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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Γ
Ταχ. Διευθ. : Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κώδ. : 115 23 Αθήνα
Πληροφορίες : Π. Συφαλάκης

  Ο. Παπαδοπούλου
Τηλέφωνο

Email

: 213-1515221
  213-1515213
: daoka@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού
Μεσογείων 239 & Παρίτση 145
τ.κ. 15451 Ν.Ψυχικό
pexo@attica.gr
2. Τ.Ε.Ε (ως διαχειριστή του 
Πληροφοριακού  συστήματος 
αυθαιρέτων) 
tee@central.tee.gr

1. Υπουργείο Πολιτισμού & 
Αθλητισμού
Δ/νση Προστασίας & Αναστήλωσης 
Νεώτερων & Σύγχρονων Μνημείων
Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης 
Νεώτερων και Σύγχρονων 
Μνημείων και Μνημείων Τεχνικού 
Πολιτισμού
Γ’ Σεπτεμβρίου 42, 104 33 Aθήνα
dpansm@culture.gr
2. Δήμος Πειραιά
Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης
Θηβών 78, 185.42 Πειραιάς
poleodomia@piraeus.gov.gr 

Θέμα: Σχετικά με τη διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του ν.4495/2017 σε οικισμούς 
που έχουν χαρακτηρισμό «Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου».

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν σταλεί στην Υπηρεσία μας , σας γνωρίζουμε ότι 
η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2576 από 25.6.2021 Οδηγία για την εφαρμογή του άρθρου 116 του 
ν.4495/17, όπως ισχύει (ΑΔΑ:Ψ1ΚΛ4653Π8-ΛΡΜ) αποσκοπεί στην κωδικοποίηση και 
αποσαφήνιση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου σχετικά με την υπαγωγή αυθαιρέτων 
κατασκευών και αυθαίρετα εγκατεστημένων χρήσεων σε ακίνητα ευρισκόμενα εντός 
παραδοσιακών οικισμών, ιστορικών τόπων, αρχαιολογικών χώρων, και λοιπών 
προστατευόμενων από άποψης πολιτιστικής κληρονομιάς περιοχών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 116 και 117 του ν.4495/17, για την υπαγωγή 
αυθαιρέτων κατασκευών κατηγορίας 1, 2, 3 & 4 του άρθρου 96, σε προστατευόμενες 
περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως :
α. ιστορικό διατηρητέο μνημείο, εφαρμόζεται η παρ.9 του άρθρου 117 του ν.4495/17, η 
οποία προβλέπει την έκδοση απόφασης έγκρισης του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου, σύμφωνα με τη 
διαδικασία της παραγράφου 9β του άρθρου 116. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η εξέταση 
του θέματος από την επταμελή επιτροπή και μεταβατικά, έως την συγκρότησή της, από το 
ΚΕΣΑ. 
β. αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι και στο περιβάλλον μνημείων που προστατεύονται 
από τις διατάξεις του ν.3028/02 ή έχουν διπλό ή πολλαπλό χαρακτηρισμό, όπως ενδεικτικά 
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παραδοσιακός οικισμός και αρχαιολογικός χώρος, παραδοσιακός οικισμός και ιστορικός 
τόπος εφόσον δεν έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία, εφαρμόζεται η 
διαδικασία της παρ.9α του άρθρου 116 του ν4495/17.

Κατά συνέπεια των παραπάνω, για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών 
κατηγορίας 1, 2, 3 & 4 του άρθρου 96 του ν.4494/17 στον παραδοσιακό οικισμό της νήσου 
Σπετσών που είναι χαρακτηρισμένος και ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 
352/Β/1967), εφαρμόζεται η παρ.9 του άρθρου 117 και κατ’επέκταση η διαδικασία της 
παρ.9β του άρθρου 116 του ν.4495/17, ως ισχύει.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α.

Αθηνά Σκάρλα 
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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