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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

Τµήµα Α΄ 

 

ΑΘΗΝΑ,  28.06.2010     

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.         27876 

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ            
ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
TELEFAX 
ΗΛ. 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 

Αµαλιάδος 17 
115 23 
 

ΠΡΟΣ:  
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ 
ΚΟΙΝ.:  
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ 
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ 
     κ. Θ. Μωραΐτη 
3. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
     κ. Μ. Καλτσά  
4. ΓΕΝ. ∆/ΝΤΡΙΑ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ 
     κ. Β. Αγγελίδου 

                                                                                                                           

ΘΕΜΑ:  ∆ίνονται οδηγίες για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στοιχεία πληρότητας 
φακέλου της διαδικασίας έγκρισης τοπικού ρυµοτοµικού σχεδίου σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.1337/83 όπως ισχύει.  

Σχετ.  : 1. Το µε αρ. πρωτ. 115/2008 διαβιβαστικό έγγραφο Ε΄ Τµήµατος του ΣτΕ  

     (αρ. πρωτ. ΥΠΕΧΩ∆Ε 28473 / 30.06.2008) 

2. Η µε αριθµ. 47 / 2004 Εγκύκλιος Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε. 

3. Η µε αριθµ. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1225Β’/06). 

4. Η µε αρ. πρωτ. 18894/2006  Εγκύκλιος Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε (6 / 2006) 

Σχετικά µε το θέµα και λαµβάνοντας υπόψη τη µε αριθµ. 3661/2005 Απόφαση 

του ΣτΕ και τα Πρακτικά γνωµοδότησης και επεξεργασίας (ΠΕ 1/2008, 92/2008, ∆120/2008), 

σας γνωρίζουµε τα εξής: 

I. Η έγκριση τοπικού ρυµοτοµικού σχεδίου γίνεται µε την έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος 

µετά από Γνωµοδότηση του Κ.ΣΧΟΠ (άρθρο 10 του Ν.3044/02, όπως ισχύει µετά την (4) 

σχετική Εγκύκλιο - 6/2006 - του ΥΠΕΧΩ∆Ε) και υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

� Ότι η προτεινόµενη προς χωροθέτηση χρήση δεν είναι αντίθετη µε τυχόν προβλέψεις 

εγκεκριµένων σχεδίων χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ κλπ) και 

� Σε περίπτωση που δεν υφίσταται γενικότερος πολεοδοµικός σχεδιασµός ή η 

χωροθέτηση γίνεται εκτός ορίων εγκεκριµένου ΓΠΣ θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι 

ερευνήθηκε η δυνατότητα εξεύρεσης κατάλληλου χώρου εντός του εγκεκριµένου 
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ρυµοτοµικού σχεδίου και εντός των ορίων του τυχόν ισχύοντος ΓΠΣ και δε βρέθηκε 

άλλος κατάλληλος χώρος. 

Παράλληλα διευκρινίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόµενα στην 

παράγραφο Β4 της Εγκυκλίου 6/2006 ήτοι  «Ο καθορισµός κοινωφελών χώρων σε 

περιοχές εκτός σχεδίου πόλης, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του ν.1337/1983, όπως ισχύει, 

εφόσον προβλέπεται από ισχύον ΓΠΣ» γίνεται από τα όργανα που προβλέπονται στο 

άρθρο 10 του ν.3044/2002. 

II. Για να είναι δυνατή η προώθηση προς έγκριση των εν λόγω πολεοδοµικών ρυθµίσεων, 

θα πρέπει ο σχετικός φάκελος να περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία :  

α) ∆ιάγραµµα υπό κλίµακα 1:500 ή 1:1000 του γηπέδου (µε όρια, κορυφές και 

δεσµεύσεις, µορφή εδάφους, προσβάσεις – σύνδεση µε οδικό δίκτυο, κατασκευές, 

οικοδοµικές και ρυµοτοµικές γραµµές και παρουσίαση σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στη (2) σχετική εγκύκλιο). Το διάγραµµα αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνει και 

απόσπασµα χάρτη της ευρύτερης περιοχής µε σηµειωµένη τη θέση του γηπέδου και 

να είναι θεωρηµένο από την αρµόδια πολεοδοµική Υπηρεσία ως προς τους 

ισχύοντες όρους δόµησης. 

β) Τεχνική έκθεση µε την οποία να αιτιολογείται πλήρως η ρύθµιση που προτείνεται, 

καθώς και ότι ερευνήθηκε η δυνατότητα εξεύρεσης κατάλληλου χώρου εντός του 

εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου και εντός των ορίων του τυχόν ισχύοντος ΓΠΣ και 

δε βρέθηκε άλλος κατάλληλος χώρος.  

γ) Πρόσφατη φωτογραφική τεκµηρίωση που να απεικονίζει την υφιστάµενη κατάσταση 

της περιοχής. 

δ) Τυχόν στοιχεία που αφορούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς (π.χ. παραχωρητήρια κλπ) 

ε) Συνοδευτικές Μελέτες: 

• Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, η οποία θα υποβληθεί στην αρµόδια ∆/νση 

Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών Κανονισµών (ΥΠΕΚΑ – ∆ΟΚΚ) προς έγκριση. 

• ∆ιαδικασία (προέλεγχος) ΣΠΕ (Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση), η οποία 

υποβάλλεται προς έλεγχο στην αρµόδια Υπηρεσία σύµφωνα µε τις διατάξεις της (3) 

σχετικής. 
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• Μελέτη Οριοθέτησης Ρέµατος (εφόσον υπάρχει) κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του 

ν.3010/2002. 

στ) Απόψεις φορέων: Αρµόδιες Εφορείες ΥΠΠΟ, ∆ασαρχείο, ∆/νση Γεωργίας κλπ. 

Επισηµαίνουµε ότι, κατά περίπτωση απαιτούνται γνωµοδοτήσεις των αρµοδίων 

φορέων (π.χ. ΟΣΚ για σχολικά κτίρια, Γ.Γ.Αθλητισµού για αθλητικές εγκαταστάσεις 

κλπ). 

ζ) Στοιχεία διαδικασίας ανάρτησης – δηµοσιοποίησης του άρθρου 154 του Κώδικα 

Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (τήρηση νόµιµης διαδικασίας –> απαραίτητη 

προϋπόθεση για την έγκριση της ρύθµισης σύµφωνα µε σχετική νοµολογία του ΣτΕ: 

Π.Ε. 1/2008, 92/2008) ως εξής:  

• Απόφαση ∆.Σ. του ∆ήµου και στοιχεία δηµοσιοποίησης της πρότασης (ανάρτηση 

στο δηµοτικό κατάστηµα, αποκόµµατα εφηµερίδων, βεβαιώσεις ∆ηµάρχου κλπ).  

• Τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν και Απόφαση ∆.Σ. ∆ήµου για την εκδίκασή τους.  

III. Βάσει των παραπάνω παρακαλούµε τους αποδέκτες του παρόντος να µεριµνούν, στο 

πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, για την πληρότητα των φακέλων που υποβάλλονται 

στο ΥΠΕΚΑ προκειµένου να είναι δυνατή η προώθηση των σχετικών θεµάτων για 

έγκριση.  

 

 

 

Ε.∆. 

- ∆ΠΣ 

- ∆/ντη 

- Τµήµατα Α’,Β’,Γ’,∆’ 

- Α. Γαλάτη  

Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΤΣΑ  

 


