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ΘΕΜΑ: Ζητούνται διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.22 του άρθρου 4 του από 19-

10-2011 Π.Δ. (ΦΕΚ 271 Τ.Α.Α. κ' Π.Θ./4-11-2011) "ΖΟΕ ΑΝΔΡΟΥ". 

 

ΣΧΕΤ: Προβλήματα που παρουσιάζονται στις περιπτώσεις ανέγερσης γεωργοβιομηχανικών κτιρίων για 

τα οποία απαιτείται επιφάνεια κτιρίου  μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) τετραγωνικών μέτρων. 

 

Με αφορμή τα πιο πάνω σχετικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του Συλλόγου μας και όχι 

μόνο, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 4 του από 19-10-2011 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 271 Τ.Α.Α. κ' 

Π.Θ./4-11-2011) "ΖΟΕ ΑΝΔΡΟΥ" ορίζεται ότι: "Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση ορίζεται σε 300 τ.μ.". 

Από τις προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ένα σημαντικό πρόβλημα καθόσον δεν διευκρινίζεται 

πως θα αντιμετωπισθεί αυτό όταν από τις πραγματικές ανάγκες απαιτείται η ανέγερση κτιρίου 

μεγαλύτερου των 300 τ.μ. 

Κατόπιν τούτου και προκειμένου να ενημερώσουμε τα μέλη μας για το ζήτημα αυτό παρακαλούμε την 

καθ'ύλη αρμόδια Υπηρεσία να μας ενημερώσει πια διαδικασία πρέπει να τηρηθεί για να είναι δυνατή η 

ανέγερση κτιρίου μεταποίησης επιφάνειας μεγαλύτερης των τριακοσίων (300) τ.μ. 

Με την πεποίθηση ότι θα τύχουμε της ενημέρωσης που ζητείται, σας γνωρίζουμε ότι είμαστε στη 

διάθεσή σας προκειμένου να σας παρέξουμε συμπληρωματικά απόψεις-θέσεις του Συλλόγου μας για το 

ζήτημα αυτό και όχι μόνο. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Η γραμματέας 

 
 

Εμμανουήλ  Καλαβρός Μόνικα  Δενδρινού 

Αρχιτέκτων Μηχ/κος Πτυχ. Πολιτικός Μηχ/κός  

δομικών έργων Τ.Ε. 

 

Ερμούπολη,    20-12-2013 

Αριθ. Πρωτ.:   945 

 

ΠΡΟΣ 

ΥΠΕΚΑ 

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 Αμαλιάδος 17 

 Τ.Κ. 11523 ΑΘΗΝΑ 

 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. 

 Μεσογείων και Τρικάλων 36 

 Τ.Κ. 11526 ΑΘΗΝΑ 


