
 1 

 

          
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   

AYTOTEΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ταχ. Δ/νση:     Mεσογείων 119 

Ταχ. Κώδικας:  10192 Αθήνα 

Πληροφορίες:   N.Mυλωνάς 

Tηλέφωνα:      213-1513811     

FAX:                  213-1513512 

E-mail:  vouli2@prv.ypeka.gr 

               

 

                   Αθήνα    24-9-2018     

                  Αρ. Πρωτ. 52063/1238 

                  

                                       

 ΠΡΟΣ:    Βουλή των Ελλήνων    

                Τμήμα Ερωτήσεων 

                      

 ΚΟΙΝ.:  

1. Βουλευτή κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

2. Υπουργείο Εσωτερικών   

3. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης 

4. Υπουργείο Οικονομικών 

 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»  

 

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 613/3-8-2018 Ερώτηση   

 

 

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το 

Βουλευτή κ. Χρήστο Σταϊκούρα, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 41, του Π.Δ. 132/17 

«Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄ 160), στη Δ/νση Μελετών & 

Έργων Αστικών Αναπλάσεων του Υπουργείου μας και συγκεκριμένα στο Τμήμα Μελετών Αστικής 

Αναζωογόνησης και Αναπλάσεων ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες: 

•         μέριμνα για την προώθηση προγραμμάτων αστικής ανάπλασης για το βιοκλιματικό 

σχεδιασμό των πόλεων 

•         μέριμνα για την ανάπτυξη και προώθηση δράσεων και προγραμμάτων ήπιων μορφών 

μετακίνησης 

•         σύνταξη και έγκριση προτύπων, προδιαγραφών, κανονισμών και ειδικών μελετών και 

προγραμμάτων αστικής αναζωογόνησης και ανάπλασης για το σύγχρονο αστικό βιοκλιματικό 

σχεδιασμό των πόλεων και τον αστικό εξοπλισμό του δημοσίου ελευθέρου χώρου 

•         προγραμματισμός, εκπόνηση, ανάθεση, επιλογή, έγκριση, εποπτεία, επίβλεψη, έλεγχος 

και παραλαβή των μελετών αστικών αναπλάσεων, για παρεμβάσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 

και άλλων φορέων, ιδίως για τη διαμόρφωση και τυχόν ενοποίηση κοινοχρήστων χώρων, καθώς και 

ακάλυπτων χώρων στεγαστικών προγραμμάτων, διαμόρφωση των προσόψεων κτηρίων, αισθητική 

αναβάθμιση των τεχνικών έργων και του περιβάλλοντος χώρου 
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•         μέριμνα για τη σύνταξη, σε συνεργασία με τους οργανισμούς κοινής ωφελείας ή άλλους 

κρατικούς φορείς, προτύπων, προδιαγραφών και κανονισμών, για το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη 

συντήρηση και τη λειτουργία των έργων αστικής και τεχνικής υποδομής 

Συμπερασματικά, η Δ/νση Μελετών & έργων Αστικών Αναπλάσεων του ΥΠΕΝ είναι αρμόδια 

για τη μία εκ των δύο μορφών αστικών αναπλάσεων και συγκεκριμένα, αυτής των διαμορφώσεων 

του δημόσιου ελεύθερου χώρου, των κοινοχρήστων και ακαλύπτων χώρων στεγαστικών 

προγραμμάτων, καθώς και προσόψεων κτιρίων, αισθητικής αναβάθμισης τεχνικών έργων και του 

περιβάλλοντος αυτών χώρου και δεν λαμβάνει πρωτοβουλίες με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων 

στον τομέα των αστικών αναπλάσεων.  

 

                   Ο   ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΤΑΘΑΚΗΣ  

 
Σελίδες απάντησης: 2 

Σελίδες συνημμένων: 0 

Σ ύ ν ο λ ο  Σελίδων: 2 
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