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ΑΘΖΝΑ

ΠΡΟΣΑΗΑ ΟΡΔΗΝΟΤ ΟΓΚΟΤ ΤΜΖΣΣΟΤ
ρέδην πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο
ΔΗΑΓΩΓΖ
1.
Ο Τκεηηφο ππφθεηηαη ζε θαζεζηψο πξνζηαζίαο κε ην π.δ. 31.8/20.10.1978. Σκήκαηά ηνπ
δηέπνληαη επίζεο θαη απφ άιια θαζεζηψηα πξνζηαζίαο: Αηζζεηηθφ Γάζνο Καηζαξηαλήο (π.δ.
91/22.1.1974 (ΦΔΚ 31/Α’/6.2.1974)), Καηαθχγην Άγξηαο Εσήο (π.α. 38070/19772/6.5.1976
(ΦΔΚ 683/Β’/24.5.1976) θαη Σνπίν Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Κάιινπο (π.α. 25638/1968 (ΦΔΚ
Β/669/30.11.1968)). Λφγσ ηεο αμίαο ησλ δαζηθψλ νηθνηφπσλ, ε πεξηνρή ππφθεηηαη ζε θαζεζηψο
πξνζηαζίαο βάζεη ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 92/43/ΔΟΚ θαη έρεη εληαρζεί ζην δίθηπν Natura 2000
κε ηνλ ηίηιν «Τκεηηφο, Αηζζεηηθφ Γάζνο Καηζαξηαλήο – Λίκλε Βνπιηαγκέλεο» (GR3000006).
Δληφο ησλ επνκέλσλ κελψλ, κεγάιν κέξνο ηνπ Τκεηηνχ, ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη θαη
πεδηλά ηκήκαηα, ζα ηεζεί ππφ ηηο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο θαη ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο
79/409/ΔΟΚ γηα ηα άγξηα πνπιηά, ραξαθηεξηδφκελν σο Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο. Δπηπιένλ,
πνιιά απφ ηα είδε πνπ απαληψληαη ζηνλ Τκεηηφ πξνζηαηεχνληαη απφ ην επξσπατθφ θαη δηεζλέο
δίθαην.
2.
Ο Τκεηηφο έρεη εμαηξεηηθή νηθνινγηθή ζεκαζία. Ζ νηθνινγηθή ηνπ ζεκαζία δελ έγθεηηαη
κφλν ζηελ πνιχ αμηφινγε βηνπνηθηιφηεηα πνπ θηινμελεί, εηδηθά φζνλ αθνξά ηε ρισξίδα θαη ηελ
νξληζνπαλίδα, αιιά θαη ζηελ θεληξηθή ζέζε ηνπ φξνπο κε φιεο ηηο θξίζηκεο ζεκαζίαο
νηθνινγηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη, ζηελ Αηηηθή.
3.
Λφγσ ησλ απμεκέλσλ πηέζεσλ θαη δηακνξθσκέλσλ θαηαζηάζεσλ, θξίλεηαη απνιχησο
απαξαίηεηε ε ελίζρπζε ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο, κέζα απφ ηελ επέθηαζε θαη επί ην
απζηεξφηεξνλ πξνζηαζία ηεο Εψλεο Α θαη ηνλ νξηζκφ πεξηθεξεηαθψλ δσλψλ κε ζαθείο
ξπζκίζεηο πξνζηαζίαο. Κξίλεηαη επίζεο απνιχησο αλαγθαία ε ελίζρπζε ηνπ ηζρχνληνο
θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο, κε βάζε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία.
4.
Σν 1998, ην ηΔ επεμεξγάζηεθε ζρέδην π.δ. θαη δηαηχπσζε ζεηξά ζρνιίσλ, ηα νπνία
επέβαιαλ ζαξσηηθέο αιιαγέο, κε ζηφρν ηε δηαηχπσζε ζαθψο απζηεξφηεξνπ θαζεζηψηνο
πξνζηαζίαο. Σν πξαθηηθφ επεμεξγαζίαο 67/1998 (ηΔ Δ΄) επέρεη δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα γηα ηηο
ζρεηηθέο εηζεγήζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ Αζήλαο.
5.
Σν 2009, ε ππεξεζία ηνπ Οξγαληζκνχ δηακφξθσζε ζρέδην λένπ π.δ., ην νπνίν εγθξίζεθε
απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαηά ηελ 21ε ηαθηηθή ζπλεδξίαζή ηεο, ζηηο 26 Απγνχζηνπ 2009.
Σν ζρέδην απηφ ηέζεθε ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ππνβιήζεθε ζηνλ
Οξγαληζκφ Αζήλαο πιήζνο ζρνιίσλ, ηα νπνία εμεηάζηεθαλ θαηά ηε θάζε δηακφξθσζεο ηνπ
παξφληνο.
6.
Καηά ηε θάζε δηακφξθσζεο ηνπ ζρεδίνπ π.δ. απφ ηνλ Οξγαληζκφ, ε Δθηειεζηηθή
Δπηηξνπή εηζεγήζεθε πξνο ηνλ Τπνπξγφ ΠΔΥΩΓΔ παξάηαζε ηεο αλαζηνιήο ρνξήγεζεο
νηθνδνκηθψλ αδεηψλ γηα ελλέα (9) επηπιένλ κήλεο (αξ. πξση. 2857/24.7.2009). Με ηελ ππ.
αξηζκ. 33229/ΦΔΚ 410 ΣΑΑΠΘ/19.08.2009 απφθαζή ηνπ, ν ΤΠΔΥΩΓΔ αλαζηέιιεη ηελ έθδνζε
νηθνδνκηθψλ αδεηψλ γηα έμη (6) κήλεο. Με λέα εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ, ε
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή απνθάζηζε ηελ παξάηαζε ηεο αλαζηνιήο γηα έλα αθφκε έηνο. Ζ
παξάηαζε ηεο αλαζηνιήο εγθξίζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ππ. αξηζκ. 7528 απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ
ΠΔΚΑ (ΦΔΚ 85’ Α.Α.Π./18.03.2010).
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ΟΗ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΡΤΘΜΗΔΗ
ηφρνη ηνπ πξνηεηλφκελνπ π.δ. είλαη νη εμήο:
1. Απζηεξνπνίεζε ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο, ηφζν γηα ηε δψλε απνιχηνπ πξνζηαζίαο, φζν
θαη γηα ηελ πεξηθεξεηαθή δψλε, θπξίσο κέζα απφ ηε κείσζε ησλ επηηξεπφκελσλ ρξήζεσλ, ηελ
αχμεζε ηεο αξηηφηεηαο θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ παξεθθιίζεσλ.
2. αθήο νξηνζέηεζε δσλψλ πξνζηαζίαο, ηφζν γηα ηνλ νξεηλφ φγθν φζν θαη γηα ηηο πεδηλέο, ηηο
δαζηθέο θαη αγξνηηθέο εθηάζεηο ηεο πεξηθεξεηαθήο δψλεο, θαζψο θαη γηα ηηο πεξηνρέο αζηηθνχ
πξαζίλνπ.
3. Καζνξηζκφο ζαθψλ ξπζκίζεσλ πξνζηαζίαο πνπ ζα αληηκεησπίδνπλ ηελ πεξηνρή σο ππφ
πξνζηαζία νηθνζχζηεκα.
4. Δλαξκφληζε κε ηηο αλάγθεο δηαρείξηζεο ησλ Δηδηθψλ Εσλψλ Γηαηήξεζεο, φπσο απηέο
απνξξένπλ απφ ηελ νδεγία 92/43/ΔΟΚ, ζηεο νπνίαο ηηο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο ππάγεηαη
κεγάιν ηκήκα ηεο πεξηνρήο.
5. χλδεζε ηνπ νξεηλνχ φγθνπ κε ηνλ αζηηθφ ηζηφ, θπξίσο κέζσ ηεο ζεζκνζέηεζεο θαη
νξηνζέηεζεο δπν κεηξνπνιηηηθψλ πάξθσλ.
Οη πξνηεηλφκελεο δψλεο είλαη νη εμήο:
1. Εώλε Α - Απόιπηε πξνζηαζία ηεο θύζεο: Δπηηξέπνληαη κφλν έξγα δηαρείξηζεο θαη
πξνζηαζίαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Απαγνξεχεηαη θάζε είδνπο δφκεζε, θαζψο θαη ε
παξαρψξεζε δεκνζίσλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. Σν δήηεκα ησλ ππαξρνπζψλ ξαδηνηειενπηηθψλ
θεξαηψλ ζα ξπζκηζηεί κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε.
2. Εώλε Β – Πεξηθεξεηαθή δώλε πξνζηαζίαο: Καιχπηεη ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ηελ αξρηθή
εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο δψλεο Β1, Β2 θαη Β3 (κε εμαίξεζε ηελ πεξηνρή ησλ Ηιηζίσλ).
Δπηηξέπνληαη ήπηεο ρξήζεηο, φπσο ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο πεξηθεξεηαθέο δψλεο
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ζηηο νπνίεο ππάξρεη αλζξσπνγελήο δξαζηεξηφηεηα. Δληφο ηεο
δψλεο Β επηηξέπεηαη ε εθπαίδεπζε, ε γεσξγία θαη ε ππαίζξηα αλαςπρή. Δπηηξέπεηαη επίζεο ε
αλέγεξζε θαη ιεηηνπξγία ελφο (1) θέληξνπ πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο αλά
δήκν, ζηηο αλαηνιηθέο ππψξεηεο ηνπ Τκεηηνχ, νη νπνίεο ηψξα βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ησλ
δήκσλ Γιπθψλ Νεξψλ, Παηαλίαο, Κξσπίαο θαη Βάξεο. Ωο ειάρηζην εκβαδφλ αξηηφηεηαο
νξίδνληαη ηα 40 ζηξέκκαηα, κέγηζηνο ζπληειεζηήο δφκεζεο ην 0,2 θαη πνζνζηφ θάιπςεο ην
15%. Ζ δηακφξθσζε ρψξσλ ππαίζξηαο αλαςπρήο, αλεμαξηήησο ηνπ ραξαθηήξα ηεο έθηαζεο,
δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο 66102/970/1995 (ΦΔΚ Β`330/28.4.1995)
ζχκθσλα κε ηε δαζηθή λνκνζεζία. Απφ ηα επηηξεπφκελα έξγα θαη εξγαζίεο ηεο αλσηέξσ
απφθαζεο, εμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο 9 (θέληξα πιεξνθφξεζεο επηζθεπηψλ) θαη 15 (μχιηλα
ιπφκελα νηθήκαηα).
3. Εώλε Γ – Αξραηνινγηθήο πξνζηαζίαο: Ζ δψλε απηή θαιχπηεη πεξηνρέο πνπ
ππνδείρζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαηά ηε δηαβνχιεπζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ ζρεδίνπ
π.δ. σο αξραηνινγηθέο δψλεο θαη θαιχπηνπλ ηηο πεξηνρέο Κάζηξν, Λακπξηθά θαη Κίηζη ηνπ Γ.
Κξσπίαο. ηε δψλε Γ επηηξέπεηαη κφλν ε γεσξγηθή ρξήζε, ε νπνία θξίζεθε απφ ην ΤΠΠΟΣ σο
ζπκβαηή κε ηνλ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο.
4. Εώλε Γ – Μεηξνπνιηηηθώλ Πάξθσλ Γνπδή (Γ1) θαη Ηιηζίσλ (Γ2): Ζ Εψλε Γ
ζπγθξνηείηαη απφ ηκήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα φξηα ηεο Εψλεο Β ηνπ π.δ. 544/78 ηνπ
φξνπο Τκεηηνχ.
Σν παξφλ ζρέδην π.δ. βαζίζηεθε ζην ζηφρν ηεο κεγαιχηεξεο θαη πην άκεζεο δπλαηήο
πξνζηαζίαο θαη αμηνπνίεζε ζηνηρεία, δεδνκέλα θαη πξνηάζεηο ηεο εηζήγεζεο ηεο Τπεξεζίαο
πξνο ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Οξγαληζκνχ Αζήλαο ζρεηηθά κε ην ζέκα.
ηα πξνηεηλφκελα άξζξα πεξηιακβάλνληαη γηα ηε Εψλε Γ1-Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν Γνπδή: Ο
νξηζκφο, ε νξγάλσζή ηνπ ζε δχν δψλεο (Ππξήλαο θαη Πεξηθεξεηαθή Εψλε Κνηλσθειψλ
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Λεηηνπξγηψλ θαη χλδεζεο κε ηνλ Αζηηθφ Ηζηφ), ε νξηνζέηεζε ηνπ Ππξήλα ζπλνδεπφκελε απφ ηηο
επηηξεπφκελεο ρξήζεηο ζηα ππάξρνληα θηίξηα θαη ηελ απαγφξεπζε αλέγεξζεο λέσλ θηηξίσλ,
θαζψο θαη νη ρξήζεηο ζηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο ηνπ, θ.ά.
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ αξρψλ ζρεδηαζκνχ ηνπ Πάξθνπ, θεξχζζεηαη Εψλε
Διεγρφκελεο Αλάπηπμεο γηα ην Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν Γνπδή (ΕΔΑ-Γνπδή) βάζεη ηνπ αξ. 99
παξ. 2 ηνπ λ. 1892/90 θαη δξνκνινγνχληαη δηαδηθαζίεο θσδηθνπνίεζήο ηεο κέζσ ηεο εθπφλεζεο
ρεδίνπ Γεληθήο Γηάηαμεο (ΓΓ).
Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, θαηφπηλ εμεηδηθεπκέλεο κειέηεο ηνπ Οξγαληζκνχ
Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πεξηβάιινληνο Αζήλαο, πξαγκαηνπνηείηαη ε θσδηθνπνίεζε ηεο Εψλεο
Διεγρφκελεο Αλάπηπμεο (ΕΔΑ) θαη πξνζδηνξίδνληαη νη εηδηθφηεξεο ρξήζεηο γεο, νη φξνη
δφκεζεο, ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ δήηεκα, ψζηε νη ρξήζεηο ηνπ
Ππξήλα θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Εψλεο λα ζπλδπάδνληαη αξκνληθά θαη λα εληάζζνληαη νξγαληθά
ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ Πάξθνπ.
Εψλε Γ2 (Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν Ηιηζίσλ): Γηαηππψλεηαη ν ζηφρνο πξνζηαζίαο, ε νξγάλσζε ηνπ
Πάξθνπ ζε δχν κέξε, ζε Ππξήλα θαη Πεξηθεξεηαθή Εψλε Κνηλσθειψλ Λεηηνπξγηψλ θαη
χλδεζεο κε ηνλ Αζηηθφ Ηζηφ, νξίδεηαη θαη’αξρήλ ν Ππξήλαο ζηα ζπλερφκελα πάξθα (πγγξνχ Ηιηζίσλ) ησλ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη Εσγξάθνπ θαη παξαπέκπεηαη ε αθξηβήο νξηνζέηεζε ηνπ
Ππξήλα θαη ε εμεηδίθεπζε ησλ ξπζκίζεσλ πξνζηαζίαο ζε επφκελν π.δ κεηά απφ κειέηε ηνπ
Οξγαληζκνχ Αζήλαο.
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ αξρψλ ζρεδηαζκνχ ηνπ Πάξθνπ, θεξχζζεηαη Εψλε
Διεγρφκελεο Αλάπηπμεο γηα ην Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν Ηιηζίσλ (ΕΔΑ-Ηιίζηα) βάζεη ηνπ αξ. 99
παξ. 2 ηνπ λ. 1892/90 θαη δξνκνινγνχληαη δηαδηθαζίεο θσδηθνπνίεζήο ηεο κέζσ ηεο εθπφλεζεο
ρεδίνπ Γεληθήο Γηάηαμεο (ΓΓ) πνπ ζα εμεηάζεη επίζεο ηελ πηζαλή ζχλδεζε ηνπ Πάξθνπ
Ηιηζίσλ κε ην Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν Γνπδή.
5. Εώλε Δ – Δηδηθέο ρξήζεηο: Δληφο απηήο είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία πθηζηάκελσλ
θνηκεηεξίσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο ηεο πεξί λεθξνηαθείσλ εηδηθφηεξεο λνκνζεζίαο,
ηεο κε πεξαηηέξσ επέθηαζεο ζηε δαζηθή δψλε θαη ηεο πιήξνπο απαγφξεπζεο ηεο θπθινθνξίαο
νρεκάησλ εληφο απηψλ.
Δπίζεο κεηαμχ άιισλ:
- Ζ νηθνινγηθή δηαρείξηζε θαη επίβιεςε ηεο θαηάζηαζεο πξνζηαζίαο ηνπ Τκεηηνχ αλαηίζεηαη
ζε θνξέα, ν νπνίνο ζπληζηάηαη κε κεηαγελέζηεξν π.δ.
- ηε δψλε Β εληάζζεηαη αδφκεηε έθηαζε ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ φπσο απηή θαίλεηαη ζην ράξηε
πνπ ζπλνδεχεη ην παξφλ ΠΓ, ε νπνία νξηνζεηείηαη κεηαμχ ησλ νδψλ Καδαληδάθε, Κακππιαπθά,
Αγ. Διέλεο, Α. Παπαλαζηαζίνπ, Γ. Εσγξάθνπ, Πιαζηήξα, Ηνθάζηεο, Παμψλ, Γξ. Απμεληίνπ (θαη
εηδηθφηεξα ησλ επί απηψλ αλνηθηψλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ) θαη ηεο
νδνχ-εηζφδνπ ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο.
- ην ζχλνιν ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο απαγνξεχεηαη ε άζθεζε ηεο ζήξαο θαη ε
αλάξηεζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ.
- χκθσλα κε ηε ζρεηηθή κειέηε ηεο ππεξεζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ, νξηνζεηείηαη δψλε απνιχηνπ
πξνζηαζίαο πιάηνπο 50 κ. εθαηέξσζελ ηεο θνίηεο ησλ ξεκάησλ θαη απαγνξεχεηαη ε ιεηηνπξγία
ιαηνκείσλ θαη βηνκεραληθψλ – βηνηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
- Δληφο νθηακήλνπ, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ζπληάζζνπλ απφ θνηλνχ θαηάινγν φισλ ησλ
θξηζέλησλ ηειεζηδίθσο σο παξαλφκσλ ή απζαίξεησλ θηηζκάησλ θαη ηνλ δηαβηβάδνπλ γηα ηηο
λφκηκεο ελέξγεηεο ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Καηεδαθίζεσλ ηνπ ΤΠΔΚΑ.
- Καηαξγείηαη ην απφ 31.8.78 πξνεδξηθφ δηάηαγκα ‘’πεξί θαζνξηζκνχ, ξπζκίζεσο θαη
πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο ηνπ φξνπο Τκεηηνχ’’ (Γ’ 544/78) θαη νη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο
απηνχ, φπσο θαηά πεξίπησζε ηζρχνπλ.
Λακβάλνληαο ππ΄ φςε ηα πξναλαθεξζέληα θαη κεηά ηελ αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ, δεδνκέλσλ θαη
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πξνηάζεσλ απφ ηελ Δηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο πξνο ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Οξγαληζκνχ
Αζήλαο ζρεηηθά κε ην ζέκα, ε πξφηαζε γηα λέν π.δ. πξνζηαζίαο ηνπ νξεηλνχ φγθνπ Τκεηηνχ έρεη
σο αθνινχζσο:
«Πξνζηαζία νξεηλνύ όγθνπ Τκεηηνύ»
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 παξ. β΄ θαη γ΄ θαη 3 ηνπ λ. 1515/1985 (ΦΔΚ 18 Α’)
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 παξ. 1 θαη 2 ηνπ λ. 1337/1983 (ΦΔΚ 33Α), φπσο ηζρχεη
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 1650/1986 (ΦΔΚ 160 Α’)
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 2742/1999 (ΦΔΚ 207 Α’)
5. Σν αξ. 6 ηεο νδεγίαο 92/43/ΔΟΚ «Γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαζψο θαη ηεο
άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο» (ΔΔL 206/7/22.7.1992)
6. Σν Παξάξηεκα 1 ηεο απφθαζεο 2006/613/ΔΚ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Γαζηθνχ Κψδηθα, φπσο ηζρχεη
8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1, 2, 3 ηνπ λ. 3010/2002,
9. Σν απφ 31.8.1978 πξνεδξηθφ δηάηαγκα «Πεξί θαζνξηζκνχ δσλψλ ξπζκίζεσο θαη
πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο ηνπ φξνπο Τκεηηνχ» (ΦΔΚ 544 Γ'), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην απφ
27.3.1981 πξνεδξηθφ δηάηαγκα (ΦΔΚ 167 Γ’).
10. Σελ ππνπξγηθή απφθαζε 66102/970/1995 «Ρχζκηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε δεκηνπξγία
ρψξσλ δηεκέξεπζεο θαη ππαίζξηαο αλαςπρήο ζηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο εθηάζεηο ηεο ρψξαο»
(ΦΔΚ Β`330/28.4.1995)
11. Σελ απφ 14 Απξηιίνπ 2010 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Οξγαληζκνχ
Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πεξηβάιινληνο Αζήλαο, απνθαζίδνπκε:
Άξζξν 1 – θνπόο
θνπφο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο είλαη ε απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ Όξνπο Τκεηηνχ θαη
ησλ πεξηθεξεηαθψλ απηνχ εθηάζεσλ, κε ηελ νηθνινγηθή δηαρείξηζε θαη δηαηήξεζε ησλ
νηθνηφπσλ, ησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο, ηελ αλάπηπμε ησλ ζεκαληηθψλ νηθνινγηθψλ
ιεηηνπξγηψλ ηνπ γηα ην ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο, ηελ πξνζηαζία ηνπ ηνπίνπ θαη ηνλ έιεγρν ηεο
δφκεζεο.
Άξζξν 2 - Πεξηνρή πξνζηαζίαο
Ωο πεξηνρή πξνζηαζίαο θαζνξίδεηαη ν νξεηλφο φγθνο ηνπ Τκεηηνχ θαη νη πεξηθεξεηαθέο ηνπ
πεδηλέο ή εκηνξεηλέο δψλεο. Σα φξηα ηεο πεξηνρήο πξνζηαζίαο απεηθνλίδνληαη κε ζπλερή
πξάζηλε γξακκή ζηα δέθα ζρεηηθά πξσηφηππα δηαγξάκκαηα θι. 1:10.000 θαη ζε έλα ζε θιίκαθα
1:25.000, πνπ ζεσξήζεθαλ απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Οξγαληζκνχ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη
Πεξηβάιινληνο Αζήλαο θαη πνπ αληίηππά ηνπο ζε θσηνζκίθξπλζε δεκνζηεχνληαη κε ην παξφλ
δηάηαγκα.
Άξζξν 3 – Εώλεο πξνζηαζίαο
Δληφο ησλ νξίσλ ησλ θαζνξηδνκέλσλ κε ην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο, νξίδνληαη δψλεο
πξνζηαζίαο, φπσο θαίλνληαη κε ηηο ελδείμεηο Α, Β, Γ, Γ1 θαη Γ2 θαη Δ ζηα δηαγξάκκαηα ηνπ
άξζξνπ 2 θαη θαζνξίδνληαη θαηά δψλε ρξήζεηο γεο σο εμήο:
Εψλε Α - Απφιπηε πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη κλεκείσλ
Ζ δψλε απηή θαζνξίδεηαη σο πεξηνρή απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, κε ζηφρν ηελ απφιπηε
πξνζηαζία ησλ νηθνηφπσλ, ησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο θαη ηελ νηθνινγηθά ζπκβαηή
αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ θπζηθψλ, γεσινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Τκεηηνχ.
ηε Εψλε Α επηηξέπνληαη κφλν ρξήζεηο πνπ είλαη ζπκβαηέο ή θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηηο
αλάγθεο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο, φπσο ηδίσο έξγα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο, ππξνζβεζηηθνί
θξνπλνί, εξγαζίεο δαζηθήο δηαρείξηζεο, ράξαμε κνλνπαηηψλ θαη πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ.
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Ζ νξγάλσζε ηεο Εψλεο Α, νη πνξείεο ησλ πεδψλ, ηα ζεκεία ππαίζξηαο αλαςπρήο, νη ζέζεηο
ζέαο θαη παξαηήξεζεο ηεο νξληζνπαλίδαο, ν ηξφπνο αλάδεημεο ησλ αμηφινγσλ θπζηθψλ θαη
ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ, νη είζνδνη ζηε δψλε, ε νξγάλσζε ησλ ππιψλ εηζφδνπ θαη ν ηξφπνο
ζχλδεζήο ηνπο κε ηνλ αζηηθφ ηζηφ, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Ζ απφθαζε απηή εθδίδεηαη κεηά απφ εηδηθή κειέηε ηνπ
Οξγαληζκνχ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πεξηβάιινληνο Αζήλαο θαη ζχκθσλε γλψκε ησλ
αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη ησλ νηθείσλ δαζηθψλ
ππεξεζηψλ.
Δληφο ηεο Εψλεο Α απαγνξεχεηαη θάζε είδνπο δφκεζε. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε παξαρψξεζε
δεκνζίσλ δαζηθψλ εθηάζεσλ θαηά θπξηφηεηα θαη θαηά ρξήζε. Γηα ηα ππάξρνληα κλεκεία θαη
λνκίκσο πθηζηάκελα θηίζκαηα, επηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα επηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, ρσξίο θακία
νηθνδνκηθή επέθηαζε.
Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ α) Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη β)
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ξπζκίδεηαη ε ρσξνζέηεζε ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ θεξαηψλ,
κε ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ηελ απνκάθξπλζή ηνπο.
Εψλε Β – Πεξηθεξεηαθή δψλε πξνζηαζίαο
Καζνξίδεηαη σο πεξηνρή γεσξγηθήο ρξήζεο, εθπαίδεπζεο θαη ππαίζξηαο αλαςπρήο. Δληφο ηεο
δψλεο απηήο επηηξέπεηαη ε γεσξγία, ε αλέγεξζε γεσξγηθψλ απνζεθψλ θαη βηνθιηκαηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ εθπαίδεπζεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3661/2008, θαη ε δεκηνπξγία ρψξσλ
ππαίζξηαο αλαςπρήο, κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Ωο ειάρηζην εκβαδφλ αξηηφηεηαο γηα ηε ρξήζε ηεο εθπαίδεπζεο νξίδνληαη ηα 40 ζηξέκκαηα. Ο
κέγηζηνο ζπληειεζηήο δφκεζεο νξίδεηαη ζε 0,2 θαη ην πνζνζηφ θάιπςεο ζε 15%.
Μέγηζην εκβαδφλ γεσξγηθήο απνζήθεο, αλά αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε ίζε ή κεγαιχηεξε ησλ 20
ζηξεκκάησλ, θαζνξίδνληαη ηα 40 η.κ. ζπλνιηθά.
Δληφο ησλ νξίσλ ηεο Εψλεο Β ζηηο αλαηνιηθέο ππψξεηεο ηνπ Τκεηηνχ, επηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία
ελφο (1) βηνθιηκαηηθνχ θέληξνπ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο αλά δήκν, κε ηνπο εμήο φξνπο:
- Μέγηζηε επηθάλεηα: 150 η.κ. ζε νηθφπεδν ειάρηζηεο έθηαζεο 10 ζηξ.
- Μέγηζην επηηξεπφκελν χςνο: 3,5 κέηξα
- Πάλσ απφ ην κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή ζηέγεο κε θεξακίδηα, ην
χςνο ηεο νπνίαο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηα δχν (2) κέηξα.
Οη κειέηεο θαηαζθεπήο θαη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο
εγθξίλνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πεξηβάιινληνο Αζήλαο θαη ε
ιεηηνπξγία ηνπο επνπηεχεηαη απφ ηνλ θνξέα ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 4 ηνπ παξφληνο.
Γηα ηηο εληφο ηεο Εψλεο Β λνκίκσο πξνυθηζηάκελεο ηνπ παξφληνο εγθαηαζηάζεηο, ησλ νπνίσλ ε
ρξήζε δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ, επηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα εξγαζηψλ επηζθεπήο,
ζπληήξεζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ. Οη εξγαζίεο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο αχμεζε ηεο
δνκεκέλεο επηθάλεηαο θαη ηνπ φγθνπ, ρσξίο επέθηαζε ηεο επηθάλεηαο εθκεηάιιεπζεο θαη ρσξίο
ζπλεπαγφκελε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο εθπαίδεπζεο είλαη
ε έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ α) Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη β) Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαη’
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΚΤΑ Ζ.Π. 11014/703/Φ104/2003 ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ΔζΓΓΑ θαη ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ (ΦΔΚ Β΄ 332).
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Ζ δηακφξθσζε ρψξσλ ππαίζξηαο αλαςπρήο, αλεμαξηήησο ηνπ ραξαθηήξα ηεο έθηαζεο, δηέπεηαη
απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο 66102/970 (ΦΔΚ Β`330/28.4.1995). Απφ ηα
επηηξεπφκελα έξγα θαη εξγαζίεο ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, εμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο 9 θαη 15.
Ζ αξηηφηεηα ησλ γεπέδσλ πνπ εκπίπηνπλ ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο δψλεο ή ηέκλνληαη απφ ην
φξην πξνζηαζίαο, ππνινγίδεηαη ζην ζχλνιν ηεο επηθαλείαο ηνπο, νη θηηξηαθέο φκσο
εγθαηαζηάζεηο θαηαζθεπάδνληαη ζε εθείλν ην ηκήκα, ζην νπνίν επηηξέπεηαη ε αλέγεξζε θηηξίσλ,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δφκεζεο πνπ ηζρχνπλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα.
Εψλε Γ – Αξραηνινγηθήο πξνζηαζίαο
Ζ δψλε απηή θαζνξίδεηαη σο πεξηνρή πξνζηαζίαο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. Δληφο ηεο δψλεο Γ
επηηξέπεηαη ε γεσξγηθή ρξήζε θαη ε αλέγεξζε γεσξγηθψλ απνζεθψλ εκβαδνχ έσο 40 η.κ αλά
αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε ίζε ή κεγαιχηεξε ησλ 20 ζηξεκκάησλ.
Εψλε Γ – Μεηξνπνιηηηθά Πάξθα Γνπδή θαη Ηιηζίσλ.
Ζ Εψλε Γ θαζνξίδεηαη σο πεξηνρή ζχλδεζεο ηνπ νξεηλνχ φγθνπ κε ηελ πφιε θαη θνηλφρξεζηνο
ρψξνο αλαςπρήο, εληφο ηεο νπνίαο ηδξχνληαη ην Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν Γνπδή (Γ1) θαη ην
Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν Ηιηζίσλ (Γ2). Ζ Εψλε Γ ζπγθξνηείηαη απφ ηκήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηα φξηα ηεο Εψλεο Β ηνπ π.δ. 544/78 ηνπ φξνπο Τκεηηνχ.
Ζ νηθνινγηθή δηαρείξηζε θαη επίβιεςε ηεο θαηάζηαζεο πξνζηαζίαο ηεο Εψλεο Γ, αλαηίζεηαη ζε
θνξέα, ν νπνίνο ζπληζηάηαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Τπνπξγνχ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.
2742/1999. Έσο ηε ζχζηαζε ηνπ παξαπάλσ θνξέα, αξκφδηνο θνξέαο δηαρείξηζεο ηεο Εψλεο Γ
είλαη ν Οξγαληζκφο Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πεξηβάιινληνο Αζήλαο.
Ζώνη Δ1 (Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή). ηφρνο πξνζηαζίαο είλαη ηδίσο ε ζχλδεζε ηνπ Τκεηηνχ
κε ηνλ αζηηθφ ηζηφ θαη ε νηθνινγηθή αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο, πξνο φθεινο ηεο πνηφηεηαο δσήο
θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πξνζηαζίαο,
πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία ρψξνπ πςεινχ πξαζίλνπ, ε απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο, ε δεκηνπξγία ελδηαηηεκάησλ γηα ηελ πξνζέιθπζε παλίδαο, ε δηακφξθσζε
ήπησλ ππνδνκψλ γηα ηελ αλαςπρή, μεθνχξαζε θαη ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηψλ, θαζψο θαη ν
έιεγρνο ηεο αλάπηπμεο λνκίκσο πθηζηακέλσλ ρξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο θαη δεκφζηνπ
ζπκθέξνληνο ψζηε λα δηαθπιαρζεί ε πνηφηεηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζηηο εθηάζεηο πνπ
θαηέρνπλ.
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ αξρψλ ζρεδηαζκνχ ηνπ Πάξθνπ, θεξχζζεηαη Εψλε
Διεγρφκελεο Αλάπηπμεο γηα ην Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν Γνπδή (ΕΔΑ-Γνπδή) βάζεη ηνπ αξ. 99
παξ. 2 ηνπ λ. 1892/90 θαη δξνκνινγνχληαη δηαδηθαζίεο θσδηθνπνίεζήο ηεο κέζσ ηεο εθπφλεζεο
ρεδίνπ Γεληθήο Γηάηαμεο (ΓΓ).
Σν Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν Γνπδή ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο κέξε:
α) Ππξήλα
θαη
β) Πεξηθεξεηαθή Εψλε Κνηλσθειψλ Λεηηνπξγηψλ θαη χλδεζεο κε ηνλ Αζηηθφ Ηζηφ.
Ο Ππξήλαο ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ Πάξθνπ Γνπδή απνηειεί εληαίν θνηλφρξεζην ρψξν πξαζίλνπ
κεηξνπνιηηηθήο εκβέιεηαο, ν νπνίνο εληάζζεηαη ζην δίθηπν ππεξηνπηθψλ πφισλ πνιηηηζκνχ,
αζιεηηζκνχ θαη αλαςπρήο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αζελψλ. Ζ ρξήζε γεο νξίδεηαη σο «Άιζνο,
Διεχζεξνη Υψξνη θαη Αζηηθφ Πξάζηλν».
Ο Ππξήλαο ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ Πάξθνπ Γνπδή νξηνζεηείηαη ζηνπο ζπλεκκέλνπο ράξηεο θαη
πεξηιακβάλεη :
(α) ηηο εθηάζεηο πνπ είλαη ήδε παξαρσξεκέλεο ζε θνηλή ρξήζε (Άιζνο ηξαηνχ) ή έρνπλ
παξαρσξεζεί ζηνπο Γήκνπο Αζελαίσλ θαη Εσγξάθνπ,
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(β) εθηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην δηάγξακκα πνπ ζπλφδεπε ηνλ λ. 732/77 (ηα
αξρηθά 965 ζηξέκκαηα) θαη δελ έρνπλ αθφκα παξαρσξεζεί ζηνπο Γήκνπο Αζελαίσλ θαη
Εσγξάθνπ, κε εμαίξεζε ηηο απνιχησο αλαγθαίεο γηα ζηξαηησηηθνχο ιφγνπο εγθαηαζηάζεηο πνπ
δελ κπνξνχλ λα απνδεζκεπηνχλ πξνο ην παξφλ, ήηνη ην ζηξαηφπεδν Ενξκπά θαη ην δνκεκέλν
ηκήκα ηνπ ζηξαηνπέδνπ Φαθίλνπ πέξαλ ηνπ ξέκαηνο ηνπ Ηιηζνχ.
(γ) εθηάζεηο δαζηθνχ ραξαθηήξα νη νπνίεο είλαη ραξαθηεξηζκέλεο σο θνηλφρξεζηεο, είηε
εθηφο ζρεδίνπ είηε εληφο (ην Άιζνο Υσξνθπιαθήο θαη ε δψλε ηδηνθηεζίαο ΑΟΟΑ θαη φπνηεο
άιιεο πξνζδηνξηζηνχλ σο δαζηθέο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα)
(δ) εθηάζεηο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί θνηλφρξεζηνη ρψξνη παξφιν πνπ δελ έρνπλ
ηππηθά απνδνζεί ζε θνηλή ρξήζε θαη ζπγθεθξηκέλα ν πεξηβάιισλ ρψξνο ηνπ ηζηνξηθνχ θηηξίνπ
ηεο ρνιήο Υσξνθπιαθήο.
(ε) κηθξέο εθηάζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ είζνδν ζην Πάξθν, ηε ζχλδεζε ηνπ κε ηνλ
πεξηβάιινληα αζηηθφ ηζηφ θαη ηελ ζχλδεζε ηκεκάησλ ηνπ ππξήλα κεηαμχ ηνπο.
(ζη) ηε δψλε ηδηνθηεζίαο ΔΜΠ πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά κήθνο ηεο ιεσθ. Καηεράθε.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ζε επφκελν ζηάδην θαη κεηά απφ ηελ εθπφλεζε ηνπ ρεδίνπ Γεληθήο
Γηάηαμεο, ν Ππξήλαο κπνξεί λα δηεπξπλζεί ψζηε λα πεξηιάβεη εθηάζεηο κε πθηζηάκελε πςειή
βιάζηεζε ή δαζηθφ ραξαθηήξα πνπ αλήθνπλ ζηηο ηδηνθηεζίεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Εψλεο
Κνηλσθειψλ Λεηηνπξγηψλ θαη χλδεζεο κε ηνλ Αζηηθφ Ηζηφ, αιιά γεηηληάδνπλ κε ηνλ Ππξήλα ηνπ
Πάξθνπ θαη κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε θνηλή ρξήζε ρσξίο λα παξαθσιχεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ
ρξήζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Εψλεο.
ηνλ Ππξήλα ηνπ Πάξθνπ επηηξέπνληαη νη δηακνξθψζεηο θνηλνρξήζηνπ πξαζίλνπ, δηαδξνκέο
πεξηπάηνπ θαη πνδειάηνπ, ε ηνπνζέηεζε θαζηζηηθψλ θαη ζθηάζηξσλ, ππαίζξηεο εγθαηαζηάζεηο
ήπηνπ αζιεηηζκνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα, θαιιηηερληθέο εθζέζεηο,
δξαζηεξηφηεηεο ήπηαο αλαςπρήο, πεξηβαιινληηθήο θαη θαιιηηερληθήο επαηζζεηνπνίεζεο,
εγθαηαζηάζεηο θπθινθνξηαθήο αγσγήο κε πνδήιαηα, θαζψο θαη ε θαηαζθεπή πδαηνδεμακελψλ
γηα ηε ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε ηνπ βξφρηλνπ λεξνχ. Γηα ηηο εθηάζεηο δαζηθνχ ραξαθηήξα ηζρχνπλ
νη δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη είλαη δπλαηφλ λα αλαπηπρζνχλ δξαζηεξηφηεηεο
εκεξήζηαο δαζηθήο αλαςπρήο βάζεη ηεο απφθαζεο 66102/970 (ΦΔΚ Β`330/28.4.1995) ηνπ
Τπνπξγνχ Γεσξγίαο, ζηα πιαίζηα ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Πάξθνπ. ηα
πθηζηάκελα θηίξηα επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο αζιεηηζκνχ, πνιηηηζκνχ θαη κηθξψλ αλαςπθηεξίσλ ζε
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ.
Δληφο ηνπ Ππξήλα απαγνξεχεηαη ε αλέγεξζε λέσλ θηηξίσλ. Οη απαξαίηεηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε
λέσλ ρξήζεσλ απνθαηαζηάζεηο
πθηζηακέλσλ θηηξίσλ, ζα αθνινπζνχλ ηηο αξρέο ηνπ
βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, κπνξνχλ δε λα ζπκπεξηιάβνπλ λέεο επεθηάζεηο ηνπο πνπ δελ ζα
ππεξβαίλνπλ ην 5% ηεο ζπλνιηθήο αξρηθήο ηνπο επηθάλεηαο. Απαγνξεχεηαη επίζεο ε δηάλνημε
δξφκσλ. Σν θηίξην ηνπ Οιπκπηαθνχ Κέληξνπ Μπάληκηλγθηνλ θαηεδαθίδεηαη κεηά ηελ θαζ'
νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ζχκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν. ην κέρξη ηελ θαηεδάθηζή
ηνπ δηάζηεκα, κε ηνπο φξνπο φηη ν πεξηβάιισλ ρψξνο ηνπ απνδίδεηαη ζην Πάξθν θαη φηη ην
θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη νδηθήο εμππεξέηεζεο ζπλάδεη κε ην πιαίζην δηαρείξηζεο θαη ηνλ
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Πάξθνπ, επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ γηα ζπλάζξνηζε θνηλνχ.
Ζ Πεξηθεξεηαθή Εψλε Κνηλσθειψλ Λεηηνπξγηψλ θαη χλδεζεο κε ηνλ Αζηηθφ Ηζηφ, εθηείλεηαη
απφ ηα φξηα ηνπ Ππξήλα έσο ηα εμσηεξηθά φξηα ηεο δψλεο Γ1. Πεξηιακβάλεη επίζεο λεζίδεο
πνπ θαηαιακβάλνληαη απφ κεηξνπνιηηηθέο ρξήζεηο αιιά βξίζθνληαη εληφο ηεο έθηαζεο ηνπ
Ππξήλα.
ηελ Πεξηθεξεηαθή Εψλε Κνηλσθειψλ Λεηηνπξγηψλ θαη χλδεζεο κε ηνλ Αζηηθφ Ηζηφ ηνπ
Πάξθνπ επηηξέπνληαη ρξήζεηο πεξίζαιςεο, θνηλσληθήο πξφλνηαο, παηδείαο / έξεπλαο θαη
δηνίθεζεο. ηα ζηξαηφπεδα πνπ δελ εληάζζνληαη άκεζα ζηνλ Ππξήλα ηνπ Πάξθνπ, κέρξη λα
απνδνζνχλ ζε απηφλ ζην κέιινλ – ζε εθαξκνγή ηνπ λ. 732/77 – σο θχξηα ρξήζε νξίδεηαη απηή
ηεο δηνίθεζεο θαη ε ξχζκηζή ηνπο εκπίπηεη ζην πνιενδνκηθφ θαζεζηψο.
ηε Εψλε Γ1, ρσξνζεηείηαη ν εγθεθξηκέλνο απφ ην Ν. 3164/2003 Κεληξηθφο ηαζκφο
Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ Γνπδή – ζέζε «Φπηψξην Γήκνπ Αζελαίσλ».
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Με Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, θαηφπηλ εθπφλεζεο θαη έγθξηζεο ρεδίνπ Γεληθήο Γηάηαμεο (ΓΓ) απφ ηνλ
Οξγαληζκφ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πεξηβάιινληνο Αζήλαο, θσδηθνπνηνχληαη νη ξπζκίζεηο ζηε
Εψλε Διεγρφκελεο Αλάπηπμεο θαη πξνζδηνξίδνληαη εηδηθφηεξεο ρξήζεηο γεο, φξνη δφκεζεο,
κέηξα πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ, ζηνηρεία θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Πάξθνπ,
ζηνηρεία θπζηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη δηακνξθψζεσλ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ δήηεκα, ψζηε νη ρξήζεηο
ηνπ Ππξήλα θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Εψλεο Κνηλσθειψλ Λεηηνπξγηψλ θαη χλδεζεο κε ηνλ Αζηηθφ
Ηζηφ, λα ζπλδπάδνληαη αξκνληθά θαη λα εληάζζνληαη νξγαληθά ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ
Μεηξνπνιηηηθνχ Πάξθνπ.
Ζώνη Δ2 (Μητροπολιτικό Πάρκο Ιλισίων). ηφρνο πξνζηαζίαο ηεο δψλεο απηήο είλαη ε
δηαηήξεζε ηνπ ππάξρνληνο θπζηθνχ ρψξνπ, σο δηαδξφκνπ ζχλδεζεο ηνπ νξεηλνχ φγθνπ κε ηελ
πφιε θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ νηθνινγηθψλ ηεο ζηνηρείσλ.
H Εψλε Γ2 ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο κέξε:
α) Ππξήλα
θαη
β) Πεξηθεξεηαθή Εψλε Κνηλσθειψλ Λεηηνπξγηψλ θαη χλδεζεο κε ηνλ Αζηηθφ Ηζηφ.
ηνλ Ππξήλα πεξηιακβάλνληαη θαη’ αξρή ηα ζπλερφκελα πάξθα πγγξνχ-Ηιηζίσλ ησλ Γήκσλ
Αζελαίσλ θαη Εσγξάθνπ.
Ο Ππξήλαο ηνπ Πάξθνπ απνηειεί εληαίν θνηλφρξεζην ρψξν πξαζίλνπ κεηξνπνιηηηθήο εκβέιεηαο
πνπ εληάζζεηαη ζην δίθηπν ππεξηνπηθψλ πφισλ πνιηηηζκνχ θαη αλαςπρήο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ
Αζελψλ.
ηνλ Ππξήλα ηνπ Πάξθνπ επηηξέπνληαη νη δηακνξθψζεηο θνηλνρξήζηνπ πξαζίλνπ, δηαδξνκέο
πεξηπάηνπ θαη πνδειάηνπ, ε ηνπνζέηεζε θαζηζηηθψλ θαη ζθηάζηξσλ, ππαίζξηεο εγθαηαζηάζεηο
ήπηνπ αζιεηηζκνχ, πνιηηηζκνχ, θαιιηηερληθέο εθζέζεηο, δξαζηεξηφηεηεο ήπηαο αλαςπρήο,
πεξηβαιινληηθήο θαη θαιιηηερληθήο επαηζζεηνπνίεζεο, θαζψο θαη ε θαηαζθεπή πδαηνδεμακελψλ
γηα ηε ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε ηνπ βξφρηλνπ λεξνχ. Γηα ηηο εθηάζεηο δαζηθνχ ραξαθηήξα ηζρχνπλ
νη δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη είλαη δπλαηφλ λα αλαπηπρζνχλ δξαζηεξηφηεηεο
εκεξήζηαο δαζηθήο αλαςπρήο βάζεη ηεο απφθαζεο 66102/970 (ΦΔΚ Β`330/28.4.1995) ηνπ
Τπνπξγνχ Γεσξγίαο, ζηα πιαίζηα ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Πάξθνπ.
Δληφο ηνπ Ππξήλα απαγνξεχεηαη ε αλέγεξζε λέσλ θηηξίσλ. Οη απαξαίηεηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε
λέσλ ρξήζεσλ απνθαηαζηάζεηο πθηζηακέλσλ θηηξίσλ, ζα αθνινπζνχλ ηηο αξρέο ηνπ
βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, κπνξνχλ δε λα ζπκπεξηιάβνπλ λέεο επεθηάζεηο ηνπο πνπ δελ ζα
ππεξβαίλνπλ ην 5% ηεο ζπλνιηθήο αξρηθήο ηνπο επηθάλεηαο. Απαγνξεχεηαη επίζεο ε δηάλνημε
δξφκσλ.
Ζ Πεξηθεξεηαθή Εψλε Κνηλσθειψλ Λεηηνπξγηψλ θαη χλδεζεο κε ηνλ Αζηηθφ Ηζηφ εθηείλεηαη απφ
ηα φξηα ηνπ Ππξήλα έσο ηα εμσηεξηθά φξηα ηεο Εψλεο Γ2 .
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ζε επφκελν ζηάδην θαη κεηά απφ ηελ εθπφλεζε ηνπ ρεδίνπ Γεληθήο
Γηάηαμεο, ν Ππξήλαο κπνξεί λα δηεπξπλζεί ψζηε λα πεξηιάβεη εθηάζεηο κε πθηζηάκελε πςειή
βιάζηεζε ή δαζηθφ ραξαθηήξα πνπ αλήθνπλ ζηηο ηδηνθηεζίεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Εψλεο
Κνηλσθειψλ Λεηηνπξγηψλ θαη χλδεζεο κε ηνλ Αζηηθφ Ηζηφ, αιιά γεηηληάδνπλ κε ηνλ Ππξήλα ηνπ
Πάξθνπ θαη κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε θνηλή ρξήζε ρσξίο λα παξαθσιχεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ
ρξήζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Εψλεο.
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ αξρψλ ζρεδηαζκνχ θεξχζζεηαη Εψλε Διεγρφκελεο
Αλάπηπμεο γηα ην Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν Ηιηζίσλ (ΕΔΑ- Ηιηζίσλ) βάζεη ηνπ αξ. 99 παξ. 2 ηνπ λ.
1892/90 θαη δξνκνινγνχληαη δηαδηθαζίεο θσδηθνπνίεζήο ηεο κέζσ ηεο εθπφλεζεο ρεδίνπ
Γεληθήο Γηάηαμεο (ΓΓ) πνπ ζα εμεηάζεη επίζεο ηελ πηζαλή ζχλδεζε ηνπ Πάξθνπ Ηιηζίσλ κε ην
Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν Γνπδή.
Με Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
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Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, θαηφπηλ ηεο εθπφλεζεο ρεδίνπ Γεληθήο Γηάηαμεο (ΓΓ) απφ ηνλ
Οξγαληζκφ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πεξηβάιινληνο Αζήλαο, θσδηθνπνηνχληαη νη ξπζκίζεηο ζηε
Εψλε Διεγρφκελεο Αλάπηπμεο θαη πξνζδηνξίδνληαη: ε αθξηβήο νξηνζέηεζε κεηαμχ ησλ δσλψλ,
νη εηδηθφηεξεο ρξήζεηο γεο, φξνη δφκεζεο, κέηξα πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ, ζηνηρεία θαλνληζκνχ
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Πάξθνπ, ζηνηρεία θπζηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη δηακνξθψζεσλ, θαη
θάζε άιιν ζρεηηθφ δήηεκα.
Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο ΕΔΑ
γηα ην Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν Ηιηζίσλ απαγνξεχεηαη θάζε θαηάηκεζε έθηαζήο ηνπ κε ζθνπφ ηελ
παξαρψξεζε ηκήκαηνο ζε λέα ρξήζε ή επέθηαζε πθηζηάκελεο.
Εψλε Δ – Δηδηθέο ρξήζεηο
Δληφο απηήο είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία πθηζηάκελσλ θνηκεηεξίσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο
ηήξεζεο ηεο πεξί λεθξνηαθείσλ εηδηθφηεξεο λνκνζεζίαο, ηεο κε πεξαηηέξσ επέθηαζεο ζηε
δαζηθή δψλε θαη ηεο πιήξνπο απαγφξεπζεο ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ εληφο απηψλ.
Άξζξν 4 – Σήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο
1. Ζ νηθνινγηθή δηαρείξηζε θαη επίβιεςε ηεο θαηάζηαζεο πξνζηαζίαο ηνπ Τκεηηνχ αλαηίζεηαη
ζε θνξέα, ν νπνίνο ζπληζηάηαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Τπνπξγνχ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.
2742/1999. Ο θνξέαο ζπληάζζεη πεληαεηή ζρέδηα νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο, κε
έκθαζε ζηνπο νηθνηφπνπο θαη ζηα είδε ραξαθηεξηζκνχ ηεο πεξηνρήο σο Δηδηθήο Εψλεο
Γηαηήξεζεο.
2. Δληφο νθηψ κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ε
αξκφδηα Γηεχζπλζε Γαζψλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη ε Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζπληάζζνπλ απφ θνηλνχ θαηάινγν φισλ ησλ θξηζέλησλ ηειεζηδίθσο σο
παξαλφκσλ ή απζαίξεησλ θηηζκάησλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ δσλψλ πξνζηαζίαο ηνπ
Τκεηηνχ θαη ηε δηαβηβάδεη ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Καηεδαθίζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Ζ Δηδηθή Τπεξεζία Καηεδαθίζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο αλαιακβάλεη ηελ θαηεδάθηζή ηνπο θαη ε
ζρεηηθή δαπάλε επηβαξχλεη ηνπο ηδηνθηήηεο.
Άξζξν 5 - Κπξώζεηο
Οη παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο ππφθεηληαη ζηηο θπξψζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 28, 29 θαη 30 ηνπ λ. 1650/1986 φπσο ηζρχνπλ, θαζψο θαη απφ ηηο
θαηά πεξίπησζε εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο.
Άξζξν 6 – Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
1. Οηθνδνκηθέο άδεηεο πνπ έρνπλ εθδνζεί έσο ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο θαη
ηζρχνπλ, εθηεινχληαη φπσο εθδφζεθαλ. Οη άδεηεο απηέο δχλαληαη λα αλαζεσξνχληαη κφλν κία
θνξά, ρσξίο αχμεζε ηεο θάιπςεο, ηνπ ζπληειεζηή δφκεζεο θαη ηνπ φγθνπ ηνπο.
2. Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο πγείαο, πεξίζαιςεο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο εληφο ηεο Εψλεο Β, γηα
ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1650/1986 (ΦΔΚ 160Α), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 2 ηνπ λ.
3010/2002 (ΦΔΚ 91Α), έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο , ήηνη κέρξη ηηο 9.4.2008, κπνξεί λα
δεηεζεί απφ ηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή Γηεχζπλζε ε έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ απφ 31.8.78 π.δ/ηνο ‘’πεξί θαζνξηζκνχ, ξπζκίζεσο θαη πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο
ηνπ φξνπο Τκεηηνχ’’ (Γ’ 544/78), εθφζνλ έρνπλ εμαζθαιηζζεί νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
 Σειεζίδηθε πξάμε ραξαθηεξηζκνχ ηεο αξκφδηαο δαζηθήο ππεξεζίαο, πεξί κε δαζηθνχ
ραξαθηήξα ηεο έθηαζεο
 Έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ αξραηνινγηθψλ ππεξεζηψλ
 Έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο γεπέδνπ θαη ζεψξεζε αξρηηεθηνληθήο κειέηεο απφ ηνλ αξκφδην
θαηά πεξίπησζε θνξέα, εθφζνλ απαηηείηαη.
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Ο θάθεινο ηεο αδείαο ππνβάιιεηαη πιήξεο εληφο πέληε (5) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο θαη ε νηθνδνκηθή άδεηα εθδίδεηαη ην αξγφηεξν εληφο δεθανθηψ (18) κελψλ, ρσξίο
δπλαηφηεηα αλαζεψξεζεο.
3. Δθφζνλ πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, έρεη ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή
Γηεχζπλζε πιήξεο θάθεινο γηα ηε ρνξήγεζε νηθνδνκηθήο αδείαο πξνο εγθαηάζηαζε ρξήζεο
επηηξεπφκελεο κε ην παξφλ δηάηαγκα ζηε Εψλε Β, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ απφ 31.8.78
π.δ/ηνο ‘’πεξί θαζνξηζκνχ, ξπζκίζεσο θαη πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο ηνπ φξνπο Τκεηηνχ’’ (Γ’
544/78).
4. Λαηνκεία θείκελα εληφο ησλ δσλψλ πξνζηαζίαο, νθείινπλ λα δηαθφςνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο
εληφο έμη (6) κελψλ θαη λα νινθιεξψζνπλ ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο εληφο
ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο. ε πεξίπησζε κε
ζπκκφξθσζεο ηελ απνθαηάζηαζε αλαιακβάλεη ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ε ζρεηηθή δαπάλε
θαηαινγίδεηαη ζην δηθαηνχρν ηεο ιαηνκηθήο εθκεηάιιεπζεο.
5. Τθηζηάκελεο βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη εγθαηαζηάζεηο
παξαγσγήο, απνζήθεπζεο θαη εκπνξίαο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, νθείινπλ λα κεηεγθαηαζηαζνχλ
εληφο δπν εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο απφ ηε Εψλε Α θαη εληφο έμη
εηψλ απφ ηηο ινηπέο δψλεο.
Άξζξν 7 - Άιιεο δηαηάμεηο
1. Κάζε δηάηαμε πνπ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο θαηαξγείηαη.
2. ηηο πεξηνρέο πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δηέπνληαη απφ ηε δαζηθή λνκνζεζία,
εθαξκφδνληαη παξάιιεια νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο απηήο.
3. ε φιεο ηηο δψλεο ηνπ παξφληνο απαγνξεχεηαη ε ζήξα.
4. ε φιεο ηηο δψλεο ηνπ παξφληνο απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ.
5. ε φιεο ηηο δψλεο ηνπ παξφληνο ηα λέα θηίξηα πξέπεη λα πιεξνχλ βηνθιηκαηηθνχο φξνπο
θαηαζθεπήο.
6. Δληφο ησλ δσλψλ Β, Γ, Γ θαη Δ επηηξέπεηαη ε εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ ηερληθήο
ππνδνκήο θαη ηδίσο έξγσλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη ελέξγεηαο γηα ηελ εμππεξέηεζε λνκίκσο
πθηζηακέλσλ εγθαηαζηάζεσλ.
7. Δληφο ησλ αλσηέξσ δσλψλ νξηνζεηείηαη δψλε Α σο θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο. Ζ δψλε απηή θαηαιακβάλεη πιάηνο 50 κ. εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα ησλ
ζεκαληηθφηεξσλ ξεκάησλ ηνπ νξεηλνχ φγθνπ, φπσο απεηθνλίδνληαη ζηα ζρεηηθά δηαγξάκκαηα
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο. Σα φξην απηφ, πξνζαξκφδεηαη απηνκάησο επί ηνπ νξηνζεηνχκελνπ
άμνλα θαη γηα ην αληίζηνηρν ηκήκα ηεο δψλεο Α, θάζε θνξά πνπ δεκνζηεχεηαη ζε ΦΔΚ ε θαηά
λφκν νξηνζέηεζε ησλ ξεκάησλ απηψλ.
8. Σα λνκίκσο πθηζηάκελα θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο δηδαθηεξίσλ, λνζνθνκείσλ,
ζεξαπεπηεξίσλ, νξθαλνηξνθείσλ, αζχισλ, αλαςπρήο, αζιεηηζκνχ, πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ,
ηεξψλ κνλψλ, λαψλ θαη λεθξνηαθείσλ, ησλ νπνίσλ ε ρξήζε δελ επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, είλαη δπλαηφλ λα παξακέλνπλ ζηα γήπεδα ζηα νπνία βξίζθνληαη θαη λα
πθίζηαληαη επηζθεπαζηηθέο παξεκβάζεηο, ρσξίο θακία δπλαηφηεηα επεθηάζεσο.
9. Όιεο νη νηθνδνκηθέο άδεηεο εληφο ησλ δσλψλ πξνζηαζίαο εθδίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο
Γ/λζεηο Πνιενδνκίαο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη
Πεξηβάιινληνο Αζήλαο.
10. Γηα φια ηα επηηξεπφκελα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο εθηφο Εψλεο Α, ηα νπνία εκπίπηνπλ ζηηο
θαηεγνξίεο ηεο ππ’ αξηζκ. 15393/2332 (ΦΔΚ Β’/1022/5.8.2002) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο,
αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία ππάγνληαη, απαηηείηαη ε εθπφλεζε θαη έγθξηζε
κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1650/1986 θαη ε
εγθαηάζηαζή ηνπο είλαη δπλαηή εθφζνλ δελ έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε δηαηήξεζε ηνπ
πξνζηαηεπηένπ αληηθεηκέλνπ θαη θπξίσο ησλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ ραξαθηεξηζκνχ ηεο πεξηνρήο
σο Δηδηθήο Εψλεο Γηαηήξεζεο.
11. Γηα ηελ πξνζηαζία φζσλ λέσλ αξραηνινγηθψλ ζέζεσλ εληνπηζηνχλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο, ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ δχλαηαη λα επηβάιεη
εηδηθφηεξνπο πεξηνξηζκνχο θαη ξπζκίζεηο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
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12. Με ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, θαηαξγνχληαη: α) ην απφ
31.8.78 πξνεδξηθφ δηάηαγκα ‘’πεξί θαζνξηζκνχ, ξπζκίζεσο θαη πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο ηνπ
φξνπο Τκεηηνχ’’ (Γ’ 544/78) θαη νη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, φπσο θαηά πεξίπησζε
ηζρχνπλ.
13. Με ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, παχεη ε ηζρχο ηεο ππ.
αξηζκ. 7528/18.03.2010 απφθαζεο ηεο Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο γηα ηηο Εψλεο Α, Β, Γ θαη Δ.
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