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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ
: Αµαλιάδος 17
ΤΑΧ.ΚΩ∆ΙΚΑΣ : 115 23
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Ξυντάρης, Α. Ρέλλια
ΤΗΛ.
: 213 1515249/180

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΘΗΝΑ,

20.9.2012

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 32326
ΣΧΕΤ:
ΠΡΟΣ: 1)Yπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής
∆/νση ∆ιοικητικού
Τµήµα Προσωπικού
Μικράς Ασίας 2 – 81100 Μυτιλήνη
2) Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης
∆/νση Περιβάλλοντος & Υποδοµών
∆ιοικητήριο
Θεσσαλονίκη - Τ.Κ 54123
3) ∆/νση Περιβάλλοντος ΓΓΑΙ & ΝΠ
Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου
Μικράς Ασίας 2 – 81100 Μυτιλήνη
4)∆/νσεις ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ Απ. ∆ιοικήσεων
(γαι ενηµέρωση και των Υ∆ΟΜ )

ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ
2) Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Χωρ. &
Αστ. Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ
3) Γραφ. Γεν. ∆/ντριας Πολεοδοµίας
4) ∆ΟΚΚ / ΥΠΕΚΑ
5) Γραµµατεία ΚΕΣΑ/ΥΠΕΚΑ
6) Γραµµατεία ΚΕΣΥΠΟΘΑ/ΥΠΕΚΑ
ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τις διαδικασίες εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου
6 του Ν. 4067/12 (Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός)
ΣΧΕΤ.: (α) Το µε αρ. ∆∆Ο/Φ.103.11/5119/26.6.12 (αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 32326/28.6.12)
έγγραφο Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Με αφορµή το ανωτέρω (α) σχετικό έγγραφο που αφορά στην εφαρµογή των διατάξεων
του άρθρου 6 του Ν. 4067/12 και συγκεκριµένα στη διαδικασία χαρακτηρισµού ως
διατηρητέων κτιρίων κ.λ.π. στοιχείων, διευκρινίζουµε τα παρακάτω:

Α.
•

•

Με τις διατάξεις των άρθρων 26-29 και 35-37 του ν. 4030/11 (ΦΕΚ 249 Α΄/11)
συγκροτούνται , α) το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) και β) το Κεντρικό
Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) και καθορίζονται
οι αρµοδιότητες, η σύνθεση και η λειτουργία τους αντίστοιχα.
Mε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210 Α΄/85), όπως τροποποιήθηκε µε
το άρθ. 3 του Ν. 2831/00 (ΦΕΚ 140 Α΄/00) και τώρα πλέον του άρθρου 6 του Ν.4067/12
(ΦΕΚ 79 Α΄/12), εξειδικεύεται η συνταγµατική επιταγή για την προστασία της
αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονοµιάς. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4067/12
ορίζουν ειδικότερα, µεταξύ άλλων, ότι προϋπόθεση για την έκδοση των Π. ∆/γµατων της
παρ. 2 και των Υπ. Αποφάσεων των παρ. 3α,3γ, 5β, 6 α και 6γ του ιδίου άρθρου είναι η
γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) ή του Κεντρικού Συµβουλίου
Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) κατά περίπτωση.
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Από τις ανωτέρω παρατεθείσες διατάξεις προκύπτει ευθέως ότι :
Στην Επικράτεια προβλέπεται η συγκρότηση ενός (1) Κεντρικού Συµβουλίου
Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) και ενός (1) Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και
Αµφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ)
Ως εκ τούτου, σας επισηµαίνουµε ότι όλα τα θέµατα που απαιτούν την προηγούµενη
γνωµοδότηση του ΚΕΣΑ ή του ΚΕΣΥΠΟΘΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του
Ν.4067/12, µετά την ολοκλήρωση των κατά περίπτωση προβλεπόµενων από τον νόµο
ενεργειών (όπως η σύνταξη αιτιολογικής έκθεσης, τήρηση της διαδικασίας γνωστοποίησης και
δηµοσιοποίησης αυτής, υποβολή των προβλεποµένων κατά περίπτωση τυχόν αντιρρήσεων
των ενδιαφεροµένων,
Αποφάσεις ∆ηµοτικών Συµβουλίων , διατύπωσης γνώµης της
υπηρεσίας επ’ αυτών κλπ) θα διαβιβάζονται από την αρµοδία υπηρεσία των Υπ.
Μακεδονίας & Θράκης και Υπ. Ναυτιλίας & Αιγαίου στη ∆/νση Αρχιτεκτονικής του ΥΠΕΚΑ
µε µέριµνα της οποίας θα προωθούνται κατά περίπτωση στο ΚΕΣΑ ή το ΚΕΣΥΠΟΘΑ που
εδρεύουν στο ΥΠΕΚΑ για γνωµοδότηση .

Β.
Στους φακέλους των ανωτέρω θεµάτων που θα διαβιβάζονται στην ∆/νση Αρχιτεκτονικής
/ΥΠΕΚΑ κατ’ ελάχιστο θα περιλαµβάνονται :
α) για τις περιπτώσεις (α) και (β) των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
ν. 4067/12
1) ο τρόπος βάσει του οποίου κινήθηκε η διαδικασία χαρακτηρισµού (πχ αίτηµα δήµου ,
άλλου φορέα ,συλλόγων κλπ, ή πρωτοβουλία του κατά περίπτωση αρµόδιου φορέα
προστασίας (ΥΜΑΘ,Υπ. Ναυτιλίας &Αιγαίου).
2) λεπτοµερής φωτογραφική καταγραφή - τεκµηρίωση ,στην οποία θα αποτυπώνονται τα επί
µέρους στοιχεία τα οποία συγκροτούν την φυσιογνωµία του προτεινοµένου για χαρακτηρισµό
αντικειµένου (δοµηµένο περιβάλλον, πολεοδοµικός ιστός), καθώς και του φυσικού
περιβάλλοντος στο οποίο είναι ενταγµένο.
3) η κατά νόµο προβλεπόµενη αιτιολογική έκθεση
4) το έγγραφο κοινοποίησης της εν λόγω αιτιολογικής έκθεσης στον οικείο δήµο, καθώς και
η προβλεπόµενη διατύπωση γνώµης (απόφαση )του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί της
ανωτέρω αιτιολογικής έκθεσης.
5) τα κατά περίπτωση απαιτούµενα στοιχεία σχετικά µε το ισχύον θεσµικό καθεστώς της
περιοχής (δασική, πολεοδοµική και αρχαιολογική νοµοθεσία )
6) Εισήγηση προς το ΚΕΣΑ/ΚΕΣΥΠΟΘΑ στην οποία θα παρατίθεται η διαδικασία που
τηρήθηκε και θα διατυπώνονται οι τελικές απόψεις και προτάσεις της αρµόδιας υπηρεσίας
σχετικά µε τον προτεινόµενο χαρακτηρισµό και τον καθορισµό ειδικών όρων δόµησης και
χρήσεων στο προστατευόµενο αντικείµενο.
β) για τις περιπτώσεις των διατάξεων των παραγράφων 3(α) και 5(β) του άρθρου 6
του ν. 4067/12
1)ο τρόπος βάσει του οποίου κινήθηκε η διαδικασία χαρακτηρισµού ή και ο καθορισµός
ειδικών όρων και περιορισµών δόµησης (πχ αίτηµα ενδιαφερόµενου ιδιοκτήτη, δήµου , άλλου
φορέα ,συλλόγων κλπ, ή πρωτοβουλία του κατά περίπτωση φορέα προστασίας (ΥΜΑΘ,Υπ.
Ναυτιλίας &Αιγαίου).
2) η κατά νόµο προβλεπόµενη αιτιολογική έκθεση .
3)το έγγραφο κοινοποίησης της εν λόγω αιτιολογικής έκθεσης , για την τήρηση της
προβλεπόµενης νόµιµης διαδικασίας γνωστοποίησης αυτής στους ενδιαφερόµενους και τον
οικείο δήµο, συνοδευόµενο µε τα αποδεικτικά ανάρτησης και δηµοσίευσης της , καθώς και τις
αιτήσεις µε τις οποίες διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη ή οι αντιρρήσεις των ενδιαφερόµενων
ιδιοκτητών επί του περιεχοµένου της .
4)λεπτοµερής φωτογραφική καταγραφή -τεκµηρίωση στην οποία να αποτυπώνεται το προς
χαρακτηρισµό διατηρητέο κτίριο, τµήµα κτηρίου, συγκρότηµα κτιρίων κλπ, εσωτερικά και
εξωτερικά καθώς και το άµεσο και ευρύτερο δοµηµένο ή φυσικό περιβάλλον στο οποίο είναι
ενταγµένο .Οµοίως για τα κτίρια που είναι όµορα µε διατηρητέα κτίρια .
5) Τυχόν υφιστάµενα σχέδια αποτύπωσης του κτιρίου
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6) Εισήγηση προς το ΚΕΣΑ στην οποία θα παρατίθεται η διαδικασία που τηρήθηκε και θα
καταγράφονται οι απόψεις της αρµόδιας Υπηρεσίας που συνέταξε την σχετική αιτιολογική
έκθεση αναφορικά µε τις τυχόν αντιρρήσεις των ενδιαφεροµένων ιδιοκτητών και θα
διατυπώνονται οι τελικές απόψεις και προτάσεις σχετικά µε τον προτεινόµενο χαρακτηρισµό
και τον καθορισµό ειδικών όρων δόµησης και χρήσεων στο προστατευόµενο αντικείµενο.
γ) για τις περιπτώσεις των διατάξεων των παραγράφων 3(γ), 6(α) και (γ) του άρθρου 6
του ν. 4067/12.
Πέραν των αναφεροµένων στην ανωτέρω παράγραφο (β), στον φάκελο του θέµατος θα
πρέπει να περιέχονται επιπροσθέτως :
1) πλήρης αρχιτεκτονική µελέτη η οποία θα περιλαµβάνει την αποτύπωση της υφισταµένης
κατάστασης του διατηρητέου κτιρίου και την πρόταση για τις επεµβάσεις ή προσθήκες σε
αυτό, ή την κατασκευή νέων κτιρίων στο ακίνητο που υπάρχει το διατηρητέο κτίριο.
2) θεωρηµένο τοπογραφικό διάγραµµα ως προς του ισχύοντες στην περιοχή όρους δόµησης
και ελεγµένο ,µε σφραγίδα έλεγχου ,του διαγράµµατος κάλυψης και των λοιπών σχεδίων της
µελέτης από την αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης.
3) γνωµοδότηση του αρµόδιου Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής επί της πρότασης της
αρχιτεκτονικής µελέτης.
4) οι κατά περίπτωση απαιτούµενες γνωµοδοτήσεις η εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών στο
πλαίσιο εφαρµογής της ισχύουσας πολεοδοµικής , αρχαιολογικής (πχ κτίριο προγενέστερο
των 100 ετών, κτίριο χαρακτηρισµένο και ως νεώτερο µνηµείο, εντός ορίων αρχαιολογικού
χώρου, πλησίον αρχαίου η νεωτέρου µνηµείου κλπ) και λοιπής νοµοθεσίας και νοµολογίας.

Ο Γενικός Γραµµατέας Χωροταξίας
& Αστικού Περιβάλλοντος

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΑ∆ΗΣ

Ε.∆.:
-Χρ. Αρχείο
-∆/ντης ∆.Α
-∆. Α./ΤΜ. Π.Ο.
-∆ΙΑΥΓΕΙΑ
-Ιστοσελίδα ΥΠΕΚΑ
(ενηµέρωση Υ∆ΟΜ)

