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ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ (επί του οποίου αποτυπώνεται 

πολύγωνο του παραχωρημένου χώρου και οι συντεταγμένες των κορυφών του) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ 

ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ 
ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
 

1. Παράκτιοι μικροί νησιωτικοί 
υγρότοποι, όπως αυτοί 
καταγράφονται και 
χαρτογραφούνται στο προεδρικό 
διάταγμα «Έγκριση καταλόγου 
μικρών νησιωτικών υγρο-τόπων 
και καθορισμός όρων και 
περιορισμών για την προστασία 
και ανάδειξη των μικρών 
παράκτιων υγρο-τόπων που 
περιλαμβάνονται σε αυτόν» 
(ΤΑΑΠΘ 229).  

2. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο 
Βορείων Σποράδων (όπου 
προβλέπεται) (Δ' 621 

3. Στο παράκτιο τμήμα από 
Νέδα προς βορρά μέχρι το ρέμα 
Μπραζέρη προς νότο, του 
Κυπαρισσιακού κόλπου, για 
λειτουργία επιχειρήσεων 
θαλάσσιας αναψυχής και 
τοποθέτηση επίπλων θαλάσσης. 
4. Στις παράκτιες περιοχές 

που εμπίπτουν στις κάτωθι Ζώνες 
Οικιστικού Ελέγχου που 
αναφέρονται κατωτέρω, ισχύουν 
οι προϋποθέσεις και 
απαγορεύσεις που τίθενται από 
τις σχετικές διατάξεις περί 
καθορισμού τους:  

- Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού 
Ελέγχου κατώτατου ορίου κατά 
τμησης και λοιπών όρων και 
περιορισμών δό-μησης στην 
εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και 
εκτός ορίων οικισμού 
προϋφιστάμενου του έτους 1923 
περεοχή του υγροβιότοπου Μικρό 
και Μεγάλο Λιβάρι του Δήμου 
Ιστι-αίας και κοινότητας 
Ασμηνίου Νομού Ευβοίας (Δ' 
205).  

- Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού 
Ελέγχου κατώτατου ορίου 
κατάτμησης και λοιπών όρων και 
περιορισμών δόμησης στην 
εκτός εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός 
ορίων οικισμών 
προϋφισταμένων του έτους 

 
 
 
 
 
1923 περιοχή Μύρτου του 
Δήμου Πυλαρέων Νομού 
Κεφαλληνίας (ΑΑΠ 441) 

- Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού 
Ελέγχου κατωτάτου ορίου 
κατάτμησης και λοιπών όρων και 
περιορισμών δόμησης στην 
περιοχή εκτός εγκεκριμένου 
ρυμοτομι-κού σχεδίου και εκτός 
ορίων οικισμών προϋφιστάμενων 
του έτους 1923, των Δήμων 
Άργους και Μιδέας και των 
Κοινοτήτων Νέας Κίου, Μύλων, 
Τίρυνθας, Δαλαμανάρας, 
Κιβερίου, Κουτσοποδίου, 
Σκαφιδακίου Νομού Αργολίδας 
(Δ' 396). 

- Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού 
Ελέγχου, κατώτατου ορίου 
κατάτμησης και λοιπών όρων και 
περιορισμών δόμησης στην 
εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και 
εκτός ορίων οικισμού 
προϋφισταμένου του έτους 1923 
περι-οχή της Κοινότητας Λάρδου 
της νήσου Ρόδου Νομού 
Δωδεκανήσου (Δ' 281 ). 

- Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού 
Ελέγχου, κατώτατου ορίου 
κατάτμησης και λοιπών όρων και 
περιορισμών δόμησης στην 
εκτός εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός 
ορίων οικισμών 
προϋφιστάμενων του έτους 
1923 περιοχή Αλυκής των 
κοινοτήτων Ασφενδίου και 
Πυλίου νήσου Κω Νομού 
Δωδεκανήσου (Δ' 1024).  

- Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού 
Ελέγχου, κατώτατου ορίου 
κατάτμησης λοιπών όρων κα* 
περιορισμών δόμη-σης στην 
περιοχή εκτός εγκεκριμένου 
σχεδίου και εκτός ορίων 
οικισμών προϋφιστάμενων του 
έτους 1 923, των κοινοτήτων 
Καλαμίτσι - Αμυγδάλι, Μάζης 
Γεωργιούπο-λης, Κουρνά, 
Φυλακής, Καστέλλου Νομού 
Χανίων και Επισκοπής Νομού 
Ρεθύμνης (Δ' 211).  
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