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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ 
 
ΑΘΗΝΑ                    : 25.10.2021 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ          : 20η 
ΠΡΑΞΗ                    : 73 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ            : Ε. Μπακογιάννης 
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ   : Κ. Χριστοπούλου, Θ. Γαλάνη, Α. Σκάρλα, Π. Βουλέλλης, Ν. 

Τριανταφυλλόπουλος, Κ. Καρατσώλης, Κ. Τσελίκης (κωλυομένου του 
τακτικού μέλους) 

 
ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις σχετικά με ισχύουσες χρήσεις γης σε Δήμους με πρόσφατες 

αναθεωρήσεις ΓΠΣ (π.χ. Χαλάνδρι, Μέγαρα). 
 

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η  
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του : 
 
(α)  το με αρ.πρ. 16798/27.5.2021 έγγραφο του Δήμου Χαλανδρίου με αρ.πρ. ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/ 

51926/600/28.5.2021 του ΥΠΕΝ, 
(β) το με αρ.πρ. 12104/6.8.2021 έγγραφο του Δήμου Μεγαρέων με αρ.πρ. ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/ 

77769/978/22.8.2021 του ΥΠΕΝ 
(γ)  το από 14.10.2021 ενημερωτικό σημείωμα προς το ΚΕΣΥΠΟΘΑ της Δ/νσης Σχεδιασμού 

Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του ΥΠΕΝ 
 
και  μετά  από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών, γνωμοδοτεί ομόφωνα 
ότι : 
 
Εφόσον το αναθεωρημένο ΓΠΣ περιέχει σαφείς κατευθύνσεις ή συγκεκριμένες δεσμεύσεις, αυτές 
είναι δεσμευτικές. Τυχόν προϋφιστάμενες της εγκρίσεως του ΓΠΣ, ειδικές πολεοδομικές 
ρυθμίσεις, που είχαν θεσπιστεί για συγκεκριμένες περιοχές ή πολεοδομικούς σκοπούς, 
εξακολουθούν να ισχύουν έως την εξειδίκευση του, εκτός εάν από τη διατύπωση και το όλο 
περιεχόμενο του ΓΠΣ συνάγεται ότι δεν είναι πλέον, μετά την έγκρισή του, ανεκτή η διατήρηση 
και η εφαρμογή τους, διότι αντιστρατεύονται τις κατευθύνσεις και ρυθμίσεις του. (ΣτΕ  
1343/2007, 197,2980, 4554/2005, όλες 7/μελούς συνθέσεως). Περαιτέρω κατά τη νομολογία του 
ΣτΕ, επειδή βασικό στοιχείο του ΓΠΣ αποτελεί ο καθορισμός χρήσεων γης, από τον οποίο 
εξαρτάται κατά μεγάλο ποσοστό και η πολεοδομική οργάνωση και εξέλιξη της περιοχής,  που 
βρίσκεται στα όριά του, ο καθορισμός των  χρήσεων γης, εφόσον δεν χρειάζεται περαιτέρω 
εξειδίκευση είναι δεσμευτικός. Κατά συνέπεια από τη δημοσίευση της εγκριτικής του ΓΠΣ 
υπουργικής απόφασης επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις γης που αυτό προβλέπει. Οι χρήσεις γης 
που θα οριστούν από την πολεοδομική μελέτη ή την τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου δεν 
επιτρέπεται να αποκλίνουν εκείνων του ΓΠΣ (ΣτΕ 4451/2012,2640/2009 Ολ ,κα) και σε περίπτωση 
που το ΓΠΣ, σύμφωνα με τη διατύπωση και το όλο περιεχόμενό του, περιέχει για ορισμένους 
χώρους σαφείς κατευθύνσεις ή συγκεκριμένες δεσμεύσεις, οι οποίες δεν χρειάζονται 
εξειδίκευση,  οι χώροι αυτοί απαγορεύεται ήδη από την έγκριση του ΓΠΣ να διατεθούν για άλλη 
χρήση (ΣτΕ 4450/2012, 4429/2010).  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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