
















 

Άρθρο 26 ΝΟΜΟΣ 2831/2000 

Εφαρμογή προϊσχυουσών διατάξεων 

Σχετικό: το άρθρο 51 παρ. 2γ του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Α`  174/08/08/2013) 

Σχετικό:παρ.4 άρθρου 34 Ν.4014/2011,ΦΕΚ Α 209/21.9.2011 

  1.Οταν μετά την ισχύ του παρόντος νόμου τροποποιούνται οι γενικές ή ειδικές 

πολεοδομικές διατάξεις ή οι κανονισμοί που ισχύουν σε περιοχές εγκεκριμένων 

σχεδίων πόλεως ή σε οικισμούς γενικά ή σε εκτός σχεδίου περιοχές , 

εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις, εάν πριν από τη θέσπισή τους: 

  α) είχε εκδοθεί και εξακολουθεί να ισχύει νόμιμη άδεια οικοδομής. 

  β) είχε υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία αίτηση για την έκδοση 

ή την αναθεώρηση άδειας οικοδομής με όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά, που 

απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις, 

  γ) είχε εγκριθεί από τον αρμόδιο φορέα μέσα στην τελευταία τριετία και ισχύει 

μελέτη ειδικού κτιρίου σχετική με τη λειτουργικότητά του με ή χωρίς 

παρεκκλίσεις με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις, 

  δ) είχε υποβληθεί στην αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία μέσα στο τελευταίο 

έτος αίτηση με πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη η οποία προβλέπεται από σχετικές 

διατάξεις για τη χορήγηση άδειας οικοδομής, 

  ε) είχε προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός σύμφωνα με τις εκόστοτε 

ισχύουσες διατάξεις ή ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 του ν. 716 /1977 (ΦΕΚ 295 Α`). 

 Στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ οι προϊσχύουσες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο 

εάν η οικοδομική άδεια εκδοθεί ή αναθεωρηθεί το αργότερο μέσα σε έξι (6) 

μήνες από την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων, η προθεσμία δε αυτή 

αναστέλλεται για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

πλήρους φακέλου που έχει κατατεθεί για την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή 

την αναθεώρησή της. 



Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 και 2 άρθρ.12 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 

308/31.12.2003και  με το άρθρ.140 Ν.4495/2017 

 

 

2. Οι οικοδομικές άδειες για τις οποίες έχει εφαρμογή η παράγραφος 1 

επιτρέπεται να αναθεωρούνται μέσα στο χρόνο ισχύος τους, σύμφωνα με τις 

προισχύουσες διατάξεις μόνον εφόσον δεν γίνεται αύξηση του συντελεστή 

δόμησης που προβλέπεται από την οικοδομική άδεια ή του συντελεστή κατ΄ 

όγκο εκμετάλλευσης ή αλλαγή χρήσης του κτιρίου, εφόσον η αλλαγή χρήσης 

αντίκειται στις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο της αναθεώρησης. Μετά τη 

λήξη της ισχύος τους επιτρέπεται να αναθεωρούνται σύμφωνα με τις 

προϊσχύουσες διατάξεις για το τμήμα του κτιρίου στο οποίο έχει περατωθεί μέσα 

στο χρόνο ισχύος τους ο φέρων οργανισμός. Για το υπόλοιπο τμήμα του κτιρίου η 

αναθεώρηση γίνεται με τους νέους όρους δόμησης. Κάθε μεταγενέστερη 

προσθήκη γίνεται με τους νέους όρους και περιορισμούς δόμησης. 

 

 

3. Εάν πριν τη θέσπιση των νέων όρων και περιορισμών δόμησης προηγήθηκαν 

αλλεπάλληλες συνεχείς αναστολές οικοδομικών εργασιών, η παράγραφος 1 έχει 

εφαρμογή μόνον εφόσον η αίτηση για την έκδοση της σχετικής πράξης έχει 

υποβληθεί πριν από την επιβολή της πρώτης αναστολής. 

 

 

4. Η επιβολή αναστολής οικοδομικών εργασιών σε περιοχή εντός σχεδίου 

προκειμένου να τροποποιηθούν οι όροι και περιορισμοί δόμησης δεν έχει 

εφαρμογή σε ισχύουσες οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν μέχρι την ήμερα που 

αρχίζει η αναστολή αυτή. 

 

5. Σε οικόπεδο που έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια πριν τη μεταβολή γενικών ή 

ειδικών διατάξεων που αφορούν στην επιτρεπόμενη κάλυψη και που κατά το 

χρόνο έκδοσης είχε ήδη συσταθεί διηρημένη ιδιοκτησία κατά τις διατάξεις του Ν. 

1024/1971 (ΦΕΚ 232 Α), ο ή οι συνιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

ποσοστό της νέας επιτρεπόμενης κατά το αναλογούν σε αυτούς ποσοστό 

συνιδιοκτησίας. 



6.Νομίμως υφιστάμενες χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων σε περιοχές στις  

οποίες καθορίζονται ή μεταβάλλονται οι χρήσεις γης διατηρούνται εκτός αν  

ορίζεται διαφορετικά με την κανονιστική πράξη καθορισμού ή μεταβολής των  

χρήσεων. 

 Στις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά, καθορίζεται υποχρεωτικά και ο  

χρόνος απομάκρυνσης των μη επιτρεπόμενων χρήσεων, ο οποίος δεν μπορεί να  

είναι μικρότερος των πέντε ετών, ανάλογα με τη χρήση, τους ενδεχόμενους  

κινδύνους για το περιβάλλον, τις εκτιμώμενες επιπτώσεις στην επιθυμητή  

οργάνωση της περιοχής, τα τεχνικά, οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα, τη  

συμβολή τους στην οικονομία της περιοχής και το κόστος και τις δυσκολίες  

μετεγκατάστασης. 

 Η ως άνω χρονική προθεσμία απομάκρυνσης παρατείνεται μέχρι να εγκριθεί 

ζώνη  υποδοχής της δραστηριότητας στα διοικητικά όρια του οικείου και των 

όμορων  Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού. 

 Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας απομάκρυνσης, επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός 

ή και η επέκταση των εγκαταστάσεων, εφόσον βελτιώνονται οι επιπτώσεις στο  

περιβάλλον από τη λειτουργία της μονάδας, καθώς επίσης και εργασίες  

συντήρησης και επισκευής των κτιρίων που αποσκοπούν στην ασφάλεια και την  

υγιεινή των διαβιούντων και εργαζομένων σε αυτά.Η επέκταση των 

εγκαταστάσεων πραγματοποιείται μέσα στο γήπεδο όπου λειτουργεί η 

εγκατάσταση ή σε όμορό του, ανεξαρτήτως του χρόνου κτήσης του όμορου 

γηπέδου. 

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 59 ΝΟΜΟΣ 4546/2018 με ισχύ την 12/06/2018 

 7.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και όταν η τροποποίηση των  

γενικών ή ειδικών πολεοδομικών διατάξεων θεσπίζεται κατ` εξουσιοδότηση της  

παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 1337/1983. 

Σημ.: όπως προστέθηκε με την παρ.2 άρθρ.12 Ν.3212/2003,     ΦΕΚ Α 

308/31.12.2003. 

Σχετικό: παρ.5 άρθρ.23 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308/31.12.2003 

Σχετικό:ΕΓΚΥΚΛΙΟ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.υπ΄αριθμ.38/Αθήνα 30/6/2000   Αρ. Πρωτ. : 84128 





















ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – Δνση Μετ/ρών & Επικονωνιών. Σελ. 1/2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ταχ. Δνση : Λευκόβρυση
Τ. Κ. : 501 00 Κοζάνη

Πληροφορίες : Α. Κανδυλιώτης  Προς :      Πίνακας αποδεκτών

Τηλέφωνο : 2461042081
2461354302

Fax : 2461354312
e-mail

ΘΕΜΑ :   Χρήσεις εντός οικισμού Βελβενδού.
ΣΧΕΤ :  To υπ’ αρίθμ. 307/12-2-2020  έγγραφο σας.

     Σε απάντηση του παραπάνω σχετ. εγγράφου σας και αφού λάβαμε υπόψη την πρόταση σας 
μαζί το υπ' αρίθμ.  130729/28-8-2019 έγγραφο της Δ/νσης Περιβ.& Χωρ. Σχεδιαμού της Περιφ. Δυτ. 
Μακεδονίας σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :
 

 μέχρι την ψήφιση του σχετ. Προεδρικού διατάγματος και την αποδοχή των προτάσεων σας 
από το ΥΠ.ΠΕ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ,  παρά την γνωμοδότηση του ΣΥΘΟΠΑ με το υπ' αρίθμ. 21/16-
07-2019 έγγραφο του , στις χρήσεις γης που προβλέπονται σήμερα να μπορούν να 
ασκηθούν στο υφιστάμενο ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού Βελβενδού του Δήμου 
Βελβενδού δεν συμπεριλαμβάνονται χρήσεις όπως '' συνεργείων αυτοκινήτων '' η '' 
πρατηρίων υγρών καυσίμων  '' που άπτονται  των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας 
καθώς και άλλες που δεν άπτονται  αυτής .

 σας γνωρίζουμε επίσης ότι στον οικισμό  Βελβενδού του Δήμου Βελβενδού υπάρχουν 
επιχειρήσεις '' συνεργείων αυτοκινήτων '' και  '' πρατηρίων υγρών καυσίμων  '' που οι 
άδειες λειτουργίας τους τελούν σε  ανάκληση και εφόσον δεν τηρούνται από τους 
ιδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων οι όροι της ανάκλησης τους επίκειται η σφράγιση 
αυτών.

    Η υπηρεσία μας στα πλαίσια της ευαισθησίας της στο να μην κλείνουν επιχειρήσεις,  
προκαλώντας οικονομική βλάβη σε αυτές καθώς και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της 
επανηλειμμένως  έχει ενημερώσει τους ιδιοκτήτες τους , για δικές τους δυνατές ενέργειες , 
προς αποφυγή της σφράγισης τους και την προσαρμογή  τους στο υφιστάμενο νομοθετικό 
πλαίσιο χωρίς η ανταπόκριση όλων να είναι η δέουσα με αποτέλεσμα να υποχρεούται να 
πράξει κατά τον Νόμο , έχοντας παλαιότερα προκαλέσει ακόμα και συσκέψεις με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς προς ανάληψη πρωτοβουλιών σε αυτήν την κατεύθυνση .
   Η υπηρεσία μας και πάλι  στα πλαίσια των δυνατοτήτων της θα δείξει την δέουσα δυνατή 
προσοχή και ανοχή για την συνέχιση της λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων 
λαμβάνοντας υπόψη και τα ως άνω σχετικά έγγραφα σας για τις πρωτοβουλίες που έχουν 
αναληφθεί από τον Δήμο και την Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας μέσω των υπηρεσιών τους για την 
εντός των ημερών όπως αναφέρετε διευθέτηση του θέματος.

                                                                                                                         Ο Προιστάμενος της Δ/νσης 

                                                                                                                              Κανδυλιώτης  Αλέξανδρος
        Πίνακας αποδεκτών



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
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1. Δήμο Βελβενδού / Αγίας Τριάδος 21 / Βελβενδό ΤΚ 50400(Γραφείο Δημάρχου)
         
         ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης Περιφ. Δυτ . Μακεδονίας κ. Τσιούμαρη Γρηγόριο Νομαρχία 
Κοζάνης  50100 Δημοκρατίας 27  ( 2ος όροφος Νομαρχίας)

2.  Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Περιβάλλοντος Περιφ. Δυτ . Μακεδονίας κ. Καλλιόπη 
Κυριακίδου ΖΕΠ  Κοζάνης 

3. Γεν.  Δ/νση Μεταφ. & Επικοινωνιών Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας
Δημοκρατίας 27  ( 2ος όροφος Νομαρχίας).



































Άρθρο 3 Π.Δ. 59/2018 

Γενική Κατοικία 

Στις περιοχές γενικής κατοικίας επιτρέπονται μόνο: 

(1) Κατοικία. 

(2) Κοινωνική πρόνοια. 

(3) Εκπαίδευση: Τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να 

έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τμ. 

(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις. 

(5) Θρησκευτικοί χώροι. 

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

(7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας. 

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

(8.1), ιδιωτικές κλινικές μέχρι 100 κλίνες (8.2.2), εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας (8.3), 

μονάδες πρόληψης και καταπολέμησης των εξαρτήσεων (8.4). 

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα 

(10.1), Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) και Υπεραγορές τροφίμων (10.3) οι 

οποίες πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τμ. (ν. 4315/2014). 

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

Κέντρα έρευνας. 

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

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

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

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

μοτοποδηλάτων. 

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

εξυπηρέτηση οχημάτων. Η εγκατάσταση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων σε συνδυασμό με 

χρήσεις σταθμού αυτοκινήτων, πλυντηρίου και λιπαντηρίου αυτοκινήτων, αξεσουάρ αυτοκινήτου 

και μίνι μάρκετ για την εξυπηρέτηση των πελατών, επιτρέπεται μόνο εφόσον αποτελεί μοναδική 

χρήση του οικοπέδου. 

(18) Πλυντήρια Λιπαντήρια αυτοκινήτων. 

(19.1) Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων συνήθων οχημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι μοτοσικλέτες 

και μοτοποδήλατα) μέχρι 3,5 τόνους μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων 

εκτός φανοποιείων και βαφείων. Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό οι χρήσεις φανοποιείων και 



βαφείων μπορεί να επιτραπούν κατ’ εξαίρεση σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, υπό την προϋπόθεση 

ότι θα είναι χαμηλής όχλησης και θα αποτελούν συνοδή χρήση του συνεργείου. 

(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας.δόμησης. Δεν επιτρέπονται οι 

αποθήκες με κωδικό 20.1. Ειδικά για τις φαρμακαποθήκες, η μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης 

ανέρχεται σε 1.500 τ.μ. 

(21) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (ν. 4302/2014). Επιτρέπονται μόνο Αποθήκες χονδρικού 

εμπορίου χαμηλής όχλησης (21.3.) μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 400τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με καθορισμό θέσης από το εγκεκριμένο 

ρυμοτομικό σχέδιο. 

(27) Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.). 

(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα κοινή υπουργική απόφαση 18485/26-

4-2017 ΦΕΚ Β’ 1412). Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης και Μικρά πράσινα σημεία. 

(41) Εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών προσφύγων και ευάλωτων 

ομάδων μέχρι 300 ατόμων. 

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

(46) Αστική γεωργία λαχανόκηποι. 

(48) Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του ΝΟΚ 

(49) Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, 

στέγαστρα κ.λπ.) 

(52) Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση 

κ.λπ.) 

  

Με τον πολεοδομικό σχεδιασμό είναι δυνατό να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την πυκνότητα 

εγκατάστασης πλην των με κωδικό (1), (2), και (5) ανωτέρω χρήσεων (όπως μέγιστος αριθμός ανά 

Ο.Τ/Π.Ε./οδικό άξονα ή κατά άλλο επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο). 

  

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.4 Άρθρο 44 ΝΟΜΟΣ 4685/2020 με ισχύ την 07/05/2020 









Άρθρο 12 ΝΟΜΟΣ 3212/2003 

Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 26 του Ν. 2831/2000 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α) οι λέξεις "με 

την επιφύλαξη του άρθρου 4" διαγράφονται 

2.Τα πέντε τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 2831/2000 αντικαθίστανται 

ως εξής: 

«Στις παραπάνω περιπτώσεις β`, γ`, δ` και ε`, οι προϊσχύουσες διατάξεις εφαρμόζονται 

μόνο εάν η οικοδομική άδεια εκδοθεί ή αναθεωρηθεί σε διάστημα το πολύ έξι (6) μηνών 

από την ισχύ των νέων διατάξεων. Η θέσπιση διαφορετικών μεταβατικών διατάξεων από 

τις ανωτέρω και διαφορετικών ρυθμίσεων από τις προβλεπόμενες στις επόμενες 

παραγράφους 2 και 3 επιτρέπεται μόνο για τις ανωτέρω περιπτώσεις β`, γ`, δ` και ε` και 

μόνο αν η μεταβολή των γενικών ή ειδικών πολεοδομικών διατάξεων ή κανονισμών 

θεσπίζεται κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 4 του Ν. 1557/1985 για την προστασία 

παραδοσιακών οικισμών και συνόλων ή της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 1650/1986 για 

την προστασία των περιοχών που αναφέρονται περιοριστικά στις παραγράφους 1 έως και 

4 του άρθρου 19του ίδιου νόμου." 

3. Στο άρθρο 26 του Ν. 2831/2000 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής: 

"6. Νομίμως υφιστάμενες χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων σε περιοχές στις οποίες 

καθορίζονται ή μεταβάλλονται οι χρήσεις γης διατηρούνται εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά με την κανονιστική πράξη καθορισμού ή μεταβολής των χρήσεων. 

Στις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά, καθορίζεται υποχρεωτικά και ο χρόνος 

απομάκρυνσης των μη επιτρεπόμενων χρήσεων, ο οποίος δεν μπορεί να είναι 

μικρότερος των πέντε ετών, ανάλογα με τη χρήση, τους ενδεχόμενους κινδύνους για το 

περιβάλλον, τις εκτιμώμενες επιπτώσεις στην επιθυμητή οργάνωση της περιοχής, τα 

τεχνικά, οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα, τη συμβολή τους στην οικονομία της 

περιοχής και το κόστος και τις δυσκολίες μετεγκατάστασης. 

Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας απομάκρυνσης, επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός ή και η 

επέκταση των εγκαταστάσεων, εφόσον βελτιώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από 

τη λειτουργία της μονάδας, καθώς επίσης και εργασίες συντήρησης και επισκευής των 

κτιρίων που αποσκοπούν στην ασφάλεια και την υγιεινή των διαβιούντων και 

εργαζομένων σε αυτά. 

7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και όταν η τροποποίηση των γενικών ή 

ειδικών πολεοδομικών διατάξεων θεσπίζεται κατ` εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 

29 του Ν. 1337/1983." 
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