού Ελϋγχου για Κυβερνητικϋσ Αναπτύξεισ 

26.1.1 Η εξαςφϊλιςη πολεοδομικόσ ϊδειασ για αναπτύξεισ που διενεργούνται από την 
Κυπριακό Δημοκρατύα δεν απαιτεύται. Ψςτόςο η εναρμόνιςη των κυβερνητικών 
αναπτύξεων προσ τουσ ςκοπούσ και ςτόχουσ του χεδύου Ανϊπτυξησ, και η 
ςυμμόρφωςη του Κρϊτουσ με τισ πρόνοιεσ τησ πολεοδομικόσ νομοθεςύασ και των 
βαςικών προώποθϋςεων πολεοδομικού ςχεδιαςμού, εύναι απαραύτητη για 
ορθολογικό προγραμματιςμό, ρύθμιςη και αποτελεςματικό ϋλεγχο τησ 
ανϊπτυξησ. 

26.1.2 Όλα τα Κυβερνητικϊ Σμόματα και Τπηρεςύεσ ϋχουν υποχρϋωςη και ευθύνη για 
ςυμμόρφωςη των αναπτύξεων που διενεργούν με τισ πρόνοιεσ και επιδιώξεισ των 
χεδύων Ανϊπτυξησ και τησ πολεοδομικόσ νομοθεςύασ, και για τον ςκοπό αυτό 
πριν από τη διενϋργεια οποιαςδόποτε ανϊπτυξησ, το αρμόδιο 
Τπουργεύο/Σμόμα/Τπηρεςύα θα πρϋπει να εξαςφαλύςει τισ απόψεισ του Διευθυντό 
του Σμόματοσ Πολεοδομύασ και Οικόςεωσ, ωσ Πολεοδομικό Αρχό. Η 
Πολεοδομικό Αρχό ϋχει επύςησ την αρμοδιότητα να καλεύ οποιαδόποτε Τπηρεςύα 
για πλόρη ςυμμόρφωςη με το χϋδιο Ανϊπτυξησ. 

26.1.3 Για ειδικϊ κυβερνητικϊ ϋργα που δικαιολογούν την κατ’ απόκλιςη των προνοιών 

του Σοπικού χεδύου Σςερύου εφαρμογό τουσ προσ εξυπηρϋτηςη του δημοςύου 
ςυμφϋροντοσ, το Τπουργικό υμβούλιο εύναι δυνατόν να αποφαςύζει ςχετικϊ, με 
βαςικό ςτόχο τη διαςφϊλιςη τησ εκτϋλεςησ ϋργων εθνικόσ ό περιφερειακόσ 
ςημαςύασ και την απρόςκοπτη ϊςκηςη τησ αναπτυξιακόσ πολιτικόσ τησ 
κυβϋρνηςησ. 

26.1.4 Για δημοκρατικό ϋλεγχο τησ εξουςύασ των αποφϊςεων, η δημοτικό αρχό θα 
πρϋπει να ενημερώνεται ϋγκαιρα από τισ αρμόδιεσ κρατικϋσ υπηρεςύεσ για τα 
προγραμματιζόμενα ϋργα που εμπύπτουν ςτα διοικητικϊ τησ όρια, και να τησ 
δύνεται η δυνατότητα να εκφϋρει τισ απόψεισ τησ. 

26.2 Διαδικαςύα Εξαςφϊλιςησ Απόψεων από την Πολεοδομικό Αρχό 

26.2.1 Σο Σμόμα/Τπηρεςύα που εκτελεύ την ανϊπτυξη υποβϊλλει τα ςχετικϊ ςτοιχεύα 
ςτον Διευθυντό του Σμόματοσ Πολεοδομύασ και Οικόςεωσ ωσ Πολεοδομικό Αρχό 
για απόψεισ. 

26.2.2 ε περύπτωςη διαφορϊσ απόψεων μεταξύ του Σμόματοσ Πολεοδομύασ και 
Οικόςεωσ και του Σμόματοσ/Τπηρεςύασ που εκτελεύ την ανϊπτυξη, θα 
ακολουθεύται η πιο κϊτω διαδικαςύα: 

(α) Όταν το Σμόμα/Τπηρεςύα που θα εκτελϋςει την ανϊπτυξη υπϊγεται ςτο 
Τπουργεύο Εςωτερικών, ο υπουργόσ Εςωτερικών θα αποφαςύζει προσ 

επύλυςη τησ διαφορϊσ απόψεων. 
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(β) Όταν το Σμόμα/Τπηρεςύα που θα εκτελϋςει την ανϊπτυξη υπϊγεται ςε 
Τπουργεύο εκτόσ του Τπουργεύου Εςωτερικών, ο υπουργόσ Εςωτερικών θα 
διαβουλεύεται με τον αρμόδιο Τπουργό προσ επύλυςη τησ διαφορϊσ 
απόψεων. ε περύπτωςη που η διαφορϊ δεν επιλύεται, το θϋμα 
υποβϊλλεται ςτο Τπουργικό υμβούλιο για τελικό απόφαςη. 

26.2.3 Δεν απαιτεύται η υποβολό ςτοιχεύων ςτην Πολεοδομικό Αρχό για απόψεισ για τισ 
ακόλουθεσ αναπτύξεισ: 

(α) Αναπτύξεισ των τύπων που καθορύζονται ςτο Γενικό Διϊταγμα Ανϊπτυξησ. 

(β) Αναπτύξεισ που εκτελούνται από το Σμόμα Δαςών, και οι οπούεσ 

θεωρούνται απαραύτητεσ για τη διαχεύριςη και την προςταςύα κρατικών 
δαςών (πυροφυλϊκια, δαςικού ςταθμού, οι δαςικού δρόμοι, αποθόκεσ 
υλικών, κ.ο.κ.). 

(γ) Εργαςύεσ που εκτελούνται από το Σμόμα Αρχαιοτότων ςε Αρχαύα Μνημεύα 
και αρχαιολογικούσ χώρουσ για ςκοπούσ αναςκαφών ό 
ςυντόρηςησ/αποκατϊςταςησ. 
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27. ΑΝΑΠΣΤΞΕΙ ΕΙΔΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

27.1 Γενικϊ 

το Σοπικό χϋδιο Σςερύου δεν εύναι πρακτικϊ δυνατό να διατυπωθεύ ςε 
λεπτομϋρεια η χωροθετικό πολιτικό για κϊθε τύπο ανϊπτυξησ για τον οπούο εύναι 
δυνατό να υποβληθεύ αύτηςη για χορόγηςη πολεοδομικόσ ϊδειασ. 

27.2 Φωροθετικό Πολιτικό 

Η Πολεοδομικό Αρχό θα αξιολογεύ αιτόςεισ για τύπουσ ανϊπτυξησ που δεν 
περιγρϊφονται ςε ςυγκεκριμϋνο κεφϊλαιο του Σοπικού χεδύου κατ’ αξύα, με 

βϊςη τα ακόλουθα κριτόρια: 

(α) Η προτεινόμενη ανϊπτυξη θα χωροθετεύται μϋςα ςτισ καθοριςμϋνεσ 
Περιοχϋσ Ανϊπτυξησ, ϋτςι ώςτε να ϋχει ϊμεςη ςχϋςη με τον πληθυςμό που 
πρόκειται να εξυπηρετόςει, εκτόσ όπου ενδεύκνυται ό/και απαιτεύται η 
χωροθϋτηςό τησ εκτόσ Περιοχόσ Ανϊπτυξησ κατϊ την κρύςη τησ 
Πολεοδομικόσ Αρχόσ, λόγω των ςυγκεκριμϋνων χαρακτηριςτικών τησ και 
τησ περιοχόσ όπου προτεύνεται να εκτελεςτεύ. 

(β) Η τοποθεςύα όπου προτεύνεται η ανϊπτυξη θεωρεύται κατϊλληλη από 
χωροταξικό ϊποψη για τον ςυγκεκριμϋνο τύπο ανϊπτυξησ. Ανϊλογα με τον 

τύπο τησ ανϊπτυξησ, ςε κατϊλληλεσ περιπτώςεισ ςτην αξιολόγηςη τησ 
χωροθϋτηςησ από την Πολεοδομικό Αρχό, θα ακολουθεύται η μϋθοδοσ τησ 
διαδοχικόσ προςϋγγιςησ, ώςτε να αποφεύγεται η διαςπορϊ των αναπτύξεων 
ςτο χώρο και να αξιολογούνται οι καταλληλότερεσ κατϊ περύπτωςη 
τοποθεςύεσ. 

(γ) Η ανϊπτυξη θα εντϊςςεται ςτο περιβϊλλον, το χαρακτόρα, τη φυςιογνωμύα 
και την κλύμακα τησ περιοχόσ, δεν θα επηρεϊζει ουςιωδώσ το περιβϊλλον 
και το τοπύο και δεν θα επηρεϊζει τισ ανϋςεισ τησ ευρύτερησ περιοχόσ και 
την ϊνετη και αςφαλό κυκλοφορύα των οχημϊτων και τη διακύνηςη των 
πεζών. 

(δ) Όπου εύναι δυνατό και εφαρμόςιμο, θα λαμβϊνεται υπόψη η πολιτικό που 
καθορύζεται ςτο Σοπικό χϋδιο για αναπτύξεισ ανϊλογεσ με τον τύπο τησ 
προτεινόμενησ ανϊπτυξησ. 

(ε) Η Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατό να επιβϊλλει όλουσ τουσ αναγκαύουσ 
κατϊ την κρύςη τησ περιοριςμούσ ό/και όρουσ για τη ςωςτό ϋνταξη τησ 
προτεινόμενησ ανϊπτυξησ ςτον πολεοδομικό ιςτό ό ςτην Δημοτικό περιοχό 
Σςερύου γενικότερα. 

(ςτ) Σο ποςοςτό κϊλυψησ δεν θα υπερβαύνει το καθοριζόμενο για την 
Πολεοδομικό Ζώνη όπου προτεύνεται η ανϊπτυξη, ό το καθοριζόμενο από 

ενδεχόμενη ϊλλη πολιτικό του Σοπικού χεδύου, οποιοδόποτε από τα δυο 
εύναι χαμηλότερο, και ο ςυντελεςτόσ δόμηςησ δεν θα υπερβαύνει το 70% 
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του ανώτατου ςυντελεςτό δόμηςησ τησ επικρατούςασ χρόςησ, όταν η 
ανϊπτυξη προτεύνεται εντόσ των Περιοχών Ανϊπτυξησ. 

(ζ) Η Πολεοδομικό Αρχό εύναι δυνατό να επιβϊλει, ανϊλογα με την περύπτωςη, 
αντιςταθμιςτικϊ μϋτρα, που εύναι δυνατό να περιλαμβϊνουν ϋργα 
βελτύωςησ του οδικού δικτύου (περιλαμβανομϋνου και του αναγκαύου 
οδικού εξοπλιςμού τησ εγγύσ περιοχόσ), τοπιοτϋχνηςη των δημόςιων 
χώρων πρϊςινου (περιλαμβανομϋνου και του αναγκαύου εξοπλιςμού για τη 
δημιουργύα οργανωμϋνων πϊρκων/παιδικόσ χαρϊσ ό πλατεύασ), καταςκευό 
δημόςιων χώρων ςτϊθμευςησ, και ϊλλων ϋργων βαςικόσ υποδομόσ. 

27.3 Σηλεοπτικού ό/και Ραδιοφωνικού ταθμού 

27.3.1 Σηλεοπτικού ό/και Ραδιοφωνικού ταθμού εύναι δυνατό να χωροθετούνται ςε 
Βιομηχανικϋσ Ζώνεσ, υπό τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 

(α) Οι οικοδομϋσ πρϋπει να απϋχουν τουλϊχιςτον 6 μϋτρα από τα ςύνορα. 

(β) Θα απαιτεύται αυξημϋνοσ αριθμόσ χώρων ςτϊθμευςησ για επιςκϋπτεσ. 

(γ) Για κεραύεσ και ϊλλεσ ςυναφεύσ εγκαταςτϊςεισ, το ύψοσ και η απόςταςη 
από τα ςύνορα θα καθορύζονται από την Πολεοδομικό Αρχό. 

27.3.2 Σηλεοπτικού ό/και Ραδιοφωνικού ταθμού μικρόσ κλύμακασ (τησ τϊξησ των 150 
τ.μ. περύπου), εύναι επύςησ δυνατό να χωροθετούνται ςε περιοχϋσ όπου 
επιτρϋπεται η εμπορικό ανϊπτυξη, νοουμϋνου ότι δεν δημιουργούνται 
προβλόματα ςτισ ανϋςεισ των περιούκων. 

27.3.3 Σηλεοπτικού ό/και Ραδιοφωνικού ταθμού εύναι επύςησ δυνατόν να χωροθετούνται 
ςτην καθοριςμϋνη Περιοχό Εξειδικευμϋνων Αναπτύξεων, ςύμφωνα με τισ 
προώποθϋςεισ και τισ πρόνοιεσ του Κεφαλαύου 30 (Εξειδικευμϋνεσ Αναπτύξεισ). 
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28. ΜΕΛΕΣΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 

28.1 Γενικϊ 

28.1.1 Σο Σοπικό χϋδιο Σςερύου αποτελεύ εργαλεύο προαγωγόσ, ελϋγχου και ρύθμιςησ 
τησ ανϊπτυξησ και περιλαμβϊνει πρόνοιεσ και μϋτρα πολιτικόσ που αναφϋρονται 
ςε ολόκληρη τη Δημοτικό περιοχό Σςερύου. την περιοχό του Σοπικού χεδύου, 
εντούτοισ, υπϊρχουν περιοχϋσ που χαρακτηρύζονται από ςημαντικϋσ 
ιδιαιτερότητεσ ό από ςύνθετα προβλόματα ό προοπτικϋσ ανϊπτυξησ. ε τϋτοιεσ 
περιπτώςεισ θεωρεύται ότι για τη βϋλτιςτη και πιο αποτελεςματικό υλοπούηςη 
των ςτόχων του Σοπικού χεδύου εύναι αναγκαύοσ λεπτομερϋςτεροσ ςχεδιαςμόσ 
(ετοιμαςύα χεδύου Περιοχόσ ό Ρυθμιςτικού χεδύου). 

28.1.2 Οι πρόνοιεσ του χεδύου Περιοχόσ και του Ρυθμιςτικού χεδύου που θα 
εκπονηθούν ςτη Δημοτικό περιοχό, θα πρϋπει να ςτηρύζονται και να ςϋβονται τη 
Γενικό τρατηγικό Ανϊπτυξησ και τισ πρόνοιεσ ςτρατηγικόσ ςημαςύασ του 
Σοπικού χεδύου. 

28.2 χϋδιο Περιοχόσ 

Περιοχό Ειδικού Φαρακτόρα/Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό: Για την 
αποτελεςματικό υλοπούηςη των ςτόχων του Σοπικού χεδύου εύναι ςκόπιμο να 
προωθηθεύ η εκπόνηςη χεδύου Περιοχόσ για την Περιοχό Ειδικού 

Φαρακτόρα/Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό, η οπούα αποτελεύ μια από τισ αξιόλογεσ 
περιοχϋσ του Σοπικού χεδύου. Σο χϋδιο Περιοχόσ θα ςυμβϊλει ςτην 
αναζωογόνηςη τησ κεντρικόσ περιοχόσ του οικιςμού και ςτην ανϊδειξη τησ 
Περιοχόσ Ειδικού Φαρακτόρα. Θα μπορούςε να αξιολογηθεύ το ενδεχόμενο 
διεύρυνςησ τησ περιοχόσ του χεδύου πϋραν τησ Περιοχόσ Ειδικού 
Φαρακτόρα/Κεντρικόσ Εμπορικόσ Περιοχόσ. 

28.3 Ρυθμιςτικό χϋδιο 

Ρυθμιςτικό χϋδιο για τη δημιουργύα γραμμικού πϊρκου κατϊ μόκοσ του 
ποταμού των Κεφαλών/Παπαπερϊτη (Κατούρησ ποταμόσ): Σο Ρυθμιςτικό 

χϋδιο θα μπορούςε να περιλαμβϊνει ελεύθερουσ τοπιοτεχνημϋνουσ χώρουσ για 
παθητικό και ενεργό αναψυχό, όπου αυτό εύναι εφικτό, ρυθμύςεισ για πεζούσ και 
ποδηλϊτεσ, πρόνοιεσ για πιθανό αποκατϊςταςη όςων ςτοιχεύων του φυςικού 
περιβϊλλοντοσ ϋχουν επηρεαςτεύ από τον ανθρώπινο παρϊγοντα κλπ. Σο 
γραμμικό πϊρκο θα προςφϋρει ευκαιρύεσ αναψυχόσ ςτον τοπικό πληθυςμό και θα 
αναδεικνύει ϋνα ςημαντικό φυςικό ςχηματιςμό, ο οπούοσ ϋχει ϊμεςη ςυςχϋτιςη με 
την περιβϊλλουςα/γειτνιϊζουςα Περιοχό Ανϊπτυξησ. 

28.4 Μϋτρα Πολιτικόσ για Ωλλεσ Θεματικϋσ Ενότητεσ 

Πϋραν του χεδύου Περιοχόσ και του Ρυθμιςτικού χεδύου που αναφϋρονται πιο 
πϊνω, για την υλοπούηςη τησ Γενικόσ τρατηγικόσ Ανϊπτυξησ του Σοπικού 

χεδύου, θεωρεύται απαραύτητη η μελϋτη και ειςαγωγό μϋτρων πολιτικόσ ςε 
ςχϋςη με τισ ακόλουθεσ ειδικϋσ θεματικϋσ ενότητεσ: 
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(α) Πολιτικό διαχεύριςησ τησ αςτικόσ/περιαςτικόσ γησ: Ιδιαύτερα το 
ενδιαφϋρον και η ϋμφαςη επικεντρώνονται ςτην ειςαγωγό των κατϊλληλων 
και απαραύτητα αναγκαύων μϋτρων, για την αποθϊρρυνςη τησ μακρόχρονησ 
κατακρϊτηςησ και την ϋγκαιρη ενεργοπούηςη και ϊμεςη απόδοςη ςτην 
αγορϊ των περιοχών που εντϊςςονται εντόσ των Περιοχών Ανϊπτυξησ. Η 
δυνατότητα πρόςβαςησ όλων των ειςοδηματικών ςτρωμϊτων ςε οικιςτικό 
κυρύωσ γη εντόσ των Περιοχών Ανϊπτυξησ του Σοπικού χεδύου, 
ςυναρτϊται ϊμεςα από την πολιτικό διαχεύριςησ τησ αςτικόσ/περιαςτικόσ 
γησ. Κρύςιμησ ςημαςύασ εύναι η διεξαγωγό ειδικόσ μελϋτησ για αξιοπούηςη 
τησ αδρανούςασ γησ. 

(β) Διαςφϊλιςη πόρων για την ενεργό πολεοδομικό παρϋμβαςη ςε 
Περιοχϋσ Ανϊπτυξησ: Η προώθηςη Κανονιςμών για την πλόρη εφαρμογό 
των προνοιών για επιβολό Σϋλουσ Βελτιώςεωσ αποτελεύ προτεραιότητα, 
δεδομϋνου ότι εκτόσ των ϊλλων θα ενιςχύςει τουσ δημόςιουσ πόρουσ και 
θα δημιουργόςει δυνατότητεσ ϋγκαιρησ υλοπούηςησ ςυγκεκριμϋνων 
προνοιών του Σοπικού χεδύου. 

(γ) Μηχανιςμού για τη χρηματοδότηςη τησ απόκτηςησ χώρων για 
δημόςια ςχολεύα: Για την ϋγκαιρη απόκτηςη των καθοριςμϋνων ςτο 
Σοπικό χϋδιο χώρων για την ανϋγερςη δημόςιων ςχολεύων διαφόρων 
βαθμύδων, εύναι αναγκαύο να καθοριςθούν νϋοι μηχανιςμού και μϋτρα 

πολιτικόσ που θα ςυναρτούν την απόδοςη μιασ ςημαντικόσ δημόςιασ 
υποδομόσ, με το κόςτοσ που προκύπτει για το δημόςιο τομϋα. 

(δ) Διατϊγματα Προςταςύασ Δϋντρων: Εντοπιςμόσ, αξιολόγηςη και κόρυξη 
(με βϊςη το Ωρθρο 39 του περύ Πολεοδομύασ και Φωροταξύασ Νόμου και 
τουσ ςχετικούσ Κανονιςμούσ) των αξιολογότερων δϋντρων, ομϊδων 
δϋντρων και δαςών ςτην περιοχό του Σοπικού χεδύου, ωσ 
προςτατευόμενων, με ςτόχο τη διατόρηςη, προςταςύα, προβολό και 
αξιοπούηςό τουσ. 
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29. ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΔΙΑΥΗΜΙΕΨΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΕΙ 

29.1 Γενικϊ 

Η χωρύσ ϋλεγχο τοποθϋτηςη, ανϊρτηςη και ϋκθεςη διαφημύςεων και πινακύδων 
κϊθε μεγϋθουσ και εύδουσ ϋχει δημιουργόςει πολύ ςοβαρϊ προβλόματα 
αιςθητικόσ υποβϊθμιςησ αξιόλογων περιοχών φυςικού περιβϊλλοντοσ, και των 
Περιοχών Ανϊπτυξησ γενικότερα. Επιπλϋον, δημιουργούνται ςοβαρϊ προβλόματα 
οδικόσ αςφϊλειασ ςε πολλϋσ περιοχϋσ. 

29.2 Βαςικό Πολιτικό 

29.2.1 Βαςικό πολιτικό του Σοπικού χεδύου Σςερύου όςον αφορϊ την ϋκθεςη, 
ανϊρτηςη, φωτιςμό ό χρόςη πινακύδων διαφημύςεων, εύναι η χωροθϋτηςη ςε 
Περιοχϋσ Ανϊπτυξησ, και κατϊ κανόνα ςε περιοχϋσ εμπορικόσ δραςτηριότητασ. Η 
χωροθϋτηςη διαφημύςεων απαγορεύεται κατϊ μόκοσ υπεραςτικών δρόμων, 
αυτοκινητόδρομων ό κύριων δρόμων, εκτόσ εϊν ςχετύζονται ϊμεςα με το όνομα, 
τα προώόντα ό τισ δραςτηριότητεσ παρακεύμενησ ανϊπτυξησ. 

29.2.2 Ανϊπτυξη που αφορϊ την ϋκθεςη, ανϊρτηςη, φωτιςμό ό χρόςη Πινακύδων 
Διαφημύςεων δεν θα επιτρϋπεται ςε καθοριςμϋνη Ζώνη Προςταςύασ ό ςε Περιοχό 
Αρχαύων Μνημεύων, για διαςφϊλιςη του χαρακτόρα και τησ φυςιογνωμύασ τησ 
περιοχόσ. 

29.2.3 Η θϋςη, το μϋγεθοσ και η μορφό των διαφημιςτικών πινακύδων θα δεύχνονται ςτα 
ςχϋδια που υποβϊλλονται για εξαςφϊλιςη Πολεοδομικόσ Ωδειασ ςε ςχϋςη με 
ανϋγερςη, επιδιόρθωςη, προςθόκη ό αλλαγό χρόςησ οικοδομόσ, όταν ςτην 
ανϊπτυξη περιλαμβϊνεται και η τοποθϋτηςη τϋτοιασ πινακύδασ. Η Πολεοδομικό 
Αρχό, κατϊ την εξϋταςη τησ αύτηςησ, θα λαμβϊνει υπόψη και τα ακόλουθα 
κριτόρια: 

(α) Οποιαδόποτε διαφημιςτικό πινακύδα πρϋπει να τοποθετεύται διακριτικϊ 
ςτην οικοδομό και να αποτελεύ αναπόςπαςτο μϋροσ τησ, χωρύσ να 
επηρεϊζει αρνητικϊ τα αρχιτεκτονικϊ ό μορφολογικϊ τησ ςτοιχεύα. Σο 

μϋγεθοσ τησ πινακύδασ θα πρϋπει να ςυςχετύζεται με τα ανούγματα τησ 
οικοδομόσ ςε πλϊτοσ και ύψοσ. 

(β) Καμιϊ διαφημιςτικό πινακύδα δεν θα τοποθετεύται ςτην οροφό, ςτϋγη ό 
ϊλλο ςημεύο πϋραν από την πρόςοψη οικοδομόσ, εκτόσ εϊν γύνει για τον 
ςκοπό αυτό ειδικόσ ςχεδιαςμόσ που θα εγκριθεύ από την Πολεοδομικό 
Αρχό. 

(γ) Ανϊρτηςη, ϋκθεςη ό φωτιςμόσ διαφημιςτικών πινακύδων πϊνω ςε όψεισ 
οικοδομών δεν επιτρϋπεται ςε ύψοσ που υπερβαύνει το πϊχοσ τησ πλϊκασ 
τησ οροφόσ του ιςογεύου. ε περύπτωςη οικοδομόσ ςε κεκλιμϋνη ςτϋγη, 
ανϊρτηςη, ϋκθεςη ό φωτιςμόσ διαφημύςεων δεν επιτρϋπεται ςε ύψοσ που 

ξεπερνϊ το ύψοσ του γεύςου του ιςογεύου. 
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(δ) Καμιϊ διαφημιςτικό πινακύδα δεν θα τοποθετεύται ςτον ελεύθερο χώρο 
γύρω από την ανϊπτυξη, εκτόσ εϊν γύνει ειδικόσ ςχεδιαςμόσ και 
εξαςφαλιςθεύ ϊδεια με βϊςη τη ςχετικό νομοθεςύα. 

(ε) ε ιςτορικϋσ/παραδοςιακϋσ περιοχϋσ απαγορεύονται οι φωτεινϋσ ό 
αντανακλαςτικϋσ πινακύδεσ, ό οι πινακύδεσ με κινούμενα γρϊμματα. 

29.2.4 Νοεύται ότι ςε περύπτωςη που κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ του παρόντοσ Σοπικού 
χεδύου τεθούν ςε ιςχύ κανονιςμού που αναφϋρονται ςε διαφημιςτικϋσ πινακύδεσ, 
τότε αυτού υπεριςχύουν των προνοιών του παρόντοσ κεφαλαύου. 
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30. ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΕ ΑΝΑΠΣΤΞΕΙ 

30.1 Γενικϊ 

30.1.1 Η ευρύτερη κυβερνητικό πολιτικό καθορύζει ςτρατηγικούσ ςτόχουσ για διεύρυνςη 
τησ οικονομικόσ βϊςησ και αύξηςη των ευκαιριών απαςχόληςησ. 

30.1.2 τουσ ςτόχουσ περιλαμβϊνονται, μεταξύ ϊλλων: 

(α) Η μεγϋθυνςη τησ παραγωγικόσ δυναμικότητασ τησ οικονομύασ και η 
βελτύωςη τησ παραγωγικότητασ, με δραςτηριότητεσ υψηλόσ προςτιθϋμενησ 
αξύασ. 

(β) Η ενύςχυςη τησ παραγωγόσ καινοτομύασ, καθώσ και τησ ϋρευνασ και τησ 
ανϊπτυξησ. 

(γ) Η προώθηςη τησ διϊχυςησ των νϋων τεχνολογιών και τησ κοινωνύασ τησ 
γνώςησ. 

30.1.3 Για προώθηςη τησ πιο πϊνω γενικόσ πολιτικόσ, κρύνεται αναγκαύα η ειςαγωγό 
ειδικόσ χωροθετικόσ πολιτικόσ για νϋουσ τύπουσ αναπτύξεων για ϋγκαιρη 
ανταπόκριςη ςτισ ςύγχρονεσ τϊςεισ, καθώσ και ευϋλικτων πολιτικών που να 
επιτρϋπουν εναλλακτικϋσ μορφϋσ ανϊπτυξησ, προςαρμοςμϋνεσ ςτα δεδομϋνα και 

ιδιαιτερότητεσ των αναπτύξεων αυτών και του ευρωπαώκού χώρου. 

30.1.4 Σο παρόν κεφϊλαιο ειςϊγει επύςησ εναλλακτικϋσ πολιτικϋσ για την προώθηςη και 
ενθϊρρυνςη υλοπούηςησ διαφόρων τύπων αναπτύξεων εκτόσ Περιοχών 
Ανϊπτυξησ, όπωσ Κϋντρα Πολλαπλού Αθλητικού/Χυχαγωγικού Φαρακτόρα, 
χολών Σριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, Θεματικών Πϊρκων, κλπ., αναπτύξεισ για τισ 
οπούεσ κατϊ κανόνα απαιτεύται μεγϊλη ϋκταςη γησ.  

30.2 Προβλόματα 

30.2.1 Οι πρόνοιεσ του παρόντοσ Κεφαλαύου θα αντιμετωπύςουν προβλόματα που 
περιλαμβϊνουν: 

(α) Σο υψηλό κόςτοσ τησ αγορϊσ τησ γησ εντόσ Περιοχών Ανϊπτυξησ. 

(β) Σον κατακερματιςμό του ιδιοκτηςιακού καθεςτώτοσ. 

(γ) Ση φϋρουςα ικανότητα των περιοχών εντόσ των Περιοχών Ανϊπτυξησ τησ 
Δημοτικόσ περιοχόσ Σςερύου, η οπούα δημιουργεύ ςχετικϊ όρια ωσ προσ τισ 
δυνατότητεσ υλοπούηςησ των ςτρατηγικών ςτόχων. 

30.3 Ειδικό τρατηγικό Ανϊπτυξησ και Βαςικού τόχοι 

30.3.1 Η Ειδικό τρατηγικό των προνοιών που αναφϋρονται πιο κϊτω αποςκοπεύ ςτην 

πολυλειτουργικό ανϊπτυξη τησ περιαςτικόσ αυτόσ περιοχόσ, και εύναι 
αποφαςιςτικόσ ςημαςύασ για την επύτευξη των προαναφερόμενων ςτόχων ςτα 
πλαύςια των αρχών τησ αειφορύασ μεςοπρόθεςμα και μακροπρόθεςμα. 
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30.3.2 Βαςικόσ ςτόχοσ τησ ειςαγωγόσ πολιτικόσ για εξειδικευμϋνεσ αναπτύξεισ εύναι η 
διαςφϊλιςη ικανοποιητικών εκτϊςεων γησ ςτην καταλληλότερη περιοχό για την 
προώθηςη των επιθυμητών αυτών αναπτύξεων, καθώσ και η ορθολογικό 
αξιοπούηςη και ανϊπτυξη τησ περιοχόσ αυτόσ με κριτόρια και προώποθϋςεισ. 
ημαντικό θεωρεύται η απόδοςη βεβαιότητασ ςτουσ επενδυτϋσ όςον αφορϊ τη 
δυνατότητα χωροθϋτηςησ των αναφερόμενων αναπτύξεων. Παρϊλληλα 
επιδιώκεται η αναβϊθμιςη τησ Δημοτικόσ περιοχόσ Σςερύου με την παροχό 
κατϊλληλησ γησ για ϋνα ευρύ φϊςμα υπηρεςιών και επιχειρηματικόσ 
δραςτηριότητασ προσ όφελοσ τησ τοπικόσ κοινωνύασ, ςε περιοχό όπου υφύςταται 
το κατϊλληλο απόθεμα γησ και ςε περιοχό όπου θα κατευθυνθεύ μελλοντικϊ και η 
υπόλοιπη ςυμβατό ανϊπτυξη. 

30.4 Περιοχό Εξειδικευμϋνων Αναπτύξεων 

30.4.1 Η περιοχό που ϋχει καθοριςτεύ κατϊ προτεραιότητα για τη χωροθϋτηςη των 
εξειδικευμϋνων λειτουργιών βρύςκεται εκτόσ Περιοχών Ανϊπτυξησ του Σοπικού 
χεδύου, και πληρού τισ πιο κϊτω προώποθϋςεισ: 

(α) Βρύςκεται ςε ςτρατηγικό ςημεύο του Σοπικού χεδύου, ςε ευρεύα ζώνη τησ 
περιφϋρειασ, ώςτε να προςφϋρεται ευελιξύα ςτη χωροθϋτηςη τϋτοιων 
αναπτύξεων χωρύσ να διαταρϊςςεται η ιςορροπύα περιοχών που ϋχουν όδη 
αναπτυχθεύ. 

(β) Εξυπηρετεύται από δρόμουσ πρωταρχικόσ ςημαςύασ και εφϊπτεται του 
εθνικού οδικού δικτύου και ϊλλων δρόμων υπερτοπικόσ ςημαςύασ. 

(γ) Δεν υπϊρχει ςημαντικόσ αριθμόσ ϊλλων δεςμεύςεων ςτην περιοχό, ώςτε να 
εύναι δυνατό η ενοπούηςη τεμαχύων για διαςφϊλιςη τησ απαιτούμενησ 
ϋκταςησ γησ. 

(δ) Γειτνιϊζει με μεγϊλουσ χώρουσ πραςύνου ό περιοχϋσ του Δικτύου Natura 
2000. 

30.4.2 Η Περιοχό Εξειδικευμϋνων Αναπτύξεων που ϋχει καθοριςτεύ φαύνεται με 

διακεκομμϋνο περύγραμμα ςτα χϋδια με Αρ. 5 (Φρόςη Γησ) και Αρ. 6 
(Πολεοδομικϋσ Ζώνεσ) του Σοπικού. 

 Η Περιοχό αυτό χωροθετεύται ςτο νοτιοανατολικό τμόμα τησ Δημοτικόσ 
περιοχόσ Σςερύου, βρύςκεται νότια του δρόμου πρωταρχικόσ ςημαςύασ προσ Πϋρα 
Φωρύο–Νόςου και ϋναντι των καθοριςμϋνων Βιομηχανικών Ζωνών, εμπύπτει ςε 
Αγροτικό Ζώνη με κωδικό Γα4 και εφϊπτεται των διοικητικών ορύων Πϋρα 
Φωρύου–Νόςου. 
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30.5 Κατηγορύεσ Εξειδικευμϋνων Αναπτύξεων 

Οι κατηγορύεσ επιτρεπόμενων χρόςεων ςτην περιοχό Εξειδικευμϋνων Αναπτύξεων 
εύναι οι ακόλουθεσ:  

(α) Εκπαιδευτικϊ Ιδρύματα Σριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ (Πανεπιςτόμια, 
Κολϋγια, και ϊλλεσ εξειδικευμϋνεσ ςχολϋσ). 

(β) Εκπαιδευτόρια, εξαιρουμϋνων των νηπιαγωγεύων. 

(γ) Εξειδικευμϋνα Ιατρικϊ Κϋντρα, μεγϊλα Διαγνωςτικϊ Κϋντρα, Ιατρικϊ 
Κϋντρα Διεθνών Προδιαγραφών και Ιδιωτικϊ Νοςοκομεύα. 

(δ) Κϋντρα Πολλαπλού Αθλητικού/Χυχαγωγικού Φαρακτόρα, Οργανωμϋνα 
Αθλητικϊ Κϋντρα μεγϊλησ κλύμακασ. 

(ε) Θεματικϊ Πϊρκα. 

(ςτ) Κϋντρα Ϊρευνασ και Ανϊπτυξησ (Research and Development) και 
Αναπτύξεισ Τψηλόσ Σεχνολογύασ. 

(ζ) Σηλεοπτικού ό/και Ραδιοφωνικού ταθμού. 

(η) Αύθουςεσ δεξιώςεων, ςύμφωνα με τισ πρόνοιεσ τησ παραγρϊφου 17.8.1. 

(θ) Κινηματογρϊφοι πολλαπλών οθονών. 

(ι) υνεδριακϊ Κϋντρα. 

(ια) Μεμονωμϋνα μύνι γόπεδα ποδοςφαύρου, ςύμφωνα με τισ πρόνοιεσ τησ 
παραγρϊφου 16.6.2.3. 

Νοεύται ότι οι πιο πϊνω αναφερόμενεσ αναπτύξεισ θα επιτρϋπονται 
λαμβανομϋνων υπόψη όλων των βαςικών πολιτικών και ςτόχων του Σοπικού 
χεδύου. 

30.6 Βαςικϋσ Παρϊμετροι 

 Για κϊθε κατηγορύα ανϊπτυξησ καθορύζονται τα ακόλουθα ελϊχιςτα μεγϋθη 
τεμαχύου καθώσ και ϊλλεσ παρϊμετροι που αφορούν τουσ ανώτατουσ 
επιτρεπόμενουσ ςυντελεςτϋσ ανϊπτυξησ, τον αριθμό χώρων ςτϊθμευςησ, και τισ 
αποςτϊςεισ από τα ςύνορα. ε όλεσ τισ περιπτώςεισ θα απαιτεύται η παραχώρηςη 
και τοπιοτϋχνηςη ανοικτού δημόςιου χώρου ποςοςτού 18% του καθαρού εμβαδού 
τησ υπό ανϊπτυξη ιδιοκτηςύασ [δεν θα ιςχύει η πρόνοια 3.4(θ) του Παραρτόματοσ 
Β του Σοπικού χεδύου] εκτόσ των περιπτώςεων υπό ανϊπτυξη ιδιοκτηςιών που 
εφϊπτονται των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, όπου θα απαιτεύται η 
παραχώρηςη και τοπιοτϋχνηςη ανοικτού δημόςιου χώρου ποςοςτού 23% του 

καθαρού εμβαδού τησ υπό ανϊπτυξη ιδιοκτηςύασ. 
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30.6.1 χολϋσ Σριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ 

(α) Σο ελϊχιςτο εμβαδόν τεμαχύου θα εύναι τησ τϊξησ των 45.000 τ.μ. Νοεύται 
ότι θα μπορεύ να γύνει αποδεκτό και μικρότερο μϋγεθοσ, νοουμϋνου ότι η 
Πολεοδομικό Αρχό αφού διαβουλευθεύ με το Τπουργεύο Παιδεύασ, 
Πολιτιςμού, Αθλητιςμού και Νεολαύασ ικανοποιηθεύ ότι το ύδρυμα θα 
μπορεύ να εύναι βιώςιμο και επιθυμητό και ότι τηρούνται τα πρότυπα που 
περιλαμβϊνονται ςτα Σοπικϊ χϋδια. 

(β) Σο ποςοςτό κϊλυψησ και ο ςυντελεςτόσ δόμηςησ δεν θα υπερβαύνουν το 
0,25:1 και το 0,40:1, αντύςτοιχα. 

(γ) Θα απαιτεύται ϋνασ χώροσ ςτϊθμευςησ για κϊθε μϋλοσ του προςωπικού και 
ϋνασ για κϊθε δυο φοιτητϋσ. 

(δ) Η ανϊπτυξη θα περιλαμβϊνει ανοικτούσ χώρουσ πραςύνου, τισ αναγκαύεσ ςε 
ςχϋςη με το παρεχόμενο πρόγραμμα ςπουδών εγκαταςτϊςεισ, 
διευκολύνςεισ εςτύαςησ και αναψυχόσ ςπουδαςτών, κλειςτό γυμναςτόριο, 
κϋντρο υγεύασ, καθώσ και χώρουσ για εκπαιδευτικϋσ και κοινωνικϋσ 
εκδηλώςεισ του Ιδρύματοσ. 

(ε) Η ανϋγερςη του εκπαιδευτικού ιδρύματοσ μπορεύ να ςυνοδεύεται από 
υποςτηρικτικϋσ χρόςεισ όπωσ βιβλιοπωλεύο, φαρμακεύο, περύπτερο, μικρό 

κατϊςτημα ειδών καθημερινόσ εξυπηρϋτηςησ, καφεςτιατόριο κλπ. Σο 
δομόςιμο εμβαδόν των πιο πϊνω χρόςεων δεν θα υπερβαύνει το 5% του 
ςυνολικού δομόςιμου εμβαδού του ιδρύματοσ, ό τα 500 τ.μ., οποιοδόποτε 
από τα δυο εύναι μικρότερο. Εύναι επύςησ δυνατό η ανϋγερςη μικρού 
αριθμού κατοικιών για τισ ανϊγκεσ του ακαδημαώκού προςωπικού και των 
επιςκεπτών. Σο δομόςιμο εμβαδόν των κατοικιών δεν θα υπερβαύνει το 10% 
του ςυνολικού δομόςιμου εμβαδού του ιδρύματοσ, ό τα 1000 τ.μ., 
οποιοδόποτε από τα δυο εύναι μικρότερο. 

(ςτ) Η ανϊπτυξη μπορεύ να περιλαμβϊνει την ανϋγερςη διαφόρων τύπων 
φοιτητικών εςτιών ςε ϊμεςη και λειτουργικό ςχϋςη με το εκπαιδευτόριο, 

για ικανοπούηςη των ςτεγαςτικών αναγκών των φοιτητών (ςτϋγαςη για 
μϋχρι το 50% του ςυνολικού αριθμού των φοιτητών). 

(ζ) Οι οικοδομϋσ πρϋπει να απϋχουν τουλϊχιςτον 10 μϋτρα από τα ςύνορα. 

30.6.2 Εκπαιδευτόρια (εξαιρουμϋνου του Νηπιαγωγεύου) 

(α) Σο ελϊχιςτο εμβαδόν τεμαχύου θα εύναι το ϊθροιςμα του ελϊχιςτου 
απαιτούμενου χώρου για τισ διϊφορεσ βαθμύδεσ όπωσ καθορύζεται ςτουσ 
ςχετικούσ Πύνακεσ του Παραρτόματοσ Δ (Πρότυπα για Εκπαιδευτικϊ 
Ιδρύματα) του Σοπικού χεδύου, αλλϊ οπωςδόποτε όχι μικρότερο των 
20.000 τ.μ. 

(β) Σο ποςοςτό κϊλυψησ και ο ςυντελεςτόσ δόμηςησ δεν θα υπερβαύνουν το 
0,25:1 και το 0,40:1, αντύςτοιχα. 
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(γ) Θα απαιτεύται αυξημϋνοσ αριθμόσ χώρων ςτϊθμευςησ κατϊ 20% από τον 
αριθμό που προκύπτει με βϊςη τα ςχετικϊ Πρότυπα για Παροχό και 
Διαμόρφωςη Φώρων τϊθμευςησ. 

(δ) Οι οικοδομϋσ πρϋπει να απϋχουν τουλϊχιςτον 10 μϋτρα από τα ςύνορα. 

30.6.3 Εξειδικευμϋνα Ιατρικϊ/ Διαγνωςτικϊ Κϋντρα, Κϋντρα Ιατρικόσ Ϊρευνασ, 
Ειδικού Σύποι Κλινικών και Ιδιωτικϊ Νοςοκομεύα 

(α) Σο ελϊχιςτο εμβαδόν τεμαχύου θα εύναι τησ τϊξησ των 10.000 τ.μ. 

(β) Σο ποςοςτό κϊλυψησ και ο ςυντελεςτόσ δόμηςησ δεν θα υπερβαύνουν το 

0,30:1 και το 0,40:1, αντύςτοιχα. 

(γ) Οι οικοδομϋσ πρϋπει να απϋχουν τουλϊχιςτον 10 μϋτρα από τα ςύνορα. 

(δ) Θα απαιτεύται αυξημϋνοσ αριθμόσ χώρων ςτϊθμευςησ κατϊ 20% από τον 
αριθμό που προκύπτει με βϊςη τα ςχετικϊ Πρότυπα για Παροχό και 
Διαμόρφωςη Φώρων τϊθμευςησ. 

(ε) Η ανϊπτυξη μπορεύ να ςυμπεριλαμβϊνει υποςτηρικτικϋσ χρόςεισ όπωσ 
φαρμακεύο, περύπτερο, ανθοπωλεύο, καφενεύο, κ.ο.κ. τον ύδιο χώρο εύναι 
δυνατόν να επιτραπούν μϋχρι δυο κατοικύεσ για το διανυκτερεύον 

προςωπικό. Σο δομόςιμο εμβαδόν των πιο πϊνω χρόςεων δεν θα 
υπερβαύνει το 15% του ςυνολικού δομόςιμου εμβαδού του ϋργου, ό τα 750 
τ.μ., οποιοδόποτε από τα δυο εύναι μικρότερο. 

(ςτ) Η ανϊπτυξη μπορεύ να περιλαμβϊνει την ανϋγερςη καταλυμϊτων, ανϊλογα 
με την περύπτωςη και κατϊ την κρύςη τησ Πολεοδομικόσ Αρχόσ, για τη 
διαμονό των ςυγγενών των αςθενών με αριθμό κλινών όχι μεγαλύτερο από 
το 20% των κλινών τησ αντύςτοιχησ πρωτεύουςασ χρόςησ ςε περιπτώςεισ 
που δεν παρϋχονται τϋτοιου τύπου διευκολύνςεισ ςε λειτουργικϋσ 
αποςτϊςεισ από την ανϊπτυξη. 

30.6.4 Κϋντρα Πολλαπλού Αθλητικού/Χυχαγωγικού Φαρακτόρα, Οργανωμϋνα 

Αθλητικϊ Κϋντρα Μεγϊλησ Κλύμακασ 

(α) Σο ελϊχιςτο εμβαδόν τεμαχύου θα εύναι τησ τϊξησ των 15.000 τ.μ. 

(β) Σο ποςοςτό κϊλυψησ και ο ςυντελεςτόσ δόμηςησ δεν θα υπερβαύνουν το 
0,15:1 και το 0,20:1, αντύςτοιχα. 

(γ) Οι οικοδομϋσ πρϋπει να απϋχουν τουλϊχιςτον 20 μϋτρα από τα ςύνορα. ε 
περύπτωςη καταςκευόσ γηπϋδων ποδοςφαύρου, μύνι γηπϋδων ποδοςφαύρου 
και παρόμοιων εγκαταςτϊςεων, η ελϊχιςτη απόςταςη από τα ςύνορα 
αυξϊνεται ςτα 30 μϋτρα από τα ςύνορα. 

(δ) Θα απαιτεύται ελϊχιςτοσ αριθμόσ χώρων ςτϊθμευςησ 120 χώροι, και ϋνασ 
επιπλϋον χώροσ για κϊθε 100 τ.μ. πϋραν των 15.000 τ.μ. γηπϋδου. 
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(ε) Η ανϊπτυξη μπορεύ να ςυμπεριλαμβϊνει υποςτηρικτικϋσ χρόςεισ όπωσ 
κατϊςτημα αθλητικών ειδών, περύπτερο, μικρό ιατρεύο, κατϊςτημα ειδών 
υγιεινόσ διατροφόσ, κ.ο.κ. Εύναι επύςησ δυνατό η ανϋγερςη μιασ κατοικύασ 
για τισ ανϊγκεσ του προςωπικού. Σο δομόςιμο εμβαδόν των πιο πϊνω 
χρόςεων δεν θα υπερβαύνει το 15% του ςυνολικού δομόςιμου εμβαδού του 
ϋργου, ό τα 500 τ.μ., οποιοδόποτε από τα δυο εύναι μικρότερο. 

30.6.5 Θεματικϊ Πϊρκα 

 Η κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνει, θεματικό πϊρκο επικεντρωμϋνο γύρω από ϋνα ό 
περιςςότερα κεντρικϊ θϋματα, όπου προςφϋρονται μορφωτικϋσ ό/και 
ψυχαγωγικϋσ υπηρεςύεσ ςτουσ επιςκϋπτεσ. Σα θεματικϊ πϊρκα θα διαθϋτουν 

εκτεταμϋνουσ ανοικτούσ χώρουσ, ανϊλογα και αντύςτοιχα με τη θεματικό 
ενότητα, διαμορφωμϋνουσ και τοπιοτεχνημϋνουσ, με πεζόδρομουσ, 
ποδηλατόδρομουσ, διαμόρφωςη αναβαθμύδων, εκτεταμϋνη δενδροφύτευςη κλπ., 
ςτη βϊςη ενόσ ολοκληρωμϋνου ςχεδιαςμού περιβαλλοντικού εμπλουτιςμού και 
περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ. 

(α) Σο ελϊχιςτο εμβαδόν τεμαχύου θα εύναι 20.000 τ.μ. 

(β) Σο ποςοςτό κϊλυψησ και ο ςυντελεςτόσ δόμηςησ δεν θα υπερβαύνουν το 
0,20:1 και το 0,25:1, αντύςτοιχα. 

(γ) Οι οικοδομϋσ πρϋπει να απϋχουν τουλϊχιςτον 30 μϋτρα από τα ςύνορα. 

(δ) Θα απαιτεύται ελϊχιςτοσ αριθμόσ χώρων ςτϊθμευςησ 400 χώροι, και ϋνασ 
επιπλϋον χώροσ για κϊθε 100 τ.μ. πϋραν των 40.000 τ.μ. γηπϋδου. 

(ε) Η ανϊπτυξη μπορεύ να ςυμπεριλαμβϊνει υποςτηρικτικϋσ χρόςεισ όπωσ 
κατϊςτημα αθλητικών ειδών, περύπτερο, μικρό ιατρεύο, κατϊςτημα ειδών 
υγιεινόσ διατροφόσ, κ.ο.κ. Εύναι επύςησ δυνατό η ανϋγερςη μϋχρι δυο 
κατοικιών για τισ ανϊγκεσ του προςωπικού. Σο δομόςιμο εμβαδόν των πιο 
πϊνω χρόςεων δεν θα υπερβαύνει το 15% του ςυνολικού δομόςιμου 
εμβαδού του ϋργου, ό τα 500 τ.μ., οποιοδόποτε από τα δυο εύναι μικρότερο. 

30.6.6 Κϋντρα Ϊρευνασ και Ανϊπτυξησ (Research and Development) και 
Αναπτύξεισ Τψηλόσ Σεχνολογύασ 

 Η κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνει τουσ τομεύσ των τηλεπικοινωνιών, τησ 
μικροηλεκτρονικόσ, των ευφυών ςυςτημϊτων αυτόματου ελϋγχου, των 
ηλεκτρονικών υπολογιςτών, τησ βιομετρικόσ τεχνολογύασ, τησ ρομποτικόσ, των 
δικτύων και τησ τεχνολογικόσ ανϊπτυξησ και ςυντόρηςησ λογιςμικού. 
Διευκρινύζεται ότι ςε καμύα περύπτωςη οι αναπτύξεισ αυτϋσ δεν θα πρϋπει να 
μετεξελιχθούν ςε βιοτεχνικϋσ ό βιομηχανικϋσ μονϊδεσ και για το λόγο αυτό δεν 
επιτρϋπεται η χωροθϋτηςη αναπτύξεων που αφορούν χώρουσ παραγωγόσ παρϊ 
μόνο για ςκοπούσ πειραμϊτων και δοκιμών. 

(α) Σο ελϊχιςτο εμβαδόν τεμαχύου θα εύναι τησ τϊξησ των 12.000 τ.μ. 
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(β) Σο ποςοςτό κϊλυψησ και ο ςυντελεςτόσ δόμηςησ δεν θα υπερβαύνουν το 
0,30:1 και το 0,40:1, αντύςτοιχα. 

(γ) Οι οικοδομϋσ πρϋπει να απϋχουν τουλϊχιςτον 10 μϋτρα από τα ςύνορα. 

(δ) Θα απαιτεύται ϋνασ χώροσ ςτϊθμευςησ για κϊθε 20 τ.μ. κύριων χώρων και 
ϋνασ χώροσ ςτϊθμευςησ για κϊθε 65 τ.μ. βοηθητικών χώρων. 

(ε) Η ανϊπτυξη μπορεύ να ςυμπεριλαμβϊνει υποςτηρικτικϋσ χρόςεισ όπωσ 
καφεςτιατόριο, περύπτερο, μικρό ιατρεύο, κ.ο.κ. Εύναι επύςησ δυνατό η 
ανϋγερςη μιασ κατοικύασ για τισ ανϊγκεσ του προςωπικού. Σο δομόςιμο 
εμβαδόν των πιο πϊνω χρόςεων δεν θα υπερβαύνει το 10% του ςυνολικού 

δομόςιμου εμβαδού του ϋργου, ό τα 500 τ.μ., οποιοδόποτε από τα δυο εύναι 
μικρότερο. 

30.6.7 Σηλεοπτικού ό/και Ραδιοφωνικού ταθμού 

(α) Σο ελϊχιςτο εμβαδόν τεμαχύου θα εύναι τησ τϊξησ των 8.000 τ.μ. 

(β) Σο ποςοςτό κϊλυψησ και ο ςυντελεςτόσ δόμηςησ δεν θα υπερβαύνουν το 
0,20:1 και το 0,30:1, αντύςτοιχα. 

(γ) Οι οικοδομϋσ πρϋπει να απϋχουν τουλϊχιςτον 20 μϋτρα από τα ςύνορα. 

(δ) Θα απαιτεύται ϋνασ χώροσ ςτϊθμευςησ για κϊθε 20 τ.μ. του ςυνολικού 
εμβαδού τησ ανϊπτυξησ. 

(ε) Για κεραύεσ και ϊλλεσ ςυναφεύσ εγκαταςτϊςεισ, το ύψοσ και η απόςταςη 
από τα ςύνορα θα καθορύζεται από την Πολεοδομικό Αρχό. 

(ςτ) Σο ϋργο θα μπορεύ να ςυμπεριλαμβϊνει υποςτηρικτικϋσ χρόςεισ 
ςυμπεριλαμβανομϋνων καφεςτιατορύου, περιπτϋρου, καθώσ και μιασ 
κατοικύασ αν απαιτεύται, για τον φύλακα. Σο δομόςιμο εμβαδόν των πιο 
πϊνω χρόςεων δεν θα υπερβαύνει το 5% του ςυνολικού δομόςιμου εμβαδού 
του ϋργου, ό τα 250 τ.μ., οποιοδόποτε από τα δυο εύναι μικρότερο. 

30.6.8 Κινηματογρϊφοι Πολλαπλών Οθονών 

(α) Σο ελϊχιςτο εμβαδόν τεμαχύου θα εύναι τησ τϊξησ των 8.000 τ.μ. 

(β) Σο ποςοςτό κϊλυψησ και ο ςυντελεςτόσ δόμηςησ δεν θα υπερβαύνουν το 
0,25:1 και το 0,30:1, αντύςτοιχα. 

(γ) Οι οικοδομϋσ πρϋπει να απϋχουν τουλϊχιςτον 10 μϋτρα από τα ςύνορα. 

(δ) Θα απαιτεύται ϋνασ χώροσ ςτϊθμευςησ για κϊθε 20 τ.μ. του ςυνολικού 
εμβαδού τησ ανϊπτυξησ. 

(ε) Σο ϋργο θα μπορεύ να ςυμπεριλαμβϊνει υποςτηρικτικϋσ χρόςεισ 
ςυμπεριλαμβανομϋνων καφεςτιατορύου, περιπτϋρου, καθώσ και μιασ 
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κατοικύασ αν απαιτεύται, για τον φύλακα. Σο δομόςιμο εμβαδόν των πιο 
πϊνω χρόςεων δεν θα υπερβαύνει το 15% του ςυνολικού δομόςιμου 
εμβαδού του ϋργου, ό τα 500 τ.μ., οποιοδόποτε από τα δυο εύναι μικρότερο. 

30.6.9 υνεδριακϊ Κϋντρα 

(α) Σο ελϊχιςτο εμβαδόν τεμαχύου θα εύναι τησ τϊξησ των 10.000 τ.μ. 

(β) Σο ποςοςτό κϊλυψησ και ο ςυντελεςτόσ δόμηςησ δεν θα υπερβαύνουν το 
0,20:1 και το 0,30:1, αντύςτοιχα. 

(γ) Η οικοδομό ό και οι οικοδομϋσ πρϋπει να απϋχουν τουλϊχιςτον 10 μϋτρα 

από τα ςύνορα. 

(δ) Θα απαιτεύται ϋνασ χώροσ ςτϊθμευςησ για κϊθε 20 τ.μ. του ςυνολικού 
εμβαδού τησ ανϊπτυξησ. 

(ε) Για κεραύεσ και ϊλλεσ ςυναφεύσ εγκαταςτϊςεισ, το ύψοσ και η απόςταςη 
από τα ςύνορα θα καθορύζεται από την Πολεοδομικό Αρχό. 

(ςτ) Σο ϋργο θα μπορεύ να ςυμπεριλαμβϊνει υποςτηρικτικϋσ χρόςεισ 
ςυμπεριλαμβανομϋνων καφεςτιατορύου, περιπτϋρου, βιβλιοπωλεύου, 
μικρού ιατρεύου, κ.ο.κ. καθώσ και μιασ κατοικύασ αν απαιτεύται, για τον 

φύλακα. Σο δομόςιμο εμβαδόν των πιο πϊνω χρόςεων δεν θα υπερβαύνει το 
20% του ςυνολικού δομόςιμου εμβαδού του ϋργου, ό τα 750 τ.μ., 
οποιοδόποτε από τα δυο εύναι μικρότερο. 

30.7 Βαςικϋσ Προώποθϋςεισ 

 Βαςικϋσ προώποθϋςεισ για τισ πιο πϊνω αναπτύξεισ εύναι οι ακόλουθεσ: 

(α) Η ϋνταξη τησ ανϊπτυξησ ςε ϊνετουσ και κατϊλληλα διαμορφωμϋνουσ και 
τοπιοτεχνημϋνουσ χώρουσ υψηλόσ ποιότητασ και ςχεδιαςμού που θα 
ςυμβϊλουν ςτην αναβϊθμιςη τησ ποιότητασ του περιβϊλλοντοσ ςύμφωνα 
με τισ ςύγχρονεσ αρχϋσ τησ βιώςιμησ ανϊπτυξησ. Η ανϊπτυξη γενικϊ θα 

ςϋβεται και αναδεικνύει κϊθε ςημαντικό φυςικό χαρακτηριςτικό ό ςτοιχεύο 
περιβαλλοντικού πλούτου. Κϊθε ανϊπτυξη θα περιλαμβϊνει ςτοιχεύα 
περιβαλλοντικού εμπλουτιςμού, όπωσ πεζόδρομουσ, ποδηλατόδρομουσ, 
δενδροφυτεύςεισ και τοπιοτεχνόςεισ, ειδικϊ όταν ςυνορεύουν με τισ 
περιοχϋσ του Δικτύου Natura 2000 και τισ Ζώνεσ Πραςύνου ώςτε να 
οδηγούν ς’ αυτϋσ. 

(β) Η πολύ υψηλό αιςθητικό ςτϊθμη των προτεινόμενων οικοδομών και 
καταςκευών και η ορθό ϋνταξη ςτην περιβϊλλουςα περιοχό για ουςιαςτικό 
ςυμβολό ςτην αναβϊθμιςη του φυςικού περιβϊλλοντοσ. 

(γ) Η δυνατότητα εύκολησ και αςφαλούσ προςπϋλαςησ από ϊρτιο οδικό 
δύκτυο και η δημιουργύα ικανοποιητικού αριθμού χώρων ςτϊθμευςησ και η 
απρόςκοπτη και ϊμεςη εξυπηρϋτηςη τουσ από τα διϊφορα δύκτυα 
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υποδομόσ και υπηρεςιών δημόςιασ ωφϋλειασ (ηλεκτρικό ενϋργεια, 
τηλεφωνικϊ δύκτυα, αποχετευτικό και υδρευτικό δύκτυο, κ.ο.κ.). 
ημειώνεται ότι για τα ϋργα αυτϊ κρύνεται απαραύτητο να διεξϊγεται ειδικό 
κυκλοφοριακό μελϋτη. 

(δ) Η λειτουργύα τησ ανϊπτυξησ κϊτω από ενιαύα ιδιοκτηςύα και διαχεύριςη. 

(ε) Κατϊ την αξιολόγηςη ςχετικόσ αύτηςησ θα λαμβϊνεται ιδιαύτερα υπόψη ο 
δυςμενόσ επηρεαςμόσ των ανϋςεων τησ περιοχόσ τόςον όςον αφορϊ την 
υφιςτϊμενη κατϊςταςη κατϊ τον χρόνο μελϋτησ τησ αύτηςησ αλλϊ και τησ 
πιθανότητασ επεκτϊςεων ςτο μϋλλον των Περιοχών Ανϊπτυξησ. 

(ςτ) Αναπτύξεισ του αναφερόμενου τύπου δεν θα επιτρϋπονται ςε καθοριςμϋνεσ 
περιοχϋσ προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ. Θα λαμβϊνονται επύςησ υπόψη 
όλεσ οι βαςικϋσ Πολιτικϋσ και τόχοι του Σοπικού χεδύου που 
αναφϋρονται ςτη χωροθϋτηςη αναπτύξεων. 

(ζ) Οι οικοδομϋσ πρϋπει να απϋχουν τουλϊχιςτον 10 μϋτρα από τα ςύνορα ςε 
όλεσ τισ περιπτώςεισ, εξαιρουμϋνων των περιπτώςεων χωροθϋτηςησ 
αθλητικών κϋντρων και ραδιοφωνικών/τηλεοπτικών ςταθμών, που η 
απόςταςη από τα ςύνορα αυξϊνεται ςτα 20 μϋτρα, και τησ περύπτωςησ των 
θεματικών πϊρκων, ό ςε περύπτωςη καταςκευόσ γηπϋδων ποδοςφαύρου, 
μύνι γηπϋδων ποδοςφαύρου, και παρόμοιων εγκαταςτϊςεων ςτα πλαύςια 

ανϊπτυξησ που αφορϊ κϋντρο πολλαπλού αθλητικού/ψυχαγωγικού 
χαρακτόρα, που η απόςταςη αυξϊνεται ςτα 30 μϋτρα. 

(η) Ο αριθμόσ ορόφων ςε όλεσ τισ περιπτώςεισ καθορύζεται ςτουσ τρεισ, 
εξαιρουμϋνων των περιπτώςεων χωροθϋτηςησ αναπτύξεων που αφορούν 
κϋντρα πολλαπλού αθλητικού/ψυχαγωγικού χαρακτόρα και θεματικϊ 
πϊρκα, που ο αριθμόσ ορόφων καθορύζεται ςτουσ δυο. 

30.8 Ωλλεσ Πρόνοιεσ 

30.8.1 Η χωροθϋτηςη των αναπτύξεων που αναφϋρονται ςτο παρόν Κεφϊλαιο, δυνατόν 

να επιτραπεύ και ςε ϊλλεσ περιοχϋσ με βϊςη τη ςχετικό πολιτικό ςτο οικεύο 
Κεφϊλαιο του Σοπικού χεδύου, και με βϊςη τισ αντύςτοιχεσ πρόνοιεσ και 
προώποθϋςεισ. 

30.8.2 τισ περιοχϋσ που περιγρϊφονται ςτην παρούςα πολιτικό δεν αποκλεύονται και 
ϊλλεσ αναπτύξεισ, εφόςον αυτϋσ επιτρϋπονται από τισ αντύςτοιχεσ πρόνοιεσ των 
οικεύων Κεφαλαύων, όπωσ για παρϊδειγμα οι Αύθουςεσ Δεξιώςεων και τα 
μεμονωμϋνα μύνι γόπεδα ποδοςφαύρου. 

30.8.3 Η Πολεοδομικό Αρχό θα απαιτεύ ανϊλογα με το εύδοσ και την κλύμακα τησ 
ανϊπτυξησ, την επιβολό αντιςταθμιςτικών μϋτρων, που εύναι δυνατό να 
περιλαμβϊνουν ϋργα καταςκευόσ και ςυμπλόρωςησ/αναβϊθμιςησ του οδικού 

δικτύου (περιλαμβανομϋνου και του αναγκαύου οδικού εξοπλιςμού τησ εγγύσ 
περιοχόσ), περιβαλλοντικϊ ϋργα, εμπλουτιςμό των παρεχόμενων διευκολύνςεων  
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30.8.4 ε περύπτωςη ϋνταξησ περιοχόσ για την οπούα ύςχυαν οι πρόνοιεσ των 
εξειδικευμϋνων αναπτύξεων ςε Ζώνη Ανϊπτυξησ, για αυτό θα ιςχύουν ταυτόχρονα 
και οι πρόνοιεσ του Κεφαλαύου αυτού νοουμϋνου ότι θα υποβληθεύ αύτηςη για 
ανϊπτυξη ςε διϊςτημα που δεν θα υπερβαύνει τα πϋντε (5) χρόνια από την 
ημερομηνύα δημοςύευςησ του Σοπικού χεδύου. 

30.8.5 Προσ αποφυγό οποιωνδόποτε δυςμενών επιπτώςεων, Εξειδικευμϋνεσ Αναπτύξεισ 
που δύναται να επιτραπούν εκτόσ Περιοχών Ανϊπτυξησ και εκτόσ τησ 
καθοριςμϋνησ Περιοχόσ Εξειδικευμϋνων Αναπτύξεων, θα πρϋπει να απϋχουν 
τουλϊχιςτον 200 μϋτρα από το όριο Κτηνοτροφικόσ Ζώνησ/Περιοχόσ ό Ειδικόσ 
Βιομηχανικόσ Ζώνησ/Περιοχόσ Κατηγορύασ Α. 

30.8.6 Θα τηρεύται επαρκόσ απόςταςη από τα όρια τησ Κτηνοτροφικόσ Ζώνησ Γγ1 και τα 
όρια τησ περιοχόσ του Δικτύου Natura 2000 ςε ςυνεννόηςη και κατόπιν ςχετικόσ 
ϋγκριςησ από το Σμόμα Περιβϊλλοντοσ. 
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 1 ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΕ ΦΡΗΕΙ Ε ΚΑΘΟΡΙΜΕΝΕ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕ ΖΨΝΕ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΣΕΡΙΟΤ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΖΨΝΗ ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΒΑΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΣΟΠΙΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ 

ΣΕΡΙΟΤ – § 

Οικιςτικό Ζώνη 

(Κα) 

Κατοικύα 11.5.1(α) 
Υοιτητικϋσ εςτύεσ 11.12.5(ε) 

Καταςτόματα καθημερινόσ 
εξυπηρϋτηςησ με μϋγιςτο ωφϋλιμο 

εμβαδόν τησ τϊξησ των 50 τ.μ. 

12.7.1.4 

Μικρϊ περύπτερα με μϋγιςτο μεικτό 
εμβαδόν τησ τϊξησ των 25 τ.μ. 

12.7.1.5 

Γραφεύα μικρόσ κλύμακασ με μϋγιςτο 
μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ των 130 τ.μ. 

12.7.7.4 

Γραφεύα κατϊ μόκοσ δρόμου 
πρωταρχικόσ ςημαςύασ με μϋγιςτο 

μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ των 200 τ.μ. 

12.7.7.5.1 

Γραφεύα κατϊ μόκοσ δρόμων 
πρωταρχικόσ ςημαςύασ με εμβαδόν 

μεγαλύτερο των 200 τ.μ. 

12.7.7.5.2 

Νηπιαγωγεύα 14.5.1 
Δημοτικϊ ςχολεύα 14.5.8, 14.5.9, 16.5.10(β) 
Γυμνϊςια/Λύκεια 14.5.13, 14.5.14, 14.5.15(β) 

χολϋσ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ 14.5.18 
Υροντιςτόρια/ινςτιτούτα/ςχολϋσ 

χορού και ωδεύα 
14.6.2, 14.6.3, 14.6.4, 

14.6.5 
Ιδιωτικϋσ κλινικϋσ, πολυκλινικϋσ, 

πανεπιςτημιακϋσ κλινικϋσ, 
διαγνωςτικϊ κϋντρα, ιδιωτικϊ 

νοςοκομεύα, ιατρικϊ κϋντρα και 
ειδικού τύποι κλινικών (κϋντρα 

αποτοξύνωςησ, κλινικϋσ ψυχικόσ 
αποκατϊςταςησ, κ.ο.κ.) 

15.5.2 

Ιδιωτικϋσ κλινικϋσ με μϋγιςτο αριθμό 
κλινών 15 

15.5.3 

Ιδιωτικϊ ιατρεύα με μϋγιςτο μεικτό 
εμβαδόν τησ τϊξησ των 130 τ.μ. (ανϊ 

οικόπεδο) 
Ιδιωτικϊ ιατρεύα με μϋγιςτο μεικτό 

εμβαδόν τησ τϊξησ των 65 τ.μ. (μιςό 
οικόπεδο) 

15.6.1 

Ιδιωτικϊ ιατρεύα μεγαλύτερου 
εμβαδού 

15.6.2 

Τπηρεςύεσ κοινωνικόσ μϋριμνασ (π.χ. 
ςτϋγεσ ηλικιωμϋνων, κϋντρα 

απαςχόληςησ και διημϋρευςησ 
ατόμων τρύτησ ηλικύασ, κϋντρα 

νεότητασ) 

15.8.1 

Βρεφονηπιακού και παιδοκομικού 
ςταθμού 

15.8.2 

Κλειςτϋσ αθλητικϋσ διευκολύνςεισ 16.5.3.1, 16.5.3.2, 16.5.3.3 
Φώροι λατρεύασ 21.4.2 
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΖΨΝΗ ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΒΑΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΣΟΠΙΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ 

ΣΕΡΙΟΤ – § 

Κεντρικό Εμπορικό Περιοχό 

(ΚΕΠ) 

Κατοικύα 11.5.1(β) 
Υοιτητικϋσ εςτύεσ 11.12.5(α) 

Καταςτόματα ανεξαρτότωσ εμβαδού 
και εύδουσ ανϊπτυξησ 

12.7.1.1 

Εκθεςιακού χώροι χωρύσ περιοριςμό 
ςτο εμβαδόν 

12.7.2 

Γραφεύα ςυνόθουσ και μεγϊλησ 
κλύμακασ 

12.7.7.1.1 

Επιχεύρηςη (γραφεύο) εξειδικευμϋνων 
υπηρεςιών 

12.7.8 

Καταςτόματα πώληςησ ερωτικών 
ειδών 

12.11.6 

Εργαςτόρια πώληςησ ϋτοιμων 
φαγητών 

12.11.7 

Βιοτεχνικό ανϊπτυξη κατηγορύασ Β με 
μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ των 

100 τ.μ. 

13.9.1(γ), 13.9.2, 13.9.3 

Βιοτεχνικό ανϊπτυξη κατηγορύασ Γ με 
μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ των 

200 τ.μ. 

13.10.1 

Αποθηκευτικό ανϊπτυξη κατηγορύασ Β 
με μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ 

των 100 τ.μ. 

13.11.2(β) 

Νηπιαγωγεύα 14.5.3 
Υροντιςτόρια/ινςτιτούτα/ςχολϋσ 

χορού και ωδεύα χωρύσ περιοριςμό ςτο 
εμβαδόν 

14.6.1 

Ιδιωτικϋσ κλινικϋσ, πολυκλινικϋσ, 
πανεπιςτημιακϋσ κλινικϋσ, 

διαγνωςτικϊ κϋντρα, ιδιωτικϊ 
νοςοκομεύα και ιατρικϊ κϋντρα 

15.5.1, 15.5.3 

Ιδιωτικϊ ιατρεύα χωρύσ περιοριςμό ςτο 
εμβαδόν 

15.6.1 

Εργαςτόρια για χημικϋσ ό/και 
μικροβιολογικϋσ αναλύςεισ και 

οδοντοτεχνικϋσ εργαςύεσ με μϋγιςτο 
μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ 200 τ.μ. 

13.10.1, 15.6.4 

Τπηρεςύεσ κοινωνικόσ μϋριμνασ (π.χ. 
ςτϋγεσ ηλικιωμϋνων, κϋντρα 

απαςχόληςησ και διημϋρευςησ 
ατόμων τρύτησ ηλικύασ, κϋντρα 

νεότητασ) 

15.8.1 

Βρεφονηπιακού και παιδοκομικού 
ςταθμού 

15.8.2 

Κλειςτϋσ αθλητικϋσ διευκολύνςεισ 16.5.1 
Διευκολύνςεισ αναψυχόσ και 
ψυχαγωγύασ όπιασ μορφόσ 

17.5.1(α) 

Διευκολύνςεισ αναψυχόσ και 
ψυχαγωγύασ ςυνόθουσ μορφόσ 

17.6.1(α) 

Διευκολύνςεισ αναψυχόσ και 
ψυχαγωγύασ οχληρόσ μορφόσ 

17.7.1(α) 

Πολιτιςτικό υποδομό/δραςτηριότητεσ 18.5.2(α) 
Φώροι λατρεύασ 21.4.1 
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΖΨΝΗ ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΒΑΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΣΟΠΙΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ 

ΣΕΡΙΟΤ – § 

Περιφερειακό Εμπορικό 

Κϋντρο 

(ΠΕΚ) 

Κατοικύα 11.5.1(β) 
Υοιτητικϋσ εςτύεσ 11.12.5(β) 

Καταςτόματα ανεξαρτότωσ εμβαδού 
και εύδουσ ανϊπτυξησ 

12.7.1.1 

Τπερκαταςτόματα για εύδη κατοικύασ, 
κόπου και ϊλλων ςυναφών ειδών 

(DIY) χωρύσ περιοριςμό ςτο εμβαδόν 

12.7.1.6 

Εκθεςιακού χώροι χωρύσ περιοριςμό 
ςτο εμβαδόν 

12.7.2 

Πολυκαταςτόματα χωρύσ περιοριςμό 
ςτο εμβαδόν 

12.7.3 

Οργανωμϋνα εμπορικϊ κϋντρα χωρύσ 
περιοριςμό ςτο εμβαδόν 

12.7.4 

Τπεραγορϋσ με περιοριςμό ςτο 
εμβαδόν 

12.7.5.1 

Εμπορικϋσ αναπτύξεισ ςύνθετου τύπου 12.7.6 
Γραφεύα ςυνόθουσ και μεγϊλησ 

κλύμακασ 
12.7.7.1.1, 12.7.7.1.2 

Επιχεύρηςη (γραφεύο) εξειδικευμϋνων 
υπηρεςιών 

12.7.8 

Εργαςτόρια πώληςησ ϋτοιμων 
φαγητών 

12.11.7 

Βιοτεχνικό ανϊπτυξη κατηγορύασ Β με 
μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ των 

100 τ.μ. 

13.9.1(γ), 13.9.2, 13.9.3 

Βιοτεχνικό ανϊπτυξη κατηγορύασ Γ με 
μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ των 

200 τ.μ. 

13.10.1 

Αποθηκευτικό ανϊπτυξη κατηγορύασ Β 
με μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ 

των 100 τ.μ. 

13.11.2(β) 

Νηπιαγωγεύα 14.5.3 
Υροντιςτόρια/ινςτιτούτα/ςχολϋσ 

χορού και ωδεύα χωρύσ περιοριςμό ςτο 
εμβαδόν 

14.6.1 

Ιδιωτικϋσ κλινικϋσ, πολυκλινικϋσ, 
πανεπιςτημιακϋσ κλινικϋσ, 

διαγνωςτικϊ κϋντρα, ιδιωτικϊ 
νοςοκομεύα και ιατρικϊ κϋντρα 

15.5.1, 15.5.3 

Ιδιωτικϊ ιατρεύα χωρύσ περιοριςμό ςτο 
εμβαδόν 

15.6.1 

Εργαςτόρια για χημικϋσ ό/και 
μικροβιολογικϋσ αναλύςεισ και 

οδοντοτεχνικϋσ εργαςύεσ με μϋγιςτο 
μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ 200 τ.μ. 

13.10.1, 15.6.4 

Τπηρεςύεσ κοινωνικόσ μϋριμνασ (π.χ. 
ςτϋγεσ ηλικιωμϋνων, κϋντρα 

απαςχόληςησ και διημϋρευςησ 
ατόμων τρύτησ ηλικύασ, κϋντρα 

νεότητασ) 

15.8.1 

Βρεφονηπιακού και παιδοκομικού 
ςταθμού 

15.8.2 

Κλειςτϋσ αθλητικϋσ διευκολύνςεισ 16.5.1 
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΖΨΝΗ ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΒΑΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΣΟΠΙΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ 

ΣΕΡΙΟΤ – § 

Διευκολύνςεισ αναψυχόσ και 
ψυχαγωγύασ όπιασ μορφόσ 

17.5.1(β) 

Διευκολύνςεισ αναψυχόσ και 
ψυχαγωγύασ ςυνόθουσ μορφόσ 

17.6.1(β) 

Διευκολύνςεισ αναψυχόσ και 
ψυχαγωγύασ οχληρόσ μορφόσ 

17.7.1(β) 

Φώροι λατρεύασ 21.4.1 
Πρατόρια πετρελαιοειδών 23.2.1 

   

Σοπικό Εμπορικό Κϋντρο 

(ΣΕΚ) 

Κατοικύα 11.5.1(β) 
Υοιτητικϋσ εςτύεσ 11.12.5(γ) 

Καταςτόματα καθημερινόσ 
εξυπηρϋτηςησ με μϋγιςτο μεικτό 
εμβαδόν τησ τϊξησ των 250 τ.μ. 

12.7.1.3.1 

Καταςτόματα καθημερινόσ 
εξυπηρϋτηςησ με μϋγιςτο μεικτό 

εμβαδόν τησ τϊξησ των 250 τ.μ. ςε 
ςυνδυαςμό ενιαύασ επιχεύρηςησ με 
κατϊςτημα τροφύμων και ϊλλων 

προώόντων οικιακόσ και προςωπικόσ 
χρόςησ με μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ 

τϊξησ των 350 τ.μ. 

12.7.1.3.2 

Γραφεύα με μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν 
τησ τϊξησ των 200 τ.μ. ςε μεικτό 

ανϊπτυξη 

12.7.7.2 

Επιχεύρηςη (γραφεύο) εξειδικευμϋνων 
υπηρεςιών 

12.7.8 

Εργαςτόρια πώληςησ ϋτοιμων 
φαγητών 

12.11.7 

Βιοτεχνικό ανϊπτυξη κατηγορύασ Γ με 
μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ των 

100 τ.μ. 

13.10.2, 13.10.3 

Νηπιαγωγεύα 14.5.3 
Υροντιςτόρια/ινςτιτούτα/ςχολϋσ 

χορού και ωδεύα χωρύσ περιοριςμό ςτο 
εμβαδόν 

14.6.1 

Ιδιωτικϋσ κλινικϋσ με μϋγιςτο αριθμό 
κλινών 15 

15.5.3 

Ιδιωτικϊ ιατρεύα χωρύσ περιοριςμό ςτο 
εμβαδόν 

15.6.1 

Εργαςτόρια για χημικϋσ ό/και 
μικροβιολογικϋσ αναλύςεισ και 

οδοντοτεχνικϋσ εργαςύεσ με μϋγιςτο 
μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ 100 τ.μ. 

13.10.2, 15.6.4 

Τπηρεςύεσ κοινωνικόσ μϋριμνασ (π.χ. 
ςτϋγεσ ηλικιωμϋνων, κϋντρα 

απαςχόληςησ και διημϋρευςησ 
ατόμων τρύτησ ηλικύασ, κϋντρα 

νεότητασ) 

15.8.1 

Βρεφονηπιακού και παιδοκομικού 
ςταθμού 

15.8.2 

Κλειςτϋσ αθλητικϋσ διευκολύνςεισ 16.5.1 
Διευκολύνςεισ αναψυχόσ και 17.5.1(γ) 
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΖΨΝΗ ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΒΑΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΣΟΠΙΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ 

ΣΕΡΙΟΤ – § 

ψυχαγωγύασ όπιασ μορφόσ 
   

Ωξονασ Δραςτηριότητασ 

Κατηγορύασ Ι 

Κατοικύα 11.5.1(β) 
Υοιτητικϋσ εςτύεσ 11.12.5(δ) 

Καταςτόματα ανεξαρτότωσ εμβαδού 
και εύδουσ ανϊπτυξησ 

12.7.1.1 

Τπερκαταςτόματα για εύδη κατοικύασ, 
κόπου και ϊλλων ςυναφών ειδών 
(DIY) με περιοριςμό ςτο εμβαδόν 

12.7.1.6 

Εκθεςιακού χώροι χωρύσ περιοριςμό 
ςτο εμβαδόν 

12.7.2 

Πολυκαταςτόματα χωρύσ περιοριςμό 
ςτο εμβαδόν 

12.7.3 

Οργανωμϋνα εμπορικϊ κϋντρα με 
περιοριςμό ςτο εμβαδόν 

12.7.4 

Τπεραγορϋσ με περιοριςμό ςτο 
εμβαδόν 

12.7.5.1 

Γραφεύα ςυνόθουσ και μεγϊλησ 
κλύμακασ 

12.7.7.1.1, 12.7.7.1.2 

Επιχεύρηςη (γραφεύο) εξειδικευμϋνων 
υπηρεςιών 

12.7.8 

Καταςτόματα πώληςησ ερωτικών 
ειδών 

12.11.6 

Εργαςτόρια πώληςησ ϋτοιμων 
φαγητών 

12.11.7 

Βιοτεχνικό ανϊπτυξη κατηγορύασ Β με 
μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ των 

100 τ.μ. 

13.9.1(γ), 13.9.2, 13.9.3 

Βιοτεχνικό ανϊπτυξη κατηγορύασ Γ με 
μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ των 

200 τ.μ. 

13.10.1 

Αποθηκευτικό ανϊπτυξη κατηγορύασ Β 
με μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ 

των 100 τ.μ. 

13.11.2(β) 

Νηπιαγωγεύα 14.5.3 
Ιδιωτικϊ δημοτικϊ ςχολεύα 14.5.10 
Ιδιωτικϊ γυμνϊςια/λύκεια 14.5.15 

χολϋσ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ 14.5.18 
Υροντιςτόρια/ινςτιτούτα/ςχολϋσ 

χορού και ωδεύα χωρύσ περιοριςμό ςτο 
εμβαδόν 

14.6.1 

Ιδιωτικϋσ κλινικϋσ, πολυκλινικϋσ, 
πανεπιςτημιακϋσ κλινικϋσ, 

διαγνωςτικϊ κϋντρα, ιδιωτικϊ 
νοςοκομεύα και ιατρικϊ κϋντρα 

15.5.1, 15.5.3 

Ιδιωτικϊ ιατρεύα χωρύσ περιοριςμό ςτο 
εμβαδόν 

15.6.1 

Εργαςτόρια για χημικϋσ ό/και 
μικροβιολογικϋσ αναλύςεισ και 

οδοντοτεχνικϋσ εργαςύεσ με μϋγιςτο 
μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ 200 τ.μ. 

13.10.1, 15.6.4 

Τπηρεςύεσ κοινωνικόσ μϋριμνασ (π.χ. 
ςτϋγεσ ηλικιωμϋνων, κϋντρα 

15.8.1 



 

234 Σ Ο Π Ι Κ Ο    Χ Ε Δ Ι Ο   Σ  Ε Ρ Ι Ο Τ   2021` 
 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΖΨΝΗ ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΒΑΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΣΟΠΙΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ 

ΣΕΡΙΟΤ – § 

απαςχόληςησ και διημϋρευςησ 
ατόμων τρύτησ ηλικύασ, κϋντρα 

νεότητασ) 
Βρεφονηπιακού και παιδοκομικού 

ςταθμού 
15.8.2 

Κλειςτϋσ αθλητικϋσ διευκολύνςεισ 16.5.1 
Διευκολύνςεισ αναψυχόσ και 
ψυχαγωγύασ όπιασ μορφόσ 

17.5.1(δ) 

Διευκολύνςεισ αναψυχόσ και 
ψυχαγωγύασ ςυνόθουσ μορφόσ 

17.6.1(γ) 

Διευκολύνςεισ αναψυχόσ και 
ψυχαγωγύασ οχληρόσ μορφόσ 

(οριςμϋνοι τύποι μόνο) 

17.7.1(γ) 

Πολιτιςτικό υποδομό/δραςτηριότητεσ 18.5.2(β) 
Φώροι λατρεύασ 21.4.1 

Πρατόρια πετρελαιοειδών 23.2.1 
   

Ωξονασ Δραςτηριότητασ 

Κατηγορύασ ΙΙΙ 

Κατοικύα 11.5.1(β) 
Υοιτητικϋσ εςτύεσ 11.12.5(δ) 

Καταςτόματα καθημερινόσ 
εξυπηρϋτηςησ με μϋγιςτο μεικτό 
εμβαδόν τησ τϊξησ των 250 τ.μ. 

12.7.1.2 

Γραφεύα με μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν 
τησ τϊξησ των 200 τ.μ. ςε μεικτό 

ανϊπτυξη 

12.7.7.2 

Επιχεύρηςη (γραφεύο) εξειδικευμϋνων 
υπηρεςιών 

12.7.8 

Εργαςτόρια πώληςησ ϋτοιμων 
φαγητών 

12.11.7 

Βιοτεχνικό ανϊπτυξη κατηγορύασ Γ με 
μϋγιςτο μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ των 

100 τ.μ. 

13.10.2, 13.10.3 

Νηπιαγωγεύα 14.5.3 
Ιδιωτικϊ δημοτικϊ ςχολεύα 14.5.10 
Ιδιωτικϊ γυμνϊςια/λύκεια 14.5.15 

Υροντιςτόρια/ινςτιτούτα/ςχολϋσ 
χορού και ωδεύα με περιοριςμό ςτο 

εμβαδόν 

14.6.1 

Ιδιωτικϋσ κλινικϋσ με μϋγιςτο αριθμό 
κλινών 15 

15.5.3 

Ιδιωτικϊ ιατρεύα χωρύσ περιοριςμό ςτο 
εμβαδόν 

15.6.1 

Εργαςτόρια για χημικϋσ ό/και 
μικροβιολογικϋσ αναλύςεισ και 

οδοντοτεχνικϋσ εργαςύεσ με μϋγιςτο 
μεικτό εμβαδόν τησ τϊξησ 100 τ.μ. 

13.10.2, 15.6.4 

Τπηρεςύεσ κοινωνικόσ μϋριμνασ (π.χ. 
ςτϋγεσ ηλικιωμϋνων, κϋντρα 

απαςχόληςησ και διημϋρευςησ 
ατόμων τρύτησ ηλικύασ, κϋντρα 

νεότητασ) 

15.8.1 

Βρεφονηπιακού και παιδοκομικού 
ςταθμού 

15.8.2 
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΖΨΝΗ ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΒΑΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΣΟΠΙΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ 

ΣΕΡΙΟΤ – § 

Κλειςτϋσ αθλητικϋσ διευκολύνςεισ 16.5.1 
Διευκολύνςεισ αναψυχόσ και 
ψυχαγωγύασ όπιασ μορφόσ 

17.5.1(δ) 

Πρατόρια πετρελαιοειδών 23.2.1 
   

Ειδικό Βιομηχανικό Ζώνη 

Κατηγορύασ Α 

(Βγ2) 

Γραφεύα ωσ μϋροσ επιχεύρηςησ με 
μϋγιςτο εμβαδόν μϋχρι 30% του 

ςυνολικού εμβαδού 

12.7.7.3, 13.15.2 

Εμπορικό ανϊπτυξη 12.11.4 
υγκεκριμϋνοι τύποι βιομηχανικόσ 

ανϊπτυξησ κατηγορύασ Α μόνο 
13.6 

υγκεκριμϋνοι τύποι βιοτεχνικόσ 
ανϊπτυξη κατηγορύασ Α μόνο 

13.8 

υγκεκριμϋνοι τύποι αποθηκευτικόσ 
ανϊπτυξη κατηγορύασ Α μόνο 

13.11.1 

Νηπιαγωγεύα 14.5.3 
Βρεφονηπιακού και παιδοκομικού 

ςταθμού 
15.8.2 

Σηλεοπτικού ό/και Ραδιοφωνικού 
ταθμού 

27.3.1 

   

Βιομηχανικό Ζώνη 

Κατηγορύασ Β 

(Βα) 

Γραφεύο ωσ μϋροσ επιχεύρηςησ με 
μϋγιςτο εμβαδόν μϋχρι 30% του 

ςυνολικού εμβαδού 

12.7.7.3, 13.15.2 

Εμπορικό ανϊπτυξη 12.11.4 
Βιομηχανικό ανϊπτυξη κατηγορύασ Β 13.7 
Βιομηχανικό ανϊπτυξη κατηγορύασ Γ 13.7 
Βιοτεχνικό ανϊπτυξη κατηγορύασ Β 13.9.1(α), 13.9.3 

υνεργεύο επιςκευών μηχανοκύνητων 
οχημϊτων κατηγορύασ Β 

13.9.2 

Αποθηκευτικό ανϊπτυξη κατηγορύασ Β 13.11.1 
Νηπιαγωγεύα 14.5.3 

Βρεφονηπιακού και παιδοκομικού 
ςταθμού 

15.8.2 

Σηλεοπτικού ό/και Ραδιοφωνικού 
ταθμού 

27.3.1 

   

Βιοτεχνικό Ζώνη/Περιοχό 

Κατηγορύασ Β 

(Βδ) 

Βιοτεχνικό ανϊπτυξη κατηγορύασ Β 13.9.1(β), 13.9.3 
υνεργεύο επιςκευών 

μηχανοκύνητων οχημϊτων 
κατηγορύασ Β 

13.9.2 

Βιοτεχνικό ανϊπτυξη κατηγορύασ Γ 13.10.1 
Αποθηκευτικό ανϊπτυξη 

κατηγορύασ Β με μϋγιςτο μεικτό 
εμβαδόν τησ τϊξησ των 300 τ.μ. 

13.11.2(α) 

Εργαςτόρια για χημικϋσ ό/και 
μικροβιολογικϋσ αναλύςεισ και 

οδοντοτεχνικϋσ εργαςύεσ 

13.10, 15.6.4 

   

Ζώνη Δημόςιων και Ωλλων 

Φρόςεων 

χολεύα όλων των βαθμύδων 
(δημοτικϊ, γυμνϊςια, λύκεια) 

(Αα4) 

14.5.7, 14.5.10(α), 14.5.12 
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΖΨΝΗ ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΒΑΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΣΟΠΙΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ 

ΣΕΡΙΟΤ – § 

(Αα) Αναπτύξεισ που ςτεγϊζουν 
πολιτιςτικϋσ δραςτηριότητεσ και 

νηπιαγωγεύα (Αα4) (χώροσ 
Πολιτιςτικόσ και Εκπαιδευτικόσ 

Τποδομόσ) 

14.5.1, 18.5.2(γ) 

Αθλητικϋσ διευκολύνςεισ (Αα1) 16.5.2, 16.6.1, 16.6.2 
Ωλλεσ χρόςεισ / 

   

Κτηνοτροφικό Ζώνη 

(Γγ) 

Εκτροφό αιγοπροβϊτων μόνο 19.2.1.2 
Βοηθητικό ανϊπτυξη 19.2.1.4(α) 

Βιοτεχνικό εργαςτόριο-θϊλαμοσ 
ανϊπτυξησ 

19.2.1.4(β) 

Καταςκευό που ςυμβϊλλει ςτη 
κτηνοτροφικό δραςτηριότητα 

19.2.1.4 

Κατοικύα 11.6.3, 19.2.1.4 
Αποθόκη 13.15.3, 19.2.1.4 

Ϊργα υποδομόσ 19.2.1.4, 22.5 
Λατομικό ανϊπτυξη 19.2.1.5, 25.1(β)&(γ), 25.2 

   

Αγροτικό Ζώνη 

(Γα) 

Κατοικύα 
(δεν επιτρϋπεται ςτην 
Αγροτικό Ζώνη Γα4α) 

11.6, 13.14.5, 19.2.3 

Εμπορικό ανϊπτυξη για τη διϊθεςη 
γεωργικών προώόντων 

12.11.2 

Αποθηκευτικό ανϊπτυξη για την 
υποβοόθηςη τησ γεωργικόσ 

ανϊπτυξησ 

13.11.2(γ) 

Ανακύκλωςη αςτικών και ϊλλων 
αποβλότων 

13.15.1 

Ειδικού τύποι κλινικών (κϋντρα 
αποτοξύνωςησ, κλινικϋσ ψυχικόσ 

αποκατϊςταςησ, κ.ο.κ.) 

15.5.4 

Ανοικτϋσ αθλητικϋσ διευκολύνςεισ 16.6.2.3, 16.6.2.4 
Ανοικτϋσ/κλειςτϋσ αθλητικϋσ 

διευκολύνςεισ 
16.6.2.4, 16.7 

Αυτοτελεύσ αύθουςεσ δεξιώςεων 17.8.2 
Θεματικϊ πϊρκα 17.10.1.3 

Κϋντρα πολλαπλού αθλητικού/ 
ψυχαγωγικού χαρακτόρα 

17.10.2.5 

Ωλλεσ εξειδικευμϋνεσ 
διευκολύνςεισ αναψυχόσ και 
ψυχαγωγύασ (γόπεδα γκολφ, 

γόπεδα mini golf, υδροπϊρκα, 
λούνα παρκ, κϋντρα ιππαςύασ, 

ενυδρεύα, κ.ο.κ.) 

17.11.2 

Γεωργικϋσ χρόςεισ/καλλιϋργειεσ 
και δαςοπονικϋσ χρόςεισ 

19.1, 20.4 

Ανϊπτυξη που θεωρεύται 
απαραύτητη για τη γεωργικό χρόςη 

(δόμεσ, γεωργικϋσ αποθόκεσ, 
κ.ο.κ.) 

19.1.3 

   

Αγροτικό Ζώνη Γα4 Εκπαιδευτόρια, εξαιρουμϋνου του 14.5.10(γ), 14.5.15(γ), 
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΖΨΝΗ ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΒΑΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΣΟΠΙΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ 

ΣΕΡΙΟΤ – § 

(Περιοχό Εξειδικευμϋνων 

Αναπτύξεων) 

νηπιαγωγεύου 30.6.2 
χολϋσ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ 14.5.17, 30.6.1 

Ειδικού τύποι κλινικών (κϋντρα 
αποτοξύνωςησ, κλινικϋσ ψυχικόσ 

αποκατϊςταςησ, κ.ο.κ.) 

15.5.4, 30.6.3 

Εγκαταςτϊςεισ υγεύασ 15.5.6, 30.6.3 
Μεμονωμϋνα μύνι γόπεδα 

ποδοςφαύρου 
16.6.2.3 

Αυτοτελεύσ αύθουςεσ δεξιώςεων 17.8.1(β) 
Θεματικϊ πϊρκα 17.10.1.7, 30.6.6 

Κϋντρα πολλαπλού αθλητικού/ 
ψυχαγωγικού χαρακτόρα, 

Οργανωμϋνα αθλητικϊ κϋντρα 
μεγϊλησ κλύμακασ 

17.10.2.7, 30.6.4 

Ωλλεσ εξειδικευμϋνεσ 
διευκολύνςεισ αναψυχόσ και 
ψυχαγωγύασ (γόπεδα γκολφ, 

γόπεδα mini golf, υδροπϊρκα, 
λούνα παρκ, κϋντρα ιππαςύασ, 

ενυδρεύα, κ.ο.κ.) 

17.11.2 

Εξειδικευμϋνα ιατρικϊ/ 
διαγνωςτικϊ κϋντρα, κϋντρα 

ιατρικόσ ϋρευνασ, ειδικού τύποι 
κλινικών και ιδιωτικϊ νοςοκομεύα 

30.6.3 

Κϋντρα ϋρευνασ και ανϊπτυξησ 
(Research and Development) και 
αναπτύξεισ υψηλόσ τεχνολογύασ 

30.6.6 

Σηλεοπτικού ό/ και Ραδιοφωνικού 
ταθμού 

27.3.3, 30.6.7 

Κινηματογρϊφοι πολλαπλών 
οθονών 

30.6.8 

υνεδριακϊ κϋντρα 30.6.9 
   

Ζώνη Προςταςύασ 

(Δα) 

Ανοικτϋσ αθλητικϋσ διευκολύνςεισ 16.6.2.4 

   

Ειδικό Ζώνη Περιμετρικού 

Αυτοκινητόδρομου 

Λευκωςύασ 

(ΠΑΛ) 

Εκτϋλεςη εργαςιών για γεωργικούσ 
ςκοπούσ 

5.2.5.2.2, 20.5.1 
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 2 ΑΡΦΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΤΑΙΘΗΣΕ ΠΕΡΙΟΦΕ 

ΕΝΣΟ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΣΕΡΙΟΤ 

Α ΑΡΦΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΡΨΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 

Α1 Κτιςτό κεπαςτό Κλύμακα (ςτϋρνα) 

Β ΑΡΦΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 

Β1 Ο χώροσ και τα κατϊλοιπα οικιςμού τησ Ρωμαώκόσ περιόδου ςτην τοποθεςύα "Αγκϊλη" 

Β2 Ο χώροσ και τα κατϊλοιπα αρχαύου νεκροταφεύου ςτην τοποθεςύα "Μϊντρα του ταυρύκκου" 

ΠΒ ΠΡΟ ΚΗΡΤΞΗ ΑΡΦΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 

ΠΒ1 Ο χώροσ που περιλαμβϊνεται ςτο Υ/χ. ΦΦΦ/53Ε1 εντόσ των τεμαχύων 11, 12, 14, 289 και 237 

ΕΠ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΤΑΙΘΗΣΕ ΠΕΡΙΟΦΕ 

ΕΠ1 Σοποθεςύα "Αλακϊθκια – Ρϊχη του Χόφου" 

ΕΠ2 Σοποθεςύα "Αλμυρόσ" 

 

 

Το Προςάρτημα 2 διαβάζεται ςε ςυνδυαςμό με το 

Σχέδιο με Αρ. 7 (Περιβαλλοντικόσ Πλούτοσ) του Τοπικού Σχεδίου 

 

 



 

240 Σ Ο Π Ι Κ Ο    Χ Ε Δ Ι Ο   Σ  Ε Ρ Ι Ο Τ   2021` 
 



 

241 Σ Ο Π Ι Κ Ο    Χ Ε Δ Ι Ο   Σ  Ε Ρ Ι Ο Τ   2021` 
 

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 3 ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΛΟΤΣΟΤ ΕΝΣΟ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ 

ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΣΕΡΙΟΤ 

 Περιοχό Ειδικού Φαρακτόρα (ΠΕΦ) 

 Αρδευτικό Ϊργο 

Σεχνητό Υρϊγμα 

Τδραγωγεύο (όραγγεσ/Λαγούμια) 

Κανϊλια Ωρδευςησ 

 Κρατικό Δαςικό Γη 

 Ποταμού 

Π1 Παπαπερϊτησ (Κατούρησ) 

Π2 Ποταμόσ των Κεφαλών (Κατούρησ) 

Π3 Αλυκόσ – Αλμυρόσ 

Π4 Αλυκόσ – Γλυκύσ 

 Περιοχό Δικτύου Natura 2000 

CY 2-2 Αλυκόσ Ποταμόσ (περιλαμβανομϋνου του Αλμυρού Ποταμού) – Ωγιοσ ωζόμενοσ 

(ΣΚ/SCI) 

 Ανατολικόσ Δακτύλιοσ (Ζωνών Προςταςύασ) 

 Αξιόλογοι Λόφοι 

 Περιοχό Προςταςύασ Λόφων – Εξϊρςεων Εδϊφουσ 

 Περιοχό Προςταςύασ Τδατορεμϊτων 

 Περιοχό Προςταςύασ Γεώτρηςησ 

 Βαςικϋσ Λεκϊνεσ Απορροόσ Όμβριων Τδϊτων 

 Περιφερειακϊ Πϊρκα 

 Φώροσ Γηπϋδου 

 Ελαιώνεσ (ενδεικτικϋσ περιοχϋσ) 
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Π ΠΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΦΟΛΕΙΑ 

Π1 Ελϋνειον 

Π2 Ρούςειον 

Ε ΕΚΚΛΗΙΕ 

Ε1 Αγύου Ανδρονύκου και Αγύασ Αθαναςύασ 

Ε2 Αγύων Κωνςταντύνου και Ελϋνησ 

Α ΑΡΦΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΡΨΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 

Α1 Κτιςτό κεπαςτό Κλύμακα (ςτϋρνα) 

Β ΑΡΦΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 

Β1 Ο χώροσ και τα κατϊλοιπα οικιςμού τησ Ρωμαώκόσ περιόδου ςτην τοποθεςύα "Αγκϊλη" 

Β2 Ο χώροσ και τα κατϊλοιπα αρχαύου νεκροταφεύου ςτην τοποθεςύα "Μϊντρα του ταυρύκκου" 
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ΠΒ1 Ο χώροσ που περιλαμβϊνεται ςτα Υ/χ. ΦΦΦ/53Ε1 εντόσ των τεμαχύων 11, 12, 14, 289 και 237 
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ΕΠ1 Σοποθεςύα "Αλακϊθκια – Ρϊχη του Χόφου" 

ΕΠ2 Σοποθεςύα "Αλμυρόσ" 

 

 

Το Προςάρτημα 3 διαβάζεται ςε ςυνδυαςμό με το 

Σχέδιο με Αρ. 7 (Περιβαλλοντικόσ Πλούτοσ) του Τοπικού Σχεδίου 
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