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ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 

Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας  
Αίγινας του ∆ήµου Αίγινας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων (ν. Αττικής), στη θέση 
που βρίσκεται το ιστορικό διατηρητέο µνηµείο «Καποδιστριακό σχολείο» (Εϋνάρδειο).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παρ. 1, 2 και 6) και 154 του Κώδικα Βασικής 

Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν.) που κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του 

από 14.7/27.7.1999 π.δ/τος (∆’ 580).   

2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παρ. 1 και 2) και 31 (παρ. 1) του ν. 4067/2012 

"Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός" (Α΄79) όπως ισχύουν, το µεν άρθρο 6 (παρ. 

2) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 (παρ. 2 και 3) του ν. 4315/2014 

«Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα – Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και 

άλλες διατάξεις» (Α΄269) και το άρθρο 31 (παρ. 1) όπως αντικαταστάθηκε µε 

το άρθρο 62 (παρ. 2) του ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθµιση και 

ιδιωτική πολεοδόµηση – Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών Ρυθµίσεις δασικής 

νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄159). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 (παρ. 9.β.) του ν. 2508/1997 «Βιώσιµη οικιστική 

ανάπτυξη των πόλεων και οικισµών της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α΄124). 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 14 (παρ. 6) και 16 του ν. 3028/2002 «Για την 

προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (Α’ 

153). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98). 
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6. Την υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/509797/11453/11-10-2018 κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού «Ανάθεση 

αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού Κωνσταντίνο 

Στρατή» (Β’ 4527). 

7. Τις υπ’ αριθµ. 43/2016 και 137/2016 γνωµοδοτήσεις του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ήµου Αίγινας.  

8. Το υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑ ∆. ΑΤΤΙΚΗΣ/326441/195062/11219/25-11-

2016 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής, Πειραιώς και 

Νήσων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. 

9. Το υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΜΤΕ/∆ΠΑΝΣΜ/ΤΠ∆ΝΣΜΤΠ/31233/3394/554/193/ 

13-02-2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης 

Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού και 

Αθλητισµού. 

10. Την υπ’ αριθµ. 12/3η συν./28-03-2018 γνωµοδότηση του Κεντρικού 

Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων. 

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος π.δ. δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού και του 

προϋπολογισµού του οικείου Ο.Τ.Α.  

12. Την 16/2019 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση των 

Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισµού και Αθλητισµού και 

του Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, 

 

Α π o φ α σ ί ζ o υ µ ε 

 

'Α ρ θ ρ ο   1 

 

 Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Αίγινας του ∆ήµου Αίγινας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων 

(ν. Αττικής) που έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός οικισµός µε το από 19-10-1978 

π.δ. (∆’ 594) και ειδικότερα στη συµβολή των οδών Μητροπόλεως και Πελεκάνου 

όπου βρίσκεται το «Καποδιστριακό σχολείο» (Εϋνάρδειο) το οποίο έχει κηρυχθεί ως 

ιστορικό διατηρητέο µνηµείο µε την υπ’ αριθ. 19628/812/486/28-04-1945 απόφαση  
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Υπουργού Παιδείας (Β’ 66), µε τη µετατροπή τµήµατος του χώρου µουσείου σε χώρο 

βιβλιοθήκης, όπως φαίνεται µε στοιχεία Α1-Α2-Α3-Α4-Α18-Α19-Α13-Α14-Α15-Α16-

Α17-Α1 στο σχετικό πρωτότυπο διάγραµµα σε κλίµακα 1:200, που θεωρήθηκε από 

τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών µε την 14100/2019 

πράξη του και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσµίκρυνση συνδηµοσιεύεται µε το παρόν 

διάταγµα. 

 

΄Α ρ θ ρ ο 2 

 

 Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην 

Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

 Στοv Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και 

εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 

 

Αθήνα, 10 Απριλίου 2019  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

 

 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 

              ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 
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