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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ 

 
 
ΑΘΗΝΑ                    : 28.5.2021 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ          : 6η 
ΠΡΑΞΗ                    : 22 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ            : Ε. Μπακογιάννης 
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ   : Ν. Μουκαζής, Θ. Γαλάνη, Θ. Ψυχογιός, Α. Σκάρλα, Δ. Παναγιώτου 

(κωλυομένου του τακτικού μέλους), Ν. Τριανταφυλλόπουλος, Κ. 
Καρατσώλης, Μ. Παπαμιχαήλ 

   
 
ΘΕΜΑ : Επιτρεπόμενες  χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης σε περιοχές των ΠΜ 

«Αγία Μαρίνα» του Δήμου Κρωπίας (ν. Αττικής) και ΠΕ 1,2 Πόρτο Ράφτη Δήμου 
Μαρκοπούλου Μεσογαίας, εντός ΖΟΕ Μεσογείων, οι οποίες παρέμειναν ως εκτός 
σχεδίου περιοχές. 

 
 

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η  
 
Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του : 
 
(α) Το με αρ.πρ. 65/21/8.1.2021 (αρ.πρ. ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/5853/65/21.1.2021) έγγραφο του 

Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας 
(β) Το με αρ.πρ. 894/21.5.2010 έγγραφο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και 

Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας 
(γ) Το από 12.4.2021 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, 

Αστικών και Περιαστικών Περιοχών 
 
1. Με το υπ΄αρ.πρ. 65/21/8.1.2021  έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας, απευθυνόμενο, μεταξύ άλλων, και στη Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών 
Αστικών και Περιαστικών Περιοχών  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υποβλήθηκε 
το ανωτέρω ερώτημα, που σχετίζεται με το καθεστώς χρήσεων σε περιοχές της ΖΟΕ Μεσογείων, 
οι οποίες εξαιρέθηκαν της ένταξης κατόπιν αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
δυνάμει των οποίων ακυρώθηκαν τα Προεδρικά Διατάγματα κάποιων ΠΕ των αντίστοιχων 
πολεοδομικών μελετών τους. Ειδικότερα, το ερώτημα αφορά αφενός μεν το καθεστώς των όρων 
και περιορισμών δόμησης και των επιτρεπόμενων χρήσεων γης στην περιοχή της Π.Μ “Αγία 
Μαρίνα”  του Δήμου Κρωπίας, μετά την έκδοση της υπ΄αρ. 2118/ 1998 οριστικής απόφασης του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώθηκε το από 5.4.1990  Π.Δ «Περί εγκρίσεως 
Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής δεύτερης κατοικίας “Αγία Μαρίνα”  του Δήμου Κρωπίας», 
και την εν συνεχεία έκδοση των από 21.3.2012 (ΦΕΚ 111 ΑΑΠ/5.4.2012) και από 8.7.2016 (ΦΕΚ 
152 ΑΑΠ/22.7.2016) προεδρικών διαταγμάτων, δυνάμει των οποίων εγκρίθηκε η Πολεοδομική 
Μελέτη των  Πολεοδομικών Ενοτήτων 1,2 και 3 αντίστοιχα της περιοχής Β΄ κατοικίας «Αγία 
Μαρίνα»,  αφετέρου δε το καθεστώς στην περιοχή της Πολεοδομικής Μελέτης των ΠΕ 1,2 Πόρτο 
Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, μετά την έκδοση της υπ΄αρ. 3217/ 1999 απόφασης 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώθηκε το από 12.4.1992 Π.Δ (ΦΕΚ 430 
Δ΄/28.4.1993) «Περί εγκρίσεως Πολεοδομικής Μελέτης των ΠΕ 1 και 2 περιοχής Β΄ κατοικίας 
Πόρτο Ράφτη», και την εν συνεχεία έκδοση του από 2.9.2009 Π.Δ (ΦΕΚ 466 ΑΑΠ/23.9.2009) 
βάσει του οποίου εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη επέκτασης τμήματος των πολεοδομικών 
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ενοτήτων 1 και 2 της περιοχής δεύτερης κατοικίας “Πόρτο Ράφτη” του Δήμου Μαρκόπουλου 
Μεσογαίας. 
 
2.Με το από 20.2.2003 Π.Δ (ΦΕΚ 199 Δ/6.3.2003), με θέμα «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων 
και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 
ευρύτερη περιοχή Μεσογείων (νομού Αττικής) (ειδικότερα των Δήμων Γέρακα, Παλλήνης, 
Ραφήνας, Γλυκών Νερών, Παιανίας, Σπάτων, Αρτέμιδος, Κρωπίας και Μαρκοπούλου Μεσογαίας 
και των κοινοτήτων Ανθούσας και Πικερμίου)», οι προαναφερόμενες περιοχές, στα αντίστοιχα 
διαγράμματα που το συνοδεύουν, ορίζονται ως «ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ Β΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» δημιουργώντας, κατά την εκτίμηση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου 
Μαρκοπούλου Μεσογαίας τις προσδιοριζόμενες στο έγγραφο του ερωτήματος ασυμφωνίες και 
συγκεκριμένα : 
 
«-Σε τμήματα της ανωτέρω περιοχής, οι οποίες πριν την επανένταξή τους σε σχέδιο πόλης 
(πολεοδομική Μελέτη) καθ΄ερμηνεία και εφόσον η περιοχή πλέον από το έτος 1998 μέχρι την 
επανένταξή της ήταν εκτός σχεδίου πόλεως, θα έπρεπε να έχει μελετηθεί ως εντός της ΖΟΕ 
Μεσογείων (ΦΕΚ 199 Δ/6.3.2003) και συγκεκριμένα όχι εντός «ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Β΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ», αλλά εντός ζώνης υποδοχής Β΄ κατοικίας, δηλαδή ως 
«περιοχή με στοιχείο Η΄(Ζώνες υποδοχής Β κατοικίας)» με χρήσεις και όρους δόμησης, που 
ορίζονται σε αυτήν, 
- Σε τμήματα της ανωτέρω περιοχής, μετά την ανωτέρω επανένταξη σε σχέδιο πόλης 
(πολεοδομική Μελέτη) παρέμειναν περιοχές ως εκτός σχεδίου πόλης, 
- Παράλληλα βρίσκονται εντός ορίων περιοχής Μελέτης της ΖΟΕ Μεσογείων, χωρίς όμως να 
έχουν μελετηθεί τόσο ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις, όσο και ως προς τους αντίστοιχους 
όρους δόμησης…». 
 
3.Η ερωτώσα υπηρεσία, με το έγγραφο του ερωτήματος, εκφράζει παράλληλα την άποψή της, 
που συνίσταται στο ότι «Στις περιοχές, που εξαιρέθηκαν της ένταξης μετά τις ανάλογες 
πολεοδομικές μελέτες και συγχρόνως βρίσκονται εντός της ευρύτερης περιοχής της ανωτέρω ΖΟΕ 
είτε είχαν μελετηθεί τότε, είτε όχι, ισχύουν οι διατάξεις περί εκτός σχεδίου πόλης του από 
6.10.1978 Π.Δ (Δ 538) και του από 24.5.1985 Π.Δ (Δ 270) ως προς τους όρους δόμησης, σε 
συνδυασμό το άρθρο 3 του από 20.3.2003 Π.Δ (ΦΕΚ 199 Δ/6.3.2003) ως προς τις  αρτιότητες, 
χωρίς να εξειδικεύονται οι χρήσεις…». 
 
4.Ωστόσο, επί του εξεταζόμενου με την παρούσα ζητήματος των όρων και περιορισμών δόμησης 
και των επιτρεπόμενων χρήσεων γης στην περιοχή Αγίας Μαρίνας του Δήμου Κρωπίας, έχει ήδη 
εκφράσει την άποψή του, με το υπ αρ.πρ. 894/21.5.2010 έγγραφο του, ο Οργανισμός 
Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ),  απαντώντας στο  υπ΄ 
αρ.πρ. 3404/2009 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών 
Μαρκόπουλου Αττικής, ο οποίος σημειώνει ότι η περιοχή ρυθμίσεων της ΖΟΕ Μεσογείων 
καλύπτει ολόκληρη την έκταση των εκτός σχεδίου περιοχών των Δήμων του άρθρου 1 του από 
20.2/6.3.2003 Π.Δ, εκτός των περιοχών των υπαχθεισών σε ειδικό πλαίσιο ρυθμίσεων (π.δ. 
προστασίας των ορεινών όγκων, ζώνη περιορισμένης ανάπτυξης του Αερολιμένα κλπ.). 
Επιπροσθέτως, επισημαίνει ότι οι περιοχές οι οποίες εντός της ως άνω συνολικής περιοχής 
ρυθμίσεων της ΖΟΕ, που στο σχετικό προεδρικό διάταγμα χαρακτηρίζονται ως περιοχές 
εγκεκριμένου σχεδίου Β κατοικίας και έχουν επανέλθει σε καθεστώς εκτός σχεδίου (όπως στη 
συγκεκριμένη περίπτωση της Αγίας Μαρίνας) ή  έχουν εξαιρεθεί από την ένταξη στο σχέδιο με 
βάση την ειδικότερη προσέγγιση στην κλίμακα της Πολεοδομικής Μελέτης, διέπονται από τις 
γενικές διατάξεις του από 20.2/6.3.2003 Π.Δ και θεωρείται ότι υπάγονται στις περιοχές με 
στοιχείο Η΄ (Β κατοικίας) με τους αντίστοιχους όρους δόμησης, δεδομένου ότι έχουν 
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χαρακτηριστεί με αυτή την χρήση, πολύ περισσότερο εφόσον περιλαμβάνονται στις περιοχές 
δεύτερης κατοικίας του από 20.8. 1985 Π.Δ (ΦΕΚ 456 Δ). 
 
5.Ενόψει των ανωτέρω και λαμβανομένης υπόψιν της άποψης της αρμόδιας Διεύθυνσης του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία συμπίπτει με την διατυπωθείσα, κατά τα 
προεκτεθέντα, από τον ΟΡΣΑ , το ΚΕΣΥΠΟΘΑ  γνωμοδοτεί, ομόφωνα, ότι οι περιοχές στις οποίες 
αναφέρεται το υποβληθέν ερώτημα διέπονται από τις γενικές διατάξεις του από 20.2/6.3.2003 
Π.Δ  και θεωρείται ότι υπάγονται στις περιοχές με στοιχείο Η΄( Β΄ κατοικίας) με τους αντίστοιχους 
όρους δόμησης, δεδομένου ότι έχουν χαρακτηριστεί με αυτή την χρήση, ειδικότερα μάλιστα 
εφόσον περιλαμβάνονται στις περιοχές δεύτερης κατοικίας του από 20.8.1985 Π.Δ. 
Επισημαίνεται, πάντως, ότι η δόμηση στα ακίνητα που βρίσκονται στις  εν θέματι περιοχές είναι 
δυνατή μόνο με την προϋπόθεση ότι δεν αντίκειται στις δεσμεύσεις που υπαγόρευσαν την 
εξαίρεσή τους από την πολεοδόμηση ( δασικός χαρακτήρας, γειτνίαση με  ρέματα κλπ.). Είναι δε 
προφανές ότι δεν είναι δυνατόν να εξαιρεθούν μεμονωμένες περιοχές από το θεσμικό πλαίσιο 
καθορισμού χρήσεων γης και όρων δόμησης στο σύνολο μιας υποενότητας του ΡΣΑ 1 (όπως είναι 
η ΖΟΕ Μεσογείων) και να επανέλθουν στο προγενέστερο καθεστώς της εκτός σχεδίου δόμησης, 
δεδομένου μάλιστα ότι το καθεστώς αυτό πρέπει να αντικατασταθεί στο σύνολο της Αττικής από 
σχεδιασμό και έλεγχο χρήσεων γης, σύμφωνα με τις επιταγές του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
 

Χ. ΚΑΣΑΠΗ 
 
  
  
 


