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                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

   
ΕΛΛΗΝIΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑ         Αθήvα,  15-11-2010 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.Κ.Α. 
ΓΕΝIΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆IΟIΚΗΣΕΩΣ                Αριθµ.πρωτ.: 49626 
∆IΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΟ    
      

Ταχ. ∆/vση : Αµαλιάδoς 17                  Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
Ταχ. Κώδικας : 115 23 
Πληρoφoρίες : ∆. Φιλαρέτου 
Τηλέφωνο : 210-6445003 
Fax  : 210-6469385       
grammateia@dne.minenv.gr  
  

ΘΕΜΑ : «Αναστολή έκδοσης οικοδοµικών αδειών και εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών 

 σε τµήµα του ΟΤ 29 και στο ΟΤ 51 α περ. 80, του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού 

σχεδίου του δήµου Αθηναίων (ν.Αττικής)». 

 

 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕIΑΣ ΚΑI ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 

 
 

'Εχovτας υπόψη : 
 

 

1. Tις διατάξεις των άρθρων 152 (παρ.5) και 159 (παρ.2) του Κώδικα Βασικής 

Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν.) που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του 

από  14-7-1999 π.δ/τος  (∆΄580).  

 

2. Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 90 τoυ Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρvηση και 

τα κυβερvητικά όργαvα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο τoυ π.δ/τος 

63/2005 (Α' 98). 

 

3. Τις διατάξεις της παρ. 3α εδ. αα  του ν.2831/2000 (Α΄124) όπως 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 του ν. 3044/2002 (Α΄ 197). 
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4. Την υπ΄αριθ. 2876/7-10-2009 απόφαση Πρωθυπουργού « Αλλαγή τίτλου 

Υπουργείων» (Β΄2234). 

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 2) και 6 του π.δ/τος  189/2009 

«Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄221). 

  

6. Την υπ’αρ. Υ273/30.0.2010 απόφαση  Πρωθυπουργού «Καθορισµός 

αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής  Νικολάου Σηφουνάκη»(Β 1595). 

 

7. Την υπ’αριθµ. 1178/2010 γνωµοδότηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Αθηναίων. 

 

8. Τα υπ’αριθ. 91/7-9-2010 και 96/24-9-2010 υπηρεσιακά σηµειώµατα της 

∆/νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού - Τµήµατος Α΄ από τα οποία προκύπτει 

ότι προωθείται τροποποίηση σχεδίου στην εν λόγω περιοχή. 

 

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού και του 

προϋπολογισµού του οικείου ΟΤΑ, 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 

1. Αναστέλλεται  για ένα (1) χρόνο ακόµη  η έκδοση  οικοδοµικών αδειών και 

εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών  στο τµήµα του Ο.Τ. 29 µε στοιχεία ΑΒΓ∆ΕΖA και στο 

ΟΤ 51 α περ.80 στο 7ο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα (προσφυγικός Συνοικισµός Γηροκοµείου) 

του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του δήµου Αθηναίων (ν. Αττικής) όπου είχε 

επιβληθεί αναστολή µε την υπ΄αριθ. 34949/12-8-2009 απόφαση Υφυπουργού 

ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ΑΑΠ 434 )όπως φαίνονται περικλειόµενα µε µπλε συνεχή γραµµή στο 

σχετικό πρωτότυπο διάγραµµα σε κλίµακα 1:500 που συνοδεύει την παραπάνω 

απόφαση. 

 

 

ΑΔΑ: 4Α160-8



3 

 

ΕΛ 

2.  Της παραπάνω αναστολής εξαιρούνται: 

α. Η έκδοση οικοδοµικών αδειών και η εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών για 

κατεδάφιση κτιρίων, καθώς και για λόγους υγιεινής και χρήσεις των κτιρίων και 

κατασκευών. 

β.  Η αναθεώρηση οικοδοµικών αδειών για αλλαγή επιβλέποντος µηχανικού, 

καθώς και για παράταση ισχύος. 

 

3. Η ισχύς της παρoύσας απόφασης αρχίζει από τη δηµoσίευσή της στηv 

Εφηµερίδα της Κυβερvήσεως.   

  
 Η απόφαση αυτή να δηµoσιευθεί στηv Εφηµερίδα της Κυβερvήσεως. 
 

     Αθήvα,  15-11-2010  

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕIΑΣ ΚΑI ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ 
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