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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Πρόεδρος: Κ. Μενουδάκος 

Εισηγητής: Ν. Ρόζος 

 

Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 5 Απριλίου 2013, µε την εξής σύνθεση: Κ. 

Μενουδάκος, Πρόεδρος, Αθ. Ράντος, Ε. Σαρπ, Αντιπρόεδροι του Συµβουλίου της 

Επικρατείας, Ν. Ρόζος, ∆. Μαρινάκης, Μ. Καραµανώφ, Ιω. Μαντζουράνης, Αικ. 

Σακελλαροπούλου, Αικ. Χριστοφορίδου, ∆. Σκαλτσούνης, Α.-Γ. Βώρος, Γ. Ποταµιάς, Ευθ. 

Αντωνόπουλος, Π. Καρλή, Ηρ. Τσακόπουλος, Μ. Σταµατελάτου, Μ. Παπαδοπούλου, Β. 

Αραβαντινός, Α. Καλογεροπούλου, Β. Ραφτοπούλου, Κ. Κουσούλης, Κ. Φιλοπούλου, Θ. 

Αραβάνης, Κ. Πισπιρίγκος, ∆. Μακρής, Μ. Πικραµένος, Π. Μπραΐµη, Σύµβουλοι, ∆. 

Εµµανουηλίδης, Κ. Κονιδιτσιώτου, Σ. Κωνσταντίνου, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι 

Σύµβουλοι K. Φιλοπούλου και ∆. Μακρής καθώς και η Πάρεδρος Σ. Κωνσταντίνου µετέχουν 

ως αναπληρωµατικά µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραµµατέας η 

Μ. Παπασαράντη.  

 

Για να δικάσει την από 19 Φεβρουαρίου 2004 αίτηση… 

 

Η υπόθεση εισήχθη εκ νέου στην Ολοµέλεια µετά την υπ’ αριθµ. 4076/2010 αναβλητική 

απόφασή της και κατόπιν της από 13 Ιουλίου 2012 πράξης του Προέδρου του Συµβουλίου 

της Επικρατείας, σύµφωνα µε τα άρθρα 14 παρ. 2 εδάφ. β΄, 20 και 21 του Π.∆. 18/1989.  

 

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν «οι εις το ΦΕΚ Α΄ 

302/24.12.2003, υπό το ένδυµα νόµου (3207/03, αρθ. 6), εµπεριεχόµενες πολεοδοµικές 

ρυθµίσεις, ήτοι εγκρίσεως ρυµοτοµικού σχεδίου στον χώρον Ο.Α.Κ.Α. Αµαρουσίου, 

εγκρίσεως πράξεων εφαρµογής, άδεια κατασκευής εγκαταστάσεων, καθορισµός χρήσεων, 

εγκρίσεως της θέσεως και διατάξεως των κτιρίων διά χαρακτηρισµού της τοιαύτης εγκρίσεως 

ως πολεοδοµική άδεια και, τέλος, άδεια απ’ ευθείας εκποιήσεως των ακινήτων του Ο.Ε.Κ.».  

Η εκδίκαση άρχισε µε την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συµβούλου Ν. Ρόζου… 

 

Μετά τη δηµόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του 

δικαστηρίου κ α ι  



Α φ ο ύ  µ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α  

Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο  Ν ό µ ο  

… 

2. Ε π ε ι δ ή , µε την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση «των εις το ΦΕΚ Α΄ 302/24.12.2003, 

υπό το ένδυµα νόµου (3207/03, αρθ. 6), εµπεριεχοµένων πολεοδοµικών ρυθµίσεων, ήτοι 

εγκρίσεως ρυµοτοµικού σχεδίου στον χώρον Ο.Α.Κ.Α. Αµαρουσίου, εγκρίσεως πράξεων 

εφαρµογής, αδείας κατασκευής εγκαταστάσεων, καθορισµού χρήσεων, εγκρίσεως της θέσεως 

και διατάξεως των κτιρίων δια χαρακτηρισµού της τοιαύτης εγκρίσεως ως πολεοδοµικής 

αδείας και, τέλος, αδείας απ’ ευθείας εκποιήσεως των ακινήτων του Ο.Ε.Κ.».  

 

3. Ε π ε ι δ ή , µε δήλωσή του που κατατέθηκε στη Γραµµατεία του Συµβουλίου της 

Επικρατείας (Π2428/2.5.2006) ο δεύτερος από τους αιτούντες (∆ορύλαος Κλαπάκης) 

υπέβαλε παραίτηση από το δικόγραφο της υπό κρίση αιτήσεως ακυρώσεως. Επίσης, µε 

δήλωσή της που κατατέθηκε στη Γραµµατεία του Συµβουλίου της Επικρατείας, η Α.Ε. µε την 

επωνυµία «Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.» υπέβαλε 

παραίτηση από το δικόγραφο της παρεµβάσεως που είχε ασκήσει στην ανοιγείσα µε την υπό 

κρίση αίτηση δίκη.  

 

4.  Ε π ε ι δ ή , από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Η Α.Ε. «ΟΕΟΑ 

Αθήνα 2004 Α.Ε.», στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας το 

2004, ανέλαβε την υποχρέωση να εξασφαλίσει επαρκή και κατάλληλη φιλοξενία στους 

διαπιστευµένους, κατά την διάρκεια των Αγώνων, εκπροσώπους των µέσων µαζικής 

ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε.). Ενόψει της υποχρεώσεώς της αυτής υπέγραψε µνηµόνιο στις 

20.3.2001 και, ακολούθως, στις 13.12.2001, σύµβαση µε τον ∆ήµο Αµαρουσίου, µε την 

οποία ο ∆ήµος ανέλαβε την υποχρέωση να διαµορφώσει κατάλληλα και να παραδώσει στην 

προαναφερόµενη Α.Ε. την χρήση χώρου ιδιοκτησίας αυτού για την φιλοξενία των εν λόγω 

εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. Ο χώρος αυτός αποτελείται από ιδιωτικά ακίνητα του ∆ήµου ή από 

ακίνητα που ο ∆ήµος απέκτησε εξ αγοράς από ιδιώτες ή κατόπιν απαλλοτριώσεως ή 

πολεοδοµήσεως, βάσει πράξεων εφαρµογής, και ευρίσκεται δίπλα στις εγκαταστάσεις του 

Ολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, στην Πολεοδοµική Ενότητα υπ’ αριθµ. 6 του 

ισχύοντος Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ∆ήµου Αµαρουσίου. Εξ άλλου, ο αυτός ∆ήµος 

µαζί µε την Α.Ε. υπό την επωνυµία «∆ηµοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης Ακίνητης 

Περιουσίας του ∆ήµου Αµαρουσίου Α.Ε.» (ήδη LAMDA OLYMPIA VILLAGE 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) υπέγραψαν 



στις 20 Νοεµβρίου 2001 προγραµµατική συµφωνία µε τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας 

(Ο.Ε.Κ.) για την εκµετάλλευση ακινήτου ιδιοκτησίας του τελευταίου, εκτάσεως 43.711 τ.µ., 

συνορεύοντος µε τον προαναφερθέντα χώρο ιδιοκτησίας του ∆ήµου. Στο πλαίσιο της 

προγραµµατικής αυτής συµφωνίας, ο ∆ήµος και η προαναφερθείσα Α.Ε. ανέλαβαν την 

υποχρέωση να κατασκευάσουν αυτοτελές κτίριο γραφείων, για λογαριασµό του Ο.Ε.Κ. στο 

τελευταίο αυτό ακίνητο, που ευρίσκεται σε περιοχή στερούµενη εγκεκριµένου σχεδίου 

πόλεως κατά το χρόνο υπογραφής της εν λόγω συµφωνίας αλλά µέσα στα όρια της 

Πολεοδοµικής Ενότητας 17 του ισχύοντος Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (εφεξής Γ.Π.Σ.) 

του ∆ήµου Αµαρουσίου. Και για τις δύο αυτές Πολεοδοµικές Ενότητες (6 και 17), το Γ.Π.Σ. 

του ∆ήµου, µε την τελευταία του τροποποίηση πριν από την θέση σε ισχύ του Ν. 2947/2001 

«Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυµπιακής Υποδοµής κ.λπ.» (ΦΕΚ 228 

Α’/9.10.2001) προέβλεπε µέσο συντελεστή δόµησης 0,8. Η τροποποίηση αυτή θεσπίστηκε, 

όπως προκύπτει από το προοίµιο της σχετικής αποφάσεως του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

31477/6487/27.10.1997 (ΦΕΚ 977 ∆΄/11.11.1997), ύστερα από εκτίµηση των στόχων και 

κατευθύνσεων του Ρυθµιστικού Σχεδίου της Αθήνας (εφεξής Ρ.Σ.Α., Ν. 1515/1985, ΦΕΚ 18 

Α΄). Ως προς τις χρήσεις γης των συγκεκριµένων περιοχών των Πολεοδοµικών Ενοτήτων 6 

και 17 (δηλαδή των ως άνω χώρων ιδιοκτησίας του ∆ήµου Αµαρουσίου και του Ο.Ε.Κ., 

αντίστοιχα), είχε µε την εν λόγω τροποποίηση του Γ.Π.Σ. καθορισθεί ως χρήση εκείνη της 

«αµιγούς κατοικίας». Εν συνεχεία δηµοσιεύτηκε ο ανωτέρω Ν. 2947/2001, στο άρθρο 2 του 

οποίου καθορίζονται διάφορες περιοχές για την υποδοχή εγκαταστάσεων φιλοξενίας των 

εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. (τα επονοµαζόµενα «χωριά τύπου»), όπως οι περιοχές αυτές 

απεικονίζονται σε θεωρηµένο διάγραµµα υπό κλίµακα 1:25.000, αντίγραφο του οποίου σε 

φωτοσµίκρυση δηµοσιεύτηκε στην ΕτΚ. Μεταξύ των περιοχών αυτών είναι και περιοχή 

προσδιοριζόµενη ως εξής : «Εκτάσεις ιδιοκτησίας του ∆ήµου Αµαρουσίου, ιδιοκτησίας του 

Ο.Ε.Κ. και ιδιοκτησίας ιδιωτών στον ∆ήµο Αµαρουσίου Αττικής» (παρ. 1 περιπτ. δ’ του εν 

λόγω άρθρου 2). Στην ίδια διάταξη ορίζεται, περαιτέρω, αφ’ ενός µεν ότι ο συντελεστής 

δόµησης για το σύνολο των οικοδοµησίµων χώρων των παραπάνω εκτάσεων δεν µπορεί να 

υπερβαίνει το 1, αφ’ ετέρου δε ότι από τις επίµαχες περιοχές η µεν περιοχή ιδιοκτησίας του 

Ο.Ε.Κ. (περιοχή για την οποία, κατά τα προεκτεθέντα, επί τη βάσει της προαναφερθείσης 

προγραµµατικής συµφωνίας ο ∆ήµος Αµαρουσίου ανέλαβε την υποχρέωση να κατασκευάσει 

για λογαριασµό του εν λόγω Οργανισµού κτίριο γραφείων) θα λειτουργήσει µετά την 

τέλεση των Ολυµπιακών Αγώνων ως χώρος υποδοχής χρήσεων πολεοδοµικού κέντρου, 

ενώ οι υπόλοιπες περιοχές (οι εκτάσεις δηλαδή ιδιοκτησίας του ∆ήµου Αµαρουσίου) ως 

χώροι αµιγούς κατοικίας. Ακολούθως στην παρ. 2α του ίδιου άρθρου ορίζεται, µεταξύ άλλων, 



ότι µε κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 

(ΠΕ.Χ.Ω.∆.Ε.) και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδονται ύστερα από 

γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος (Κ.Σ.Χ.Ο.Π.), 

οριοθετούνται οι παραπάνω περιοχές και καθορίζονται και εγκρίνονται ειδικότερα οι γενικοί 

και ειδικοί όροι και περιορισµοί δοµήσεως, οι τυχόν ειδικότερες χρήσεις γης, η γενική 

διάταξη των σχετικών εγκαταστάσεων και των συνοδευτικών τους δραστηριοτήτων καθώς 

και τα προβλεπόµενα δίκτυα υποδοµής. Τέλος, στην παρ. 2β του αυτού άρθρου ορίζεται ότι 

µε τις κοινές αυτές υπουργικές αποφάσεις εγκρίνεται ή τροποποιείται επιπλέον και το 

ρυµοτοµικό σχέδιο των παραπάνω περιοχών και ότι η δηµοσίευση των σχετικών εγκριτικών 

αποφάσεων έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλης κατά το Ν.∆/µα της 17.7/16.8.1923. 

Κατόπιν δηµοσιεύτηκε ο Ν.3010/2002 «Εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 

Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91 Α’/25.4.2002). Με το άρθρο 11 παρ. 2 περιπτ. β’ αυτού 

αντικαταστάθηκε η διάταξη του προπαρατεθέντος άρθρου 2 παρ. 1 περιπτ. δ’ του Ν. 

2947/2001, µε την οποία είχε ορισθεί ότι ο συντελεστής δόµησης για το σύνολο των 

οικοδοµησίµων χώρων των επιµάχων εκτάσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1 και ορίστηκε, 

αντ’ αυτού ότι «Ο µέσος συντελεστής δόµησης για το σύνολο των οικοδοµησίµων χώρων 

των παραπάνω εκτάσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1 και ο συντελεστής δόµησης κάθε 

οικοδοµικού τετραγώνου δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει το 2». Η διάταξη 

αυτή προτάθηκε ενώπιον της Βουλής µε τροπολογία της 8ης Μαρτίου 2002 των Υπουργών 

Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 

Έργων, όπως δε ρητώς αναφέρεται στην αιτιολογική της έκθεση, µε την νέα αυτή ρύθµιση 

επιδιώχτηκε να µην καταλείπεται αµφιβολία ότι ο ήδη καθορισθείς µε το Ν. 2947/2001 γιά 

την επίµαχη περιοχή συντελεστής δόµησης 1 είναι ο µέσος και ότι το όριο αυτό του 1 έχει 

τεθεί γιά το σύνολο των οικοδοµησίµων χώρων. Περαιτέρω από τις συζητήσεις ενώπιον της 

Βουλής σχετικά µε την τροπολογία αυτή (βλ. παρεµβάσεις της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

κυρίως κατά τη συνεδρίαση ΡΙ∆΄ 3.4.2002 - Πρακτικά Ολοµελείας Ι Περιόδου Συνόδου Β΄ 

σελ. 4935, 4936 και 4950) προκύπτει ότι η ρύθµιση αυτή προτείνεται για να δοθεί η 

προαναφερθείσα διευκρίνιση, αλλά και προκειµένου να καταστεί εφικτό να καθορισθεί 

συντελεστής δόµησης ακόµη µεγαλύτερος από τον συντελεστή 1 (που είχε, κατά τα ανωτέρω, 

ήδη προβλεφθεί κατ’ ανώτατο όριο µε την προαναφερθείσα διάταξη του Ν. 2947/2001) και 

µέχρι 2 στον χώρο ιδιοκτησίας του Ο.Ε.Κ., για τον οποίο η τελευταία αυτή διάταξη είχε 

προβλέψει ως χρήσεις γης τις χρήσεις πολεοδοµικού κέντρου και για τον οποίο υπήρχε η 

πρόθεση να χρησιµοποιηθεί, εκτός από γραφεία του Ο.Ε.Κ., και για την εγκατάσταση 



εµπορικού κέντρου. Κατ’ επίκληση των διατάξεων αυτών του άρθρου 2 παρ. 1 (περ. δ) και 

παρ. 2 (περ. α, β) του Ν. 2947/2001, όπως τροποποιηθείσες κατά τα ανωτέρω µε το Ν. 

3010/2002 ισχύουν, εκδόθηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 

∆ιοικήσεως και Αποκεντρώσεως, ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεως 

16043/12.8.2002 (ΦΕΚ 705 ∆’/14.8.2002), µε την οποία οριοθετήθηκε η επίµαχη έκταση του 

χώρου φιλοξενίας των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. και του προσωπικού ασφαλείας για την 

τέλεση των Ολυµπιακών Αγώνων (παρ. Ι 1), εγκρίθηκε το ρυµοτοµικό σχέδιο της 

προοριζοµένης, κατά την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 2947/2001, για την υποδοχή 

εγκαταστάσεων φιλοξενίας των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. περιοχής, που αποτελούσε την 

Πολεοδοµική Ενότητα 17 του Γ.Π.Σ. του ∆ήµου Αµαρουσίου, τροποποιήθηκε το 

εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο (παρ. Ι 2) και καθορίστηκαν η γενική διάταξη των κτιρίων 

(παρ. Ι 3) καθώς και οι όροι και περιορισµοί δοµήσεως της περιοχής αυτής αναλυτικά (παρ. 

ΙΙ), στο πλαίσιο της προαναφερθείσης διατάξεως του Ν. 2947/2001 (αρθρ. 2 παρ. 1 περ. δ’ - 

όπως ήδη κατά τα ανωτέρω ίσχυε). Συγκεκριµένα, µε την προαναφερόµενη διοικητική 

πράξη η περιοχή διαιρέθηκε σε 4 οικοδοµικά τετράγωνα (εφεξής Ο.Τ.) και σε χώρο 

παιδικού σταθµού - αναψυχής. Για το Ο.Τ. 1 (έκταση ιδιοκτησίας του Ο.Ε.Κ.) 

καθορίστηκε συντελεστής δοµήσεως 2 (κατ’ εξάντληση του ανωτάτου ορίου της επίµαχης 

διατάξεως του ν. 2947/2001, όπως τροποποιήθηκε) και κάλυψη 70, σε ό,τι δε αφορά τις 

χρήσεις γης απλώς επαναλήφθηκε η πιο πάνω νοµοθετική πρόβλεψη και ορίστηκε ότι το 

Ο.Τ. αυτό θα υποδεχθεί τις εν γένει χρήσεις πολεοδοµικού κέντρου (κατά την έννοια του 

από 23.2.1987 π.δ/τος), µε εξαίρεση τα επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης, τα 

πρατήρια βενζίνης και τις εγκαταστάσεις µέσων µαζικής µεταφοράς. Για τα υπόλοιπα 

οικοδοµικά τετράγωνα (τα αντιστοιχούντα δηλ. στις εκτάσεις ιδιοκτησίας του ∆ήµου 

Αµαρουσίου), σε ό,τι µεν αφορά τις χρήσεις γης επαναλήφθηκε µε την παραπάνω απόφαση η 

ρύθµιση του νόµου, που προέβλεπε για τα οικοδοµικά αυτά τετράγωνα χρήση αµιγούς 

κατοικίας, σε ό,τι δε αφορά τον συντελεστή δοµήσεως και, ενόψει του ότι για το Ο.Τ. 1 είχε 

καθορισθεί συντελεστής 2, καθορίστηκαν γι’ αυτά συντελεστές δοµήσεως από 0,55 µέχρι 

0,85, προκειµένου να καταστεί εφικτή η τήρηση της επιταγής του νόµου, δηλαδή ο µέσος 

συντελεστής όλων των Ο.Τ. να µην υπερβαίνει το 1. Ειδικότερα, για το Ο.Τ. 2 καθορίστηκε 

συντελεστής δοµήσεως 0,55 και κάλυψη 40%, για το Ο.Τ. 3 συντελεστής δοµήσεως 0,75 µε 

µέγιστη επιτρεπόµενη δόµηση 8.207,7 τ.µ. και κάλυψη 40%, για το Ο.Τ. 4 συντελεστής 

δοµήσεως 0,85 µε µέγιστη δόµηση 13.457,81 τ.µ. και κάλυψη 40% και για το χώρο παιδικού 

σταθµού, αναψυχής, αθλητισµού, συντελεστής δοµήσεως 0,10, µέγιστη δόµηση 220 τ.µ., 

µέγιστο ύψος 4,50 µέτρα και κάλυψη 10%. Η ως άνω Κ.Υ.Α. ακυρώθηκε τελικώς µε την 



1528/2003 απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας, που δηµοσιεύτηκε 

την 6.6.2003, µε την ακόλουθη αιτιολογία : «Με τη διάταξη του αρθρ. 2 παρ. 1 περιπτ. δ’ του 

ν. 2947/2001, ο νοµοθέτης αφενός µεν προέβη στον καθορισµό ως χρήσεων γης για την 

έκταση ιδιοκτησίας του Ο.Ε.Κ. καθόσον αφορά για την χρονική περίοδο µετά την λήξη των 

Ολυµπιακών Αγώνων προβλέποντας τη χρήση του «πολεοδοµικού κέντρου» ενώ … 

σύµφωνα µε το προϊσχύον πολεοδοµικό καθεστώς (απόφαση υπ’ αριθµ. 31477/6487/ 

27.10.1997 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. περί τροποποιήσεως του Γ.Π.Σ.) είχε θεσπισθεί για 

την έκταση αυτή η χρήση της αµιγούς κατοικίας, αφετέρου δε προέβη σε αύξηση του 

συντελεστού δόµησης για το σύνολο της επίµαχης περιοχής από 0,8 κατά µέσο όρο που, κατά 

τα ανωτέρω, ίσχυε επί τη βάσει του προϊσχύοντος πολεοδοµικού καθεστώτος, σε 1, ενώ µε 

την νεότερη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 2 β του ν. 3010/02 τροποποιήθηκε περαιτέρω η εν 

λόγω διάταξη για να διευκρινισθεί ότι ο νέος αυτός αυξηµένος στο 1 συντελεστής νοείται ως 

µέσος συντελεστής για το σύνολο των οικοδοµικών τετραγώνων της επίµαχης περιοχής. Με 

τα δεδοµένα όµως αυτά, οι συγκεκριµένες αυτές ρυθµίσεις του ν. 2947/2001 επιφέρουν … 

ανεπίτρεπτη κατ’ άρθρο 24 παρ. 1 και 2 του Συντάγµατος επιδείνωση του οικιστικού 

περιβάλλοντος και των όρων διαβιώσεως των κατοίκων, όπως είχαν διαµορφωθεί µε το 

προϊσχύσαν πολεοδοµικό καθεστώς, εφ’ όσον µε αυτές µεταβάλλονται στη συγκεκριµένη 

περιοχή επί τα χείρω οι χρήσεις γης µε την επιβολή δυσµενεστέρων από την άποψη της 

επιβάρυνσης του περιβάλλοντος χρήσεων, αυξάνεται δε σ’ αυτήν ο µέσος συντελεστής 

δόµησης, µε συνέπεια να αυξάνεται σε σχέση µε το παρελθόν ο αριθµός των δυναµένων 

να οικοδοµηθούν συνολικά στην περιοχή επιφανειών. Περαιτέρω οι ρυθµίσεις αυτές, οι 

οποίες µάλιστα προβλέπονται ως πάγιες για την περίοδο µετά τη λήξη των Ολυµπιακών 

Αγώνων, θεσπίστηκαν χωρίς ούτε στον ίδιο το νόµο ούτε στην εισηγητική του έκθεση να 

γίνεται επίκληση ειδικού πολεοδοµικού λόγου, ο οποίος επέβαλλε την µεταβολή προς την 

συγκεκριµένη κατεύθυνση των πολεοδοµικών ρυθµίσεων που είχαν καθιερωθεί µε το 

µέχρι τότε ισχύον οικείο Γ.Π.Σ. (µε πράξη δηλαδή εκδοθείσα επί τη βάσει σταθµίσεων και 

εκτιµήσεων προβλεποµένων από την πάγια πολεοδοµική διαδικασία) σχετικά µε τις χρήσεις 

γης στο συγκεκριµένο Ο.Τ. και µε τον µέσο συντελεστή δόµησης στην οριοθετούµενη 

περιοχή. Τέλος, ούτε από τα οικεία πρακτικά των συζητήσεων του νόµου ενώπιον του οικείου 

Τµήµατος διακοπής εργασιών της Βουλής του θέρους 2001 ούτε εξ άλλου από τα πρακτικά 

συζητήσεων της Βουλής σχετικά µε το µεταγενέστερο νόµο 3010/2002, προκύπτει ότι 

ελήφθη υπόψη τέτοιος ειδικός και συγκεκριµένος πολεοδοµικός λόγος, ο οποίος, 

συνδυαζόµενος τυχόν µε στάθµιση και άλλων µη αµιγώς πολεοδοµικών αναγκών, θα 

καθιστούσε ενδεχοµένως, µετά από εκτίµηση των επιπτώσεων στο οικιστικό περιβάλλον, 



επιτρεπτές συνταγµατικά τις συγκεκριµένες δυσµενείς, κατ’ αρχήν, για το περιβάλλον 

µεταβολές. Συνεπώς, δεν µπορούν να τύχουν εφαρµογής ως αντικείµενες στο άρθρο 24 παρ. 

1 και 2 του Συντάγµατος, οι εν λόγω διατάξεις του ν. 2947/2001 (άρθρ. 2 παρ. 1 περιπτ. δ’ 

εδάφια δεύτερο και τέταρτο) όπως ήδη ισχύουν, τροποποιηθείσες κατά τα ανωτέρω, µε τη 

διάταξη του άρθρου 11 παρ. 2β του ν. 3010/2002. ∆οθέντος δε ότι οι ρυθµίσεις της 

προσβαλλόµενης απόφασης στις περιοχές των πολεοδοµικών ενοτήτων εν γένει (χρήσεις γης, 

συντελεστές δόµησης, ρυµοτοµικό σχέδιο, οριοθέτηση) τελούν σε πλήρη αλληλεξάρτηση και 

είναι άδηλον αν ο κανονιστικός νοµοθέτης θα έστεργε στη διατήρηση σε ισχύ επί µέρους 

ρυθµίσεων, πρέπει η προσβαλλόµενη υπουργική απόφαση, που ερείδεται στις εν λόγω 

αντίθετες µε το Σύνταγµα νοµοθετικές διατάξεις, να ακυρωθεί στο σύνολό της». 

Επακολούθησε η έκδοση του Ν. 3207/2003 «Ρύθµιση Θεµάτων Ολυµπιακής προετοιµασίας 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302 Α’/24.12.2003). Με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του 

Ν. αυτού εγκρίθηκε ρυµοτοµικό σχέδιο στον υπερτοπικό πόλο του Ολυµπιακού 

Αθλητικού Κέντρου Αθήνας, µε τον καθορισµό οικοδοµήσιµων χώρων, οδών, πεζοδρόµων, 

κοινοχρήστου χώρου πρασίνου και τη δηµιουργία δευτερεύοντος δικτύου πρασίνου 

αποκλειστικά για πεζούς, τροποποιήθηκε το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο µε την 

κατάργηση οικοδοµικών τετραγώνων, οδών, κοινοχρήστων χώρων, τη δηµιουργία νέων 

οικοδοµικών τετραγώνων και τον καθορισµό οδών, πεζοδρόµων, κοινοχρήστων χώρων 

πρασίνου και χώρου παιδικού σταθµού - αναψυχής - αθλητισµού, όπως οι ρυθµίσεις αυτές 

φαίνονται στο διάγραµµα κλίµακας 1:2000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο του 

Τµήµατος Τοπογραφικών Εφαρµογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

∆ηµοσίων Έργων και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύθηκε µε το νόµο 

αυτόν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Περαιτέρω, µε την ως άνω παράγραφο ορίσθηκε 

ότι η έγκριση του ρυµοτοµικού σχεδίου επέχει θέση έγκρισης Πράξης Εφαρµογής για την 

παραπάνω περιοχή και ότι για τον σκοπό αυτόν, προτάσεις που υποβλήθηκαν δυνάµει των 

περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 2947/2001 θεωρείται ότι 

επάγονται όλα τα έννοµα αποτελέσµατά τους και για την παρούσα ρύθµιση. Ακολούθως, µε 

την περ. β’ της αυτής παρ. 1 του ως άνω άρθρου 6 καθορίσθηκαν όροι και περιορισµοί 

δόµησης ανά οικοδοµικό τετράγωνο. Ειδικότερα, στο Ο.Τ. 1 καθορίζεται συντελεστής 

δοµήσεως 1,90, µέγιστη δόµηση 70.255 τ.µ. και κάλυψη 60% (µε την ακυρωθείσα ΚΥΑ, 

όπως προαναφέρεται, ήταν αντιστοίχως 2,00 και 70%, χωρίς να καθορίζεται µέγιστη 

δόµηση), στο Ο.Τ. 2 συντελεστής δοµήσεως 0,60 µε µέγιστη δόµηση 25.650 τ.µ. και κάλυψη 

40% (µε την ακυρωθείσα ΚΥΑ, όπως προαναφέρεται, ήταν αντιστοίχως 0,55 χωρίς όριο 

µέγιστης δοµήσεως και η αυτή κάλυψη), στο Ο.Τ. 3 ο αυτός συντελεστής δοµήσεως (0,75) 



αλλά µε µέγιστη δόµηση 8.220 τ.µ. αντί 8.207,70 που προέβλεπε η ακυρωθείσα ΚΥΑ, στο 

Ο.Τ. 4 συντελεστής δοµήσεως 1,25 και µέγιστη δόµηση 17.150 (µε την ακυρωθείσα ΚΥΑ 

ήταν αντιστοίχως 0,85 και 13.457,81 τ.µ. η δε κάλυψη αυτή, ήτοι 40%) και στο Ο.Τ. 5 (χώρο 

παιδικού σταθµού, αθλητισµού, αναψυχής) συντελεστής δοµήσεως 0,01 µέγιστη δόµηση 

99,55 τ.µ. και ύψος 4,50 τ.µ. (µε την ακυρωθείσα ΚΥΑ ήταν αντιστοίχως 0,10, 220 τ.µ. και 

το αυτό ύψος και κάλυψη, ήτοι 10%). Στην συνέχεια µε την περ. γ’ της αυτής παρ. 1 

προβλέφθηκε ότι στα οικοδοµικά τετράγωνα που αναφέρονται στην προηγούµενη περίπτωση 

επιτρέπεται η κατασκευή µόνιµων εγκαταστάσεων για τη δηµιουργία Ολυµπιακού Χωριού 

Φιλοξενίας των ∆ηµοσιογράφων και ότι «µετά την τέλεση των Ολυµπιακών Αγώνων του 

2004 στο οικοδοµικό τετράγωνο 1 επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στην περ. ε’ 

της παρ. 2.3 του Παραρτήµατος Α΄ του άρθρου 15 του Ν. 1515/1985 (Α΄ 18), όπως η παρ. 

αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2730/1999 (Α΄ 130), µε εξαίρεση τις χρήσεις 

των περιπτώσεων 2, 12, 14, 16, 17, 18 και 19 του άρθρου 8 του από 23.2/6.3.1987 

προεδρικού διατάγµατος (∆΄ 166), όπως ισχύει, ενώ µε την ακυρωθείσα ΚΥΑ προεβλέπετο η 

χρήση πολεοδοµικού κέντρου. Στα οικοδοµικά τετράγωνα 2 και 3 επιτρέπεται η χρήση 

αµιγούς κατοικίας, όπως και µε την ακυρωθείσα ΚΥΑ. Στο οικοδοµικό τετράγωνο 4 

επιτρέπεται η χρήση κατοικίας και η χρήση γραφείων, ενώ µε την ακυρωθείσα προεβλέπετο η 

χρήση αµιγούς κατοικίας. Στο οικοδοµικό τετράγωνο 5, όπως προαναφέρεται επιτρέπεται η 

χρήση παιδικού σταθµού, αθλητισµού και αναψυχής». Οι ανωτέρω ρυθµίσεις απεικονίζονται 

σε δύο (2) σχέδια γενικής διάταξης ολυµπιακής και µεταολυµπιακής χρήσης σε κλίµακα 

1:2000, τα οποία θεωρήθηκαν από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Τοπογραφικών 

Εφαρµογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και των 

οποίων αντίτυπα σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύθηκαν µε το νόµο αυτόν στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια, µε την παρ. 2. του ίδιου άρθρου 6 ορίσθηκε ότι στους πιο πάνω 

καθοριζόµενους χώρους εγκρίνεται η θέση και η διάταξη των κτιρίων, όπως φαίνονται σε 

τρία (3) τοπογραφικά διαγράµµατα κλίµακας 1:200 και σε ένα (1) τοπογραφικό διάγραµµα 

1:500, καθώς και σε τρία (3) διαγράµµατα κάλυψης 1:200 και σε ένα (1) διάγραµµα κάλυψης 

1:1000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Οικοδοµικών και 

Κτιριοδοµικών Κανονισµών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και των οποίων αντίτυπα σε φωτοσµίκρυνση 

δηµοσιεύθηκαν µε το νόµο αυτόν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στην ίδια παράγραφο 

ορίσθηκε ότι « η παρούσα έγκριση επέχει θέση αδείας της αρµόδιας πολεοδοµικής αρχής 

για την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν την Ολυµπιακή και µεταολυµπιακή χρήση του 

έργου. Οι απαιτούµενες, σύµφωνα µε τις οικείες προδιαγραφές, µελέτες για την εκτέλεση των 

πιο πάνω εργασιών κατατίθενται στην υπηρεσία που ορίζεται στην παρ. α’ της παραγράφου 3 



του άρθρου 2 του Ν. 2947/2001, εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος. Μελέτες που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του 

νόµου αυτού συνεχίζουν να ισχύουν, εφόσον είναι σύµφωνες µε τις ρυθµίσεις του παρόντος 

άρθρου». Τέλος µε την µεν παρ. 3 του αυτού άρθρου ορίστηκε ότι «Επιτρέπεται στον 

Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας … η απ’ ευθείας εκποίηση των ακινήτων κυριότητάς 

του εντός του ανωτέρω Ο.Τ. 1 … σε υλοποίηση του σκοπού της από 20.11.2001 

προγραµµατικής συµφωνίας µεταξύ αυτού, του ∆ήµου Αµαρουσίου και της «∆ηµοτικής 

Επιχείρησης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του ∆ήµου Αµαρουσίου Α.Ε. για τη 

δηµιουργία Ολυµπιακού Χωριού Τύπου», µε την δε επόµενη παρ. 4 ότι «Από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος καταργούνται : α) Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του 

Ν. 2947/2001, όπως τροποποιήθηκε µε τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 11 του Ν. 3010/2002 (Α΄ 91). β) Η υπ’ αριθµ. 16043/12.8.2002 κοινή απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και των Υφυπουργών 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (∆΄ 705/14.8.2002). γ) Η υπ’ αριθµ. 61312/25.10.2002 απόφαση του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., µε την οποία χορηγήθηκε η άδεια εκτέλεσης εργασιών για την ανέγερση 

χωριού Φιλοξενίας ∆ηµοσιογράφων στον Άγιο Θωµά Αµαρουσίου». Σε εκτέλεση της ως άνω 

παρ. 2 του άρθρου 6 Ν. 3207/2003 η εταιρεία «LAMDA OLYMPIA VILLAGE» υπέβαλε 

στη ∆ιεύθυνση Οικοδοµικών και Κτηριοδοµικών Κανονισµών (εφεξής ∆.Ο.Κ.Κ) του 

Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., µε έγγραφό της σε ηλεκτρονική µορφή που πρωτοκολλήθηκε στο 

Υπουργείο αυτό µε αριθµό 3275/26.1.2004, τα σχέδια ολυµπιακής και µεταολυµπιακής 

χρήσης του χωριού Φιλοξενίας ∆ηµοσιογράφων στο Μαρούσι 2004. Ύστερα από αιτήσεις 

του αναφερόµενου στη σκέψη 3 ∆. Κλαπάκη, µε τις οποίες αυτός ζητούσε να εγκριθούν οι ως 

άνω µελέτες από την ∆.Ο.Κ.Κ, η τελευταία µε το 9275/8.3.2004 έγγραφό της απάντησε, αφού 

παρέθεσε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3207/2003, ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο 

της Ενότητας Β΄ του άρθρου 2 της 59936/24.7.2002 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

(περί της οποίας βλ. σκέψη 9) «την ευθύνη της τήρησης των ειδικών και γενικών κανονισµών 

κατά τη σύνταξη των µελετών και κατά την κατασκευή των έργων την έχει ο αρµόδιος 

φορέας», περαιτέρω, δε, µε το 16056/3.5.2004 έγγραφό της προς τον ίδιο διευκρίνισε ότι 

φορέας του έργου δεν είναι η υπηρεσία αυτή αλλά η «LAMDA OLYMPIA VILLAGE» όπως 

αναγράφεται στα υποβληθέντα σχέδια. Με την υπό κρίση αίτηση ζητείται από τους 

αιτούντες, από τους οποίους ο πρώτος φέρεται ως δηµότης και κάτοικος του ∆ήµου 

Αµαρουσίου και το τρίτο αποτελεί σωµατείο που κατά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3ου του 

κατατεθειµένου το έτος 1998 στο οικείο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών καταστατικού του 



έχει ως σκοπό την συµβολή στην αναβάθµιση και προστασία του φυσικού και αστικού 

περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Αµαρουσίου, η ακύρωση «των εις 

το ΦΕΚ Α΄ 302/24.12.2003, υπό το ένδυµα νόµου (3207/03, αρθ. 6), εµπεριεχοµένων 

πολεοδοµικών ρυθµίσεων, ήτοι εγκρίσεως ρυµοτοµικού σχεδίου στον χώρον Ο.Α.Κ.Α. 

Αµαρουσίου, εγκρίσεως πράξεων εφαρµογής, αδείας κατασκευής εγκαταστάσεων, 

καθορισµού χρήσεων, εγκρίσεως της θέσεως και διατάξεως των κτιρίων δια 

χαρακτηρισµού της τοιαύτης εγκρίσεως ως πολεοδοµικής αδείας και, τέλος, αδείας απ’ 

ευθείας εκποιήσεως των ακινήτων του Ο.Ε.Κ.».  

 

5.  Ε π ε ι δ ή , µε έννοµο συµφέρον και εν γένει παραδεκτώς παρεµβαίνει στη δίκη η Α.Ε. µε 

την επωνυµία «LAMDA OLYMPIA VILLAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», η οποία έχει αναλάβει την υποχρέωση να 

κατασκευάσει, µε δαπάνες, επιµέλεια και φροντίδα της, κατοικίες και λοιπές εγκαταστάσεις 

φιλοξενίας για 1.600 δηµοσιογράφους, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της «ΑΘΗΝΑ 2004», 

οι οποίες περιλαµβάνονται στη Σύµβαση µεταξύ «ΑΘΗΝΑ 2004» και ∆ήµου Αµαρουσίου 

για την παραχώρηση χρήσης χώρου φιλοξενίας.  

 

6. Ε π ε ι δ ή , µε ιδιαίτερο δικόγραφο παρεµβαίνει στη δίκη το ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ», ο οποίος καταργήθηκε µε την παρ. 6 του 

άρθρου 1 του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28 Α΄). Κατ’ εξουσιοδότηση δε της διατάξεως αυτής 

εκδόθηκε η Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου (ΠΥΣ) 7 της 28.2.2012 (ΦΕΚ 39 Α΄), στο άρθρο 

1 της οποίας ορίσθηκαν τα εξής: «1. Κατά το µεταβατικό διάστηµα λειτουργίας των 

καταργούµενων από 14.2.2012 µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 … ΝΠ∆∆ µε 

την επωνυµία «Οργανισµός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)» και «Οργανισµός Εργατικής 

Κατοικίας (ΟΕΚ)», η διάρκεια του οποίου δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες, 

ορίζεται προσωρινή ενιαία ∆ιοικούσα Επιτροπή, µε αρµοδιότητα την τακτοποίηση που 

αφορά πράξεις λειτουργικής εκκαθάρισης υποχρεώσεων και δικαιωµάτων, καθώς και κάθε 

άλλης αναγκαίας και γεγενηµένης έννοµης σχέσης των δύο καταργούµενων φορέων, εκτός 

της ανάληψης νέων υποχρεώσεων που προκύπτουν από νέα προγράµµατα και παροχές και 

όχι πάντως πέραν των ανειληµµένων συµβατικών ή γεγενηµένων υποχρεώσεων. 2. Η 

Επιτροπή είναι 5µελής … 3. Η θητεία της ∆ιοικούσας Επιτροπής λήγει την 31.7.2012. 4. Από 

τη δηµοσίευση της απόφασης ορισµού της ∆ιοικούσας Επιτροπής λήγει αζηµίως για το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο η θητεία των Προέδρων και των µελών των ∆.Σ. των καταργουµένων 

φορέων». Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της ανωτέρω ΠΥΣ, οι αρµοδιότητες του 



Ο.Ε.Κ. µεταφέρονται και ασκούνται από τον ΟΑΕ∆, στο δε άρθρο 3 της ίδιας ΠΥΣ ορίζεται 

ότι: «Οι πόροι, τα ήδη ταµειακά διαθέσιµα και κάθε έσοδο των … καταργούµενων φορέων 

µεταφέρονται σε ειδικό λογαριασµό µε την επωνυµία «Ειδικός Λογαριασµός Κοινωνικής 

Πολιτικής» µε διοικητική, λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια που συστήνεται µε την 

παρούσα στον ΟΑΕ∆ και τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι πάσης φύσεως 

λειτουργικές δαπάνες καθώς και οι δαπάνες που είναι αναγκαίες για τη συνέχιση των 

ανειληµµένων αποκλειστικά και µόνον υποχρεώσεων παροχών προγραµµάτων καλύπτονται 

από τον παραπάνω ειδικό λογαριασµό». Ακολούθως, µε το άρθρο 1 της ΠΥΣ 9 της 8.3.2012 

(ΦΕΚ 49 Α΄) ορίστηκαν τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, στη δε παρ. 2 του άρθρου 2 της 

τελευταίας αυτής ΠΥΣ ορίστηκε, µεταξύ άλλων, ότι η Επιτροπή αυτή παρίσταται ως διάδικος 

διορίζοντας πληρεξούσιους δικηγόρους σε εκκρεµείς δίκες του καταργηθέντος Οργανισµού. 

Περαιτέρω, µε το άρθρο 1 της ΠΥΣ 22 της 24.7.2012 (ΦΕΚ 152 Α΄), η θητεία των µελών της 

ανωτέρω Επιτροπής παρατάθηκε µέχρι την 30.9.2012 και µε την παρ. 1 του άρθρου 1 της 

Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) της 3.10.2012 (ΦΕΚ 188 Α΄) ορίστηκε ότι η 

µεταβατική περίοδος λειτουργίας για την περαίωση του έργου της Προσωρινής Ενιαίας 

∆ιοικούσας Επιτροπής λήγει στις 31.12.2012. Στη συνέχεια, µε το άρθρο µόνο της ΠΥΣ 37 

της 4.10.2012 (ΦΕΚ 466 ΥΟ∆∆), παύθηκαν τα µέλη της Επιτροπής που είχαν ορισθεί µε την 

ΠΥΣ 9/2012 και ορίσθηκαν νέα µέλη της Επιτροπής αυτής, ενώ, µε το άρθρο 11 της ΠΝΠ 

της 31.12.2012 (ΦΕΚ 256 Α΄) ορίστηκε ότι η µεταβατική περίοδος λειτουργίας για την 

περαίωση του έργου της ανωτέρω Επιτροπής λήγει στις 28.2.2013. Τέλος, µε το άρθρο 35 του 

Ν. 4144/2013 (Α΄ 88/18.4.2013) προβλέπεται ότι «1. Ο Ο.Α.Ε.∆. καθίσταται καθολικός 

διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των καταργηθέντων 

από 14.2.2012 µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012, όπως ισχύει, νοµικών 

προσώπων δηµοσίου δικαίου µε τις επωνυµίες Οργανισµός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και 

Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.). Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου λήγει η 

θητεία των µελών της Προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 1 

της ΠΥΣ 7/28.2.2012 (Α 39). Οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης των µελών της 

∆ιοικούσας Επιτροπής θεωρούνται νόµιµες. 2. Εκκρεµείς δίκες των καταργηθέντων Ν.Π.∆.∆. 

µε τις επωνυµίες Οργανισµός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισµός Εργατικής 

Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) συνεχίζονται από τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού 

(Ο.Α.Ε.∆.), χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη 

διατύπωση για τη συνέχισή τους. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεµείς 

υποθέσεις που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού µεταφέρονται από τα ως 

άνω καταργηθέντα Ν.Π.∆.∆. στον Ο.Α.Ε.∆.», και µε το άρθρο 76 του αυτού νόµου ορίζεται 



ότι «1. Η µεταβατική περίοδος λειτουργίας για την περαίωση του έργου της Προσωρινής 

Ενιαίας ∆ιοικούσας Επιτροπής που προβλέπεται στο Παράρτηµα V2 του ν. 4046/2012 (Α 28) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της ΠΥΣ 7/28.2.2012 (Α 39), η λήξη της οποίας 

ορίστηκε µε το άρθρο 11 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων 

θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας, ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της 

Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» (Α 256) την 28.2.2013, παρατείνεται από 

28.2.2013 µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου». Συνεπώς, εν όψει της ηµεροµηνίας 

συζητήσεως της παρούσας υποθέσεως (5.4.2013), νοµίµως εκπροσωπήθηκε ο ΟΕΚ στην 

παρούσα δίκη από την ανωτέρω Προσωρινή Ενιαία ∆ιοικούσα Επιτροπή και νοµιµοποιήθηκε 

ο παραστάς κατά τη συζήτηση δικηγόρος µε την 1746/8.4.2013 απόφαση του Προέδρου της, 

εξουσιοδοτηθέντος προς τούτο µε την 38/17.10.2012 (Θέµα 45) απόφαση της 

προαναφερόµενης Προσωρινής Ενιαίας ∆ιοικούσας Επιτροπής (πρβλ. ΣτΕ 571, 1704/2013).  

 

7. Ε π ε ι δ ή , το έννοµο συµφέρον του παρεµβαίνοντος πρέπει να υφίσταται κατά την 

άσκηση της παρεµβάσεως καθώς και κατά τη συζήτηση της σχετικής υποθέσεως (ΣτΕ Ολ. 

2173/2002, 2265/2007, 1647, 3681/2010, 2036/2011). Εν προκειµένω, µετά την άσκηση της 

παρεµβάσεως του Ο.Ε.Κ. (29.10.2004), µε το άρθρο 40 του Ν. 3342/2005 (Α΄ 131/6.6.2005) 

αφ’ ενός µεν επετράπη στον Ο.Ε.Κ. «η απ’ ευθείας εκποίηση στην εταιρία “∆ηµοτική 

Επιχείρηση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του ∆ήµου Αµαρουσίου Α.Ε.”, όπως έχει 

αυτή µετονοµασθεί … των ακινήτων κυριότητάς του τα οποία αποτελούν το κατ’ άρθρο 6 

παρ. 1 εδ. β1 του ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302 Α΄) Οικοδοµικό Τετράγωνο ένα (Ο.Τ. 1) και έχουν 

ανεγερθεί επί οικοπέδου ιδιοκτησίας του, αρχικής εκτάσεως µέτρων τετραγωνικών σαράντα 

τριών χιλιάδων (43.000) περίπου, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 

Α΄) για την κατασκευή ΧΩΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ …» (παρ. 1), αφ’ ετέρου δε 

καταργήθηκε η παρατιθέµενη στη σκέψη 4 παρ. 3 του άρθρ. 6 του ν. 3207/2003 (παρ. 6). Και 

ναι µεν κατ’ εφαρµογή της διατάξεως αυτής ο Ο.Ε.Κ. µεταβίβασε στην αναφερόµενη στη 

σκέψη 5 παρεµβαίνουσα το ανωτέρω ακίνητο δυνάµει του 20998/1.2.2006 συµβολαίου της 

συµβολαιογράφου Αθηνών Καλλιόπης θυγ. Νικ. Παπαϊωάννου, το έννοµο συµφέρον του 

όµως υφίσταται και κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, εφ’ όσον µε την κρινόµενη αίτηση 

επιδιώκεται η ex tunc ανατροπή της πολεοδοµικής ρυθµίσεως εν όψει της οποίας επετράπη η 

µεταβίβαση του ακινήτου του, ο δε περί του εναντίου προβαλλόµενος, καθ’ ερµηνεία του 

δικογράφου, από την Προσωρινή Ενιαία ∆ιοικούσα Επιτροπή ισχυρισµός είναι απορριπτέος 

ως αβάσιµος.  



8. Ε π ε ι δ ή , επί της κρινοµένης αιτήσεως εκδόθηκε αρχικώς η 391/2008 απόφαση του Ε΄ 

Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας υπό επταµελή σύνθεση. Με αυτήν, λόγω της 

µείζονος σπουδαιότητας των θεµάτων που ανέκυψαν, αναγοµένων α) στο παραδεκτό της 

αιτήσεως, εν όψει του αιτήµατος αυτής να ακυρωθούν ρυθµίσεις τυπικού νόµου καλύπτουσες 

υπό το ένδυµά του αυτό θέµατα αποτελούντα αντικείµενο ρυθµίσεώς τους µε διοικητικές 

πράξεις και β) του, εν όψει και του Κοινοτικού ∆ικαίου, ισοδυνάµου της προστασίας που 

παρέχει ο πολιτικός δικαστής κατ’ εφαρµογή του άρθρου 57 του Αστικού Κώδικα προς 

εκείνη που παρέχει η αίτηση ακυρώσεως, η υπόθεση παραπέµφθηκε στην Ολοµέλεια 

σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2β του άρθρου 14 του π.δ/τος 18/1989 (ΦΕΚ 8 Α΄). Επί της 

παραποµπής αυτής εκδόθηκε η 4076/2010 απόφαση της Ολοµελείας, µε την οποία 

καταργήθηκε η δίκη ως προς τον αναφερόµενο στη σκέψη 3 αιτούντα και αναβλήθηκε κατά 

τα λοιπά η έκδοση αποφάσεως, ώστε να εκδικασθεί η υπόθεση µετά την έκδοση αποφάσεως 

του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως επί εκκρεµών ενώπιόν του προδικαστικών 

ερωτηµάτων εχόντων άµεση σχέση µε το ανωτέρω υπό β) θέµα, τα οποία είχε ήδη υποβάλει 

σε αυτό µε αποφάσεις του της 27 και 31.3.2009 το Βελγικό Συµβούλιο της Επικρατείας. Επ’ 

αυτών εκδόθηκε η απόφαση της 18.10.2011 του ∆ΕΚ (τµήµα µείζονος συνθέσεως, υποθέσεις 

C-128 έως 135/09).  

 

9. Ε π ε ι δ ή , µε το άρθρο 2 του Ν. 2730/1999 «Σχεδιασµός, ολοκληρωµένη ανάπτυξη και 

εκτέλεση Ολυµπιακών Έργων και άλλες διατάξεις» ορίζεται ότι «1. … 2.α. Ολυµπιακά 

αθλήµατα θα διεξαχθούν επίσης σε υφιστάµενες ή προβλεπόµενες να κατασκευασθούν ή να 

επεκταθούν αθλητικές εγκαταστάσεις αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού: 

Στο Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας (Ο.Α.Κ.Α.), … β. Για την κατασκευή ή επέκταση 

των αθλητικών εγκαταστάσεων της προηγούµενης περιπτώσεως απαιτείται η προηγούµενη 

έγκριση των περιβαλλοντικών τους όρων, που χορηγείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και Πολιτισµού … Απαιτείται, επίσης, 

έκδοση οικοδοµικής άδειας που χορηγείται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 5. γ. …», 

µε το δε άρθρο 5 του αυτού νόµου ότι «1.α. Οι µελέτες και τα σχέδια των Ολυµπιακών 

Έργων, των έργων υποδοµής και ανέγερσης των συναφών κτιριακών και γενικά οικοδοµικών 

εγκαταστάσεων που καλύπτουν τις ανάγκες υποδοµής στις περιοχές υποδοχής των 

Ολυµπιακών Έργων, συντάσσονται και εκτελούνται από την «Οργανωτική Επιτροπή των 

Ολυµπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 Α.Ε.» είτε από την εταιρεία του άρθρου 17 του νόµου 

αυτού είτε από τρίτους στους οποίους έχει παραχωρηθεί κατά τις κείµενες διατάξεις η 

εκµετάλλευση των έργων. β. Οι οικοδοµικές άδειες για τα έργα αυτά χορηγούνται από τον 



Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες 

από την υποβολή των σχετικών µελετών και σχεδίων στην αρµόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. Με απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, ορίζονται οι απαραίτητες µελέτες, σχέδια και λοιπά δικαιολογητικά που 

πρέπει να υποβληθούν για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών των παραπάνω έργων, η 

αρµόδια ή οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για τον έλεγχο των µελετών και σχεδίων, ο 

χρόνος ισχύος και η διαδικασία αναθεώρησης των αδειών, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια 

για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. 3. …». Κατ’ εφαρµογή της εξουσιοδοτικής αυτής 

διατάξεως εκδόθηκαν οι εξής αποφάσεις του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.: α) Η οικ. 

49493/5.7.2001 «Καθορισµός αρµόδιας Υπηρεσίας για την έκδοση οικοδοµικών εργασιών 

των Ολυµπιακών Έργων» (ΦΕΚ 894 Β΄/11.7.2001), στο στοιχείο 3 του προοιµίου της οποίας 

γίνεται επίκληση και των άρθρων 52 και 53 του από 17.7.1923 Ν.∆/τος «Περί σχεδίων 

πόλεων …» (ΦΕΚ 210 Α΄/16.8.1923), στα οποία ορίζεται, αντιστοίχως, ότι «1. … 2. Προς 

ανέγερσιν, επισκευήν ή κατεδάφισιν οιασδήποτε οικοδοµής και προς εκτέλεσιν οιωνδήποτε 

εργασιών δοµήσεως και εν γένει οιωνδήποτε κατασκευών και εγκαταστάσεων … απαιτείται η 

προηγούµενη έγγραφος άδεια της αρµοδίας υπηρεσίας …» και ότι «1. Η κατά το 

προηγούµενον άρθρον άδεια χορηγείται, υπό της αρµοδίας Τεχνικής Υπηρεσίας, επί τη 

εγγράφω αιτήσει του ενδιαφεροµένου, υποβάλλοντος απαραιτήτως την µελέτην του 

εκτελεσθησοµένου έργου …» (όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρ. 1 

του Ν.∆/τος 194/1969, ΦΕΚ 103 Α΄). Η ανωτέρω υπουργική απόφαση έχει ως εξής: «1. 

Ορίζουµε ως αρµόδια Υπηρεσία για την διαδικασία έκδοσης οικοδοµικών αδειών των 

Ολυµπιακών Έργων, την ∆ιεύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών Κανονισµών του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. 2. Ο έλεγχος θα 

διενεργείται από Οµάδα Υπαλλήλων αποτελούµενη από: α. 3 Αρχιτέκτονες β. 2 Πολιτικούς 

Μηχανικούς γ. 1 Μηχανολόγο Μηχανικό δ. 1 Φοροτεχνικό ε. 2 ∆ιοικητικούς εκ των οποίων ο 

ένας τουλάχιστον να είναι χρήστης Η/Υ». Και β) Η Α.Π. οικ. 49882/24.7.2001 «Απαιτούµενα 

δικαιολογητικά, διαδικασία και Όργανα Ελέγχου για την έκδοση των Οικοδοµικών Εργασιών 

των Ολυµπιακών Έργων» (ΦΕΚ 1044 Β΄/8.8.2001), στην οποία ορίζεται, µε το άρθρο 2, ότι 

«1. Οι οικοδοµικές άδειες των Ολυµπιακών Έργων χορηγούνται µε Απόφαση του Υπουργού 

ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., µετά την έγκριση των απαιτούµενων µελετών από την αρµόδια Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία, την έκδοση των απαιτουµένων Αποφάσεων και εγκρίσεων και τον έλεγχο αυτών 

από την αρµόδια Υπηρεσία. 2. Ο έλεγχος αφορά: α. Στον έλεγχο του τοπογραφικού και του 

∆ιαγράµµατος Κάλυψης, ως προς την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδοµικών 



διατάξεων και β. Στον έλεγχο πληρότητας των απαιτούµενων στοιχείων. 3. …», µε το άρθρο 

3 ότι στα απαιτούµενα δικαιολογητικά περιλαµβάνονται «5. ΣΧΕ∆ΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

α.1. Θεωρηµένο αντίγραφο του Ειδικού Σχεδίου Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης σύµφωνα µε το 

άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 2730/99 για τα έργα του άρθρου 2 παρ. 1 του ίδιου Νόµου. α.2. Γενικό 

τοπογραφικό για τα υπόλοιπα έργα µε θεωρηµένους τους όρους δόµησης της περιοχής από 

την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία. β. Σχέδιο υπολογισµού καλυπτόµενων επιφανειών στην 

κλίµακα που έχει εγκριθεί η µελέτη (∆ιάγραµµα Κάλυψης) µε τους σχετικούς υπολογισµούς, 

οι οποίοι είναι δυνατόν να περιέχονται σε τεύχος υπολογισµών µε αντίστοιχη αρίθµηση των 

επιµέρους επιφανειών επί του σχεδίου. 6. … Γ. …» και µε το άρθρο 7 ότι «Για τον έλεγχο 

των µελετών και προκειµένου να δοθεί η έγκριση εργασιών για την ανέγερση ή τοποθέτηση 

των έργων που αναφέρονται: α. Στην παραγρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999. β. Στην 

παραγρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 2819/2000. – Αρµόδια είναι η ∆/νση Οικοδοµικών και 

Κτιριοδοµικών Κανονισµών καθώς και για τον έλεγχο που απαιτείται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 1577/85». Με τον επακολουθήσαντα Ν. 

2947/2001, µε το άρθρο 2 του οποίου, κατά τα αναφερόµενα στη σκέψη 4, καθορίστηκαν ως 

περιοχή υποδοχής εγκαταστάσεων φιλοξενίας των ΜΜΕ εκτάσεις ιδιοκτησίας του ∆ήµου 

Αµαρουσίου, του Ο.Ε.Κ. και ιδιωτών καθώς και οι σχετικοί όροι δοµήσεως και χρήσεις (παρ. 

1 περ. δ’ αυτού), ορίστηκε επίσης, µε την παρ. 3 αυτού, ότι «α. Οι οικοδοµικές άδειες για τις 

µόνιµες κτιριακές εγκαταστάσεις, που θα ανεγερθούν στις περιοχές της παραγράφου 1, 

χορηγούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία και από την υπηρεσία που ορίζεται στην παρ. 1 

περίπτωση β΄ του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999, όπως αντικαθίσταται µε το νόµο αυτόν, 

ύστερα από αίτηση του κυρίου της έκτασης ή του έλκοντος εξ αυτού δικαιώµατα. Οι 

διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται και για την έκδοση οικοδοµικών αδειών 

για την ανέγερση, επέκταση ή επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις 

ανάγκες των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 ή τις ανάγκες της Οργανωτικής Επιτροπής 

Ολυµπιακών Αγώνων (Ο.Ε.Ο.Α.) – Αθήνα 2004 Α.Ε. και για τις οποίες έχει συναφθεί 

σύµβαση ή άλλη συµφωνία συνεργασίας µεταξύ της Ο.Ε.Ο.Α. – Αθήνα 2004 Α.Ε. και του 

κυρίου της έκτασης ή εκείνου που έλκει από αυτόν δικαιώµατα. β. …». Με το δε άρθρο 5 του 

αυτού Ν. 2947/2001 αντικαταστάθηκε η ανωτέρω αναφερόµενη διάταξη της περ. β’ της παρ. 

1 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999 ως εξής: «β. Για την κατασκευή των µόνιµων κτιριακών 

εγκαταστάσεων που περιλαµβάνονται στα Ολυµπιακά έργα της παραγράφου 1 και στην 

περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόµου αυτού, όπως αυτές εκάστοτε 

ισχύουν, απαιτείται η προηγούµενη έκδοση οικοδοµικών αδειών. Οι οικοδοµικές άδειες των 

εγκαταστάσεων αυτών χορηγούνται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων 



“Ε.Υ.∆.Ε./Ο.Ε. 2004” του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, 

που συγκροτήθηκε µε το υπ’ αρ. 158/2000 προεδρικό διάταγµα (ΦΕΚ 139 Α΄), όπως αυτό 

ισχύει, µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τότε που υποβάλλεται σε αυτήν πλήρης φάκελος για 

έκδοση της άδειας. Στην αρµοδιότητα της παραπάνω υπηρεσίας ανήκει επίσης η έκδοση 

οικοδοµικών αδειών για τη µετασκευή, επισκευή, εκσυγχρονισµό, προσθήκη και επέκταση 

των µόνιµων Ολυµπιακών αθλητικών και συνοδευτικών εγκαταστάσεων που ανατίθενται στο 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, βάσει της προβλεπόµενης 

στην παράγραφο 11 του άρθρου 4 του Ν. 2819/2000 πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου. 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, που 

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι απαραίτητες µελέτες, σχέδια 

και λοιπά δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την έκδοση των οικοδοµικών 

αδειών των παραπάνω εγκαταστάσεων, η σχετική διαδικασία θεώρησης ή ελέγχου, ο χρόνος 

ισχύος και η διαδικασία αναθεώρησης των αδειών, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την 

εφαρµογή της παραγράφου αυτής …» (παρ. 1), ορίστηκε δε περαιτέρω, µε την παρ. 3 του 

αυτού άρθρου 5 ότι «α. … β. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

∆ηµόσιων Έργων µπορεί να συνιστάται στην “Ε.Υ.∆.Ε./Ο.Ε. 2004” Τµήµα Εκδόσεως 

Οικοδοµικών Αδειών και να καθορίζονται οι ειδικότερες αρµοδιότητές του και η διάρθρωση 

των διοικητικών µονάδων του, τα προσόντα των προϊσταµένων του προσωπικού αυτού, ο 

αριθµός του προσωπικού και κάθε σχετική λεπτοµέρεια … γ. Μέχρι τη σύσταση του 

τµήµατος της περιπτώσεως β΄ της παρούσας παραγράφου, οι σχετικές οικοδοµικές άδειες 

εκδίδονται από την υπηρεσία και σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α΄), όπως ίσχυε 

πριν από την αντικατάστασή της µε τον παρόντα νόµο. 4. …». Όπως όµως προκύπτει από το 

21834/27.5.2004 έγγραφο της ∆.Ο.Κ.Κ. προς το ∆ικαστήριο, δεν έγινε χρήση της 

εξουσιοδοτικής αυτής διατάξεως της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρ. 5 του Ν. 2947/2001 και, 

συνεπώς, παρέµεινε αρµόδια η ∆.Ο.Κ.Κ., κατά την περ. γ’ της παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου 5 

και την ανωτέρω 49882/24.7.2001 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών προς έκδοση της χορηγούµενης µε απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

οικοδοµικής άδειας. Οι ρυθµίσεις αυτές παρέµειναν σε ισχύ και µετά την έκδοση της οικ. 

59936/24.7.2002 αποφάσεως της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ΦΕΚ 956 Β΄/25.7.2002), στο 

προοίµιο της οποίας γίνεται επίκληση των Ν. 2730/1999 και 2947/2001 (στοιχεία 1 και 2 

αυτού αντιστοίχως), της προαναφερόµενης 49493/5.7.2001 υπουργικής αποφάσεως αλλά και 

του από 8.7.1993 π.δ/τος «Τρόπος έκδοσης των οικοδοµικών αδειών» (ΦΕΚ 795 

∆΄/13.7.1993), εφ’ όσον µε το άρθρο 1 αυτής ορίζεται ότι «Η παρούσα απόφαση αφορά τις 



µόνιµες και προσωρινές εγκαταστάσεις Ολυµπιακών Έργων, όπως αυτά ορίζονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις» και µε το υπό τον τίτλο «ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» άρθρο 2 ότι «Α. Για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών 

απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 1. Έγγραφο ή αίτηση του αρµόδιου φορέα µε τα 

στοιχεία του έργου, συνοδευόµενη από την ταυτότητα του έργου, σύµφωνα µε το υπόδειγµα 

και ορισµό των επιβλεπόντων µηχανικών. 2. Κανονιστικές διατάξεις του έργου (χωροθέτηση, 

Π.∆., απόφαση κ.λπ.), όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις για τα 

Ολυµπιακά Έργα. 3. Τοπογραφικό διάγραµµα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 4. Εγκρίσεις, 

όπου απαιτούνται από τις ειδικές διατάξεις του εκάστοτε Ολυµπιακού Έργου. 5. ∆ιάγραµµα 

κάλυψης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 6. Τεύχος τεχνικής έκθεσης, η οποία θα 

περιλαµβάνει: • Αναλυτικά τα στοιχεία του έργου (περιγραφή, εγκρίσεις). • Όταν απαιτείται, 

τα σχέδια των κτιρίων (κατόψεις, τοµές) σε σµίκρυνση µε υπολογισµούς µεγεθών (κάλυψη, 

συντελεστή δόµησης, όγκο) διευκρινιστικούς του διαγράµµατος κάλυψης. 7. Οι µελέτες, που 

προβλέπονται στα εδάφια γ, δ, ε, στ, ζ, η, θ, ι της παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.∆/τος της 

8/13.7.1993 (ΦΕΚ 795 ∆΄) υποβάλλονται σε CD. 8. Φορολογική µελέτη (κρατήσεις και 

αµοιβές µηχανικών), όπου απαιτούνται. Β. Η οικοδοµική άδεια χορηγείται µε απόφαση 

Υπουργού µετά τον έλεγχο των ανωτέρω πλην των µελετών των παρ. 7 και 8. Την ευθύνη της 

τήρησης των ειδικών και γενικών κανονισµών κατά τη σύνταξη των ανωτέρω µελετών και 

κατά την κατασκευή των έργων έχει ο αρµόδιος φορέας. Ο αρµόδιος φορέας ευθύνεται 

επίσης για την ορθότητα των δικαιολογητικών της παρ. 8. Γ. Οι ανωτέρω οικοδοµικές άδειες 

ισχύουν για τρία (3) χρόνια και αναθεωρούνται µε την ίδια διαδικασία, που εκδίδονται». Κατ’ 

επίκληση, περαιτέρω, των αυτών Ν. 2730/1999 και 2947/2001, όπως ο τελευταίος 

τροποποιήθηκε µε το άρθρ. 11 του Ν. 3010/2002, εκδόθηκαν αρχικώς η ακυρωθείσα µε την 

1528/2003 απόφαση της Ολοµέλειας του ∆ικαστηρίου τούτου ΚΥΑ 16043/12.8.2002, 

ορίζουσα όρους δοµήσεως και χρήσεις στην επίδικη περιοχή, κατά τα αναφερόµενα στη 

σκέψη 4, και, εν συνεχεία, κατ’ επίκληση των αυτών νόµων, καθώς και των 

προαναφερόµενων αποφάσεων του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 49493/5.7.2001 και 

59936/24.7.2002 και του από 8.7.1993 π.δ/τος, οι αποφάσεις του αυτού Υπουργού 

80204/5.9.2002 «Οικοδοµική άδεια εκσκαφών και επιχώσεων στο χώρο ανεγέρσεως του 

χωριού φιλοξενίας δηµοσιογράφων Αµαρουσίου στον Αγ. Θωµά Αµαρουσίου» και 

61312/25.10.2002 «Οικοδοµική άδεια ανέγερσης του Χωριού Φιλοξενίας ∆ηµοσιογράφων 

Αµαρουσίου στον Αγ. Θωµά Αµαρουσίου», στην επικεφαλίδα των οποίων αναγράφεται ως 

αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. η ∆.Ο.Κ.Κ. Τέλος, εκδόθηκε ο Ν. 

3207/2003, των πολεοδοµικών ρυθµίσεων του άρθρ. 6 του οποίου, διαφορετικών εκείνων της 



ακυρωθείσας Κ.Υ.Α., όπως εκτίθεται στη σκέψη 4, ζητείται η ακύρωση.  

 

10. Ε π ε ι δ ή , οι προαναφερόµενες ρυθµίσεις του άρθρ. 6 του Ν. 3207/2003 πρέπει να 

ερµηνευθούν σε συνδυασµό µε τις παρατιθέµενες στην προηγούµενη σκέψη διατάξεις καθώς 

και µε εκείνες του από 8.7.1993 π.δ/τος, επίκληση του οποίου γίνεται, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, στις παρατιθέµενες στην ίδια σκέψη οικ. 59936/24.7.2002, 8024/5.9.2002 και 

61312/25.10.2002 υπουργικές αποφάσεις. Το π.δ. αυτό εκδόθηκε κατ’ εφαρµογή της 

εξουσιοδοτικής διατάξεως του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρ. 17 του Ν. 

1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α΄), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 12 του άρθρ. 

8 του Ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4 Α΄), η οποία ορίζει ότι «Με π.δ/γµα, που εκδίδεται µε πρόταση 

του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, καθορίζονται ο τρόπος και η 

διαδικασία έκδοσης των οικοδοµικών αδειών και ελέγχου των ανεγειρόµενων οικοδοµών, οι 

υποχρεώσεις του επιβλέποντος και του µελετητή καθώς και όσων συµπράττουν στην 

εκτέλεση του έργου». Ορίζεται δε µε το άρθρο 1 του π.δ/τος αυτού ότι «Η οικοδοµική άδεια 

είναι εκτελεστή διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση σε οικόπεδο ή γήπεδο των 

οικοδοµικών εργασιών που προβλέπονται στις µελέτες που τη συνοδεύουν, εφόσον οι 

εργασίες αυτές είναι σύµφωνες µε τις ισχύουσες διατάξεις», µε το άρθρο 2 ότι «Αρµόδια 

όργανα για τη χορήγηση των οικοδοµικών αδειών είναι οι Πολεοδοµικές Υπηρεσίες του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε ή οι αρµόδιες Υπηρεσίες των ∆ήµων ή Κοινοτήτων, στις οποίες µεταβιβάζονται 

οι σχετικές αρµοδιότητες κατά τις κείµενες διατάξεις» και µε το υπό τον τίτλο «Έλεγχος 

φακέλλου µελέτης – Χορήγηση οικοδοµικής άδειας» άρθρο 5 ότι «1. Ο έλεγχος των 

υποβαλλοµένων µελετών γίνεται από εξουσιοδοτηµένους από τον Προϊστάµενο της 

Υπηρεσίας υπαλλήλους διπλωµατούχους µηχανικούς (Αρχιτέκτονες µηχανικούς, Πολιτικούς 

µηχανικούς, Τοπογράφους µηχανικούς, Μηχανολόγους µηχανικούς, Ηλεκτρολόγους 

µηχανικούς, ανάλογα µε την ελεγχόµενη µελέτη) και σε περίπτωση έλλειψής των από 

τεχνικούς κατωτέρων βαθµίδων (υποµηχανικούς, τεχνολόγους, εργοδηγούς). 2. Ο έλεγχος 

αυτός περιλαµβάνει: Α. Τον έλεγχο της Αρχιτεκτονικής Μελέτης που αναφέρεται: α) Στον 

πλήρη και λεπτοµερή έλεγχο του τοπογραφικού διαγράµµατος και του διαγράµµατος 

κάλυψης ως προς την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδοµικών διατάξεων και 

προδιαγραφών και τον έλεγχο όσων στοιχείων περιλαµβάνονται σ’ αυτά, β) … 3. … 6. Οι 

οικοδοµικές άδειες υπογράφονται τελικώς από τους εξουσιοδοτηµένους ελεγκτές µετά από 

επανέλεγχο του τοπογραφικού ως προς το ισχύον ρυµοτοµικό σχέδιο και τους όρους δόµησης 

και χορηγούνται καταχωρούµενες σε ειδικό βιβλίο αφού ενηµερωθούν τα πρωτόκολλα του 

τµήµατος και της Υπηρεσίας». Περιέχει, συνεπώς, η οικοδοµική άδεια, τη διαπίστωση, 



κατόπιν ελέγχου, της συµφωνίας των µελετών βάσει των οποίων θα εκτελεστούν οι 

προβλεπόµενες από αυτές οικοδοµικές εργασίες προς τις οικείες διατάξεις, που αποτελεί 

προϋπόθεση για να επιτραπεί η εκτέλεσή τους. Τούτου έπεται ότι η παρεχόµενη µε τις 

ρυθµίσεις του ανωτέρω άρθρ. 6 του Ν. 3207/2003 έγκριση της θέσεως και της διατάξεως των 

κτηρίων που, κατά την παρ. 2 αυτού, «επέχει θέση άδειας της αρµόδιας πολεοδοµικής αρχής 

για την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν την Ολυµπιακή και µεταολυµπιακή χρήση του 

έργου», υποκαθιστά κατά περιεχόµενο την προβλεπόµενη από το άρθρ. 1 του ανωτέρω από 

8.7.1993 π.δ/τος οικοδοµική άδεια, προϋποθέτουσα, εποµένως, τη διαπίστωση ότι οι ανωτέρω 

εργασίες είναι σύµφωνες προς τις πολεοδοµικές ρυθµίσεις που το ίδιο το άρθρο τούτο θέτει, 

δηλαδή ότι κατόπιν ελέγχου και οι µελέτες βάσει των οποίων οι εργασίες θα εκτελεστούν 

είναι σύµφωνες προς αυτές. ∆εδοµένου δε ότι, όπως αναφέρεται στη σκέψη 4, µεταξύ των 

ρυθµίσεων του ανωτέρω άρθρου 6 του Ν. 3207/2003 και εκείνων της ακυρωθείσας ΚΥΑ 

υπάρχουν διαφορές, µε την αυτή παρ. 2 αυτού προβλέπεται: Α. Ότι «οι απαιτούµενες, 

σύµφωνα µε τις οικείες προδιαγραφές, µελέτες για την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών 

κατατίθενται στην υπηρεσία της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2947/2001», δηλαδή 

την ∆.Ο.Κ.Κ., κατά τα αναφερόµενα στη σκέψη 9, Β. ότι «µελέτες που έχουν υποβληθεί πριν 

από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού συνεχίζουν να ισχύουν εφ’ όσον είναι σύµφωνες 

προς τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου», απαιτουµένου, συνεπώς, και στις δύο αυτές 

περιπτώσεις να ελεγχθούν όλες οι µελέτες από την ∆.Ο.Κ.Κ. και να διαπιστωθεί η συµφωνία 

τους προς τις ρυθµίσεις του. Και Γ. Ότι από τη δηµοσίευσή του καταργείται η εκδοθείσα 

βάσει της ακυρωθείσας και θεσπίζουσας διαφορετικές ρυθµίσεις ΚΥΑ οικοδοµική άδεια. Η 

µετά τον έλεγχο των µελετών από την ∆.Ο.Κ.Κ. διαπίστωση της συµφωνίας των 

µελετών των ολυµπιακών έργων προς τις οικείες πολεοδοµικές ρυθµίσεις αποτελούσε 

προηγουµένως, κατά τις προαναφερόµενες δηλαδή διατάξεις των Ν. 2730/1999 και 

2947/2001 και των βάσει αυτών εκδοθεισών κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων, 

περιεχόµενο της χορηγούµενης από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. οικοδοµικής άδειας. Και 

ναι µεν µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3207/2003 δεν προβλέπεται η 

έκδοση οικοδοµικής άδειας, για την εφαρµογή της όµως, την ενεργοποίηση δηλαδή της 

εγκρίσεως που επέχει θέση άδειας της αρµόδιας πολεοδοµικής αρχής για την εκτέλεση 

των σχετικών εργασιών, απαιτείται να διαπιστωθεί από την αρµόδια υπηρεσία, δηλαδή 

την ∆ΟΚΚ, αν τα υποβαλλόµενα σχέδια είναι σύµφωνα προς τις πολεοδοµικές ρυθµίσεις 

του ανωτέρω άρθρου, η διαπίστωση δε της συνδροµής της προϋποθέσεως αυτής είναι 

δυνατόν, κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως, να εκδηλώνεται και σιωπηρώς. Η 

διαπίστωση αυτή, που επιφέρει έννοµα αποτελέσµατα διότι αποτελεί όρο εφαρµογής της 



εν λόγω διατάξεως, συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη, συνάγεται δε εν προκειµένω α) 

από την υποβολή στο ΥΠΕΧΩ∆Ε (αρ. πρωτ. 3275/26.1.2004) σε ηλεκτρονική µορφή, όπως 

προβλέπεται από την περ. 7 του στοιχ. Α της παρ. 2 της παρατιθέµενης στην προηγούµενη 

σκέψη 59936/24.7.2002 αποφάσεως της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., των οικείων µελετών καθώς 

και β) από το έγγραφο 16056/3.5.2004 της ∆.Ο.Κ.Κ. προς τον παραιτηθέντα αιτούντα, στο 

οποίο αναφέρεται ότι φορέας του έργου είναι η παρεµβαίνουσα εταιρεία «LAMDA 

OLYMPIA VILLAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ», όπως αναφέρεται στη σκέψη 4. Τούτων έπεται ότι, καθ’ ερµηνεία της, η 

κρινόµενη αίτηση παραδεκτώς στρέφεται κατά της ανωτέρω σιωπηράς διαπιστώσεως 

της συµφωνίας των υποβληθεισών µελετών από την ∆ΟΚΚ προς τις ρυθµίσεις του άρθρ. 

6 του Ν. 3207/2003, όχι όµως και κατά της παρεχοµένης µε το νόµο «αδείας απ’ ευθείας 

εκποιήσεως των ακινήτων του Ο.Ε.Κ.», η οποία συνιστά ρύθµιση τυπικού νόµου µη 

συνδεόµενη µε ρητή ή σιωπηρή διοικητική πράξη. Κατά δε τη γνώµη του Συµβούλου Β. 

Αραβαντινού, µε τις διατάξεις των άρθρ. 20 παρ. 1, 87 παρ. 1, 93 παρ. 1 και 4, 94 παρ. 1, 2 

και 3 και 95 παρ. 1 και 3 του Συντάγµατος προβλέπεται η επίλυση των διοικητικών διαφορών 

από τα διοικητικά δικαστήρια, που έχουν την εξουσία να ακυρώσουν την προσβαλλόµενη 

ενώπιόν τους πράξη όχι µόνο για παράβαση του νόµου βάσει του οποίου εκδόθηκε αλλά και 

λόγω του ανισχύρου του νόµου αυτού. Κατά διασταύρωση δε της λειτουργικής διακρίσεως 

των δικαστηρίων, η εκδίκαση µόνο κατηγοριών διοικητικών διαφορών ουσίας και, πάντως, 

όχι µεµονωµένων υποθέσεων, µπορεί να ανατεθεί στα πολιτικά δικαστήρια και υπό την 

αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα έχει προβλεφθεί και κατάλληλη διαδικασία, ώστε να 

επιτυγχάνεται ο αυτός βαθµός δικαστικής προστασίας που παρέχει η επίλυση των διαφορών 

αυτών από τον διοικητικό δικαστή. Περαιτέρω, ναι µεν κατά το προαναφερόµενο άρθρ. 95 

παρ. 1 του Συντάγµατος απαραδέκτως προσβάλλονται ευθέως ενώπιον των διοικητικών 

δικαστηρίων διατάξεις τυπικού νόµου, τούτο όµως δεν αποκλείει τον έλεγχο της 

συνταγµατικότητάς τους και στην περίπτωση που µε αυτές θεσπίζεται ατοµική ρύθµιση. Εξ 

άλλου, τα ένδικα βοηθήµατα που µπορούν να ασκηθούν ενώπιον του πολιτικού δικαστή µε 

βάση το άρθρ. 57 Α.Κ. σε περιπτώσεις που αφορούν το περιβάλλον δεν παρέχουν προστασία 

ισοδύναµη της παρεχόµενης µε την αίτηση ακυρώσεως διότι το έννοµο συµφέρον προς 

άσκησή της δεν ταυτίζεται µε τη νοµιµοποίηση προς άσκηση των εν λόγω ενδίκων 

βοηθηµάτων και διότι η εξουσία του πολιτικού δικαστή δεν εξικνείται µέχρι την ακύρωση της 

πράξεως επιβολής της πληττόµενης ρυθµίσεως. Τούτων έπεται ότι, προκειµένου να 

αποφευχθεί ο αποκλεισµός της αµφισβητήσεως µε το ένδικο βοήθηµα της αιτήσεως 

ακυρώσεως της συµφωνίας µε το Σύνταγµα αλλά και µε κανόνες υπέρτερης του νόµου 



τυπικής ισχύος ατοµικών ρυθµίσεων που έχουν θεσπισθεί µε νόµο κατ’ απόκλιση, έστω και 

συνταγµατικώς κατ’ αρχήν επιτρεπόµενη, της αρχής της διακρίσεως των λειτουργιών, στις 

περιπτώσεις, τουλάχιστον, κατά τις οποίες είναι δυνατή η άµεση εκτέλεση της ρυθµίσεως, 

χωρίς δηλαδή να απαιτείται η περαιτέρω έκδοση διοικητικής πράξεως, παραδεκτώς 

αµφισβητείται µόνο η συµφωνία της ρυθµίσεως µε κανόνες υπέρτερης του νόµου τυπικής 

ισχύος, και, αν ο σχετικός λόγος κριθεί βάσιµος, ακυρώνεται η διά του νόµου επιβαλλόµενη 

ατοµική ρύθµιση κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται η εκτέλεσή της µε υλικές ενέργειες. Εν 

προκειµένω, οι διατάξεις του επίµαχου νόµου, κατά των οποίων στρέφεται η κρινόµενη 

αίτηση, περιέχουν ατοµική ρύθµιση αµέσως εφαρµοστέα χωρίς να καταλείπεται στάδιο 

εκδόσεως διοικητικής πράξεως, αφού, όπως ρητώς αναφέρεται στις πληττόµενες διατάξεις, η 

ρύθµιση αυτή επέχει θέση οικοδοµικής άδειας, η οποία, συνεπώς, έχει ενσωµατωθεί στις 

διατάξεις αυτές του τυπικού νόµου. Κατ’ ακολουθίαν, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η κρινόµενη 

αίτηση, κατά τη γνώµη αυτή, παραδεκτώς κατ’ αρχήν στρέφεται κατά της επίµαχης 

ρυθµίσεως (ΣτΕ 391/2008).  

 

11. Ε π ε ι δ ή , από την αποδειχθείσα ιδιότητά του ως κατοίκου Αµαρουσίου ο πρώτος αιτών 

και εν όψει του αναφερόµενου στη σκέψη 4 σκοπού του καταστατικού του το τρίτο αιτούν, 

µε έννοµο συµφέρον ασκούν την κρινόµενη αίτηση και παραδεκτώς οµοδικούν, εφ’ όσον 

προβάλλουν κοινούς λόγους ακυρώσεως που στηρίζονται στην αυτή πραγµατική και νοµική 

βάση.  

 

12. Ε π ε ι δ ή , από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1, 20 παρ. 1, 26 και 28 παρ. 1 και 2 του 

Συντάγµατος συνάγεται ότι δεν αποκλείεται µεν η, κατ’ απόκλιση από τη συνήθη διοικητική 

διαδικασία που προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, επιβολή µε τυπικό νόµο µέτρων 

χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού ατοµικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση όµως 

ότι µε αυτά δεν θίγονται ατοµικά δικαιώµατα και δεν παραβιάζονται άλλες συνταγµατικές 

διατάξεις ή αρχές, καθώς και οι σχετικοί ορισµοί του ενωσιακού δικαίου. ∆εδοµένου ότι 

πρόκειται, πάντως, για απόκλιση από την αρχή της διακρίσεως των λειτουργιών, η επιβολή 

των προαναφερόµενων µέτρων µε τυπικό νόµο είναι δυνατή µόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις. Τούτου έπεται ότι οι λόγοι που επιβάλλουν την ανωτέρω απόκλιση πρέπει να 

προκύπτουν από την εισηγητική έκθεση του τυπικού αυτού νόµου και τα συνοδεύοντα αυτήν 

στοιχεία ή (και) από τις συζητήσεις κατά την ψήφισή του στη Βουλή ή, τέλος, από τις 

συντρέχουσες πραγµατικές συνθήκες υπό τις οποίες καθίσταται πρόδηλη η ανάγκη ψηφίσεώς 

του. Ο έλεγχος δε της απαιτούµενης από το Σύνταγµα συνδροµής των λόγων αυτών, η οποία 



δεν αφορά απλώς τη διαδικασία ψηφίσεως του νόµου, αλλά την εφαρµογή του Συντάγµατος 

κατά την άσκηση της νοµοθετικής λειτουργίας, υπόκειται στον οριακό έλεγχο του δικαστή 

(ΣτΕ 1847/2008 Ολοµ., 3059/2009 Ολοµ.).  

 

13. Ε π ε ι δ ή , µε το άρθρο 24 του Συντάγµατος (όπως αναθεωρήθηκε µε το Ψήφισµα της 

6ης Απριλίου 2001 της Ζ´ Αναθεωρητικής Βουλής) ορίζει ότι: «1. Η προστασία του φυσικού 

και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωµα του 

καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή 

κατασταλτικά µέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας … 2. Η χωροταξική αναδιάρθρωση 

της Χώρας, η διαµόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόµηση και η επέκταση των πόλεων και των 

οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στη ρυθµιστική αρµοδιότητα και τον έλεγχο του 

Κράτους, µε σκοπό να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισµών και να 

εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης. Οι σχετικές τεχνικές επιλογές και 

σταθµίσεις; γίνονται κατά τους κανόνες της επιστήµης …». Με τις διατάξεις αυτές έχει 

αναχθεί σε συνταγµατικά προστατευόµενη αξία το οικιστικό, φυσικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον, από το οποίο εξαρτάται η ποιότητα ζωής και η υγεία των κατοίκων των 

πόλεων και των οικισµών. Οι συνταγµατικές αυτές διατάξεις απευθύνουν επιταγές στο 

νοµοθέτη (τυπικό ή κανονιστικό) να ρυθµίσει τη χωροταξική ανάπτυξη και πολεοδοµική 

διαµόρφωση της χώρας µε βάση ορθολογικό σχεδιασµό υπαγορευόµενο από 

πολεοδοµικά κριτήρια, σύµφωνα µε την ιδιοµορφία, την φυσιογνωµία και τις ανάγκες 

κάθε περιοχής. Κριτήρια για την χωροταξική αναδιάρθρωση και την πολεοδοµική ανάπτυξη 

των πόλεων και των οικιστικών εν γένει περιοχών είναι η εξυπηρέτηση της 

λειτουργικότητας και της αναπτύξεως των οικισµών και η εξασφάλιση των καλύτερων 

δυνατών όρων διαβίωσης των κατοίκων. Συνεπώς, για τη θέσπιση των σχετικών 

ρυθµίσεων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τόσο από τη ∆ιοίκηση όσο και από τον τυπικό 

νοµοθέτη τα πορίσµατα και οι εφαρµογές των επιστηµών της χωροταξίας και της 

πολεοδοµίας, αλλά και κάθε άλλης επιστήµης που σχετίζεται µε τη συγκεκριµένη 

ρύθµιση (ΣτΕ 415/2011 Ολοµ., 3838/2009, 123/2007). Κατ’ ακολουθίαν τούτων, 

απαγορεύεται, καταρχήν, η λήψη µέτρων που επιφέρουν την επιδείνωση των όρων 

διαβιώσεως και την υποβάθµιση του υπάρχοντος φυσικού ή του προβλεπόµενου από την 

ισχύουσα πολεοδοµική νοµοθεσία οικιστικού περιβάλλοντος. (ΣτΕ 1528/2003 Ολοµ., 

1847/2008 Ολοµ., 3059/2009 Ολοµ., 415/2011 Ολοµ.). Εάν δε τέτοια µέτρα ληφθούν µε 

νόµο, πρέπει είτε σε αυτόν είτε στην εισηγητική του έκθεση και τα συνοδεύοντα αυτήν 

στοιχεία ή τις συζητήσεις στη Βουλή ή, τέλος, τις συντρέχουσες πραγµατικές συνθήκες 



υπό τις οποίες κατέστη αναγκαία η ψήφισή του, να προκύπτει ο ειδικός πολεοδοµικός 

λόγος ο οποίος επέβαλε τη λήψη τους (πρβλ. ΣτΕ 1528/2003 Ολοµ.). Η τήρηση της 

συνταγµατικής αυτής επιταγής υπόκειται και στην περίπτωση αυτή στον οριακό έλεγχο του 

ακυρωτικού δικαστού, ο οποίος οφείλει βάσει των διδαγµάτων της κοινής πείρας να 

σταθµίσει σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση εάν και κατά πόσον υποβαθµίζεται το 

περιβάλλον (ΣτΕ 3059/2009 Ολοµ., 415/2011 Ολοµ.) και, σε περίπτωση που τούτο κατ’ 

εξαίρεση συµβαίνει, εάν προκύπτει ο ανωτέρω ειδικός πολεοδοµικός λόγος (ΣτΕ 1528/2003 

Ολοµ.). Ειδικότερα, κατά τον καθορισµό ή την τροποποίηση των χρήσεων γης και τον 

καθορισµό του συντελεστή δόµησης, που συνιστούν ουσιώδη στοιχεία της κατά τα ανωτέρω 

επιβαλλόµενης ορθολογικής χωροταξίας και πολεοδοµίας και καθορίζουν την πολεοδοµική 

φυσιογνωµία κάθε οικισµού, από την οποία, εν όψει και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

του, εξαρτάται η λειτουργικότητά του, πρέπει να αναζητείται ο πλέον πρόσφορος τρόπος 

θεραπείας των πολεοδοµικών αναγκών, δυνάµει γενικών και αντικειµενικών κριτηρίων, 

συναπτοµένων προς τον σεβασµό του περιβάλλοντος, την ασφάλεια, υγιεινή, αισθητική 

αλλά και τη λειτουργικότητα των πόλεων και των οικισµών, την ικανότητά τους, 

δηλαδή, να επιτελούν την κύρια λειτουργία τους και γι’ αυτούς αλλά και για το 

ευρύτερο χωρικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται (πρβλ. ΣτΕ 415/2011 Ολοµ., 3059/2009 

Ολοµ.).  

 

14. Ε π ε ι δ ή , µε το Ν. 1515/1985 (ΦΕΚ Α´ 18) καθορίστηκε το ρυθµιστικό σχέδιο και 

πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (Ρ.Σ.Α.), το 

οποίο περιλαµβάνει το ηπειρωτικό τµήµα του νοµού Αττικής και το νησιωτικό τµήµα, πλην 

των Κυθήρων. Το Ρ.Σ.Α. ορίζεται ως το «σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων, των 

προγραµµάτων και των µέτρων που προβλέπονται … ως αναγκαία για τη χωροταξική και 

πολεοδοµική οργάνωσή της στα πλαίσια των πενταετών προγραµµάτων οικονοµικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης» (αρθρ. 1 παρ. 1). Το Ρ.Σ.Α. αποβλέπει, µεταξύ άλλων, «στο 

σχεδιασµό και προγραµµατισµό της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας µέσα στα πλαίσια της 

εθνικής χωροταξικής πολιτικής, στη χωροταξική δοµή και οργάνωσή της σε επίπεδο 

περιφέρειας, … στη λήψη µέτρων και στο σχεδιασµό για τη χωροταξική και τη νέα 

πολεοδοµική δοµή της πρωτεύουσας και ως περιοχών ή ζωνών ειδικού ενδιαφέροντος ή 

ειδικών προβληµάτων, στη λήψη µέτρων, όρων και περιορισµών για την εξασφάλιση της 

προστασίας του περιβάλλοντος, στο συντονισµό των προγραµµάτων και των µελετών που 

έχουν σχέση µε το Ρ. Σ. Α. …» (άρθρο 1 παρ. 2). Το πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος 

περιλαµβάνει µέτρα και κατευθύνσεις για την αναβάθµιση και προστασία του φυσικού και 



ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, όπως οικολογική 

ανασυγκρότηση της Αθήνας, προστασία του τοπίου και των ακτών, προστασία της ιστορικής 

και πολιτιστικής κληρονοµιάς, αναβάθµιση υποβαθµισµένων περιοχών κ.λπ. (άρθρο 2). Το 

Ρ.Σ.Α. καθορίζει στο άρθρο 3 τους γενικότερους και ειδικότ4ερους στόχους, ενώ στο άρθρο 4 

προβλέπει ότι το ρυθµιστικό και το πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος 

πραγµατοποιούνται µε τα µέτρα που προβλέπονται στο παράρτηµα και τα διαγράµµατα του 

άρθρου 15. Το εν λόγω άρθρο 15, µε τίτλο «Παράρτηµα – ∆ιαγράµµατα», περιέχει αφενός 

µεν στην ενότητα Α το παράρτηµα µε «τις ειδικότερες κατευθύνσεις και µέτρα για τη 

χωροταξική και την πολεοδοµική ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και 

για την αντιµετώπιση της ρύπανσης του περιβάλλοντός της», αφετέρου δε στην ενότητα Β τα 

διαγράµµατα. Στο παράρτηµα της ενότητας Α, που περιλαµβάνει τις ειδικότερες 

κατευθύνσεις για την πολεοδοµική ανασυγκρότηση της πρωτεύουσας, και ειδικότερα στην 

περίπτωση δ´ της παραγράφου 2.3. αυτής, προβλέπονται µέτρα «για την αναψυχή – 

ψυχαγωγία υπερτοπικής σηµασίας». Τα µέτρα αυτά συνίστανται, µεταξύ άλλων, στην 

«δηµιουργία συστήµατος µεγάλων υπερτοπικών πόλων αναψυχής, αθλητισµού και 

πολιτιστικών λειτουργιών που εξυπηρετούν ολόκληρη την έκταση της πόλης», καθώς και 

στην «δηµιουργία ενιαίου δικτύου σε ολόκληρη την έκταση του ηπειρωτικού τµήµατος της 

περιοχής της Αθήνας µε κατά το δυνατό σύνδεση και ενοποίηση των χώρων αναψυχής και 

ψυχαγωγίας, των ελεύθερων ορεινών όγκων και των ακτών». Με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. γ´ 

του Ν. 2730/1999 , ο οποίος έχει τον τίτλο «Σχεδιασµός, ολοκληρωµένη ανάπτυξη και 

εκτέλεση Ολυµπιακών Έργων …», προστέθηκε περίπτωση ε´ στην προαναφερθείσα 

παράγραφο 2.3. του παραρτήµατος της ενότητας Α του άρθρου 15 του Ν. 1515/1985. Με την 

νέα αυτή διάταξη της περιπτώσεως ε´, η οποία έχει τον τίτλο «Για τα Ολυµπιακά Έργα», 

προβλέφθηκε «δηµιουργία συστήµατος πόλων υπερτοπικής σηµασίας, στους οποίους 

χωροθετούνται Ολυµπιακά Έργα, καθώς και συµπληρωµατικές αθλητικές εγκαταστάσεις», 

µεταξύ άλλων, και στην περιοχή του ολυµπιακού αθλητικού Κέντρου Αθήνας (Ο.Α.Κ.Α). 

(άρθρο 2 παρ. 2α, όπως έχει ήδη αναφερθεί στη σκέψη 9) και ορίσθηκε ότι «οι πόλοι αυτοί θα 

εξυπηρετούν µετά την τέλεση των Ολυµπιακών Αγώνων συνδυασµένες λειτουργίες 

αθλητισµού, τουρισµού – αναψυχής, κοινωνικών εξυπηρετήσεων και πολιτισµού της 

ευρύτερης περιοχής της Αθήνας». Περαιτέρω, στην εισηγητική έκθεση του αναφερόµενου 

στη σκέψη 4, όπου παρατίθενται και οι κρίσιµες διατάξεις του (άρθρο 2), Ν. 2947/2001 

αναφέρεται ότι «3. Όπως είναι γνωστό, εκτός από τη φιλοξενία των αθλητών, για την οποία 

έχει ληφθεί ήδη, ειδική µέριµνα από την Πολιτεία µε τις ρυθµίσεις για το Ολυµπιακό Χωριό 

(ν. 2730/1999, άρθρο 1 του ν. 2819/2000), ανάγκες φιλοξενίας πρόκειται να προκύψουν 



επίσης για τους εκπροσώπους Τύπου, που θα κληθούν να καλύψουν δηµοσιογραφικά το 

παγκόσµιο αυτό αθλητικό γεγονός, καθώς και για το προσωπικό ασφαλείας που θα 

χρησιµοποιηθεί στη διάρκεια των Αγώνων. Για την αντιµετώπιση των ειδικών αυτών 

αλλαγών, µε το νοµοσχέδιο αυτό καθορίζονται περιοχές στις οποίες µπορεί να 

δηµιουργηθούν εγκαταστάσεις φιλοξενίας των εκπροσώπων των µέσων µαζικής ενηµέρωσης 

(χωριά Τύπου) και του προσωπικού ασφαλείας που θα χρησιµοποιηθεί στη διάρκεια των 

Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. Στις περιοχές αυτές υπάρχουν διαθέσιµες εκτάσεις που 

ανήκουν σε κρατικούς φορείς και σε δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς και οι οποίες 

προσφέρονται, από χωροταξικής και λειτουργικής απόψεως, για τη δηµιουργία µόνιµων ή 

προσωρινών εγκαταστάσεων φιλοξενίας … Σηµειώνεται περαιτέρω ότι βασικό λόγο επιλογής 

των εκτάσεων αυτών από χωροταξικής απόψεως, αποτελεί η εγγύτητά τους και η 

συλλειτουργία τους µε το βασικό σύστηµα Ολυµπιακών πόλεων που έχει προβλεφθεί από το 

Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας και έχει θεσµοθετηθεί µε το ν. 2730/1999. Με βάση το 

σύστηµα αυτό, οι εκτάσεις που προορίζονται για τη δηµιουργία εγκαταστάσεων φιλοξενίας 

διαχέονται οργανωµένα σε τέσσερεις µείζονες περιοχές υποδοχής Ολυµπιακών λειτουργιών 

(ΟΑΚΑ – Μαρούσι, …) … ώστε, σε συνδυασµό µε τις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν 

χωροθετηθεί σε αυτές και τις υφιστάµενες και προγραµµατιζόµενες τεχνικές υποδοµές, να 

αποτελέσουν ένα συνεκτικό και λειτουργικό σύστηµα Ολυµπιακών υποδοµών που 

υποστηρίζουν και υπηρετούν την άρτια και ποιοτικά αναβαθµισµένη διεξαγωγή των 

Ολυµπιακών Αγώνων. Μέσω της βασικής αυτής χωροταξικής επιλογής, δεν αναµένεται να 

ικανοποιηθούν µόνο οι ανάγκες της Ολυµπιακής διοργάνωσης του 2004, αλλά να 

δηµιουργηθεί περαιτέρω µια σύγχρονη υποδοµή για τη φιλοξενία και την εύρυθµη λειτουργία 

στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής που θα καλύψει µεταολυµπιακά τόσο τις αυξηµένες 

κοινωφελείς απαιτήσεις των επί µέρους φορέων (Π.χ. κατασκηνώσεις Υπουργείων και ∆ήµου 

Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης στο χώρο της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. στο 

Μαρούσι, Σχολές Αστυνοµίας στην Αµυγδαλέζα κ.λπ.), όσο και γενικότερες λειτουργικές 

ανάγκες της Αθήνας ως Μητροπολιτικού Κέντρου ευρωπαϊκών προδιαγραφών. 

Επισηµαίνεται επιπλέον ότι οι µόνιµες και προσωρινές εγκαταστάσεις φιλοξενίας που θα 

δηµιουργηθούν εν όψει των Αγώνων, ιδίως αυτές των δηµόσιων και κοινωφελών φορέων, θα 

αποτελέσουν ένα µόνιµο οικιστικό απόθεµα που θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

κάλυψη και άλλων έκτακτων αναγκών στέγασης και φιλοξενίας στην ευρύτερη περιοχή της 

Πρωτεύουσας (προσωρινή αποκατάσταση ευπαθών οµάδων πληθυσµού, φιλοξενία κατά τη 

διάρκεια άλλων διεθνών ή ευρωπαϊκών διοργανώσεων κ.λπ.)». Ως προς δε το άρθρο 2 του 

νόµου αυτού αναφέρεται ότι οι προτεινόµενοι όροι δοµήσεως και χρήσεις γης επιδιώχθηκε να 



είναι συµβατοί µε ήπια ανάπτυξη και µε το γενικότερο πολεοδοµικό σχεδιασµό της περιοχής. 

Τέλος, οι θεσπιζόµενες µε τις παρατιθέµενες στη σκέψη 4 διατάξεις των περ. α´, β´ και γ´ της 

παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3207/2003 πολεοδοµικές ρυθµίσεις, ισχύουν, κατά το αυτό άρθρο 

«Στον υπερτοπικό πόλο του Ολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας (Ο.Α.Κ.Α.), όπως 

αυτός προβλέπεται στο Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας (περίπτωση ε´ της παρ. 2.3. του 

Παραρτήµατος Α του άρθρου 15 του Ν. 1515/1985, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 

2 του Ν. 2730/1999, ΦΕΚ 130 Α´), και ειδικότερα στην περιοχή που απεικονίζεται στο 

διάγραµµα κλίµακας 1:5.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο του Οργανισµού 

Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται µε το 

νόµο αυτόν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως: α. … » (παρ. 1). Με τη διάταξη εποµένως 

αυτή, η κατά τα ανωτέρω εγγύς του υπερτοπικού πόλου του Ο.Α.Κ.Α., συλλειτουργούσα µε 

αυτόν περιοχή, κατέστη τµήµα του. Τούτο προκύπτει: α) Από την εισηγητική έκθεση του 

νόµου όπου ως προς το ανωτέρω άρθρο 6 αναφέρεται ότι «Προκειµένης της τελέσεως των 

Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, ο ν. 2730/1999 

διαµόρφωσε τη χωροταξική προετοιµασία της περιοχής του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθηνών 

(Ρ.Σ.Α.), προβλέποντας, µεταξύ άλλων (άρθρο 1 παρ. 2), την περιοχή του Ολυµπιακού 

Αθλητικού Κέντρου Αθήνας (Ο.Α.Κ.Α.) ως τµήµα συστήµατος µεγάλων υπερτοπικών πόλων 

αναψυχής, αθλητισµού και πολιτιστικών λειτουργιών που εξυπηρετούν ολόκληρη την έκταση 

της πόλης. Ειδικότερα, το Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας, όπως συµπληρώθηκε µε το Ν. 

2730/1999, όρισε ότι στην ευρύτερη περιοχή του Ο.Α.Κ.Α. χωροθετούνται Ολυµπιακά έργα, 

όπου θα εξυπηρετούνται µετά την τέλεση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, συνδυασµένες 

λειτουργίες αθλητισµού, τουρισµού – αναψυχής, κοινωνικών εξυπηρετήσεων και πολιτισµού 

της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. Σε εκτέλεση της προαναφερόµενης ειδικής προβλέψεως 

του ρυθµιστικού Σχεδίου Αθηνών, µε την παρούσα ρύθµιση επιδιώκεται η δηµιουργία 

Ολυµπιακού Χωριού Τύπου στην περιοχή του Άγιου Θωµά του ∆ήµου Αµαρουσίου, η οποία 

αποτελεί τµήµα του υπερτοπικού Ολυµπιακού πόλου της περιοχής Ο.Α.Κ.Α. και γειτνιάζει 

άµεσα µε µεγάλο αριθµό Ολυµπιακών εγκαταστάσεων (αθλητικό συγκρότηµα Ο.Α.Κ.Α., 

∆ιεθνές Κέντρο Τύπου, ∆ιεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης κ.λπ.). Ειδικότερα, η προτεινόµενη 

ρύθµιση αποβλέπει: -Στην υπαγωγή κεντρικής περιοχής του ∆ήµου Αµαρουσίου, συνολικής 

εκτάσεως 200 περίπου στρεµµάτων, σε πρόγραµµα οργανωµένης οικιστικής ανάπτυξης, µε 

σκοπό αφ’ ενός τη δηµιουργία εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση αναγκών της 

Ολυµπιακής φιλοξενίας (Χωριό Τύπου) και αφ’ ετέρου την οικιστική αναβάθµιση και 

οργανωµένη ανάπτυξη µιας ζωτικής οικιστικής ενότητας, που χαρακτηρίζεται σήµερα από 

διάσπαρτα κτίρια, ασύµβατες χρήσεις γης και κατακερµατισµένους ελεύθερους ιδιωτικούς 



και δηµόσιους χώρους. … Σηµειώνεται ότι οι προβλεπόµενες να αναπτυχθούν στην περιοχή 

πολεοδοµικές λειτουργίες είναι σύµφωνες µε το χαρακτήρα της περιοχής ως υπερτοπικού 

Ολυµπιακού πόλου και τις χρήσεις που προβλέπονται στο Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας (ν. 

1515/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2730/1999). Αντίστοιχα, οι 

προτεινόµενοι όροι δόµησης και ειδικώς ο µέσος συντελεστής δόµησης είναι σύµφωνοι µε το 

µέσο συντελεστή δόµησης και τα λοιπά µεγέθη που καθορίζονται για κάθε πολεοδοµική 

ενότητα από το εγκεκριµένο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο του ∆ήµου Αµαρουσίου (ΥΑ 

31477/6487/1997, ΦΕΚ 977 ∆´) …» και β) την 299/8.2.2013 σχετική βεβαίωση του 

Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας προς το ∆ικαστήριο,  

 

15. Ε π ε ι δ ή , όπως προκύπτει από τα εκτεθέντα στην προηγούµενη σκέψη, µε το Ρ.Σ.Α., 

που ψηφίσθηκε µε τον Ν. 1515/1985, προβλέφθηκε η δηµιουργία υπερτοπικών πόλων ως 

περιοχών προοριζοµένων για αναψυχή, αθλητισµό και πολιτιστικές λειτουργίες, δηλαδή 

περιοχών, οι οποίες διαµορφώνονται, κατ’ αρχήν, σε ελεύθερους χώρους µε υπαίθριες 

εγκαταστάσεις και στις οποίες δεν αποκλείεται η κατασκευή στεγασµένων κτιριακών 

εγκαταστάσεων, υπό των όρο ότι είναι τέτοιες (ιδίως ως προς την έκταση και το µέγεθος) που 

να υπηρετούν τις ανωτέρω λειτουργίες χωρίς να αναιρούν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της 

περιοχής (βλ. Σ.τ.Ε. Ολοµ. 415, 418/2011, 3059/2009, 2403/1997). Με το άρθρο 1 παρ. 2 

περ. γ΄ του Ν. 2730/1999 συµπληρώθηκε το Ρ.Σ.Α. και στην κατηγορία των υπερτοπικών 

πόλων αναψυχής, αθλητισµού και πολιτιστικών λειτουργιών, που προέβλεπε αρχικώς ο Ν. 

1515/1985, προστέθηκε νέα κατηγορία υπερτοπικών πόλεων, που περιλαµβάνουν περιοχές, 

στις οποίες έχουν χωροθετηθεί έργα, η κατασκευή και η λειτουργία των οποίων είχε κριθεί 

αναγκαία από τον νοµοθέτη για την τέλεση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, προς 

εκπλήρωση των σχετικών διεθνών υποχρεώσεων, τις οποίες είχε αναλάβει η χώρα. Με την 

ανωτέρω δε διάταξη του Ν. 2730/1999 προβλέφθηκε περαιτέρω ότι, µετά την τέλεση των 

Ολυµπιακών Αγώνων, οι πόλοι αυτοί θα εξυπηρετούν χρήσεις όχι µόνον αναψυχής, 

αθλητισµού και πολιτιστικές, όπως οι αρχικώς προβλεφθέντες µε τον ν. 1515/1985 

υπερτοπικοί πόλοι, αλλά και χρήσεις τουρισµού – αναψυχής και κοινωνικών εξυπηρετήσεων. 

Η διαφορετική αυτή ρύθµιση για την θεσπισθείσα µε τον Ν. 2730/1999 νέα κατηγορία 

υπερτοπικών πόλων δικαιολογείται τόσο από τις ανάγκες που προέκυψαν εν όψει της 

διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων όσο και από την ανάγκη, αφ’ ενός µεν να καταστεί 

δυνατόν να εξευρεθεί, µετά την λήξη των Ολυµπιακών Αγώνων, η κατάλληλη για καθεµία 

από τις ολυµπιακές εγκαταστάσεις χρήση, ενόψει του είδους της συγκεκριµένης 

εγκαταστάσεως, της λειτουργίας, που ήταν προορισµένη να επιτελέσει κατά την διάρκεια των 



Αγώνων, και των ιδιαιτέρων συνθηκών του πόλου, στον οποίο ευρίσκεται (ΣτΕ 415, 

418/2011), αφ’ ετέρου δε να λειτουργήσει ο πόλος µεταολυµπιακώς κατά πολεοδοµικώς ορθό 

τρόπο. Υπό τα ανωτέρω δεδοµένα συνέτρεχε πολεοδοµικός λόγος να επεκταθεί ο 

προβλεπόµενος από τον Ν. 2730/1999 πόλος ήδη πριν την διεξαγωγή των Ολυµπιακών 

Αγώνων µε την προσθήκη σε αυτόν α) γειτονικών εκτάσεων που ήδη συλλειτουργούσαν µε 

αυτόν για τις ανάγκες των Ολυµπιακών Αγώνων και β) να προβλεφθεί στην περίπτωση αυτή 

(της προσθήκης), εξ αρχής και για λόγους ενιαίας ρυθµίσεως του συνόλου των χρήσεων του 

πόλου, πέραν των χρήσεων εκείνων που συνδέονται µε κατασκευές που θα χρησιµοποιηθούν 

τόσο κατά τους Ολυµπιακούς Αγώνες όσο και µετά από αυτούς, και χρήση συνδεόµενη µε 

κατασκευές που θα εξυπηρετούν την µεταολυµπιακή µόνο λειτουργία του.  

 

16. Ε π ε ι δ ή, εξ άλλου, όπως προκύπτει από τα αναφερόµενα στις σκέψεις 4 και 9, κατ’ 

εφαρµογή της Κ.Υ.Α. που ακυρώθηκε µε τη δηµοσιευθείσα την 6.6.2003 απόφαση του 

Συµβουλίου της Επικρατείας, είχαν ήδη εκδοθεί την 5.9.2002 και 25.10.2002 αντιστοίχως η 

οικοδοµική άδεια εκσκαφών και επιχώσεων και η οικοδοµική άδεια ανεγέρσεως του επίδικου 

έργου, οι οποίες, έκτοτε εκτελούντο εν όψει της διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων στην 

Αθήνα επί ένα περίπου έτος πριν από τη δηµοσίευση της δικαστικής αυτής αποφάσεως. Η 

ανάγκη εκ νέου πολεοδοµικής ρυθµίσεως της περιοχής ήταν εποµένως κατεπείγουσα, 

όπως προκύπτει από την αµέσως, εντός του Ιουνίου 2003 συνταγείσα «Χωροταξική 

Πολεοδοµική Θεώρηση Ολυµπιακού Χωριού Τύπου», η οποία, κατατεθείσα µαζί µε την 

εισηγητική έκθεση του Ν. 3207/2003 ως Παράρτηµα αυτού, αποτελεί την επιστηµονική 

θεµελίωσή του, αλλά και από τις σχετικές συζητήσεις στην Ολοµέλεια της Βουλής κατά τη 

ψήφιση του Ν. αυτού (βλ. Πρακτικά, συνεδρίαση ΝΗ΄/17.12.2003, σ. 2293: «Ο κ. Αλευράς 

είχε το θάρρος να οµολογήσει στην Επιτροπή: ... Αυτή τη στιγµή είµαστε υποχρεωµένοι να 

τελειώνουµε, γιατί ο χρόνος περνά» και σ. 2297: «Μας έµειναν περίπου οκτώµιση µήνες από 

την έναρξη των Ολυµπιακών Αγώνων, ένας χρόνος ιδιαίτερα µικρός, ασφυκτικός θα έλεγε 

κανείς, για όσα έργα και δράσεις πρέπει να τελειώσουν». ∆εδοµένου δε και ότι, όπως 

εκτίθεται ειδικότερα στην προηγούµενη σκέψη, οι χρήσεις γης και οι όροι δοµήσεως 

που καθορίζονται µε το άρθρο 6 του Ν. 3207/2003, συνδέονται µε τροποποίηση του 

Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας, που έχει θεσπιστεί µε τυπικό νόµο, συνέτρεχε η, κατά τα 

αναφερόµενα στην προηγούµενη σκέψη απαιτούµενη από το Σύνταγµα εξαιρετική 

περίπτωση ρυθµίσεως πολεοδοµικού θέµατος µε τυπικό νόµο. Με τα δεδοµένα αυτά, 

ενόψει και του ότι στην προαναφερόµενη συνοδεύουσα το Ν. 3207/2003 µελέτη 

θεµελιώνεται επιστηµονικώς η ανάγκη να προστεθεί στον ήδη υφιστάµενο δυνάµει των 



διατάξεων του Ν. 2730/1999 πόλο η όµορη, ήδη συλλειτουργούσα µε αυτόν και 

προβλεπόµενη από το Ν. 2947/2001 περιοχή, µε χρήσεις συνδεόµενες µε τη λειτουργία του α) 

κατά τους Ολυµπιακούς Αγώνες, β) τόσο κατ’ αυτούς όσο και κατά την µεταολυµπιακή 

περίοδο και γ) µόνο κατά τη µεταολυµπιακή περίοδο δεν έρχονται σε αντίθεση προς το 

άρθρο 24 του Συντάγµατος α) η ανωτέρω διάταξη του Ν. 2730/1999 (ΣτΕ Ολοµ. 415, 

418/2011), καθώς και β) οι ρυθµίσεις του Ν. 3207/2003 περί επεκτάσεως του 

υπερτοπικού πόλου του Ο.Α.Κ.Α. και καθορισµού χρήσεων σε αυτόν και κατά την 

µεταολυµπιακή λειτουργία του. Εξ άλλου, υπό τα ανωτέρω δεδοµένα, οι διατάξεις του 

άρθρου 6 του Ν. 3207/2003 δεν έρχονται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του άρθρου 26 

του Συντάγµατος περί διακρίσεως των λειτουργιών. Κατά τη γνώµη όµως της Συµβούλου 

Μ. Καραµανώφ, οι προαναφερόµενες ρυθµίσεις του Ν. 3207/2003 προσκρούουν στο άρθρο 

26 του Συντάγµατος στο µέτρο που µε αυτές προβλέπεται χρήση συνδεόµενη µε κατασκευές 

που θα χρησιµοποιηθούν µόνο µετά τους Ολυµπιακούς αγώνες, εφ’ όσον στην περίπτωση 

αυτή δεν συντρέχει ειδικός λόγος θεσπίσεως της ανωτέρω διατάξεως µε τυπικό νόµο 

(κατεπείγον).  

 

17. Ε π ε ι δ ή , ως προς την χρήση τουρισµού-αναψυχής των προβλεπόµενων από τον Ν. 

2730/1999 πόλων, πρέπει να θεωρηθεί ότι ο νόµος αυτός παραπέµπει, για τον προσδιορισµό 

του περιεχοµένου τους, στο άρθρο 8 του από 23.2/6.3.1987 π.δ/τος, στο οποίο άλλωστε, κατά 

τα αναφερόµενα στη σκέψη 4, γίνεται ρητή παραποµπή ως προς το Ο.Τ.1 της επίδικης 

περιοχής µε την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3207/2003 (ΣτΕ Ολοµ. 415, 

418/2011). Ορίζει δε το εν λόγω άρθρο 8, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 

2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄) και την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3139/2003 (ΦΕΚ 100 Α΄) ότι 

επιτρεπόµενες χρήσεις είναι α) ξενώνες, ξενοδοχεία και τουριστικές εγκαταστάσεις, β) 

κατοικία, γ) εµπορικά καταστήµατα, χωρίς να εξαιρούνται οι υπεραγορές και τα 

πολυκαταστήµατα, όπως ορίζεται για τη γενική κατοικία στο άρθρο 3 του αυτού π.δ/τος, δ) 

εστιατόρια, αναψυκτήρια, στ) κέντρα διασκεδάσεως, αναψυχής, ζ) χώροι συναθροίσεως 

κοινού, η) πολιτιστικά κτήρια και εν γένει πολιτιστική λειτουργία, θ) κτήρια κοινωνικής 

πρόνοιας, ι) θρησκευτικοί χώροι, ια) κτήρια, γήπεδο σταθµεύσεως, ιβ) πρατήρια βενζίνης, ιγ) 

αθλητικές εγκαταστάσεις, ιδ) εγκαταστάσεις µέσων µαζικής µεταφοράς, ιε) συνεδριακά 

κέντρα, ιστ) ελικοδρόµια, ιζ) καζίνο, ιη) γήπεδα γκόλφ, ιθ) τουριστικοί λιµένες και κ) 

εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων και εκθεσιακά κέντρα. Από τις ανωτέρω χρήσεις στο 

Ο.Τ.1 µε το προαναφερόµενο άρθρ. 6 του Ν. 3207/2003 δεν επιτρέπονται οι υπό στοιχ. β), 

ιβ), ιδ), ιε), ιζ), ιη) και ιθ). 



18. Ε π ε ι δ ή , εν όψει της αναφερόµενης στη σκέψη 13 κατ’ αρχήν απαγορεύσεως, από το 

Σύνταγµα, να υποβαθµίζονται οι όροι διαβιώσεως, όπως προκύπτει από τις εισηγητικές 

εκθέσεις των τροποποιητικών του ΡΣΑ Ν. 2730/1999 και 3207/2003, ηθελήθη οι ρυθµίσεις 

τους να αποκλίνουν µεν κατά το δυνατόν ολιγότερο του υφισταµένου πριν από αυτούς και 

θεσπισθένος εν όψει του τότε ισχύοντος ΡΣΑ γενικότερου πολεοδοµικού σχεδιασµού της 

περιοχής, χωρίς όµως να ανατρέπεται ο νέος, δυνάµει των νόµων αυτών, προορισµός της ως 

υπερτοπικού πόλου που προβλέπεται µε τις διατάξεις των δύο αυτών Νόµων, οι οποίες είναι 

κατά τούτο σύµφωνες µε το άρθρο 24 του Συντάγµατος, κατά τα εκτεθέντα στην 

προηγούµενη σκέψη. Από τη συνταγµατικώς απαιτούµενη, κατά τα αναφερόµενα στη σκέψη 

13 επιστηµονική µελέτη, όµως, πρέπει να προκύπτει ότι εξετάστηκαν ειδικώς οι συνέπειες 

των εισαγοµένων νέων ρυθµίσεων στο αστικό περιβάλλον της περιοχής, παρά το ότι δεν 

συνιστά ανεπίτρεπτη υποβάθµιση των όρων διαβιώσεως µόνη η αντίθεση των εν λόγω 

νέων ρυθµίσεων προς εκείνες του ανωτέρω προϋφισταµένου αυτών γενικότερου 

πολεοδοµικού σχεδιασµού.  

 

19.  Ε π ε ι δ ή , όπως αναφέρεται στη σκέψη 4 και προκύπτει και από τα στοιχεία που 

παρατίθενται στην αναφερόµενη στις σκέψεις 14 και 16 επιστηµονική µελέτη που συνοδεύει 

την εισηγητική έκθεση του Ν. 3207/2003 (σελ. 74), στην επίδικη περιοχή προβλεπόταν από 

το ΓΠΣ χρήση αµιγούς κατοικίας και µέσος συντελεστής δοµήσεως 0,8, ενώ µε τις ρυθµίσεις 

του Ν. 3207/2003 προβλέπεται: Α) Για το Ο.Τ.1, εµβαδού 37.154,22 τ.µ., χρήση τουρισµού-

αναψυχής (άρθρ. 6 παρ. 1 περ. γ), συντελεστής δοµήσεως 1, 9, υψηλότερος του µέσου 

συντελεστή δοµήσεως (µ.σ.δ.) του Γ.Π.Σ., ο οποίος (1,9) αντιστοιχεί µεν σε 70.863 τ.µ. 

δοµήσιµης επιφάνειας πλήν περιορίζεται σε 70.255 (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β). Η ανωτέρω δε 

χρήση συνίσταται, κατά τα αναφερόµενα στη σελ. 52 της προαναφερόµενης µελέτης, σε 

εµπορικό-ψυχαγωγικό κέντρο. Β. Για το Ο.Τ. 2, εµβαδού 46.436,25 τ.µ., η αυτή χρήση 

(αµιγούς κατοικίας, άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ) µε εκείνη του Γ.Π.Σ. και συντελεστής δοµήσεως 

0,60, χαµηλότερος του µ.σ.δ. του Γ.Π.Σ., ο οποίος (0,60) αντιστοιχεί σε 27.861 τ.µ. 

δοµηµένης επιφάνειας πλην περιορίζεται σε 25.650 τ.µ. (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β). Γ Για το 

Ο.Τ. 3, εµβαδού 11.031 τ.µ., η αυτή χρήση αµιγούς κατοικίας (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ), 

συντελεστής δοµήσεως 0,75, χαµηλότερος του µ.σ.δ. του Γ.Π.Σ., ο οποίος (0,75) αντιστοιχεί 

σε 8.273 τ.µ. δοµηµένης επιφάνειας πλην περιορίζεται σε 8.220 τ.µ. (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β). 

∆. Για το Ο.Τ. 4, εµβαδού 15.832,72 τ.µ., χρήση κατοικίας και γραφείων, συνεπώς γενικής 

κατοικίας, κατ’ άρθρο 3 του από 23.2.1987 π.δ/τος, αλλά µε µόνο τις δύο αυτές χρήσεις 

(άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ), συντελεστής δοµήσεως 1,25, υψηλότερος του µ.σ.δ. του Γ.Π.Σ., ο 



οποίος (1,25) αντιστοιχεί σε 19.709 τ.µ. δοµήσιµης επιφάνειας πλην περιορίζεται σε 17.150 

τ.µ. (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β). Ε. Για το Ο.Τ. 5, εκτάσεως 10.920,36 τ.µ., χρήση παιδικού 

σταθµού, αθλητισµού και αναψυχής (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ), συντελεστής δοµήσεως 0,01, 

χαµηλότερος του µ.σ.δ. του Γ.Π.Σ., ο οποίος (0,01) αντιστοιχεί σε 100,10 τ.µ. δοµήσιµης 

επιφάνειας πλην περιορίζεται σε 99,50 τ.µ. (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β). Επί του συνολικού 

εµβαδού των τεσσάρων Ο.Τ. εποµένως (37.151,22 + 46.436,25 + 11.031 + 15.832,72 + 

10.920,36 = 121.371,55), µε τις ρυθµίσεις του Ν. 3207/2003 επιτρέπεται συνολική δοµήσιµη 

επιφάνεια 70.255 + 25.650 + 8.220 + 17.150+ 99 = 121.374 τ.µ., δηλαδή συντελεστής 

δοµήσεως 1, η οποία είναι κατά 24.277 τ.µ. αυξηµένη σε σχέση µε εκείνη που θα είχε 

δοµηθεί στο αυτό εµβαδόν µε τον µ.σ.δ. 0,80 του Γ.Π.Σ. (121.371,55 Χ 0,80 = 97.097). ∆ιότι, 

121.374-97.097 = 24.277. Εξάλλου, στα συνοδεύοντα το Ν. 3207/2003 διαγράµµατα φαίνεται 

η θέση και η διάταξη των κτηρίων, που εγκρίθηκαν µε την παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού. Η 

µεταβολή αυτή των όρων δοµήσεως (αύξηση του συντελεστή δοµήσεως κατά δύο δέκατα) 

και χρήσεων γης σε τµήµα 48.185,22 τ.µ. (37.154, 22 του Ο.Τ. 1 + 11.031 του Ο.Τ.3) από τα 

121.371,55 του συνόλου της περιοχής) δεν συνιστά κατ’ αρχήν ανεπίτρεπτη κατά το 

Σύνταγµα µεταβολή του πολεοδοµικού καθεστώτος της περιοχής εν όψει του νέου 

προορισµού της ως υπερτοπικού πόλου, ανεξαρτήτως αν η µεταβολή αυτή επέρχεται κατά τη 

διοικητική διαδικασία που προβλέπεται από την πολεοδοµική νοµοθεσία, δηλαδή κατά 

κανόνα µε προεδρικό διάταγµα ή επιτρεπτώς µε τυπικό νόµο λόγω των συντρεχουσών 

συνθηκών, όπως εν προκειµένω. Ως προς το Ο.Τ. 1 όµως, για το οποίο προβλέπεται 

συντελεστής δοµήσεως υπερδιπλάσιος του µ.σ.δ. του Γ.Π.Σ., δεν προκύπτει από την ανωτέρω 

επιστηµονική µελέτη, όπως επιβάλλεται κατά τα αναφερόµενα στην προηγούµενη σκέψη, 

ειδικότερη αντιµετώπιση του ζητήµατος της οικιστικής επιβαρύνσεως σε σχέση µε το σύνολο 

της περιοχής και των εν γένει συνεπειών στο αστικό περιβάλλον, κατά την αξιολόγηση των 

οποίων είναι πάντως ληπτέα υπ’ όψει τα δεδοµένα που συνδέονται προς το είδος και την 

ένταση της επιτρεπόµενης στο Ο.Τ. αυτό χρήσεως. Τούτου έπεται ότι δεν προκύπτει η 

συνδροµή των προϋποθέσεων που απαιτούνται κατά το άρθρο 24 του Συντάγµατος, 

σύµφωνα µε όσα εκτίθενται στη σκέψη 13, για τον καθορισµό του εν λόγω συντελεστή 

δοµήσεως και, συνεπώς, είναι ως προς το Ο.Τ. 1 ανίσχυρη η διάταξη της περ. β’ της 

παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3207/2003. Τούτου δε παρέπεται ότι είναι ακυρωτέα κατά 

τούτο, κατά τα αναφερόµενα στη σκέψη 10, η αποτελούσα προϋπόθεση εφαρµογής της 

ανωτέρω διατάξεως και εκτελέσεως των σχετικών έργων σιωπηρή διαπίστωση, από την 

∆.Ο.Κ.Κ., της συµφωνίας των σχετικών µελετών προς τη διάταξη αυτή. Κατά τη γνώµη 

όµως των Αντιπροέδρων Α. Ράντου και Μ. Σάρπ καθώς και των Συµβούλων ∆. Σκαλτσούνη, 



Μ. Παπαδοπούλου, Β. Αραβαντινού, Β. Ραφτοπούλου, Κ. Κουσούλη και Κ. Φιλοπούλου, ο 

αυξηµένος συντελεστής δοµήσεως στο Ο.Τ. αυτό, που αποτελεί ολιγότερον του ενός τρίτου 

του συνόλου της εκτάσεως της επίδικης περιοχής, είναι αυτόθροη συνέπεια της µεταβολής 

του προορισµού του υπερτοπικού πόλου και, συνεπώς, δεν απητείτο ειδικότερη αιτιολόγηση 

του καθορισµού του εν λόγω συντελεστή δοµήσεως. Ως εκ τούτου, η ανωτέρω διάταξη δεν 

αντίκειται στο άρθρο 24 του Συντάγµατος, και είναι ισχυρή. Κατά δε τη γνώµη των 

Συµβούλων Μ. Καραµανώφ, Ι. Μαντζουράνη, Α. Σακελλαροπούλου, Α. Χριστοφορίδου, Γ. 

Ποταµιά, Μ. Σταµατελάτου και Θ. Αραβάνη, η ανωτέρω αύξηση του µ.σ.δ. κατά δύο δέκατα 

στο σύνολο της επίδικης περιοχής και σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό στο Ο.Τ.1, σε συνδυασµό 

προς την προσθήκη ιδιαιτέρως οχλούσης χρήσεως µεγάλου µεγέθους στο Ο.Τ. αυτό και 

µάλιστα ανεξαρτήτως προς τη διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων, συνεπάγονται 

υπέρµετρα επιβάρυνση του οικιστικού περιβάλλοντος και των όρων διαβιώσεων των 

κατοίκων της επίδικης περιοχής σε σχέση µε τις ευνοϊκότερες ρυθµίσεις του Γ.Π.Σ. αυτής και 

συνεπώς, είναι ανίσχυρες οι επίµαχες διατάξεις των περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 

του Ν. 3207/2003, ως αντίθετες προς το άρθρο 24 του Συντάγµατος.  

 

20. Ε π ε ι δ ή µε το άρθρο 1 παρ. 2 της οδηγίας 85/337 του Συµβουλίου (L 175/5.7.1985), 

όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 97/11 του Συµβουλίου (L 156/25.6.2003) ορίζεται ως σε 

σχέδιο: - η υλοποίηση κατασκευαστικών εργασιών ή άλλων εγκαταστάσεων ή έργων, - άλλες 

επεµβάσεις στο φυσικό περιβάλλον ή το τοπίο ...», ως «κύριος του έργου: είτε ο υποβάλλων 

αίτηση για άδεια που αφορά σχέδιο ιδιωτικού έργου είτε η δηµόσια αρχή που αναλαµβάνει 

την πρωτοβουλία για ένα σχέδιο», ως «άδεια: [η] απόφαση της ή των αρµοδίων αρχών που 

δίνει το δικαίωµα στον κύριο του έργου να πραγµατοποιήσει το σχέδιο». Σύµφωνα µε το 

άρθρο 2 της οδηγίας, «Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε πριν χορηγηθεί η άδεια, τα έργα τα 

οποία ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, λόγω, µεταξύ άλλων, της 

φύσεως, του µεγέθους ή της θέσεώς τους, να χρειάζονται άδεια και εκτίµηση 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων» (παρ. 1). Με το άρθρο 4 της οδηγίας τα «σχέδια» (projects 

κατά το αγγλικό κείµενο) κατατάχθηκαν σε δύο κατηγορίες: αυτά που περιλαµβάνονται στο 

Παράρτηµα Ι και υποβάλλονται οπωσδήποτε σε εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

σύµφωνα µε τα άρθρα 5-10, διότι, κατά την αξιολόγηση του κοινοτικού νοµοθέτη, έχουν, εκ 

της φύσεώς τους, επιπτώσεις στο περιβάλλον, και αυτά που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα 

ΙΙ, τα οποία υποβάλλονται στην ανωτέρω εκτίµηση, µόνον εφόσον τα κράτη µέλη κρίνουν ότι 

το απαιτούν τα χαρακτηριστικά τους, ιδίως δε η φύση, το µέγεθος ή η θέση τους, διότι, κατά 

την αξιολόγηση του κοινοτικού νοµοθέτη, δεν έχουν, άνευ ετέρου, τέτοιες επιπτώσεις. Για τα 



σχέδια που εµπίπτουν στο παράρτηµα ΙΙ, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται τα «έργα 

αστικής ανάπτυξης», ειδικότερα δε «η κατασκευή εµπορικών κέντρων και χώρων 

στάθµευσης αυτοκινήτων», τα κράτη µέλη µπορεί να αποφασίζουν, ως προς την υποβολή 

τους ή µη σε εκτίµηση των επιπτώσεών τους, είτε κατά περίπτωση είτε καθορίζοντας 

κατηγορίες σχεδίων, δυνάµει κριτηρίων ή ορίων, βάσει των αναφεροµένων στο παράρτηµα 

ΙΙΙ της οδηγίας, είτε µε συνδυασµό των δύο αυτών τρόπων επιλογής. Όπως πάντως έχει κρίνει 

το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [∆ΕΚ], η ανωτέρω ευχέρεια δεν περιλαµβάνει, 

κατά την έννοια της οδηγίας, και την εκ προοιµίου εξαίρεση ενός συνόλου σχεδίων από την 

υποχρέωση εκτιµήσεως των επιπτώσεών τους, εκτός εάν πρόκειται για σύνολο, το οποίο 

δύναται να θεωρηθεί, βάσει συνολικής εκτιµήσεως, ότι αποκλείεται να έχει σηµαντικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σε περίπτωση δε υπερβάσεως του ως άνω περιθωρίου 

εκτιµήσεως, δεν εφαρµόζονται οι εθνικοί κανόνες που είναι ασύµβατοι προς τις διατάξεις της 

οδηγίας. Κατά το άρθρο 5 και το παράρτηµα IV της ίδιας οδηγίας, οι πληροφορίες που πρέπει 

να παρέχει ο κύριος του έργου, το οποίο υποβάλλεται σε εκτίµηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, περιλαµβάνουν τουλάχιστον περιγραφή του σχεδίου, περιέχουσα στοιχεία 

σχετικά µε τον τόπο πραγµατοποιήσεώς του, τη σύλληψή του και το µέγεθός του, περιγραφή 

των µέτρων που µελετώνται προκειµένου να αποφευχθούν και να µειωθούν και, ει δυνατόν, 

να αντιµετωπισθούν οι σηµαντικότερες δυσµενείς επιπτώσεις, καθώς και τα απαραίτητα 

στοιχεία για την εξακρίβωση και την εκτίµηση των σηµαντικών επιπτώσεων που ενδέχεται να 

έχει το σχέδιο στο περιβάλλον. Από τα άρθρα 6 και 8 προκύπτει ότι οι πληροφορίες αυτές 

πρέπει να τίθενται στη διάθεση των αρχών, τις οποίες, λόγω της ειδικής τους αρµοδιότητας 

σε θέµατα περιβάλλοντος, ενδέχεται να αφορά το σχέδιο, καθώς και του ενδιαφεροµένου 

κοινού, ότι οι ανωτέρω αρχές και το κοινό πρέπει να είναι σε θέση να εκφράζουν την άποψή 

τους και ότι το σύνολο αυτών των στοιχείων πρέπει να λαµβάνεται υπόψη από την αρµόδια 

αρχή, στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη χορήγηση της άδειας του σχεδίου. Εξ άλλου, στο 

άρθρο 1 παρ. 5 της οδηγίας ορίζεται ότι αυτή δεν εφαρµόζεται επί σχεδίων «που εγκρίνονται 

καταλεπτώς µε ειδική εθνική νοµοθετική πράξη, καθότι οι στόχοι που επιδιώκονται µε την ... 

οδηγία, συµπεριλαµβανοµένης και της επιδιωκόµενης παροχής πληροφοριών, επιτυγχάνονται 

µέσω της νοµοθετικής διαδικασίας». Όπως έκρινε το ∆ΕΚ (βλ. απόφαση ∆ΕΚ της 16-9-1999 

WWF, υπόθεση C-435/97, απόφαση ∆ΕΚ της 19-9-2000, Linster, υπόθεση C-287/98), η 

εφαρµογή της διατάξεως αυτής προϋποθέτει τη συνδροµή δύο προϋποθέσεων: (α) η ειδική 

νοµοθετική πράξη πρέπει να εγκρίνει λεπτοµερώς το σχέδιο και (β) πρέπει να επιτυγχάνονται 

οι σκοποί της οδηγίας. Για να θεωρηθεί δε ότι η νοµοθετική πράξη εγκρίνει καταλεπτώς το 

σχέδιο, θα πρέπει αυτή να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά µε την άδεια του άρθρου 1 παρ. 2, ήτοι 



να εγκρίνει το σχέδιο επακριβώς και κατά τρόπο οριστικό, ώστε να περιέχει όλα τα κρίσιµα 

στοιχεία του για την εκτίµηση των επιπτώσεών του στο περιβάλλον. Περαιτέρω, οι σκοποί 

της οδηγίας επιτυγχάνονται µέσω της νοµοθετικής διαδικασίας, µόνον όταν ο νοµοθέτης έχει 

στη διάθεσή του πληροφορίες, αντίστοιχες προς εκείνες που θα παρέχονταν στην αρµόδια 

αρχή, στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας χορηγήσεως αδείας προς εκτέλεση κάποιου 

σχεδίου. Εποµένως, για την εφαρµογή της οδηγίας, ένας νόµος δεν θεωρείται ότι εγκρίνει 

καταλεπτώς ένα σχέδιο όταν, αφενός, δεν έχει ενσωµατώσει τα αναγκαία στοιχεία για 

την εκτίµηση των επιπτώσεων του σχεδίου στο περιβάλλον, αλλά, προς το σκοπό αυτό, 

επιβάλλει την εκ των υστέρων εκπόνηση µελέτης, και, αφετέρου, προβλέπει την έκδοση 

άλλων πράξεων, για να παρασχεθεί στον κύριο του έργου το δικαίωµα να το 

πραγµατοποιήσει. Τέλος, η κατά το άρθρο 1 παρ. 2 έννοια της «άδειας» είναι 

«κοινοτική». Κατά πάγια σχετική νοµολογία του ∆ΕΚ, ενόψει της αρχής της ενιαίας 

εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου και της αρχής της ισότητας, εφ’ όσον το γράµµα της 

διατάξεως της οδηγίας δεν παραπέµπει ρητώς στο δίκαιο των κρατών-µελών, πρέπει να 

δίνεται στον ανωτέρω όρο αυτοτελής και ενιαία ερµηνεία, βάσει του σκοπού που 

επιδιώκει η σχετική κανονιστική ρύθµιση (∆ΕΚ 7.1.2004, Walls, C-201/02, 19.9.2000, 

Linster, C-287/98).  

 

21. Ε π ε ι δ ή , σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄), όπως 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του αναφερόµενου στη σκέψη 4 Ν. 3010/2002 (Α΄ 91), µε 

απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «τα δηµόσια ή ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες 

κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες και κάθε κατηγορία µπορεί να κατατάσσεται σε 

υποκατηγορίες, καθώς και σε οµάδες κοινές για όλες τις κατηγορίες, ανάλογα µε τις 

επιπτώσεις τους στο περιβάλλον». Η πρώτη (Α) κατηγορία «περιλαµβάνει τα έργα και τις 

δραστηριότητες που λόγω της φύσης, του µεγέθους ή της έκτασής τους, είναι πιθανό να 

προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον», η δεύτερη (Β) κατηγορία «περιλαµβάνει 

έργα και δραστηριότητες, τα οποία, χωρίς να προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις, πρέπει να 

υποβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος σε γενικές προδιαγραφές, όρους και 

περιορισµούς που προβλέπονται από κανονιστικές διατάξεις», η τρίτη δε (Γ) κατηγορία 

«περιλαµβάνει έργα και δραστηριότητες που προκαλούν µικρές επιπτώσεις στο περιβάλλον». 

Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού, ενόψει και των ανωτέρω διατάξεων της οδηγίας 

85/337/ΕΟΚ, ως ισχύει, εκδόθηκε η ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022 Β΄). Με την 

απόφαση αυτή, τα έργα και οι δραστηριότητες, κατετάγησαν σε δέκα οµάδες, µεταξύ των 

οποίων και η οµάδα 6 «Τουριστικές εγκαταστάσεις – Εργασίες πολεοδοµίας». Στο 



Παράρτηµα Ι της ως άνω κ.υ.α., στον πίνακα της οµάδας 6 [πίνακας 6] περιλαµβάνεται, 

µεταξύ άλλων, έργο/δραστηριότητα µε α/α 12, οριζόµενο ως εξής: «Υπεραγορές (super 

markets), πολυκαταστήµατα, εµπορικά κέντρα (στεγασµένοι χώροι σε ένα ή περισσότερους 

ορόφους)», το οποίο, εάν αφορά σε χώρους άνω των 20.000 τµ συνολικά, κατατάσσεται στην 

1η Υποκατηγορία της Πρώτης Κατηγορίας. Περαιτέρω, στον αυτόν πίνακα, 

περιλαµβάνονται, ως αυτοτελή «έργα», και τα έργα µε α/α 23 «Πολεοδοµικός Σχεδιασµός» 

και α/α 24 «Χωροταξικός Σχεδιασµός», τα οποία κατατάσσονται στην 1η Υποκατηγορία της 

Πρώτης Κατηγορίας εάν η «έγκριση του σχεδιασµού» γίνεται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες 

και στη 2η Υποκατηγορία της Πρώτης Κατηγορίας εάν η «έγκριση του σχεδιασµού» γίνεται 

από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, ενώ στην στήλη «Παρατηρήσεις» του πίνακα αυτού 

ορίζεται ότι «Η περιβαλλοντική αδειοδότηση γίνεται στο πλαίσιο έγκρισης του σχεδιασµού» 

και ότι το περιεχόµενο της ΜΠΕ θα είναι προσαρµοσµένο «στον χαρακτήρα του έργου και 

στο επίπεδο σχεδιασµού». Κατά την έννοια των διατάξεων της ανωτέρω κοινής υπουργικής 

αποφάσεως, που ίσχυε κατά το χρόνο θεσπίσεως της επίµαχης ρυθµίσεως, και του άρθρ. 3 

του Ν. 1650/1986, που εκδόθηκαν σε εφαρµογή των ορισµών της οδηγίας 85/337 ΕΟΚ, οι 

ρυθµίσεις του άρθρου 6 του Ν. 3207/2003, οι οποίες, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στη 

σκέψη 16, επιτρεπτώς θεσπίστηκαν κατ’ εξαίρεση µε τυπικό νόµο υπό τις υφιστάµενες κατά 

την έκδοση του νόµου αυτού συνθήκες, και µε τις οποίες, όπως προεκτέθηκε, εγκρίνεται το 

σχέδιο πόλεως σε συγκεκριµένα οικοδοµικά τετράγωνα, ορίζεται ότι η έγκριση αυτής επέχει 

θέση πράξεως εφαρµογής και καθορίζεται η θέση και η διάταξη των επιτρεποµένων εντός 

αυτών κτηρίων και εγκαταστάσεων, προβλέπονται δεσµευτικώς οι ουσιώδεις παράµετροι του 

έργου, υπολειποµένης µόνο της διαπιστώσεως της συµφωνίας προς αυτούς των σχετικών 

µελετών, συνιστούν την κατά τα αναφερόµενα στη σκέψη 20 «άδεια» του έργου. Τούτου 

παρέπεται ότι οι ρυθµίσεις αυτές, αυτοτελώς, συνιστούν «Πολεοδοµικό Σχεδιασµό» 

σύµφωνα µε την ανωτέρω Κ.Υ.Α. ΗΠ 15393/2332/2002, κατατάσσονται δε, µε την ίδια 

απόφαση, στην 1η Υποκατηγορία της Πρώτης Κατηγορίας, στην οποία επίσης κατατάσσεται 

και το εµπορικό κέντρο στο Ο.Τ. 1, εφόσον η δοµήσιµη επιφάνειά του είναι µεγαλύτερη των 

20.000 τ.µ. Εποµένως, αν και οι πολεοδοµικές αυτές ρυθµίσεις δεν επιβλήθηκαν µε τήρηση 

της κατά κανόνα εφαρµοστέας διοικητικής διαδικασίας εκδόσεως προεδρικού διατάγµατος, 

έπρεπε πριν τη θέσπισή τους, µε τις ανωτέρω διατάξεις νόµου, να τηρηθούν οι απορρέουσες 

από την οδηγία 85/337 ΕΟΚ υποχρεώσεις, κατά τα αναφερόµενα στη σκέψη 20. Όπως όµως 

προκύπτει από την ανωτέρω συνοδεύουσα το Ν. 3207/2003 επιστηµονική µελέτη, η 

µελέτη αυτή, η οποία έχει συνταχθεί µόνο από αρχιτέκτονες-πολεοδόµους, αντιµετωπίζει 

αποκλειστικώς τα πολεοδοµικά ζητήµατα ενώ τα περιβαλλοντικά µόνο στις σελίδες 55 



και 57 και µάλιστα µόνο ως προς την επίδραση του σχεδίου στο αστικό περιβάλλον. ∆εν 

περιέχει, εποµένως, τα προβλεπόµενα από την ανωτέρω οδηγία αναγκαία στοιχεία. 

Τούτου δε έπεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. α’, β’, γ’ και 2 του 

Ν. 3207/2003 θεσπίστηκαν κατά παράβαση των ορισµών της οδηγίας 85/337 ΕΟΚ και 

είναι, συνεπώς, ανίσχυρες. Είναι, ως εκ τούτου, και για το λόγο αυτόν ακυρωτέα, η κατά 

τα αναφερόµενα στη σκέψη 10 αποτελούσα προϋπόθεση εφαρµογής των ανωτέρω 

διατάξεων σιωπηρή διαπίστωση, από τη ∆.Ο.Κ.Κ., της συµφωνίας των σχετικών 

µελετών που της υποβλήθηκαν προς τις ανωτέρω διατάξεις.  

 

22. Ε π ε ι δ ή , εποµένως, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόµενη αίτηση και να απορριφθούν οι 

παρεµβάσεις.  

 

∆ ι ά τ α ύ τ α  

∆έχεται την αίτηση ως προς τον πρώτο και τρίτο από τους αιτούντες.  

Ακυρώνει την σιωπηρή διαπίστωση, από τη ∆ιεύθυνση Οικοδοµικών και Κτηριοδοµικών 

Κανονισµών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, της 

συµφωνίας προς τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 περ. α’, β’ και γ’ και 2 του Ν. 

3207/2003 των µελετών που υποβλήθηκαν σε αυτήν.  

Απορρίπτει τις παρεµβάσεις.  

∆ιατάσσει την απόδοση του παραβόλου.  

Επιβάλλει στους παρεµβαίνοντες και το ∆ηµόσιο ισοµέτρως την πληρωµή της δικαστικής 

δαπάνης των αιτούντων, ως προς τους οποίους γίνεται δεκτή η αίτηση, η οποία ανέρχεται σε 

χίλια οκτακόσια σαράντα (1.840) ευρώ.  

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 14 Ιουνίου 2013  

Ο Πρόεδρος  Η Γραµµατέας  

Κ. Μενουδάκος  Μ. Παπασαράντη  

 

και η απόφαση δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση της 27ης Ιανουαρίου 2014.  

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος  Η Γραµµατέας  

Ν. Ρόζος  Μ. Παπασαράντη  

  


