ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΘΖΝΑ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΣΗ 11ης ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ Ε/Ε
Σελ Πέκπηε 28.7.2011 θαη ώξα 14:00, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο (Δ/Δ) ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο, Παλόξκνπ 2, ζπλήιζε ε Δ/Δ ύζηεξα από ηελ
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ/Δ, θ. Ησάλλε Πνιύδνπ, κε αξηζκ. πξση. 2231/ 27.7.2011.
ηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείραλ:
1. Ησάλλεο Πνιύδνο
2. Γαλάε Αλησλάθνπ
3. Mαξία Μαληνπβάινπ
4. Θενδόηα Νάληζνπ
5. Π. θάγηαλλεο
6.Γ.Καινγεξόπνπινο
7. Γ. Μηζνθνίιεο

- Πξόεδξνο Δ/Δ
- Αληηπξόεδξνο Δ/Δ
- Μέινο Δ/Δ
- Μέινο Δ/Δ
- Μέινο Δ/Δ
- Μέινο Δ/Δ
- Αλαπιεξσκαηηθό Μέινο Δ/Δ

Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ήηαλ ζε απαξηία δηόηη ζηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείραλ ηα 6 από ηα 7
ηαθηηθά κέιε ηεο θαη 1 αλαπιεξσκαηηθό ηεο κέινο. Δπίζεο ζπκκεηείραλ ε Πξντζηακέλε ηνπ
Οξγαληζκνύ Αζήλαο Διέλε Ζιηνπνύινπ, ν Γξακκαηέαο ηεο Δ/Δ ηαύξνο Μέληνο θαη ην
αλαπιεξσκαηηθό κέινο θ.Β.Βαβάθνο.
ΘΔΜΑ 3ο: Οριοθέηηζη ζωνών τρήζεων για ηην προζηαζία ηων ορεινών όγκων ηης
Γσηικής Αηηικής (ζσνέτεια).
Σν ζέκα εηζεγήζεθε ε Πξντζηακέλε ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο θα Διέλε Ζιηνπνύινπ θαη κεηά
από ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε, ε Δ/Δ απνθάζηζε νκόθσλα ηα εμήο:
ΑΠΟΦΑΖ
Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (Δ/Δ) ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο εγθξίλεη ηελ εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο κε
ηηο εμήο ηξνπνπνηήζεηο:
1. Οη δώλεο Β1 θαη Β2 λα ελσζνύλ ζε δώλε Β εληόο ηεο νπνίαο λα επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο
γεο θαη νη όξνη δόκεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρέδην Π.Γ. γηα ηελ δώλε Β1.
Σα παξαπάλσ κε ηελ επηθύιαμε ηεο επαλεμέηαζεο ηνπ ζέκαηνο βάζεη λενηέξσλ
ζηνηρείσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ε έθδνζε ηεο απόθαζεο ηνπ ηΔ επί ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο
αθπξώζεσο επί νηθνδνκηθήο αδείαο εθδνζείζαο κε βάζε ηελ απόθαζε ηνπ Ννκάξρε
Γπη. Αηηηθήο ππ΄ αξηζκ. νηθ. 5894/468/28,7,1998.
2. Οη δύν δώλεο Γ2 πνπ βξίζθνληαη αλαηνιηθά ηνπ πγξνηόπνπ ηεο Φάζαο θαη εληόο ηεο
ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ, λα κελ πεξηιακβάλνπλ εγθαηαζηάζεηο αγξνηνπξηζκνύ.
Σελ έγθξηζε ζρεδίνπ Π. Γ/ηνο θαζνξηζκνύ δσλώλ πξνζηαζίαο ησλ νξεηλώλ όγθσλ ηεο Γπηηθήο
Αηηηθήο σο εμήο:
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ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ
Καθοριζμός Εωνών προζηαζίας ηων ορεινών όγκων Κιθαιρώνα, Πάζηρας, Παηέρα και
Γερανείων ηης Γση. Ασηηικής και όρων και περιοριζμών δόμηζης ασηών.
'Α ρ θ ρ o 1
Καζoξίδovηαη ηα όξηα ησλ oξεηvώλ όγθσλ ηνπ Κηζαηξώλα, ηεο Πάζηξαο, ηνπ Παηέξα θαη ησλ
Γεξαλείσλ, πoπ βξίζθovηαη ζηεv πεξηoρή ησv Γήκσλ Μάλδξαο –Δηδπιίαο, Μεγάξσλ θαη
Διεπζίλαο, όπσο ηα όξηα απηά θαίvovηαη κε ζπλερή πξάζηλε γξακκή ζηα εηθνζηηέζζεξα (24)
ζρεηηθά πξσηόηππα δηαγξάκκαηα ζε θιίκαθα 1:10.000 θαη έvα ζε θιίκαθα 1:40.000 πoπ
ζεσξήζεθαv από ηov Πξoτζηάκεvo ηνπ ΟΡΑ θαη πoπ ζπvoπηηθά ηoπο αvηίηππα ζε
θσηoζκίθξπvζε δεκoζηεύovηαη κε ηo παξόv δηάηαγκα.
'Α ρ θ ρ o 2
Δvηόο ησv oξίσv ησv θαζoξηδoκέvσv κε ηo άξζξo 1 ηoπ παξόvηoο oξίδovηαη δώvεο πξoζηαζίαο
όπσο θαίvovηαη κε ζηoηρεία Α1, Α2, Β, Γ1, Γ2, Γ3, Δ1 θαη Δ2 ζηα δηαγξάκκαηα ηoπ άξζξoπ 1 θαη
θαζoξίδovηαη θαηά δώvε ρξήζεηο γεο σο εμήο:
1. Εώvη Α
Δίvαη δώvεο απoιύηoπ πξoζηαζίαο ηεο θύζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ. Ζ δώλε απηή δηαθξίλεηαη ζε
δώλεο Α1 θαη Α2
1.1. Εώνη Α1
Καζνξίδεηαη ζαλ πεξηνρή απόιπηεο πξνζηαζίαο θαη ηδηαίηεξνπ ηνπηαθνύ, πνιηηηζηηθνύ θαη
πεξηβαιινληηθνύ ελδηαθέξνληνο. Πεξηιακβάλεη ηηο πςειόηεξεο θνξπθέο ησλ νξεηλώλ όγθσλ
Κηζαηξώλα, Παηέξα θαη Γεξαλείσλ.
ηε δώλε απηή επηηξέπνληαη ρξήζεηο αλαςπρήο, ππαίζξησλ πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ,
πεξηπάηνπ θαη πεδνπνξηώλ. Δληόο απηήο ζα νξγαλσζεί ην Πάξθν ησλ ηζηνξηθώλ θαη
κπζνινγηθώλ δηαδξνκώλ, γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηδηαίηεξνπ ηνπηαθνύ,
θπζηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ πεξηιακβάλεη. ηελ δώλε απηή επηηξέπνληαη κέρξη
3 νξεηβαηηθά θαηαθύγηα- έλα ζηνλ Κηζαηξώλαο, έλα ζηνλ Παηέξα θαη έλα ζηα Γεξάλεηα-πεξηνξηζκέλεο δηακνξθώζεηο, ρώξνη ζηάζκεπζεο, πεξίπηεξα πεξηβαιινληηθήο θαη ηζηνξηθήο
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ελεκέξσζεο θαη ζεκάλζεηο θαζώο θαη θάζε δηακόξθσζε, ππνδνκή θαη εμνπιηζκόο γηα ηελ
αλάδεημε ησλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ θαη κλεκείσλ θαη ηδηαίηεξα όζσλ ζρεηίδνληαη κε ηηο αξραίεο
θαη κεζαησληθέο δηαδξνκέο (δξόκνη, νρπξώζεηο, πύξγνη, θπιάθηα θιπ). Δπίζεο ζα νξγαλσζνύλ
νη πεδνπνξηθέο δηαδξνκέο, νη πνδειαηηθέο δηαδξνκέο, νη ζηάζεηο ζέαο θαη νη ζέζεηο αλάπαπζεο
ζε εηδηθά νξγαλσκέλνπο ρώξνπο. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πάξθνπ είλαη δπλαηή ε
απνθαηάζηαζε εξεηπσκέλσλ θηηζκάησλ.

1. 2. Εώνη Α2
Καζνξίδεηαη ζαλ πεξηνρή πςειήο πξνζηαζίαο εληόο ησλ νξίσλ ηεο νπνίαο επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο
αλαςπρήο, ππαίζξηνπ αζιεηηζκνύ, ππαίζξησλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ θαη δξαζηεξνηήησλ γηα
ηελ ηζηνξηθή, πνιηηηζηηθή θαη πεξηβαιινληηθή ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηώλ.
Δληόο ηεο δώλεο απηήο επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε αλαςπθηεξίσλ θαζώο θαη πεξηπηέξσλ γηα ηελ
ηζηνξηθή, πνιηηηζηηθή θαη πεξηβαιινληηθή ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηώλ.
Ζ νξγάλσζε ηνπ πάξθνπ εληόο ησλ δσλώλ Α1 θαη Α2, ε νξηνζέηεζε θαη ε αθξηβήο ιεηηνπξγία
ησλ εηζόδσλ ζε απηό, θαζώο θαη ε ρσξνζέηεζε ησλ δηαδξνκώλ, ζηάζεσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη
ππνδνκώλ ζα απνηειέζεη αληηθείκελν εηδηθήο κειέηεο. Ζ κειέηε απηή ζα εγθξηζεί κε Κνηλή
Τπνπξγηθή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Πνιηηηζκνύ θαη
Σνπξηζκνύ κεηά από γλσκνδόηεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Οξγαληζκνύ ηεο Αζήλαο.

2. Εώvη Β
Ζ δώvε Β είλαη ε δώλε πξνζηαζίαο ηνπ πγξνηόπνπ ηεο Φάζαο.
Πεξηιακβάλεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πγξνηόπνπ. Δληόο ησλ νξίσλ ηεο δώλεο απηήο
επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή ελόο πεξηπηέξνπ πεξηβαιινληηθήο- ηζηνξηθήο ελεκέξσζεο θαη
παξαηεξεηήξηα νξληζνπαλίδαο. Δπίζεο επηηξέπνληαη ηα απαξαίηεηα έξγα θαη δξαζηεξηόηεηεο
αλάηαμεο ηνπ πγξνηόπνπ θαη δηαηήξεζεο ηεο βιάζηεζεο.

3. Εώνη Γ
Πεξηιακβάλεη πεξηνρέο θαηνηθίαο θαη γεσξγηθήο ρξήζεο.
Δληόο ησλ πεξηνρώλ απηώλ νξηνζεηνύληαη δώλεο Γ1, Γ2 θαη Γ3 σο εμήο:
3.1. Εώνη Γ1
Ζ δώλε απηή θαζνξίδεηαη σο πεξηνρή θαηνηθίαο εληόο ηεο νπνίαο επηηξέπεηαη ε αλέγεξζε
θαηνηθηώλ, ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ κηθξήο θιίκαθαο θαη κηθξώλ θαηαζηεκάησλ
εμππεξέηεζεο ηεο πεξηνρήο.
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3.2. Εώνη Γ2
Ζ δώλε απηή θαζνξίδεηαη ζαλ πεξηνρή θαηνηθίαο, θαηαζθελώζεσλ θαη γεσξγίαο, εληόο ηεο
νπνίαο επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε θηηξίσλ θαηνηθίαο, θαηαζθελώζεσλ θαη θηηξίσλ
αγξνηνηνπξηζκνύ κηθξήο θιίκαθαο. Με εμαίξεζε ηελ ρξήζε θηηξίσλ αγξνηνπξηζκνύ κηθξήο
θιίκαθαο ζηηο δύν δώλεο Γ2, πνπ.
3.3. Εώνη Γ3
Ζ δώλε απηή βξίζθεηαη εληόο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ πγξνβηνηόπνπ ηεο Φάζαο θαη
θαζνξίδεηαη ζαλ πεξηνρή θαηνηθίαο, θαηαζθελώζεσλ θαη γεσξγίαο. Δληόο απηήο επηηξέπεηαη ε
εγθαηάζηαζε θηηξίσλ θαηνηθία θαη θαηαζθελώζεσλ.
4. Περιοτή Γ
Με ην ζημείο Γ πξνζδηνξίδνληαη ε θαη΄ αξρήλ ζέζε θαη ν αξηζκόο εηζόδσλ ζην πάξθν ηεο σο άλσ
δώλεο Α.
5. Εώνη Δ
Δίλαη δώλεο εηδηθώλ ρξήζεσλ.
5.1. Εώνη Δ1
Ζ δώλε απηή θαζνξίδεηαη σο πεξηνρή εγθαηάζηαζεο Αλαλεώζηκσλ πεγώλ Δλέξγεηαο κε ηελ
εθκεηάιιεπζε αηνιηθνύ δπλακηθνύ.
5.2.. Εώνη Δ2
Ζ δώλε απηή απνηειεί ηε ιαηνκηθή δώλε Μάλδξαο κε βάζε ηελ ΤΑ Γ1/2004 (ΦΔΚ 167 Β)

'Α ρ θ ρ o 3
1. Δληόο ησλ σο άλσ δσλώλ επηηξέπνληαη επηπιένλ ηα παξαθάησ :
α. δεκόζηα έξγα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ επηβίσζε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ρισξίδαο θαη ηεο
παλίδαο.
β. έξγα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο
γ ηα απαξαίηεηα έξγα ηερληθήο ππνδνκήο (ελέξγεηαο, ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο, κεηαθνξώλ)
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δ. πδαηoδεμακεvέο θαη αvηιηoζηάζηα, κεηά από έγθξηζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηoπ
Τπoπξγείoπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, σο πξoο ηεv αvαγθαηόηεηα θαη ηεv
ρσξεηηθόηεηα ηoπο
ε Οη εγθαηαζηάζεηο κεηεσξoιoγηθώv θαη γεσδπvακηθώv ζηαζκώv
2. Δπηπιέov ησv αvσηέξσ επηηξέπovηαη εvηόο ησv Εσvώv Α2, Γ2 θαη Δ oη
εγθαηαζηάζεηο θεξαηώv ηειεπηθoηvσvηώv, ξαδηoθσvίαο θαη ηειεόξαζεο.
3. ε όιεο ηηο δώλεο ηνπ παξόληνο απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε ππαίζξησλ δηαθεκηζηηθώλ
πηλαθίδσλ θαη ηθξησκάησλ.

'Α ρ θ ρ o 4
1. Σα ειάρηζηα όξηα εκβαδoύ θαη oη ιoηπoί όξoη θαη πεξηoξηζκoί δόκεζεο ησλ επηηξεπνκέλσλ θαηά
ηα αλσηέξσ ρξήζεσλ ησv γεπέδσv πoπ βξίζθovηαη ζηελ εθηόο ζρεδίνπ έθηαζε ησλ σο άλσ
δσλώλ, σο εμήο:
α.

Διάρηζηo εκβαδόv: 20.000 η.κ.

β.

Μέγηζηε επηθάvεηα ησv θηηξίσv:
- πεξηπηέξσv αvαςπρήο θαη πεξηπηέξσv ηζηoξηθήο θαη πεξηβαιιovηηθήο εvεκέξσζεο
ηξηάvηα (30) η.κ.έθαζηo θαη ζε πεξίπησζε αvεγέξζεσο πεξηζζoηέξσv ηoπ εvόο
πεξηπηέξoπ, ε κέγηζηε επηηξεπόκεvε επηθάvεηα ζπλνιηθά δεv δύvαηαη vα είvαη
κεγαιύηεξε ησv εθαηό (100) η.κ.
- αvαςπθηεξίσv, θαηαθπγίσλ θαη πεξηβαιιovηηθήο ελεκέξσζεο εθαηόv είθoζη (120) η.κ.
- θαηoηθίαο θαη εγθαηαζηάζεσλ ππνζηήξημεο θαηαζθελώζεσλ εθαηόv εμήληα (160) η.κ.
- αγξνηνηνπξηζκνύ δηαθόζηα (200) η.κ. θαη επηπιένλ απηνηειείο απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ
εμήληα (60) η.κ.
- γεσξγηθώv απoζεθώv εμήληα (60) η.κ.

γ.

Μέγηζηo επηηξεπόκεvo ύςoο ησv θηηξίσv (κεηξoύκεvo από ηo γύξσ θπζηθό έδαθoο):
- πεξηπηέξσv αvαςπρήο θαη πεξηπηέξσv ηζηoξηθήο θαη πεξηβαιιovηηθήο εvεκέξσζεο: ηξία
(3) κέηξα.
- αvαςπθηεξίσv, θαηαθπγίσλ, πεξηβαιιovηηθήο ελεκέξσζεο : 3,5 κ.
- γεσξγηθώv απoζεθώv : ηξία (3) κ.
- ηζνγείσλ θαηoηθηώv, θαηαζθελώζεσλ θαη αγξνηνξνπξηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ : 3,5 κ
- δπνξόθσλ θαηνηθηώλ θαη αγξνηνξνπξηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ: εθηά (7) κ
δ Πάvσ από ηo κέγηζηo επηηξεπόκεvo ύςoο επηβάιιεηαη ε θαηαζθεπή ζηέγεο κε θεξακίδηα, ηo
ύςoο ηεο oπoίαο δεv επηηξέπεηαη vα ππεξβαίvεη ηα δύo (2) κέηξα.
ε.

Γηα ηεv ρoξήγεζε oηθoδoκηθήο άδεηαο αvέγεξζεο γεσξγηθώv απoζεθώv θαη αvηιηoζηαζίσv
απαηηείηαη ε πξoεγoύκεvε έγθξηζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηoπ Τπoπξγείoπ Γεσξγίαο.
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ζη.

Γηα ηεv θoπή δέvδξσv απαηηείηαη ε άδεηα ηεο αξκόδηαο Γαζηθήο Αξρήο ηoπ Τπoπξγείoπ
Γεσξγίαο θαη Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη Σξνθίκσλ.

δ.

Γηα θάζε απαηηoύκεvε αιιαγή ηoπ θπζηθoύ αvαγιύθoπ εθαξκόδovηαη oη δηαηάμεηο ηoπ
άξζξoπ 40 παξ.1 ηoπ v.1337/83 (Α 33).

ζ.

Οη αξρηηεθηovηθέο κειέηεο ησv αvεγεξζεζoκέvσv θηηξίσv πνπ βξίζθνληαη ζηηο δώλεο Α2 θαη
Γ2 , εγθξίvovηαη από ηεv oηθεία Δπηηξoπή Πoιεoδoκηθoύ θαη Αξρηηεθηovηθoύ Διέγρoπ
(ΔΠΑΔ) ε oπoία εγθξίvεη επίζεο ηε ζέζε ησv θηηξίσv κέζα ζηo γήπεδo.

2. Σα voκίκσο πθηζηάκεvα θηίξηα θαηoηθίαο, Ναώv, Μovώv, θηίξηα ή ρώξoη πoιηηηζηηθώv
εθδειώζεσv, αζιεηηθώv εγθαηαζηάζεσv, θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο, θηίξηα θαη
εγθαηαζηάζεηο θoηvήο σθειείαο, θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο θηελνηξνθηθώλ κνλάδσλ όπoπ
ζύκθσvα κε ηηο παξαπάvσ δηαηάμεηο δεv επηηξέπovηαη, είvαη δπvαηόv vα δηαηεξoύv ηε
ρξήζε απηή ζηα γήπεδα ζηα νπνία βξίζθνληαη. ηα θηίξηα απηά θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο
επηηξέπovηαη oη επηζθεπέο.
3. ε πεξίπησζε γεπέδoπ πoπ εκπίπηεη ζε πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο δώvεο ή ηέκvεηαη από ηo όξηo
πξoζηαζίαο ε αξηηόηεηα ππoιoγίδεηαη εθ'oιoθιήξoπ ηoπ γεπέδoπ,ηo θηίξηo όκσο
θαηαζθεπάδεηαη ζε εθείvo ηo ηκήκα ηoπ γεπέδoπ,πoπ είvαη δπvαηή ε αvέγεξζε θηηξίoπ ζύκθσvα
κε ηηο ρξήζεηο θαη ηoπο όξoπο δόκεζεο ηεο πεξηoρήο πoπ εκπίπηεη ηo ηκήκα ηoπ γεπέδoπ.
4. Δληόο ησλ θεξπγκέλσλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο απαηηείηαη
ε έγθξηζε ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ ηνπ ΤΠΠΟ.
5. ηηο πεξηνρέο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ππάγνληαη ζηε δαζηθή λνκνζεζία εθαξκόδνληαη
παξαιιήισο νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο απηήο.

'Α ρ θ ρ o 5
Οη όξνη θαη πεξηνξηζκνί δόκεζεο ησλ νηθνπέδσλ πνπ βξίζθνληαη εληόο νξίσλ νηθηζκνύ πξν ηνπ
1923,ηξνπνπνηνύληαη θαη θαζνξίδνληαη σο εμήο:
 Ο .Γ. θαζνξίδεηαη ζε 0.2
 Σν πνζνζηό θάιπςεο 15%.
 Μέγηζην επηηξεπόκελν ύςνο , κεηξνύκελν από ην πέξημ θπζηθό έδαθνο 7κ.
Πέξαλ ηνπ επηηξεπόκελνπ ύςνπο επηβάιιεηαη ζηέγε κέγηζηνπ ύςνπο 1.50κ.
Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο.
'Α ρ θ ρ o 6
Οηθoδoκηθέο άδεηεο πoπ έρoπv εθδoζεί κέρξη ηε δεκoζίεπζε ηoπ παξόvηoο Π.Γ/ηoο, εθηειoύvηαη
όπσο εθδόζεθαv βάζεη ησv ππoβιεζέvησv ζηoηρείσv.
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'Α ρ θ ρ o 7
Ζ ηζρύο ηoπ παξόvηoο δηαηάγκαηoο αξρίδεη από ηε δεκoζίεπζή ηoπ ζηεv Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξvήζεσο.
ηεv Τπoπξγό Πεξηβάιιovηoο Υσξoηαμίαο θαη Γεκoζίσv 'Δξγσv αvαζέηoπκε ηε δεκoζίεπζε θαη
εθηέιεζε ηoπ παξόvηoο δηαηάγκαηoο.

Ο Γξακκαηέαο ηεο Δ/Δ

ηαύξνο Μέληνο

Ο Πξόεδξνο ηεο Δ/Δ

Ησάλλεο Πνιύδνο
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