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 Θ. Γαλάνη,   Α. Σκάρλα,  Α. Βησσαράκης,   Δ. Ξυνομηλάκης,    

Κ. Πανηγύρης , Ι. Βεντουράκης     

 

Θ. Βλαχούλης (κωλυομένου αυτού και της αναπληρώτριάς 

του) 

 

 ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 

 Τροποποίηση και συμπλήρωση (α) της υπ’αριθ 30982/8512/01.12.2000. Υ.Α. (ΦΕΚ 

926/Δ΄/29.12.2000) και (β) της υπ’αριθ. 47772/1352/12.03.2002) Υ.Α. (ΦΕΚ 

266/Δ΄/08.04.2002), για τον  καθορισμό  πρόσθετων χρήσεων, στα διατηρητέα κτίρια  Α 

(Κτίριο  γραφείων και δυο βιομηχανοστάσιων) & Β (Κτίριο ΕΛΑΣΤΡΩΝ) αντίστοιχα,  εντός 

του βιομηχανικού κτιριακού συγκροτήματος της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, επί της οδού Πειραιώς  αρ. 

252, στην περιοχή Ελαιώνα,  στο  Ο.Τ. 234  Δημοτικής Ενότητας Ταύρου του Δήμου 

Μοσχάτου - Ταύρου, φερόμενο ως ιδιοκτησία της ΑΕ ΒΙΟΧΑΛΚΟ «Ελληνική Βιομηχανία 

Χαλκού και Αλουμινίου» , νυν ιδιοκτησίας ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ. 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Το Συμβούλιο    αφού έλαβε υπόψη την από 25/11/2021 σχετική με το θέμα εισήγηση της 

Δ/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων   γνωμοδοτεί 

ομόφωνα υπέρ « της τροποποίησης - συμπλήρωσης (α) της υπ’αριθ 30982/8512/01.12.2000. 

Υ.Α. (ΦΕΚ 926/Δ΄/29.12.2000) και (β) της υπ’αριθ. 47772/1352/12.03.2002) Υ.Α. (ΦΕΚ 

266/Δ΄/08.04.2002), για τον  καθορισμό  πρόσθετων χρήσεων, στα διατηρητέα κτίρια  Α 

(Κτίριο  γραφείων και δυο βιομηχανοστάσιων) & Β (ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΑΣΤΡΩΝ) αντίστοιχα,  εντός 

του βιομηχανικού κτιριακού συγκροτήματος της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, επί της οδού Πειραιώς  αρ. 252, 

στην περιοχή Ελαιώνα,  στο  Ο.Τ. 234  Δημοτικής Ενότητας Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου - 

Ταύρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3. γ του Ν.4067/2012 (ΝΟΚ/2012), ως 

εξής :  

 

Α. Στο ακίνητο του  βιομηχανικού κτιριακού συγκροτήματος της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, επί της οδού 

Πειραιώς  αρ. 252, στην περιοχή Ελαιώνα,  στο  Ο.Τ. 234  Δημοτικής Ενότητας Ταύρου του 

Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, φερόμενο ως ιδιοκτησία της ΑΕ ΒΙΟΧΑΛΚΟ «Ελληνική 

Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου» , νυν ιδιοκτησίας ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ, εντός 

του οποίου υφίστανται κτίρια Α (Κτίριο  γραφείων και δυο βιομηχανοστάσιων) & Β (Κτίριο 

ΕΛΑΣΤΡΩΝ), τα οποία έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέα, με τις  υπ’αριθ 

30982/8512/01.12.2000. & 47772/1352/12.03.2002 Υπουργικές Αποφάσεις, που 

δημοσιεύθηκαν στα: ΦΕΚ 926/Δ΄/29.12.2000) και ΦΕΚ 266/Δ΄/08.04.2002, αντίστοιχα,   

επιτρέπονται τα εξής : 

Α. 1 Κτίριο  γραφείων και δυο βιομηχανοστάσιων,  (Α) 



Χρήσεις πέραν των θεσμοθετημένων και οι πρόσθετες χρήσεις ως εξής: 

• Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών (εξαιρούνται οι υπεραγορές και τα 

πολυκαταστήματα) 

• Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις 

• Χώροι Συνάθροισης Κοινού 

• Γραφεία/ Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων 

• Εστίαση 

• Αναψυκτήρια 

• Αναψυχή 

 

Η ειδική χρήση Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών επιτρέπεται σε ποσοστό έως 

30% της συνολικής δόμησης του κτιρίου  

Οι ειδικές χρήσεις Εστίαση, Αναψυκτήρια, Αναψυχή επιτρέπονται αθροιστικά σε ποσοστό 

έως 25% της συνολικής δόμησης του κτιρίου  

Α.2 Κτίριο «ΕΛΑΣΤΡΩΝ»,  (Β) 

Χρήσεις πέραν των θεσμοθετημένων και οι πρόσθετες χρήσεις ως εξής: 

• Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 

• Χώροι συνάθροισης κοινού  

• Εκθεσιακοί Χώροι 

• Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών (εξαιρούνται οι υπεραγορές και τα 

πολυκαταστήματα) 

• Γραφεία/ Κέντρα έρευνας/Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων 

• Εστίαση 

• Αναψυκτήρια 

• Αναψυχή 

 

Η ειδική χρήση Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών επιτρέπεται σε ποσοστό έως 

30% της συνολικής δόμησης του κτιρίου.  

Οι ειδικές χρήσεις Εστίαση, Αναψυκτήρια, Αναψυχή επιτρέπονται αθροιστικά σε ποσοστό 

έως 25% της συνολικής  

δόμησης του κτιρίου.  

 

Β.  

Β, 1 Η επιτρεπόμενη χρήση «Βιομηχανική χρήση» στα διατηρητέα κτίρια, αντικαθίστανται 

από τα «Επαγγελματικά εργαστήρια» (άρθρο 17 του ν. 3982 /2011) 

 

Β. 2    Εντός των διατηρητέων κτιρίων επιτρέπεται η διατήρηση των νομίμως υφιστάμενων 

βιομηχανικών – βιοτεχνικών μονάδων.  

 

Γ. Καθορίζεται   ζώνη προστασίας - τουλάχιστον 10 μέτρων-  περιμετρικά των κτιρίων Α & 

Β (ως ακάλυπτος χώρος), όπως  φαίνεται και περιγράφεται στο διάγραμμα που συνοδεύει την 

παρούσα (στο πρόσωπο επί της οδού Πειραιώς εκτείνεται μέχρι την οικοδομική γραμμή και 

στο νότιο δυτικό τμήμα ακολουθεί το όριο του ακινήτου) 



 

Δ. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις:  

(α) της υπ’ αριθ. 30982/8512/01.12.2000  Απόφασης Υπουργού  (ΦΕΚ 926/Δ΄/29.12.2000),  

με την οποία το Κτίριο  γραφείων και δυο βιομηχανοστάσιων (κτίριο Α) χαρακτηρίστηκε ως 

διατηρητέο και καθορίστηκαν ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης σε αυτό και  

(β) της υπ’ αριθ. 47772/1352/12.03.2002)  Απόφασης Υπουργού  (ΦΕΚ 266/Δ΄/08.04.2002), 

με την οποία το  Κτίριο «ΕΛΑΣΤΡΩΝ»,  (κτίριο Β) του θέματος χαρακτηρίστηκε ως 

διατηρητέο και καθορίστηκαν ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης σε αυτό, 

κατά το τμήμα που δεν τροποποιούνται  με την παρούσα ρύθμιση».  

 

 

 

         

 

                                                                                                                                             

                           Η  α/α   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

 

           Η     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

                          Κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ                                                                       Α. ΜΠΕΣΣΑ 
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