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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Παράταση αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών στην περιοχή νοτίως της 
Ακρόπολης, Μακρυγιάννη – Κουκάκι, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου 
Αθηναίων»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 7 του ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α’ 

79).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 

γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α’ 153).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
4. Την  υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/19518/1064/04-03-2019 Υπουργική Απόφαση «Αναστολή 

χορήγησης οικοδομικών αδειών στην περιοχή νοτίως της Ακρόπολης, Μακρυγιάννη – 
Κουκάκι, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αθηναίων» (Δ’ 106), όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου» (Β’ 3107).

6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/100463/659/01-11-2019 απόφαση του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για την 
επανεξέταση των όρων δόμησης της ευρύτερης περιοχής που περιβάλει την Ακρόπολη και 
ειδικότερα της Περιοχής Μακρυγιάννη /Κουκάκι» (ΑΔA: ΨΦΔΡ4653Π8-ΜΒΡ).
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7. Το υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/3167/98/13-01-2020 έγγραφο της ομάδας εργασίας με θέμα 
«Β΄ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την επανεξέταση των όρων δόμησης της 
ευρύτερης περιοχής που περιβάλλει την Ακρόπολη και ειδικότερα της Περιοχής 
Μακρυγιάννη/ Κουκάκι».

8. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/22710/651/28-02-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων, σύμφωνα με το οποίο 
επίκειται νομοθετική ρύθμιση για την περιοχή αναστολής. 

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας 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. Παρατείνεται για δύο (2) μήνες η αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στην περιοχή νοτίως 
της Ακρόπολης, Μακρυγιάννη - Κουκάκι, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου 
Αθηναίων, που έχει επιβληθεί με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/19518/1064/4-3-2019 απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ’ 106), όπως η περιοχή εφαρμογής αυτής 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/121586/5388/16-12-2019 (Δ’ 865) όμοια 
απόφαση και τα όρια της περιοχής εμφαίνονται με μπλε γραμμή στο σχετικό πρωτότυπο 
διάγραμμα σε κλίμακα 1:10.000 που συνοδεύει την τελευταία απόφαση. 

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5/3/2020

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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