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Θέμα 

                                                      ΑΠΟΦΑΣΗ

Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για την επανεξέταση των 
όρων δόμησης της ευρύτερης περιοχής που περιβάλει την Ακρόπολη και 
ειδικότερα  της Περιοχής Μακρυγιάννη/Κουκάκι 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(Υ.Π.ΕΝ).

2) Τον ν.4067/2012 όπως ισχύει.
3) Το από 21/9/79 ΠΔ, ΦΕΚ 567/Δ, όπως ισχύει
4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την σύσταση ομάδας εργασίας

για την επανεξέταση των όρων δόμησης της ευρύτερης περιοχής που περιβάλει 
την Ακρόπολη και ειδικότερα  της Περιοχής Μακρυγιάννη/Κουκάκι 

Έργο της ομάδας:

Η επανεξέταση των όρων δόμησης της ευρύτερης περιοχής που περιβάλει την 
Ακρόπολη και ειδικότερα  της Περιοχής Μακρυγιάννη/Κουκάκι.

Στο έργο της ομάδας περιλαμβάνεται η καταγραφή και αξιολόγηση όλων των 
υφισταμένων στοιχείων και μεταξύ αυτών των υπομνημάτων συλλόγων κατοίκων 
και δημοσιευμάτων σχετικά με την οικοδομική επιβάρυνση της περιοχής 
Μακρυγιάννη. 
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Η ομάδα εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΝ είναι 
τετραμελής και συγκροτείται ως ακολούθως:

Από τη Δ/νση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων:

1. Δήμητρα Ματσούκα του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α’ Βαθμό, Προϊσταμένη του      
τμήματος Ιστορικών Κέντρων Πόλεων και Παραδοσιακών Οικισμών. 

2. Φωτεινή Γιάλπα του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α’ Βαθμό.

3. Άννα Σπυροπούλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α’ Βαθμό.

4. Ουρανία Παπαδοπούλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α’ Βαθμό.

Συντονίστρια της ομάδας ορίζεται η κα Ματσούκα Δήμητρα, Προϊστάμενη του 
τμήματος Ιστορικών Κέντρων Πόλεων και Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης 
Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων.

Η ομάδα εργασίας συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα σε ώρες εργασίας 
μετά από συνεννόηση των μελών της, στα γραφεία του ΥΠΕΝ, Αμαλιάδος 17 και 
είναι μη αμειβόμενη. 

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της, η ομάδα εργασίας θα συνεργαστεί 
άμεσα με εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
εκπροσώπους του Δήμου Αθηναίων, όπως αυτοί θα ορισθούν μετά από σχετική 
αλληλογραφία με τους φορείς αυτούς. 

Το έργο της Ομάδας θα πραγματοποιηθεί σε φάσεις. Η πρώτη φάση διαρκείας δύο 
μηνών, θα περιλαμβάνει ανάλυση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και κατ’αρχήν 
οριοθέτηση της περιοχής μελέτης.
Με την ολοκλήρωση της φάσης αυτής θα γίνει γραπτή ενημέρωση της Γενικής 
Γραμματέως ΧΣΑΠ (σε συνεργασία με την οποία προωθείται το θέμα) ώστε σε 
ενδεχομένως να υπάρξουν συμπληρωματικές κατευθύνσεις για την επόμενη φάση.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ντόρα ΓΑΛΑΝΗ
Αρχιτέκτων - πολεοδόμος

ΚΟΙΝ.
1) Γραφείο Γεν. Γραμματέως ΥΠΕΝ
2) Γραφείο Γεν. Γραμματέως ΧΣΑΠ
3) ΔΑΟΚΑ
4) Στους αναφερομένους  στην Απόφαση  

                        υπαλλήλους
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