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ΘΕΜΑ  : ∆ιευκρινίσεις για την εφαρµογή της Εγκυκλίου 1/2010 και οδηγίες για το 
σχεδιασµό της τµηµατικής πολεοδοµικής µελέτης κατά τις διατάξεις της παρ.  3 
του άρθρου 19 του ν. 2508/1997(ΦΕΚ 128 Α΄) 

 
Σχετ. α) Η Εγκύκλιος 1/ 2010 ( υπ. αρ.3678 /28.1.2010 Υπουργού ΠΕΚΑ) 
 

     
Σε συνέχεια της (α) σχετικής και  µετά από ερωτήµατα Υπηρεσιών,  προτάσεις 
Περιφερειακών Τµηµάτων του ΤΕΕ και αιτήµατα πολιτών σχετικά µε τη δυνατότητα 
δόµησης ορισµένων ιδιοκτησιών οι οποίες έχουν δηµιουργηθεί κατ’ εφαρµογή των 
διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του Π.∆/τος 24/4 - 3/5 / 1985 (ΦΕΚ 181∆΄), 
µετά την έκδοση της  υπ. αρ. 1828/2008 Απόφασης του ΣτΕ, σύµφωνα µε την οποία 
κρίθηκαν ανίσχυρες οι παραπάνω διατάξεις, σας πληροφορούµε ότι  το ΥΠΕΚΑ θα 
προωθήσει  νοµοθετική ρύθµιση για την  αντιµετώπιση των προβληµάτων   που 
ανέκυψαν.   
 
Μέχρι την ισχύ της παραπάνω νοµοθετικής ρύθµισης, για λόγους χρηστής διοίκησης 
και επειδή η διαµορφωθείσα από µακρού χρόνου πραγµατική και νοµική κατάσταση 
(έκδοση οικοδοµικών αδειών, δηµιουργία εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε τρίτους κλπ) 
επιβάλλει να µη θιγούν κεκτηµένα δικαιώµατα πολιτών που στηρίχθηκαν καλόπιστα 
στις πράξεις της διοίκησης, διευκρινίζονται τα εξής: 

 
Α.1. Οικοδοµικές άδειες που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογή των παραπάνω 

κριθέντων ως ανίσχυρων διατάξεων είναι νοµίµως εκδοθείσες. Οι άδειες 
αυτές µπορούν ν’ αναθεωρούνται κατά τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις 
εφόσον ο ιδιοκτήτης υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, µε την 
οποία θα δηλώνει ότι είναι σε γνώση του ότι οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 6 του Π.∆/τος 24/4-3.5.1985 (ΦΕΚ 181∆΄) έχουν κριθεί ως  ανίσχυρες 
από το ΣτΕ.   

      
  2.  Κατά τον ίδιο τρόπο, µε την υποβολή της παραπάνω δήλωσης του ιδιοκτήτη, 

µπορεί να εκδίδονται (και  να αναθεωρούνται)  οικοδοµικές άδειες, για την 
έκδοση των οποίων είχαν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι κατά την ηµεροµηνία 
έκδοσης της (α) σχετικής, κατ’ εφαρµογή των παραπάνω κριθέντων ως 
ανίσχυρων διατάξεων.  
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  3.  Για τα  ακίνητα που είχαν δηµιουργηθεί βάσει των παραπάνω διατάξεων,  στα 
οποία δεν είχε ζητηθεί η  έκδοση οικοδοµικής άδειας, είναι δυνατή η κατά 
περίπτωση αντιµετώπισή τους µετά τον τµηµατικό σχεδιασµό στον οικισµό, 
µε την τήρηση των διαδικασιών των επόµενων Β και Γ παραγράφων. 

     
Β.  Στην περίπτωση που ακολουθηθεί η εκπόνηση  τµηµατικών πολεοδοµικών 

µελετών, σύµφωνα µε τις    διατάξεις της παραγρ.3 του άρθρου 19 του ν. 
2508/1997 (ΦΕΚ 128 Α΄) για την  αναγνώριση και έγκριση του υφισταµένου – 
δηµιουργηθέντος  ιστού-δικτύου κοινοχρήστων χώρων του οικισµού ή 
τµηµάτων αυτού κατά περίπτωση, λαµβάνονται υπόψη τα εξής: 

 
α) τα όρια των οικισµών, όπως αυτά έχουν καθοριστεί και ισχύουν (σχετική 

διοικητική πράξη κατηγοριοποίησης, οριοθέτησης µε  το τυχόν συνεκτικό 
τµήµα του οικισµού, τυχόν γραµµές δόµησης, τµήµατα µε εγκεκριµένο 
σχέδιο  κ.α), 

 
β) οι συµβολαιογραφικές πράξεις  που έχουν κατατεθεί στον οικείο δήµο, 

µε τις οποίες έχουν παραχωρηθεί και   τεθεί σε κοινή χρήση εδαφικές 
λωρίδες κατ’ εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του  Π.∆/τος 24/4.3/5. 
1985(ΦΕΚ 181∆), 

 
γ) για τη χάραξη του κοινοχρήστου δικτύου πρέπει να εξετάζεται η 

δυνατότητα αφ΄ενός διεύρυνσης των τεθέντων σε κοινή χρήση εδαφικών 
λωρίδων – διόδων καθώς και η επιβολή προκηπίων ή ελάχιστης 
απόστασης για την τοποθέτηση των κτηρίων, 

 
δ) στοιχεία  των Τεχνικών Προδιαγραφών εκπόνησης πολεοδοµικών 

µελετών (ΦΕΚ329/Β/2000 & 803/Β/2000) και συγκεκριµένα : 
Αντικείµενο : Η πολεοδοµική µελέτη µπορεί να αναφέρεται  σε τµήµατα 
πολεοδοµικών ενοτήτων και περιπτώσεων πολεοδοµικών ρυθµίσεων σε 
οικισµούς µέχρι 2000 κατ. χωρίς εγκεκριµένο σχέδιο. 
1. Αναγνώριση περιοχής (χάρτης κλ. 1:2000 ή 1:5000), ο οποίος 

αναφέρεται στα εξής : 
   Οδικό δίκτυο και λοιπά δίκτυα µεταφορών(κατάσταση – 

δοµές- ροές) 
   ∆ίκτυο ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων και δίκτυο 

πεζοδρόµων(κατάσταση – ροές) 
   Ειδική καταγραφή αξιόλογων πολεοδοµικών στοιχείων 

(ιστός).Κτιριακό απόθεµα ή άλλα στοιχεία του δοµηµένου 
περιβάλλοντος ή στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, σε 
παραδοσιακούς οικισµούς ή σε αξιόλογα τµήµατα των 
οικισµών. 

2.      Κείµενο : ∆ιοικητική, δηµογραφική και κοινωνικοοικονοµική 
κατάσταση της περιοχής, προβλέψεις και υφιστάµενο θεσµικό 
πλαίσιο. Κοινόχρηστα και κοινωφελή, δοµηµένο περιβάλλον, 
φυσικό περιβάλλον κλπ. Αξιόλογα στοιχεία του πολεοδοµικού ιστού 
ή των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος»   (όπως ρέµατα κ.α.). 

3.  Σχέδιο Πολεοδοµικής Οργάνωσης σε κλ. 1:2000 ή 1:1000       
Το σχέδιο αυτό περιλαµβάνει : 
   Γενική διάταξη κοινοχρήστων χώρων και τις κινήσεις πεζών 

(πλατείες, οδούς, πεζοδρόµους κλπ.). 
   Γενική διάταξη για οδικά δίκτυα(δοµές-ροή) και λοιπών µέσων 

µεταφορών κατά περίπτωση. 
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   Κείµενο αιτιολόγησης της πρότασης. Μέτρα για την 
προστασία τυχόν ευαίσθητων στοιχείων του φυσικού και 
ιστορικού-πολιτιστικού περιβάλλοντος 

   Υποστηρικτική έκθεση των συµµετοχικών διαδικασιών.  
 

ε)  ως υπόβαθρα για τη σύνταξη των παραπάνω µελετών µπορεί να 
χρησιµοποιούνται τοπογραφικά διαγράµµατα ή ορθοφωτοχάρτες,  

 
στ)  για την  αµοιβή των παραπάνω τµηµατικών πολεοδοµικών µελετών 

εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των  Τεχνικών Προδιαγραφών 
εκπόνησης πολεοδοµικών µελετών (ΦΕΚ 329/Β/2000 & 803/Β/2000). 

          
Γ.  Ανεξάρτητα από την παραπάνω διαδικασία των τµηµατικών πολεοδοµικών 

µελετών για τον καθορισµό του συνόλου ή τµηµάτων του κοινοχρήστου 
δικτύου (αναγνώριση και έγκριση υφισταµένου ιστού του οικισµού)είναι 
δυνατόν, εάν  κρίνεται πολεοδοµικά σκόπιµο από τις αρµόδιες υπηρεσίες της 
οικείας  Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ( π.χ σε αδόµητες περιοχές - τµήµατα 
των οικισµών), να ακολουθείται η διαδικασία της εκπόνησης πλήρους 
πολεοδοµικής µελέτης για τα τµήµατα αυτά. 

         
 
 
 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Κ.ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ 
 
 

Ε.∆ 
∆ΠΣ 
∆/ντή ∆ΠΣ 
Τµήµατα Α, Β, Γ, ∆ 
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    κ.Θ. Μωραϊτη 
3. Γενική Γραµµατέα ΥΠΕΚΑ 
    κ.Μ. Καλτσά 
4.Γενικό ∆/ντή ∆ιοίκησης 
5.Γενική ∆/ντρια Πολεοδοµίας 


