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ΕΛΛΗΝIΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑ                                  Αθήvα      6-8-2010 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΓΕΝIΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆IΟIΚΗΣΕΩΣ                               Αριθµ.πρωτ. 34854 
∆IΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΟ    
      

Ταχ. ∆/vση : Αµαλιάδoς 17                  Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
Ταχ. Κώδικας : 115 23 
Πληρoφoρίες : Η. Καραµιχάλης 
Τηλέφωνο : 213-1515-194 
Fax  : 210-6469- 385       
grammateia@dne.minenv.gr  
 

 

ΘΕΜΑ : «Αναστολή χορήγησης οικοδοµικών αδειών, σε εκτός σχεδίου περιοχές των 

δήµων Ζωγράφου, Παπάγου και Χολαργού (ν. Αττικής) στις οποίες 

επεκτείνεται το όριο του Υµηττού». 

 

 

 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
 

 
 
 

'Εχovτας υπόψη : 
 

 

1. Tις διατάξεις τις παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.2242/1994 «Πολεοδόµηση 

περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασίας 

φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α΄162), όπως 

τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την παρ.12 του άρθρου 42 του 

ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων, εκπόνηση 

µελετών και παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄42).  
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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. Την υπ’ αριθµ. 2876/7-10-2009 απόφαση Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου 

Υπουργείων» (Β΄2234). 

 

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

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

 

5. Την υπ’ αριθµ.  3/συν. 13/21-7-2010 γνωµοδότηση της  Εκτελεστικής 

Επιτροπής του Οργανισµού Αθήνας. 

 

6. Τo γεγovός ότι από τις καvovιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεv 

πρoκαλείται δαπάvη σε βάρoς τoυ κρατικoύ πρoϋπoλoγισµoύ και τoυ 

πρoϋπoλoγισµoύ τoυ oικείoυ Ο.Τ.Α. 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 

1. Αναστέλλεται  η έκδοση οικοδοµικών αδειών για ανέγερση οικοδοµών σε 

εκτός σχεδίου περιοχές των δήµων Ζωγράφου, Παπάγου και Χολαργού και ειδικότερα 

στις περιοχές στις οποίες επεκτείνεται το όριο προστασίας του Υµηττού έναντι του 

ισχύοντος µε το από 31-8-1978 π.δ/γµα (∆΄544), όπως αυτές φαίνονται στο σχετικό 

πρωτότυπο διάγραµµα σε κλίµακα 1.10.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο της 

∆ιεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών µε την  34854/2010 πράξη του και που 

αντίτυπό του σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται µε την παρούσα απόφαση.  

Το χρονικό διάστηµα της αναστολής εξειδικεύεται ως εξής: 

 

α)Στις περιοχές που εντάσσονται στην έκταση των Μητροπολιτικών Πάρκων 

Γουδή και Ιλισίων, (περιοχή 2 στο σχετικό διάγραµµα) για ένα (1) έτος. 

β) Στις υπόλοιπες περιοχές, (περιοχή 1) για ένα (1) έτος επίσης, εκτός εάν προ 

της παρελεύσεως αυτού δηµοσιευθεί και ισχύσει το νέο π.δ/γµα προστασίας του 

ορεινού όγκου του Υµηττού, οπότε η παρούσα αναστολή της περίπτωσης β παύει να 

ισχύει. 
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2 . Η ισχύς της παρoύσας απόφασης αρχίζει από τη δηµoσίευσή της στηv 

Εφηµερίδα της Κυβερvήσεως.   

  
 Η απόφαση αυτή να δηµoσιευθεί στηv Εφηµερίδα της Κυβερvήσεως. 
 

Αθήvα,  6-8-2010    

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ  
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